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 المطالب والدفائن والكنوز في مصر اإلسالمية

 بين تعامل السلطة واآلثار المجتمعية والهوس الشعبى

 (1)م 1121 - 641هـ/   515 - 21

أطلقتها النصوص التاريخية  المطالب جمع مطلب، وهى الكلمة التى 
ويذكر  (2)على الكنوز والدفائن ، والقوم المطالبية هم الباحثون عن الكنوز

، وفى الواقع فإن (3)المقريزي: أنها كانت مستعملة لهذا المعنى إلى عهده
نصوص التشريع اإلسالمى قد أعطت اهتمامًا كبيرًا آللية التعامل الشرعى مع 

لفتها العصور السابقة، واألصل في جواز تتبع الدفائن ما الدفائن والكنوز التى خ
رواه عمرو وابن عبدالبر والبيهقي في الدالئل من حديث ابن عباس: أن رسول 
اهلل صلعم لما انصرف من الطائف مر بقبر أبي رغال فقال هذا قبر أبي رغال 

ج من وهو أبو شقيق كان إذا هلك قوم صاح في الحرم فمنعه اهلل. فلما خر (4)
الحرم رماه بقارعة الطريق وآية ذلك أنه دفن معه عمود من ذهب فابتدر 

 . (5)المسلمون قبره فنبشوه واستخرجوا العمود منه"

ومن حديث عبداهلل بن عمر سمعت رسول اهلل صلعم يقول حيين خرجنيا    
وكيان بهيذا الحيرم ييدفع      معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: هذا قبير أبيي رغيال   

عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فييه وآيية ذليك    
أنييه دفيين معييه عصييا ميين ذهييب إن نبشييتم عليييه أصييبتموه معييه، فابتييدره النيياس        

 . (6)فأخرجوا العصا الذي كان معه

هذا وقد وظف الراغبيون فيى البحيث عين الكنيوز هيذه األحادييث كداللية          
جواز نبش القبور الستخراج ما تحويه من الدفائن والكنز، ألن هذه اليدفائن  على 

 والكنوز تعود بالنفع والفائدة على الحي، وال تفيد الميت في شيء. 

وبمصيير تييراا ح ييار  كبييير خلييف فييى بيياطن أراييها كنييوزًا ودفييائن   
اخمة أسالت لعاب اآلالف من المطالبين والراغبين فى ثيراء يييير حيياتهم مين     

                                                           
(1)
م  كنهاييية لحييدود بحثييه وذلييك لوجييود آخيير ذكيير لحادثيية تتعلييق بمواييو    1121هيي   515أثبييت الباحييث العييام  

 الدراسة وهو عام وفاة األف ل بن بدر الجمالى.
(2 )

 .195البلوي: سيرة أحمد بن طولون، حققه محمد كرد علي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة )د.ت(، ص 
(3)

تبار بذكر الخطط واآلثار ، تحقييق: محميد زيينهم عيزب، مديحية الشيرقاو ، مكتبية        المقريزي: المواعظ واالع 
 .124، ص1، ج1998مدبولى، القاهرة، 

(4)
هو قسى بين منبيه بين النبييت بين يقيدم مين بنيى إيياد أبيو رغيال صياحب القبير اليذ  ي يرجم إليى الييوم بيين مكية                     

لييذهب ومعييادن الجييوهر مكتبيية الريييا     م. انظيير: المسييعود : مييروج ا  575والطييائف وهييو جيياهلى مييات سيينة    
 .217، ص1م،ج1973، 5الحديثة، الريا ، ط

(5)
 .124، ص 1المقريزي : الخطط، ج 

(6)
 .125، ص1المقريزي : الخطط ، ج 
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النقيض إلى النقيض وخصوصيًا تليك المخلفيات ال يخمة التيى خلفتهيا الح يارة        
المصرية القديمة، والتى آمن ملوكها أشد اإليميان ب يرورة تكنييز كيل ذخيائرهم      

 للعالم اآلخر حيث تمحورت عقيدتهم فى البعث والخلود. 

لقيييد تحيييدثت العدييييد مييين النصيييوص عليييى رييييادة البييييزنطيين فيييى هيييذا     
اليينم مييثاًل يقييول" إن الييروم لمييا خرجييت ميين الشييام ومصيير        الم ييمار، فهييذا 

اكتنزت كثيرًا من أموالها في موااع أعدتها لذلك وكتبت كتبًا بأعالم مواايعها  
، وقييل   (1)وطرق الوصول إليها وأودعت هيذه الكتيب قسيطنطينية ومنهيا يسيتفاد     

 أي ييًا إن الييروم لييم تكتييب وإنمييا ظفييرت بكتييب معييالم كنييوز ميين ملييك قبلهييا ميين    
،  فلما خرج الروم مين الشيام حمليوا تليك الكتيب       (2)اليونانيين والكلدانيين والقبط

معهم وجعلوها في الكنيسة وقبل: إنه ال يعطي من ذلك أحيد حتيى يخيدم الكنيسية     
 .(3)مدة فيدفع إليه ورقة تكون حظه

على أية حال فقد حيدد التشيريع اإلسيالمى عيدة أحيوال يجيب أن يتعاميل         
نز أو المطلب ففي عهد الرسول صلعم خرج المقداد لحاجته حتى بها من يجد الك
، وهو بقيع اليرقد، فيدخل خربية يق يي فيهيا حاجتيه، فبينميا       (4)أتى بقيع الخبخبة

هو جالس، إذ خرج جرذ قد أخرج من جحر دينارًا. فلم يزل يخرج دينارًا دينارًا 
المقييداد  حتييى أخييرج سييبعة عشيير دينييارًا، ثييم أخييرج طييرف خرقيية حمييراء، فقييام  

فأخذها فوجد فيها دينارًا. فتمت جملتها ثمانية عشر دينارًا. فاخذها وجاء بها إلى 
الرسول صلعم ، وقم عليه قصته، فقيال صيلعم هيل انبعيث ييداج الحجير  فيرد        
قائاًل: ال والذي بعثك بالحق. فقال الرسول صيلعم: ال صيدقة فيهيا. بيارج اهلل ليك      

اب جماعية مين الصيحابة قبيرًا، فييه ميال       فيها، وفي عهد عمر بن الخطياب، أصي  
ورجال عليهم الديباج منسوج بالذهب، فأتوا به عمارًا بن ياسر، فكتب بيه عميار   

 . (5)إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إليه أن إدفعه إليهم

ولما فيت  الصيحابة السيوس وعلييهم موسيى األشيعري، وجيد دانييال فيي           
قر  من هذا الميال إليى أجيل، وإن    وبجانبه مال مواو ، من شاء است (6)أبزن

                                                           
(1)

 .125، ص1المقريزي: الخطط، ج 
(2)

 .125، ص1المقريزي: الخطط، ج 
(3)

 .125، ص1المقريزي: الخطط، ج 
(4)

الخبخبيية بالمدينيية ، ألنييه كييان منتبهييا، وبقيييع الخبخبيية بفييت  الخيياء المعجميية والبيياء  الخبخبيية: شييجر، ومنييه بقيييع  
الموحييدة وفييت  الجيييم وبيياء أخيير ، والخبخبيية بفييت  الخيياء المعجميية والبيياء الموحييدة وفييت  الجيييم وبيياء أخيير ،             

، ص 1،ج1971والخبخبة: شجر عرف به هذا الموايع .يياقوت الحميو : معجيم البليدان، دار صيادر، بييروت،        
، ابن زنجويه: كتاب األموال، تحقيق: شاكر ذيب فييا ، مركيز المليك فيصيل للدراسيات والبحيوا، د. ت،       474
 .746ص 

(5)
 .748، 747ابن زنجويه: كتاب األموال، ص  

(6)
 (.20، ص1، 4األبزن: حو  ييتسل فيه ) القاموس المحيط، ج 
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لييم يييأتل بالمييال فييي ذلييك األجييل أصيييب بييالبرص، فلمييا رآه أبييو موسييى     
ح نه وقبله قائاًل: "دانييال ورب الكعبية، ثيم كتيب فيي شيأنه إليى الخليفية عمير،          
فكتب إليه عمر: أن كفنه وحنطه وصل عليه، ثم ادفنه كما دفنت األنبياء، وايع  

بييض وصيلى علييه     (1)المسلمين، فكفنه أبو موسيى فيي قبياطي   ماله في بيت مال 
  (2)ودفنه

وفي عهد عمر أي ًا رو  أن رجاًل وجد ألف دينار مدفونة وهو خارج  
من المدينة، فأتى بها عمر بين الخطياب، فأخيذ منهيا الخميس، ميائتي دينيار، ورد        

ين، بقيتها إلى صاحبها، وجعل عمير يقسيم الميائتين بيين مين ح يره مين المسيلم        
إلى أن ف ل منها ف لة، فقال أين صاحب الدنانير  فقام إليه، فقال له عمر: خذ 

  (.3)هذه الدنانير فهي لك

نالحييظ ممييا سييبق أن هنيياج ثالثيية أحكييام عيين عميير مختلفيية فييي الكنييز         
المدفون، إحداها: أنه أخذ منه الخمس، وأعطى سائره من وجده. والثاني: أنه ليم  

رفعييه كلييه إلييى بيييت المييال. والثالييث : أنييه أعطيياه كلييه   يعييط الواجييد منييه شييي ًا، و 
 . (4)الواجد، ولم يدفع منه شي ا إلى بيت المال

ولكل حياكم مين هيذا وجيه، سيو  الوجيه اآلخير فأميا اليذي خمسيه، فإنيه             
عمييل فيييه باألصييل الييذي هييو السيينة فييي الركيياز، أن ييخييذ منييه الخمييس، ويكييون  

الثياني الييذي وجييد مييع دانيييال، فإنمييا   ، وأمييا (5)سيائره لواجييده، والنيياس علييى هييذا 
رفعه كله إلى بيت المال، وترج أن يعطي الذين وجدوه شي ًا منه ، ألنه كان مااًل 
معروفًا متعاماًل قد تداوله الناس بينهم باالستقرا ، على ما ذكير فيي الحيديث ،    
فإلى من كان يدفعيه وكلهيم قيد عرفيوه، وصياروا فييه بمنزلية واحيدة، فكيان بييت           

ل أولى به، ليكيون عاميًا لهيم، وإنميا الركياز ميا كيان مسيتورًا مجهيواًل، حتيى           الما
  (.6)يظهر عليه واجده، فيكون حين ذ له بعد الخمس

وأما الثالث الذي ليم يخمسيه وسيلمه كليه ألصيحابه. فإنميا ذليك ألن حكيم          
الخمس إلى اإلمام، ي عه حيث ير ، كخمس الينيمية فيرأ  عمير أن ييرده إليى      

وه، وذلك لبعض الوجوه التي يستحق بها الناس النفيل مين األخمياس،    الذين أصاب

                                                           
(1)

القبيياطي والقبيياطي جمييع قبطييية وهييي ثييياب تنسييب إلييى قييبط أهييل مصيير والقبطييية م ييمومة علييى غييير قييياس    
 (. 378،  ص 2)القاموس المحيط، ج

(2)
 .747ابن زنجويه: كتاب األموال، ص  

(3)
 .749ابن زنجويه: كتاب األموال، ص  

(4)
 .479ابن زنجويه: كتاب األموال، ص  

(5)
 .750ل، ص ابن زنجويه: كتاب األموا 

(6)
 .750ابن زنجويه: كتاب األموال، ص  
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إما ليناء كان منهم عن المسلمين، وإما لنكاية فيي عيدوهم، فيرآهم عمير      
 . (1)مستحقين لذلك، كما أنه لوشاء أخذه منهم، ثم صرفه إلى غيرهم

وحكييى عميير بيين شييعيب أن عبييدًا وجييد ركييزه علييى عهييد عميير فأعتقييه،    
،فكتب عميرو بين العياص إليى عمير       (2)وجعل سائرها في مال اهللوأعطاه منها، 

يسأله عن عبد وجد جرة من ذهب مدفونة ، فكتب ليه عمير أن ارايه ليه منهيا،      
 . (3)ذلك أحر  أن ييدوا ما وجدوا

 تعامل والة مصر مع المطالب ومكتشفيها: 

لما فت  عمرو بن العاص مصر قيال لقيبط مصير : إن مين كتمنيي كنيزًا        
عنده فقدرت عليه قتلته. ومن ذلك أنه في والية عمرو بين العياص عليى مصير،     
جاءه قبطيًا مين أهيل الصيعيد يقيال ليه بطيرس ذكير لعميرو بين العياص أن عنيده            

ه هيل  كنزًا، فأرسل إليه فسأله فأنكر وجحد فحبسه في السجن، وعمرو يسيأل عني  
يسمعونه يسأل عن أحيد، فقيالوا : ال إنميا سيمعناه يسيأل عين راهيب فيي الطيور،          
فأرسل عمرو إلى بطرس فنز  خاتمه من يده ثم كتب إلى ذلك الراهب أن ابعث 
إلييي بمييا عنييدج وختمييه بخاتمييه. فجيياءه رسييوله بقليية شييامية مختوميية بالرصيياص  

الفسقية الكبيرة فأرسل ففتحها عمرو فوجد فيها صحيفة مكتوب فيها: مالكم تحت 
عمرو رجاله إلى الفسقية فحبس عنها الماء ثم قلع البالط الذي تحتهيا فوجيد فيهيا    
اثنين وخمسين إردبيًا ذهبيًا م يروبة. ف يرب عميرو رأسيه عنيد بياب المسيجد،          
ليكون عبرة ليييره، فيذكر الميرخيون أن القيبط أخرجيوا كنيوزهم شيفقًا أن يبييي         

 . (4)بطرس على أحد منهم فيقتل كما قتل

يت يي  سياسيية  (5)ميين هييذا اليينم التيياريخي الييذي ذكييره ابيين عبييد الحكييم  
عمرو بن العاص وتشدده مع المصريين في مسيألة المطاليب والكنيوز، وأن هيذه     
المطالب والكنوز من حق الدولة وليس لألفراد فيها أي حق، فهو رفض الخميس  

كثير مين ذليك أنيه     من الكنز، ورفض أنه يعطل من وجده حتى أي شيء ، بيل األ 
قتله حتى يكون عبرة للمصريين جميعيًا، وليخياف المصيريين مين سيطوة الدولية       

                                                           
(1)

 .750ابن زنجويه: كتاب األموال، ص  
(2)

 .750ابن زنجويه: كتاب األموال، ص  
(3)

 .751ابن زنجويه: كتاب األموال، ص  
(4)

 .65م، ص1974ابن عبدالحكم : فتوح مصر وأخبارها، تحقيق محمد صبي ، ميسسة دار التعاون للطبع والنشر،  
(5)

 .65ابن عبدالحكم : فتوح مصر وأخبارها، ص 
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وشدتها، وهذا يدل على كثرة الكنوز والمطالب التي صادرها عمرو بين العياص   
  (.1)من قبط مصر عندما فتحها

ولييم تتوقييف جهييود الييوالة والحكييام فييي مصيير علييى اسييتخراج المطالييب    
بيياطن األر  مييا وسييعهم فييي ذلييك وسييع وميين ذلييك أن       والكنييوز المسييتودعة ب 

عبدالعزيز بن مروان كان عاماًل على مصر ألخيه أمير المييمنين عبيدالملك بين    
مروان، فأتاه رجل بنصيحة لعبد العزيز بن ميروان، فسيمع ليه عبيدالعزيز وقيال      
مييا نصيييحتك ، فقييال الرجييل: بالقبيية الفالنييية كنييز عظيييم. فقييال عبييدالعزيز ومييا      

ذلك   قيال: هيو أن يظهير لنيا بيالط مين أنيوا  المرمير والرخيام عنيدما            عالمات
نحفيير مسييافة بسيييطة فييي عمييق األر ، حتييى ينتهييي بنييا الحفيير إلييى بيياب ميين       
الصييخر تحييت عمييود ميين الييذهب، يوجييد أعيياله ذلييك ميين ذهييب، عينيياه قوتتييان       
تسياويان الييدنيا ، وجناحيياه م ييرجان بالييياقوت والزمييرد، وبراثنييه علييى صييفائ   

 .  (2)هب على أعلى ذلك العمودالذ

فقييال لييه عبييدالعزيز: ومييا هييي مطالبييك، قييال النفقيية والرجييال، فييأمر لييه     
عبدالعزيز بنفقة ألون من الدنانير ألجرة من يحفر من الرجال ويعمل فيه. وكان 
هناج تل عظيم، فحفروا حفرة عظيمة في األر  في قلب التل، فظهرت الدالئل 

بد العزيز من الرخام، والمرمر، فازداد عبدالعزيز مين  التي أخبر عنها الرجل لع
تصديقه للرجل وزاد في النفقه ، وأكثر من عدد الرجيال اليذين يقوميون بيالحفر،     
فييانتهوا فييي حفييرهم إلييى ظهييور رأس الييديك، فبييرق عنييد ظهييوره لمعييان عظيييم     

 .  (3)كالبرق الخاطف لما في عينيه من الياقوت، وشدة نوره، واتساق ايائه

سب الوصف أنه قد بان بعد ذلك جناحاه، ثم ظهرت براثنيه ، وظهير   وح 
حول العمود الذهب المرصع باألحجار والرخام، قناطير مقنطيرة وطاقيات عليى    
أبواب معقودة، والحت في داخل هيذه القاعيات المعقيودة، تماثييل وأشيخاص مين       

   (.4)تأنوا  الصور والذهب وأخزنة من األحجار قد أطبقت عليها أغطيتها وشبك

فلمييا أتييى عبييدالعزيز الخبيير ميين رجالييه المتييابعين للحفيير، ركييب بنفسييه      
وأشرف ونظر إلى المواع، ونزل بنفسه ونظر إلى ما ظهير مين ذليك، فتسير      
بعييض الرجييال، ووقعييت رجلييه خطييأ علييى درجيية ميين السييلم شييبكة ميين النحيياس، 
تنتهي إلى ما هنالك، فلميا اسيتقرت قدميه عليى الدرجية الرابعية مين السيلم، ظهير          

                                                           
(1)

م، 1959، الكوييت،  1ابن الزبير: الذخائر والتحف، حققه محمد حميد اهلل ، وراجعه: صيالح اليدين المنجيد، ج    
 .247ص 

(2)
؛ النييويري: اإللمييام أو مييرآة العجائييب،   367، 366، ص 1المسييعودي : مييروج الييذهب ومعييادن الجييوهر، ج    

 .103 -100ريال عطية، الهي ة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،د.ت، ص تحقيق: عزيز سو
(3)

 .103 -100، ص 1؛ النويري: اإللمام، ج377، ص 1المسعودي: مروج الذهب، ج 
(4)

 .103 -100، ص 1؛ النويري: اإللمام، ج377، ص 1المسعودي: مروج الذهب، ج 
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سيفان عاديان عين شيمال الدرجية ويمينهيا، فالتهييا عليى الرجيل ، فليم يسيتطيعوا          
انقاذه، فقطعاه إربًا، وأهو  جسمه أسفل ، فلما استقر على الدرج بعض جسيمه،  
اهتز العميود وصيفر اليديك صيفرة عجيبية ، اسيمعت مين كيان بالبعيد مين هناليك            

ت باللوالييب وحييرج الييديك جناحييه، فظهييرت ميين تحتييه أصييوات عجيبيية قييد صيينع 
والحركات إذا وقع عليى بعيض تليك اليدرج شييء أو ماسيها، فتهافيت وسيقط فيي          

كل من كان هنالك من الرجال، وكان فيها عدٍد كبير ممن يحفر ويعمل  (1)األسفل
وينقل التراب ويبصر ويحرج ويأمر وينهي، بلغ عددهم نحو ألف رجٍل، فهلكيوا  

ذا ردم عجيب األمير ممنيو  النييل،    فجز  عبدالعزيز من هذا، وقال ه  (2)جميعًا
نعوذ باهلل منه، وأمر جماعة الناس فطرحوا ما أخرج من التراب وردموا الحفير  

، ويبدو وااحًا اختالط هيذه  (3)على من هلك من الناس، وكان المواع قبرًا لهم
الرواييية التاريخييية بييبعض المالميي  األسييطورية وهييو مييا سيييتوقف عنييده الباحييث  

 الحقًا.  

م تتوقف أعمال البحث والتنقيب عين المطاليب والكنيوز فيي عصير      كما ل 
الطولييونيين أي ييًا بييل زادت وأصييبحت تتوالهييا السييلطة الحاكميية، وكييون أول ييك  
الباحثون عن الكنوز والدفائن نقابة من نقابات الحرف صارت خااعة لل ريبة 

ومصداق ذلك: أن أحميد بين طوليون ركيب يوميًا فيي         (4)كسائر الحرف األخر 
طريقه إليى األهيرام، وأثنياء سييره ، أتياه حجابيه بقيوم عليهيا ثيياب صيوف وفيي            
أيديهم مسياح ومعياول، فسيألهم عين عملهيم ، فقيالوا: نحين قيوم نطليب المطاليب،           
فقال لهم: ال تخرجوا بعد هذا الوقت إال بمنشور، ورجيل مين قبليي يكيون معكيم،      

ا تحييت أيييديهم ومييا  وسييألهم أحمييد بيين طولييون عم يي  ،فقييالوا سييمعًا وطاعيية لألمييير 
يعرفونه من أماكن المطالب، فذكروا له أن فيي جنيب األهيرام مطلبيًا قيد عجيزوا       
عنه، ألنهم يحتاجون في حفره إلى جمع كبير مين الرجيال، ونفقيات عظيمية مين      

 .  (5)المال، وفيه مال عظيم

                                                           
(1)

، 1؛ النيييويري: اإللميييام، ج128، ص1خطيييط، ج؛ المقرييييزي: ال377، ص 1المسيييعودي: ميييروج اليييذهب، ج  
 .101ص

(2)
، 1؛ النيييويري: اإللميييام، ج128، ص1؛ المقرييييزي: الخطيييط، ج377، ص 1المسيييعودي: ميييروج اليييذهب، ج  
 .101ص

(3)
، 1؛ النيييويري: اإللميييام، ج128، ص1؛ المقرييييزي: الخطيييط، ج377، ص 1المسيييعودي: ميييروج اليييذهب، ج  
 .101ص

(4)
: الحرف والصناعات فى مصر اإلسالمية منذ الفت  العربى حتى نهاية العصير الفياطمى،   السيد طه أبو سديرة 

 .143، ص 1991الهي ة العامة للكتاب، القاهرة، 
(5)

؛ ابين  195، 194البلوي: أحمد بن طولون، تحقيق محمد كرد علي، مكتبة الثقافة الدينيية، القياهرة، د. ت، ص   
، الهي ية  1ب، تحقيق ذكيي محميد حسين، شيوقي اييف، سييدة كاشيف، ج       سعيد األندلسي : الميرب في حلي المير

 .  99، 98، ص 2003، الشركة الدولية للطباعة، 89العامة لقصور الثقافة، الذخائر، 
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ف يمه   فنظر أحمد بين طوليون إليى شييه مين أصيحابه يعيرف بيالرافقي         
 (1)الجيزة في تلبية طلبياتهم مين النفقيات والرجيال وانصيرف     بإليهم، وأمر عاماًل 

،فأقام القوم يعملون ميدة حتيى ظهيرت لهيم العالميات ، فتيركهم الرافقيي، وذهيب         
إلى أحمد بن طولون وأخبره، فركب أحمد بن طولون حتى وقف على المواع، 

عظيم ممليوء دنيانير، وعلييه     فلما رآه الناس جدوا في الحفر، فكشفوا عن حو 
 -اللية التي يتكلم بها في بيزنطة وهيي اليونانيية   -غطاء مكتوب عليه بالبيزنطية 

فأح روا من قرأ، فكان المكتوب أنا فالن بن فالن الملك اليذي مييز اليذهب مين     
شي ونه وعشيه، وأدناسيه، فمين أراد أن يعليم ف يل ملكيي عليى ملكيه، فنظير إلييى           

دينيياره، فييإني فخلييم الييذهب ميين اليييش م خلييم فييي  ف ييل عييياري علييى عيييار 
 . (2)حياته وبعد مماته

أي أن أحمد بن طولون لم يقبل في عصيره أن تكيون المطاليب والكنيوز      
 .(3)مسألة خاصة بأفراد وإنما اعتبرها مما يخم الدولة

ويييروي أن أحمييد بيين طولييون ركييب الصيييد، فلمييا مشييى فييي الصييحراء     
أحيد غلمانييه فييي األر ، فسييقط اليييالم ميين  مسيافة كبيييرة، غاصييت رجييل فييرس  

عليييى الفيييرس، لتيييزول رجيييل الفيييرس فيييي األر ، فوقيييف أحميييد بييين طوليييون     
واستخرج رجيل الفيرس، ودقيق النظير فوجيد فتيق، ففتحيه، فوجيد فييه مين الميال            
الكثير، ما يحاول ألف ألف دينار، وهو المطلب اليذي شيا  ذكيره عليى أييام ابين       

إليى الخليفية المعتميد فيي العيراق يخبيره بميا        ،وكتب أحمد بين طوليون    (4)طولون
 .(5)وجده في هذا المطلب، فكتب إليه المعتمد أن يصرفه في وجوه البر

ولييم يقتصيير األميير علييى هييذا، فمييع الحفيير المتييوالى ألحمييد بيين طولييون     
أصاب بعد هذا الكنيز ميااًل عظميًا وجيده فيي الجبيل عليى مقربية مين الفتيق اليذي            

 (.6)غاصت فيه رجل الفرس

وكانت مجرد الشبهة أن أحدًا، وجد كنزًا دون تبلييغ السيلطات المختصية     
يعد بمثابة جريمة كبر  لدرجة أن األقباط وشوا بع هم ليد  أحميد بين طوليون     
بتهمة إخفاء كنز عن السلطة الحاكمة ، إال أن أحمد بين طوليون كيان حازميًا فيي      

حيق الدولية، وإن كيان    التحقق من هذا األمر بنفسه، فإن كان األمر صحيحًا أخيذ  

                                                           
(1)

 .98؛ ابن سعيد األندلسي، الميرب حلي الميرب، ص 194البلوي: أحمد بن طولون ، ص 
(2)

 .99، 98ندلسي، الميرب حلي الميرب، ص ؛ ابن سعيد األ195البلوي: أحمد بن طولون ، ص 
(3)

؛ عبييد العزيييز العطييار: مظيياهر الرعاييية االجتماعييية فييي     231، 230سيييدة كاشييف: أحمييد بيين طولييون، ص     
 .53م، ص 2017العصرين الطولوني واإلخشيدي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب جامعة طنطا، 

(4)
 .53زيز العطار : مظاهر الرعاية االجتماعية، ص ؛ عبد الع76البلوي: أحمد بن طولون، ص  

(5)
 .76البلوي: أحمد بن طولون، ص 

(6)
 .76البلوي: أحمد بن طولون، ص  



  ناصف السالم عبد أمحد /د                                                                           2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

وشاية رد حيق المظليوم ، فمين ذليك أن أحميد بين طوليون أرسيل أحيد قيواده إليى            
الريييف إلصييالح بعييض األحييوال وحمييل بعييض األمييوال، فأقييام القائييد فييي إحييد   
ال يييا  أيامييًا. وفييي أثنيياء ذلييك ح يير إليييه بعييض أقبيياط ال يييعة، وعرفييوه أن     

ا الكيالم القائيد عليى الطميع فيي      راهب القرية عثر على كنز من المال. فحميل هيذ  
أموال الرهاب فأح ره وهدده وأخذ منه خمسمائة دينار وانصرف مين ال ييعة   
إال أن بعض أصيدقاء الراهيب نصيحوه برفيع شيكو  إليى أحميد بين طوليون بميا           
فعلييه القائييد معييه، فتوجييه الراهييب إلييى قصيير األمييير وطلييب مقابلتييه، ولمييا سييأله   

يه القصة، وكان الحاجيب صيديقًا للقائيد فيدفع     الحاجب عن سبب المقابلة فقم عل
عنيه الخمسيمائة دينيار حتيى ينقيذ صييديقه مين عقياب األميير، فلميا عيرف األمييير           
القصة أح ر الحاجب واعترف، فاعتقل األمير قائده، وقال للراهب "كان يجب 

  (1)أن تدعى بثالثة آالف دينار آخذها لك منه وأجعل ذلك تأديبًا له ولييره"

قف أعمال الحفير والبحيث عين المطاليب فيي عهيد اإلخشييد، فقيد         ولم تتو 
عثر بعض الباحثين عين اليدفائن والمطاليب والكنيوز عليى كتياب مكتيوب بيأقالم         
األمييم السييالفة، ي يييف هييذا الكتيياب مكييان مطلييب عجيييب بييالقرب ميين األهييرام،    

وأميدهم بكيل ميا يحتياجون مين       (2)فأخبروا اإلخشييد بعيد ذليك ، فيأذن لهيم بحفيره      
رجال والميين ، فحفيروا حفيرة عظيمية ، وانتهيوا فيي حفيرهم إليى سيلم وقبياب           ال

وحجيارة مجوفية منقيول عليهييا صيور تماثييل واقفية علييى أرجلهيا، وتماثييل ميين         
الخشييب، قييد طليييت بطييالء ليمنعهييا ميين سييرعة البلييى وتفكييك أجزائهييا، وكانييت      
الصييور مختلفيية إلييى حييد كبييير، فمنهييا صييور علييى شييكل شيييو  وشييبان ونسيياء     

أطفال، أعينهم مصنوعة من كافة أنيوا  الجيواهر مين يياقوت وزميرد وفييروز       و
وزبرجد، ومن هذه التماثيل مصنو  وجوهها من الذهب والف ة، وعندما قياموا  
بكسر هذه التماثيل وجدوا في داخلها أجسامًا محنطة، وإلى جانب كل تمثال منها 

مر والرخيام ، وقيد طليي    وغيرها من اآلالت من المر (3)نو  من اآلنية كالبراني
ذلك الميت المواو  في تمثيال خشيب بنيو  مين الطيالء، وميا بقيي مين الطيالء          
مواييو  إلييى جانبييه وهييذا الطييالء عبييارة عيين دواء ومسييحوق وأخييالط مهموليية  
عديمة الرائحة، فلما رفعوها على النار، فاحت من هذا الطالء رائحة ذكية، وقيد  

مين فييه مين النياس عليى اخيتالف        رسم على كل تمثال من الخشب عليى صيورة  
أسنانهم ، ومقادير أعمارهم، وتباين صورهم، وأمام كل تمثال من الخشب تمثال 
مين الحجير مصينو  مين الرخيام األخ ير أو المرمير عليى هي ية الصينم ، عليى            

                                                           
(1)

 .101؛ عبدالعزيز العطار : مظاهر الرعاية االجتماعية، ص 208، 206البلوي: أحمد بن طولون ، ص  
(2)

 .368، ص 1المسعودي: مروج الذهب ومعان الجوهر، ج 
(3)

 .128، ص1؛ المقريزي: الخطط، ج368، ص 1المسعودي: مروج الذهب ومعان الجوهر، ج 
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،ومكتوب على كل تمثال كتابيات بخطيوطهم    (1)حسب عبادتهم للتماثيل والصور
ويقوليون    -والمقصود بها الليية المصيرية القديمية    -، التي لم يعرف أحد قراءتها

،فهم قوم  (2)إن هذه الكتابة قد فقدت من أر  مصر من حوالي أربعة آالف عام
ليسوا بيهود وال نصار ، ولم يجدوا في الحفر أكثر من هذا، وكان ذلك في سنة 

 (.3)ثمان وعشرين وثلثمائة من الهجرة

كما لم تتوقف أعمال التنقيب والبحث عن الذهب والكنوز والمطالب منذ  
بداييية حكييم الفيياطميين فييي مصيير فييي منتصييف القييرن الرابييع الهجييري ، العاشيير   
الميييالدي، بييل انصييب اهتمييام العديييد ميين الخلفيياء بالبحييث عيين الكنييوز والييدفائن،  

سيمه عميدة   وجدهم في ذلك السبيل يذكر ناصر خسيرو أنيه كيان للسيلطان خيادم ا     
الدولة، وهو أمير المطالبين وكان عظيم الجاه والمال ومين اختصاصياته البحيث    
فييي تييالل مصيير عيين الكنييوز والييدفائن ، كمييا كييان يييأتى لهييذ األميير رجييال ميين       
الميرب وبالد الشام وينفقون المال الكثير في تالل مصر ومحاجرهيا وكثييرًا ميا    

 .(4)يجدون الدفائن والكنوز

روايييات التييى تتحييدا عيين قصيية واحييد ميين أشييهر وأهييم   ولييدينا إحييد  ال 
الكنييوز التييى تييم اكتشييافها فييى العصيير الفيياطمى، وربمييا طيييت األسييطورة علييى    
السياق العام للنم إال أن األسياطير الموجيودة بيالنم ال تجعلنيا نييض الطيرف       
عما بالنم من حقائق تتعلق بالتأريه للمطالب فى مصير فيى العصير الفياطمى،     

كم بيأمر اهلل شيا  أمير الكنيز اليذي عثير علييه وردان، وأخيذه منيه          ففي عهيد الحيا  
الحيياكم، ففييي خالفيية الحيياكم بييأمر اهلل كييان هنيياج رجييل   ميين عاميية النيياس يسييمى 
وردان ، كييان يعمييل جييزارًا، وكانييت تأتيييه كييل يييوم فييي الصييباح امييرأة حسيينة        

ثم تأتي  (5)المنظر، فتعطيه دينارين وتأخذ منه خروفًا، وتأمره أن يشقه لها شقين
بحمال يحمله على قفصه وتنصرف، فظلت على ذليك فتيرة مين الزميان ، فتفكير      
ذات ييوم وردان فيي حييال تليك الميرأة، بعييد أن نظير فيي العمليية التيي تعطيهيا لييه         

فراودتيه نفسيه أنهيا تخفيي كنيزًا، فيذهب إليى الحميال         ( 6)فوجدها قديمة فيي اليزمن  
ال له واهلل إني ألر  مين أمير هيذه    الذي يحمل لها الخروف وسأله عن حالها، فق

المرأة العجب، وذلك أنها لما تحملني من عندج الخيروف اللحيم، تيذهب بيي إليى      
راهييب فييي قصيير الشييمع، فتعطيييه دينييارين، وتأخييذ منييه زجيياجتين ميين الخميير،     

                                                           
(1)

 .102 -101، ص 1النويري: اإللمام، ج 
(2)

 . 369، ص 1المسعودي: مروج الذهب، ج 
(3)

 . 102، ص 1النويري: اإللمام ، ج 
(4)

الهي ية المصيرية العامية للكتياب،     ناصر خسرو" سفر نامة، ترجمة: يحيى الخشاب، تصدير عبدالوهاب عزام،  
 .129م ، ص 1993

(5)
 .303، 302ابن أيبك : كنز الدرر وجامع اليرر، ص  

(6)
 .303، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر، ج 
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وتعطيه دينارًا آخر فيعطيها عشرين درهمًا، فتق ى حاجتهيا بعشيرة دراهيم مين     
يل وحوايج الطعام ميا بيين خ يار وأبيزار وحطيب ،      فاكهة ونقل وشمع وخبز قل

ثيم تقيوم بشيد    (1)وتحملني جميع ذلك إلى طرف بسياتين اليوزير مين ناحيية الجبيل     
عيني بعصابتين شدًا جيدًا، وتمسك بيدي وتمشي بي مقدار ساعة فلكية في طرق 

، وأاع القفم على صخرة كبيرة، ويعطيني من هنياج قفصيًا فارغيًا ،    (2)وعرة
إلى المكان الذي شدت فيه عيني، فتحيل العصيابتين وتعطينيي العشيرة      وتعود بي

، فلميا سيمع وردان ذليك مين الحميال،      (3)دنانير، وتقول لي ال تقطع عيشيك بييدج  
تحقييق أن هييذه المييرأة تخفييي كنييزًا، فقييال للحمييال: يييا أخييي واهلل لقييد صييدقتك ، ال  

 . (4)معكتقطع رزقك بيدج، فنحن نكسب من ورائها وال نيرم فامسك ما 

ثييم إن وردان جهييز نفسييه إلييى ح ييور تلييك المييرأة وأخييذت اللحييم منييه،    
فأوقف صبيه مكانه وتبعها، وحرص كل الحرص أال تشعر به، إلى حين ق يت  
سائر حالها، وخرجت من حدود القاهرة وهو يتبعها من غير أن تشعر به، حتيى  

خير ،  وصلت بتليك الحميال إليى هيذه الصيخرة، فتيورا  وردان خليف صيخرة أ        
حتى أوصلت الحمال وعادت فنقليت كيل ميا فيي القفيم، فوثيب وردان إليى تليك         
الصخرة التي كان عليها القفم فوجد إليى جانبهيا طيابق بسيرداب بيدرج نازلية.       
فنزل فيهم إلى دهليز مظلم، وفي آخره اوء ظاهر، فمشى حتى وصل إلى ذلك 

 (5)أتيها هذا ال يوء ال وء، فوجد عن يمينه قاعة نيرة مليحة ال يعرف من أين ي
فجلس بجانب الباب ينظر إليى داخيل القاعية، فيإذا بيداخل القاعية دب أسيود كأنيه         
بعيد من عظم خلقه، والمرأة قد أخذت شقة ذلك الخروف ، قطعت منها أطيب ما 
فيها حوالي أربعة أرطال، وألقت بباقي اللحم إلى ذليك اليدب ، فبيرج اليدب عليى      

سر العظم بأنيابيه ، وعلقيت الميرأة قيدرًا وطبخيت      اللحم حتى أكله كله، وصار يك
ذلك اللحم الذي قطعته من تلك الشقة من اللحم التى رمتهيا لليدب، وعلقيت الشيقة     
األخيير  فييي خطيياف تحييت مكييان تلعييب فيييه الييري ، ال يعلييم ميين أييين تييأتي هييذه    

 .(6)الري 

 فلما استو  طعامها غرفته في أواني من الميناء ال يقدر على ثمنهيا، ثيم   
أكلت كفايتها ورفعت الباقي، ثيم ميدت الفاكهية والنقيل ، وصيبت ذليك الخمير فيي         
أواني من البلور والجوهر تأخذ بالعقل، ثم شربت وعادت لتسقي ذلك الدب وهو 

                                                           
(1)

 .303، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر، ج 
(2)

 .304، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر، ج 
(3)

 .304، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر، ج 
(4)

 .304، ص 1الدرر وجامع اليرر، ج ابن أيبك: كنز 
(5)

 .304، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
(6)

 .304، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر ، ج 
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،وبعيد ذليك نزعيت لباسيها مين عليى جسيمها        (1)يشرب بصوت عالي ما تسقيه ليه 
ما عاليًا، حتى وقع وانقلبت، وقام إليها ذلك الدب ينكحها، وأصب  صوت شخيره

 . (2)من عليها كالميت ، وكذلك هي كالميتة

فنظر وردان إلى كل هذا، وقال ما قعادي  أأقعد حتى يستفيق هيذا اليدب    
من سكره ويراني، ويقطعني قطعًا، فجذب سكينًا كيان فيي وسيطه، وفصيل رأس     
الدب عن بدنه، فشيخير اليدب كيالرأس مين البقير عين اليذهب وأكثير، فاسيتيقظت          

ئميًا  المرأة من غفوتها عليى حيس شيخيره كالمجنونية، فنظيرت فوجيدت وردان قا      
علييى جثيية الييدب وقييد فصييل رأسييه عيين جسييده، فصييرخت صييرخة كييادت تفيييض  
روحها منهيا، وقاليت عملتهيا ييا وردان، فقيال لهيا وردان ييا عياهرة، وميا حمليك           
على هذا االنحراف، فرغت الرجال من الدنيا حتى تجامعي ذلك الدب  فقالت له 

اذبحني كميا ذبحيت   يا وردان هذا هو المكتوب والكائن المقدر، وقد انتهى أجلي ف
  (.3)هذا الدب فما بقي لي بعدها حياة في الدنيا

فقال وردان، خافي اهلل عز وجل وتوبي إليه، وأنيا أتزوجيك فيي الحيالل      
 (4)ونعيش بقية عمرنا فيي هيذا الكنيز، وييرد اهلل عاقبتيك بعيد المعصيية إليى خيير         

رج مين سيائر   ،فقالت له يا وردان ال تتعب نفسك وال تطل واذبحني ، فلو أن غيي 
خلييق اهلل مييا وصييل إلييى هنيياج، وإن لييم تفعييل مييا آمييرج بييه أتلفتييك، وإن فعلييت       

 . (5)وذبحتني نجوت بنفسك وبجميع ما في هذا الكنز

فقال لها وردان وماذا تقدري أن تفعلي بيي  فنه يت إليى صيحن وسيط       
المكان فييه قلييل مين المياء، فتكلميت علييه ففيار المياء مين سيائر أجنياب المكيان،             

ار فيي لحظية إليى الخلخيال، فقاليت ليه ييا وردان أدرج نفسيك واذبحنيي كميا           وص
،فقال لها وردان أمسكي أيتها المرأة فإني فاعيل ميا    (6)أمرتك وإال هلكت باليرق

تأمرين به، فتكلمت فعاد الماء إلى ما كان عليه، فقالت له هيا يا وردان افعل بي 
  (.7)وتركها إلى جانب الدبكما فعلت بالدب، فأمسك وردان بشعرها وذبحها 

ثييم أخييذ وردان ميين ذلييك الييدر والجييواهر والييذهب مييا قييدر علييى حملييه،     
وواعه في القفم الذي للحميال، وغطياه بخرقية، وطليب الطرييق، فلميا وصيل        
باب مصر، إذ وثب عليه عشرة من الحراس، كأنما كانوا في انتظاره، قائلين ليه  

                                                           
(1)

 .305، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر ، ج 
(2 )

 .305، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر ، ج
(3)

 .306، 305، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر، ج 
(4)

 .306، ص 1جابن أيبك: كنز الدرر،  
(5 )

 .306، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر، ج
(6 )

 .306، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر، ج
(7 )

 .307، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر، ج



  ناصف السالم عبد أمحد /د                                                                           2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

الحيياكم، وأح ييروه بييين يييدي  وردان ال تخييف، تعييال معنييا إلييى الخليفيية   
الحاكم ، فلما رآه قال له وردان ذبحت الدب والعاهرة ، فبهت وردان لذلك وقيال  
نعم يا أمير الميمنين ، فقال أر  قفصك، فنظره ثم أعاد عليه غطاءه ، وقيال ييا   
وردان هييذا القفييم نصيييبك ال يعاراييك فيييه معييار ، وإنمييا اطلييب منييك أن       

 . (1)تتوجه معي وتستلمني الكنز

فركب وردان حماره وتوجه مع الحاكم إلى الكنز وعندما وصيل قيال ييا     
أمير الميمنين انزل معي لتر  وتنظر إلى هيول خلقيه هيذا اليدب، فقيال الحياكم:       
هيهات يا وردان إنك لم تعد تر  ال الدب وال المرأة وهميا كانيا قريبيان مين هيذا      

على صورتك، وال يستطيع  حتى تسهل عليك األخذ منه، وهو كان فتحه (2)الكنز
أحييد ان ينييزل إليييه غييييرج، انييزل اآلن واسييتخرج ليييي جميييع مييا يحتوييييه، وال        

  (.3)تتعر  لصاحب السرير

وبالفعل نزل وردان فلم يجد أثرًا للدب وال للميرأة وال حتيى مكيان اليدم،      
ونقل وردان ما كان فيه من الذخائر والجواهر واألميوال، ويسيلمها إليى الحياكم،     

الحاكم إلى رصده المطل عليى بركية الجييول، ثيم أنيه أعطيى وردان ذليك         ونقله
القفم وأمير أال يعارايه فييه معيار ، فبنيى منيه وردان جمييع هيذه اليدكاكين          

 .(4)المعروفة بسوق وردان بمصر

كافييية  إن الحكايييية السيييابقة رغيييم أنهيييا ترقيييى ألن تكيييون أسيييطورة فيييى     
تفصيييييالتها ، إال أن الباحييييث عليييييه أن يحلييييل دالالت الميثولوجيييييا التاريخييييية     
مستخرجًا منها الدالالت الحقيقة حتى لو اكتفينا بتصنيف هذه الحكاية أنها تعكس 
الولع بالمطاليب واليدفائن فيى مصير فيى العصير الفياطمى، وهيو ميا دفيع العقليية            

 ت . الشعبية المصرية أن تنتج مثل هذه الحكايا

وفي العصير الفياطمي أي يًا شيا  نبيأ عثيور األف يل عليى كنيز يعيرف            
بكنيز الحميارة، وكانيت قصية عثيوره علييه أنيه كيان بمصير رجيل أحيدب، يعمييل            
إسكافيًا، يقوم بترقيع العتيق من المداسات، فجمع من عمله هيذا ثميانين درهميًا ،    

له فيذهب إليى   ففكر هذا األحدب أن يشيتري حميارًا، يركبيه عنيدما يفيرش مين شيي       
سوق اليدواب واشيتر  حميارة، كانيت مين تركية إنسيان تيوفي فاشيتراها بثميانين           

 .(5)درهمًا

                                                           
(1)

 .307، ص 1ابن أبيك : كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
(2)

 .307، ص 1ابن أبيك : كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
(3)

 .307، ص 1كنز الدرر وجامع اليرر، ج ابن أبيك : 
(4)

 .307، ص 1ابن أبيك : كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
(5)

 .467، ص 2ابن أيبك: كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
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وفي صباح الييوم التيالي ركبهيا األحيدب وتوجيه بهيا نحيو القرافية وهيي           
تسر  به في مشيها من دون أن ي ربها، فأعجبه منها ذليك، واسيتمر فيي مشييه     

وهي تسر  أشد إسرا ، وال عياد يقيدر   إلي بساتين الوزير، فتوجه به إلى الجبل 
على  منعمها، فلم تزل تمشي به في الجبل حتى فصلت إلى مكان فيه مدود مبني 
وبه أثر شعير وتين وقصيرية وجيرة، فوقفيت عليى هيذا الميدود فتعجيب األحيدب         
ونزل من عليها، فوجد إليى جانيب الميدود طابقيًا بيدرج، فجعيل البهيمية فيي ذليك          

الدرج، فأوصله الدرج إلى قاعة حسنة ذات أربعية أعميدة   المدود ونزل من على 
متقابلة، فيها من األموال ما ال حصر له. ووجيد فيي زاويية المكيان شيعرًا وتينيًا،       

  (1)فأخذ منه كفاية البهيمة وطلع رماه لها

ونزل إلى المكان وصار يرقم ويصفق وقد طار عقليه مين الفيرح، ثيم      
ر ، فوجد فيه أكاًل مشويًا وخبزًا وحليو   نظر فوجد وعاء معلقًا فحطه إلى األ

فأكل، وفي وسط تلك القاعة وجد بركة مين المياء كأعيذب ميا يكيون فشيرب منيه        
، ثم أخيذ مين ذليك اليذهب ميا يقيدر عليى حمليه حمياره، وركيب            (2)وسقى البهيمة

وعاد إلى مصر في العشاء، ثم أنيه اسيتأجر قاعية حسينة فيي مكيان غيير معليوم،         
قليل حتى جعيل القاعية أحسين ميا يكيون كمجيالس المليوج،        وصرف من الذهب ال

وخاط لنفسيه أفخير الثيياب مين كيل ملبيوس، حتيى يلبسيه إذا خيال بنفسيه فيي تليك             
القاعة، وهو ال يفارق ما عليه من خرق بالية في دكانه، ويعود إلى المكان ينقيل  

 . (3)منه أواًل بأول

األحييدب،  وكانييت جييواري األف ييل إذا أردن الحمييام مييررن ميين علييى      
وكانت فيهن جارية تعبث باألحدب إذا مرت به وت حك عليه، فيقيول لهيا، واهلل   
لييو زرتنييي لوجييدتي عنييدي ميياال عنييد األف ييل، فلمييا كييرر عليهييا القييول قالييت يييا  
 (4)أحدب أهزل ما تقول أم جد، فقال لها ال واهلل ييا نيور عينيي ميا أقيول إال جيدًا       

ا عندج، فلما كان ذلك اليوم أتت إلييه وهيي   فقالت له جهز نفسك مثل هذا اليوم أن
متنكرة فأخذها وأتى بها إلى القاعية، فنظيرت إليى زي حسين، ثيم قيدم لهيا ميأكاًل         
ومشربًا عنده في أواٍن عجيبة ، لم ترهيا عنيد األف يل، وقيدم لهيا كيسيًا فييه أليف         
دينار، وأقامت عنده إلى آخر النهار ،وخرجت إلى منزلها وقد تملكها العجب من 

 . (5)أمر األحدب

                                                           
(1)

 .468، ص 2ابن أيبك: كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
(2)

 .468، ص 2ابن أيبك: كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
(3)

 .468، ص 2وجامع اليرر، جابن أيبك: كنز الدرر  
(4)

 .469، 468، ص 2ابن أيبك: كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
(5)

 .469، ص 2ابن أيبك: كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
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ثم صارت تزوره كيل فتيرة، وكلميا تيأتي يعطيهيا كيسيًا فييه أليف دينيار،           
وأحبهييا األحييدب كثيييرًا، ولمييا علمييت الجارييية أنهييا ملكييت قلبييه سييألته عيين أمييره،  

فقاليت ليه: أرييد أن أنظير إليى هيذا المكيان،         (1)فأنكر وما زالت بيه حتيى اعتيرف   
كييان، فنظييرت الجارييية إلييى مييا أبهيير  فأردفهييا خلفييه علييى الحمييارة وأتييى إلييى الم 

عقلها، ثيم طمعيت فيي سلسيلة ليليي مفصيلة بق يبان مين الزميرد وقطيع اليياقوت            
فقالت له: البد لي من هذه السلسلة. فقال األحدب وقد غلب عليه هيواه: هيي ليك،    

 . (2)فأخذتها وذهبت

علييى الجانييب اآلخيير فقييد و لييد لألف ييل ولييد ، واجتمييع سييائر نسيياء كبييار      
ولبست تلك الجارية هذا العقد فصيارت تشيتعل كيالجمر، فلميا رأتهيا بقيية        الدولة،

الجييواري أبليييوا األف ييل، فأح ييرها وايييط عليهييا فاعترفييت علييى األحييدب،     
فأح ره ، وتوجه األف ل معه وتسلم الكنز، ولم ي ر األحدب بعدها، فكان الكنيز  

 . (3)سبب سعادة األف ل

 لفرعونية: مقتنيات الخلفاء والوالة من الكنوز ا

و جد في خزائن الوالة والخلفاء واألمراء الكثير من المقتنيات الفرعونية  
والتى و صفت بأنها تأخذ العقل لتفردها واتقانها، فمن ذلك ما كان في ذي الحجية  
سنة أربع وخمسين وأربع م ة في صقلية أن رجل يدعى بسيل عبد رومي أهد  

يية األصيل جليلية القيدر، كيان فيي حملية ميا         مواله تاج الدولة  هدايا نفيسية فرعون 
أهداه سفطًا صييرًا فيه حجر متوسط القدر، أغبر اللون ، مثلث الشكل، ينفع من 
داء االستسقاء المائي، وأنه كان يجعل على من به هذا الداء فيبيدأ منيه بيإذن اهلل،    
ولم يزل هذا الحجر عند تاج الدولة بصقلية إلى أن نهيب فيي جملية ميا نهيب مين       

 . (4)ماله عند هروبه إلى مصر

ووجد مع مقتنيات بعض المطالبين حق  من نحاس. فيه حق من زجاج ،  
في فم أسود من حجر عليه صيورة قيرد م ينعظ" فيى وايع القرفصياء" ، فكيل        
من أمسكه أنعظ مادام في يده أو في فمه، فيإذا ألقياه إليى األر  عياد إليى حاليه.       

مييه لينتفييع بييه غلمانييه وميين أحييب ميين     وأن هييذا المطييالبي سييلمه إلييى بعييض خد   
 . (5)أصحابه، وأن الخادم أنف من حمله فكسره ، وبطل عمله

                                                           
(1)

 .469، ص 2ابن أيبك: كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
(2)

 .470، ص 2ابن أيبك: كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
(3)

 .470، ص 2، جابن أيبك: كنز الدرر وجامع اليرر 
(4)

م، 1959الرشيد بن الزبير: الذخائر والتحف، تحقيق محمد حمييد اهلل، راجعيه: صيالح اليدين المنجيد، الكوييت        
 .84ص 

(5)
 .84ابن الزبير: الذخائر والتحف، ص  
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وعندما استولى بنو العباس على خزائن مروان بن محمد حيين ظفير بيه     
بمصر، وجدوا مين جملية ميا وجيدوا مائيدة أرايها بي ياء، وفيهيا خطيوط سيود           

ر ونصيف. فيي وسيطه    وحمر، سعتها ثالثة أشيبار، وغلظهيا أصيبع ، وفتحية شيب     
صورة أسد ثابت، وأمامه رجل قد برج على ركبتيه وقد أعرق السهم في القوس 
، ولم يزل في خزائنهم إلى خالفة المأمون. فأهيداهما وغيرهميا إليى دهميي مليك      
الهنيد. وأن هيذه المائيدة صينعت عليى شيكل المشيتر  فمين أكيل عليهيا ليم يشييبع،            

 . (1)وهي من صنع الفراعنة

م  قتل األف يل شاهنشياه بين أميير الجييول،      1121ه    515وفي سنة  
ونزل الخليفة اآلمر بأحكام اهلل إلى دار الملك، وأمر أال يتحيدا أحيد  بموتيه ، ثيم     

 . (2)نقل منها أموااًل ال تحصى وتحفًا قديمة وأمتعة يعجز عن حصرها

مين   قال القااي شمس الدين بن خلكان، إنيه لميا ميات األف يل وجيد ليه       
جمليية مييا وجييد سييت م يية ألييف ألييف دينييار عييين مصييرية وم تييان وسييبعون إردبييًا  
دراهم نقد مصر، وخمسية وسيبعون أليف ثيوب ديبياج أطليس، وم ية مسيمار مين          
ذهب وزن كل مسمار م ة مثقال، ودواة ذهب فيها جيوهر قيمتيه اثنيا عشير أليف      

واري، وأميا  ،ومن جملة ما وجد له صيندوقان ملل يا إبير ذهيب برسيم الجي       (3)دينار
الجواهر والفصوص واألواني المرصعة فشيء عظيم، وشيء ال يحصيه إال اهلل 

 . (4)عز وجل

وعمييير ميييدة حياتيييه عيييدة عميييائر منهيييا: التييياج والسيييبع وجيييوه، وذكييير       
الميرخون أن من التاج إلى السبع وجوه عقدًا مبنيًا من تحت األر  يمشي فييه  

نزًا مدفونًا إليى اآلن، وإن فييه أكثير    الفارس برمحه، أزج مقعودة، وقيل إن فيه ك
 . (5)ذخائر الكنز الذي وجده

وبنباء   -الدور االقتصادي للمطالبب والبدفائن واثارهبا اإلاتماعيبة )سبم العملبة       
 للمسااد والمستشفيات وأعمال البر والصدقة( 

كان للدفائن والمطالب والكنوز التي عثير عليهيا والة مصير وسيالطينها      
رواج االقتصيادي فيي مصير مين ذليك أن أحميد بين طوليون لميا          أكبر األثر في ال

غاصت في األر  رجل فرس أحد غلمانه، وكشف عن الكنز الذي شيا  ذكيره   

                                                           
(1 )

 .84ابن الزبير: الذخائر والتحف، ص 
(2)

 .486، ص 2ابن أيبك: كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
(3)

 .486، ص 2ابن أيبك: كنز الدرر ، ج 
(4 )

 .486، ص 2ابن أيبك: كنز الدرر ، ج
(5 )

 .487، ص 2ابن أيبك: كنز الدرر ، ج
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كتب إلى الخليفية المعتميد فيي     (1)والذي قدره الميرخون بألف ألف دينار 
العراق، يستشيره فيما يصرفه، فكتب إليه الخليفة المعتميد أن يصيرفه فيي وجيوه     

نييى منييه البيمارسييتان، ثييم أصيياب بعييده أحمييد بيين طولييون فييي الجبييل مييااًل  البيير فب
عظيمًا فبنى منه الجامع، وأوقف جميع ما بقي من الميال فيي الصيدقات ، فكانيت     
صدقاته معروفة ال تحصيي مين كثرتهيا، وصيرفها أحميد بين طوليون فيي وجيوه          

  (.2)البر بنية قوية وشهوة شديدة

علييى حييو  كبييير عظيييم مليي       ثييم إن أحمييد بيين طولييون عنييدما عثيير     
بالييدنانير وعليييه لوحيية مكتييوب عليهييا كتيياب بلييية غريبيية وصييفها اليينم أنهييا         
"البيزنطية" ، فلم يجد أحمد بن طوليون مين يقيرأ هيذا الكتياب فدليه أعوانيه عليى         
راهب كبير السن يقيم بدير العربة بالصعيد له معرفة بخيط األوليين، فيأمر أحميد     

فلما  (3)ال يقو  على الحركة ، فحمل الكتاب إليه بن طولون بإح اره ، فوجدوه
نظر إليه قرأه وإذا فيه: "أنا أكبير المليوج وذهبيي أخليم اليذهب" فلميا بليغ ذليك         
أحمد بن طولون قال : قب  اهلل من يكون هذا الكافر منه وذهبه أخلم مين ذهبيه   

،كمييا  (4)، فشيدد ميين وقتهييا العيييار فييي دار ال يرب ، واييرب الييدينار األحمييدي  
أسقط أحمد بن طولون في عهده عن كاهل الناس ال يرائب والمعيادن مين كثيرة     

  (.5)وقيمة الكنز الذي حصل عليه

ويشير المقريزي إلى ذلك قائاًل: "إن أحميد بين طوليون.. نظيير إسيقاطه       
للمعادن والمرافق، والتي كانت تحصل من مصر فيي السينة حيوالي أليف دينيار،      

فيي الحصيول عليى كنيز وادي هبييب اليذ  تتعيد  قيمتيه          فمن اهلل عليه بأن وفقيه 
، فها هو في حديثه يقول إن أحمد بن طولون أسقط عن الناس  (6)ألف ألف دينار

ال رائب والمعادن ، فكافأه اهلل على ذليك بيأن جعليه يعثير عليى الكنيز المشيهور        
، وكييان لهييذا الكنييز الف ييل فييي الييرواج االقتصييادي الييذي شييهدته الدوليية      (7)هييذا

                                                           
(1)

، 465، ص 1؛ القلقشييندي: صييب  األعشييي ، ج  99، 1ابيين سييعيد األندلسييي: الميييرب فييي حلييي الميييرب، ج      
 .248ص  ؛ ابن الزبير: الذخائر والتحف،316،  ص1؛ المقريزي: الخطط، ج466

(2)
 .316، ص 1؛ المقريزي: الخطط، ج86، ص 1ابن سعيد األندلسي: الميرب في حلي الميرب، ج 

(3)
؛ ابين سيعيد األندلسيي:    466، ص 1؛ القلقشندي: صيب  األعشيى، ج  195البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص  

 .99، ص 1الميرب في حلي الميرب، ج
(4)

 .196، 195، 194البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص  
(5 )

 .316، ص 1؛ المقريزي: الخطط، ج99، 98، ص 1ابن سعيد األندلسي: الميرب في حلي الميرب، ج
(6)

 . 316، ص 1المقريزي: الخطط، ج 
(7 )

 .248، ابن الزبير: الذخائر والتحف، ص  316، ص 1المقريزي: الخطط، ج
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الطولونية ، وفي انتعال حالة الناس ، وارتفا  قيمة العملة، فكانت أجيود عييارًا   
  (.1)من السندي

كما أنفيق أحميد بين طوليون بيأمر مين الخليفية المعتميد معظيم هيذا الميال             
الذي عثر عليه في وجوه الخير والتقو ، فحفر العيين التيي يشيرب فيهيا النياس،      

، ولييم يقتصيير األثيير   (2)وا عليييهم األوقيياف وأقييام الجييامع، والبيمارسييتان، وأوقفيي   
االقتصادي للمطالب على عصر أحمد بن طولون فقط، فقد أنفق الحاكم بأمر اهلل 

 . (3)من الكنز الذي عثر عليه في عهده والذي اشتهر بكنز الدب

كما ترج لوردان الذي حصل على الكنز والذي قتل الدب، ميا كيان معيه     
أحد، فأقام وردان من هذا المال سوقًا، ساعد  في قفصه ، وأوصى أال يتعر  له

في الرواج التجياري واالقتصيادي فيي مصير كلهيا، فيميا عيرف بسيوق وردان ،         
  (.4)والذي تحول مع مرور الزمان إلى خربة وردان

يدافع موريس لمبار عن الميير  اليذي أورد حيديث الكنيز عنيدما اتهميه        
ألف دينار، قائاًل: إن مليون دينار  المعاصرون بالمبالية في قيمة الكنز وهي ألف

تساوي أربعة آالف كيلو جرام من الذهب ، لكننا ال يجب أن نتهم الميير  اليذي   
أورد لنا هذه الحادثة بالمبالية التي عرف بها الشرق، إذ إن فيي عهيدنا هيذا قيدر     
وزن الذهب الصافي في كنوز مقبرة توت عنه آمون ب عف اليطاء الذهبي في 

 . (5)لي المركز  لمصر آنذاجالبنك األه

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مقدار الينى والثيراء اليذي تمتعيت     
،  (6)به مصر في تلك الحقب الزمنية ، كما يدل على مد  غنى المطالب بالذهب

ولم يقف األمر عند هذا الحد، فقد عثير األف يل عليى كنيز عظييم كيان ليه أعظيم         
عهده من رواج اقتصادي، وما انعكس عليها مين  األثر فيما تمتعت به مصر في 

 . (7)بناء وعمائر قام بها األف ل في عهده

                                                           
(1)

د واشتهرت سكته بجودة العيار )الكرمليي:  نسبة إلى السندي بن هاشك الذي تولى ارب السكة لهارون الرشي 
 (.48 -45النقود العربية، ص 

(2)
؛ عبيدالعزيز العطيار: مظياهر    316، ص 1؛ المقرييزي: الخطيط، ج  76البلوي: سييرة أحميد بين طوليون، ص      

 . 53الرعاية االجتماعية في العصرين الطولوني واإلخشيدي، ص 
(3 )

 .303، 302، ص 6كنز الدرر وجامع اليرر، ج ابن أيبك :
(4 )

 .303، ص 6ابن أيبك : كنز الدرر وجامع اليرر، ج
(5)

موريس لمبار: الذهب اإلسالمي منذ القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميالدي، ترجمة توفييق اسيكندر ،    
 .61، 60م، ص 1984المحلة التاريخية المصرية، 

(6 )
 .61اإلسالمي ، ص موريس لمبار: الذهب 

(7 )
 .467، ص 2ابن أيبك : كنز الدرر وجامع اليرر، ج
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ع رف هذا الكنيز اليذي ذكرنياه سيابقًا بكنيز الحميارة وعمير األف يل فيي           
حياته من هذا الكنز أو المطلب عدة عمائر منها التياج والسيبع وجيوه، وبنيى مين      

فيه الفارس برمحيه، مبنيي عليى     التاج إلى السبع وجوه بناًء تحت األر  يمشي
  (1)شكل عقود

وبناًء عليه فقد عًمر األف ل وبنى بجزيرة الرواة عدة عمائر ومناظر  
، كميا بنيى السيوق     (2)، وفي سيائر أر  مصير مين هيذا الكنيز اليذي عثير علييه        

الذي بيداخل بياب القنطيرة، واليذي عيرف بسيويقة أميير الجييول، وعمير بسيتان           
، كميا و جليد فيي قصيره عنيد موتيه       (3)أخر  وعدة متنزهات البقل مع عدة بساتين

  (.4)من التحف واألموال واألمتعة والكنوز ما عجز عن حصرها

 الهوس الشعبى بالمطالب وظهور حاالت النصب والسحر: 

كما كان للمطالب قيمة اقتصادية كبيرة عادت على أهيل مصير بالرخياء     
لها أي ًا آفة اجتماعية خطيرة نخيرت  ورواج االقتصاد وازدهار البناء، فقد كان 

في عظام المجتمع المصري إلى يومنا هذا، فانزلق المهووسون بهيا إليى السيحر    
والشعوذة والتنطع وترج العمل والتنقيب عما تركتيه األميم السيابقة فيي األر ،     
مما كان أراًا خصبة حرا فيهيا اليدجالون والنصيابون والمشيعوذون وزرعيوا      

س وخاصتهم أن الكنيوز حبيسية الجين والحيراس، والبيد مين       في عقول عامة النا
البذل والعطاء من بخور وذبائ  حتى يراى الجن ويسم  لهم بأخذ المكيان كليه   

 أو بع ه أو ما يسم  لهم منه.

وقد أرجع ابن خلدون كل هذا إلى التنطيع مين ايعفاء العقيول فقيال" إن       
ال مين تحيت األر    كثيرًا من اعفاء العقيول يحرصيون عليى اسيتخراج األميو     

ويبتيون الكسب من ذلك، ويعتقدون أن األمم السالفة كلها مختزنة تحت األر  
أموالهييا مختييوم عليهييا بطالسييم سييحرية ال يفييض ختامهييا ذلييك إال ميين عثيير علييى  

 .  (5) علمه واستح ر ما يجله من البخور والدعاء والقربان..."

لقد عبر ابن خلدون عن هذه الق ية بشكل واا  فقال" وفيي كيل قطير     
وبلييد ميين المهووسييين والبيياحثين عيين الينييى السييريع بييدون كييد وال عمييل، فأهييل    
إفريقية يبحثيون عين كنيوز اإلفرنجية اليذين كيانوا قبيل اإلسيالم واليذين أودعوهيا           

لمشيرق  باطن األر ، ويبحثون عن السبيل إلى اسيتخراجها، وأهيل األمصيار با   

                                                           
(1 )

 . 487، ص 2ابن أيبك : كنز الدرر وجامع اليرر، ج
(2 )

 . 487، ص 2ابن أيبك : كنز الدرر وجامع اليرر، ج
(3 )

 . 487، ص 2ابن أيبك : كنز الدرر وجامع اليرر، ج
(4 )

 . 487، ص 2كنز الدرر وجامع اليرر، ج ابن أيبك :
(5)

 .270ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، دار األمين للنشر والتوزيع، القاهرة، )د.ت(، ص  
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يييرون مثييل ذلييك أن أمييم القييبط والييروم والفييرس، قييد أودعييوا كنييوزهم        
األر ، ويحكون فيما بينهم بعض الحكاييات التيي تشيبه فيي سيردها الخرافيات،       
فإذا قام بعض الطالبين بالحفر ووصل إلى موايع الميال، فيإذا كيان لييس خبييرًا       

نز مين أماميه أو يير     بفك الطالسم وجد المال أو الكنز تحول ديدانًا أو هرب الك
األمييوال والجييواهر ولكيين الحييراس ميين الجيين سيييوفهم منتصييبة أو أن األر        

   (.1")غارت بالكنز، حتى تظن أنه خسف

وفييى ذات المنحييى يقييول "إن الكثييير ميين طلبيية البربيير بييالميرب والييذين   
يعجييزون عيين العمييل وكسييب الييرزق ، يتقربييون إلييى عاميية النيياس بحيييل لكسييب   

واالحتيييال علييى النيياس، فيرسييمون لهييم خطييوط أهييل الييدفائن    معاشييهم بالنصييب 
والكنوز، التي تخبر عن أماكن الدفائن والمطالب ويعطونهم األمارات عليها فيي  
أماكنها، يبتيون من العامة الرزق فيجعليونهم يحفيرون األر  خلسية خوفيًا مين      

األعميال   ، وربما تكون عند هيالء الطلبة حيلة أو نادرة مين (2)الحكام والعقوبات
السيحرية فيتعليق بيه كثييير مين ايعفاء العقيول، فيجمعييوا النياس عليى الحفير فييي          

 .  (3)ظلمات الليل مخافة من الرقباء وعيون أهل الدولة

وإذا لييم يعثييروا علييى شيييء بعييد حفييرهم وتعييبهم وبييذل المييال والرجييال،    
ا يرجعون ذلك إلى الجهل بالطلسم الذي ختم به المطليب، يخيادعون النياس، وهيذ    
يدل على اعف عقولهم وعقول احاياهم، وعجزهم عن السعي وكسب الرزق 
من غير تعب وال مشيقة، فيإذا عجيز عين كسيب اليرزق بالسيعي والكيد والفالحية          
والصناعة، تمنى في نفسه الميال العظييم دفعية واحيدة مين غيير تعيب وال مشيقة،         

ث فيي كيل   فينفق من المال الكثير، ويبذل قصاري جهده وتحصيل ميا أنفقيه فيبحي   
 .  (4)مكان ابتياء تعويض خسارته على التنقيب والحفر على المطالب

وممن يجدهم يحرصون على طلب المطالب والدفائن والكنوز المترفون  
في كيل عصير وحيين مين أهيل الدولية والمسي ولين فيهيا، ومين أغنيياء األمصيار            

مييرمين   المترفين والمتيسر حالهم مثل مصير، فنجيد أكثير مين تيراهم مين أهلهيا       
بطلب المطالب والدفائن والطيامعين فيي إيجياده والبحيث عنيه، واليدائمي السييال        
عن شواذ الكنوز ، والصعب منها، ويزيدون في البحث عن طريقة تييوير المياء   

 .  (5)، ألنهم يعتقدون أن الكنوز متواجدة في مجاري األنهار

                                                           
(1)

 .270ابن خلدون: المقدمة ، ص  
(2)

 .271ابن خلدون: المقدمة، ص  
(3 )

 .271ابن خلدون: المقدمة، ص 
(4 )

 .271ابن خلدون: المقدمة، ص 
(5 )

 .271ابن خلدون: المقدمة، ص 
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للوصيييول ويطاليييب البييياحثون عييين اليييدفائن والكنيييوز بالكيميييياء كوسييييلة  
للييدفائن والمطالييب، وميين الطريييف أن ابيين خلييدون يييذكر كيييف كييان الطييالب          
المياربة يوهمون المصريين أنهم قيادرون عليى تييوير المياء فيي بياطن األر        
لكييي يسييتطيعوا الوصييول إلييى الكنييوز، كمييا أنهييم إذا فشييلوا فييي الوصييول إلييى         

انخفيا  ميياه النييل    المطالب تعللوا بجرييان النييل، وأن الحفير البيد أن ييتم عنيد       
تشييتددًا بييذلك عيين الكييذب حتييى يسييتطيع النصييب والعيييش علييى مييا ينفقييه عليييه        

 .  (1)المتيسرون من أهل مصر

كمييا كييان يييتم إيهييام اييعاف العقييول أنييه يمكيين تيييوير المييياه باألعمييال       
السحرية، ويوهم العامة واألثرياء أن السحر متجذر في مصر من األولين وآثاره 

ار  وغيرها، وما قصة فرعيون وموسيى عينهم ببعييد، ذكيرت فيي       باقية في البر
   (2)كتاب اهلل أكثر من مدة وفي أكثر من مواع

وقييد ألييف المياربيية لهييم قصيييدة نسييبوها إلييى حكميياء الشييرق تبييين كيفييية العمييل      
 بالتيوير عن طريق ساعة سحرية يقولون فيها: 

 خ بير اسمع كالم الصدق م ن   يا طالبًا للس  ر ف ي التيوي ر

 من قول بهتان ولف ظ غ رور    د  عنك ما قد صنفوا في كتبه م

 إن كنت مما ال ي ر  بال زور  واسمع لصدق مقالتي ونصيحتي

   (3)إن حاوت لها األوهام في التدبير  فإذا أردت تي ور الب  ر الت ي 

وإن كانت هذه القصيدة من خياالت المنحرفين، فإن هيالء الباحثين عن  
المطالييب لهييم أحييوال عجيبيية، فيسييكنون المنييازل المشييهورة والييدور المعروفيية        
ويحفييرون الحفيير، وي ييعون الشييواهد التييي يكتبونهييا فييي صييحائف لينصييبوا بهييا 
علييى اييعاف العقييول، ويطييالبونهم بالمييال ليشييتروا بييه العقيياقير والبخييور لحييل      

حون عليه بعض ، ويقومون بتبخير المكان والحفر الذي حفروه، ويذب (4)الطالسم
الحيوانات ، وأن هذا الكالم ال أساس له ، وال خير ويقول ابن خلدون إن الكنوز 
إن وجدت فهي في حكم النادر على وجه االتفاق، ليس هناج علم يقول أن الناس 
ادخروا أموالهم تحت األر ، ويقومون بختمها بالطالسم ال في قديم الزمان وال 

الفقهيياء وورد فييي الحييديث إنمييا هييو دفييين       فييي حديثييه، والركيياز الييذي فراييه    

                                                           
(1 )

 .271ابن خلدون: المقدمة، ص 
(2 )

 .272ابن خلدون: المقدمة، ص 
(3 )

 .272ابن خلدون: المقدمة، ص 
(4 )

 .272ابن خلدون: المقدمة، ص 
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إن ميين دفيين مالييه وخييتم عليييه      (1)الجاهلييية، ويقييول ابيين خلييدون أي يياً     
باألعمييال السييحرية وبييالغ فييي إخفائييه، فكيييف يتييرج دلييياًل أو أمييارة لميين يبتييييه    
ويكتبه في صحائف حتى يجده أهل األمصار واآلفاق، وهذا مناقض تماميًا لمبيدأ   

 .  (2)اإلخفاء

ما قول الطالبين للكنوز أن األموال في األمم التي سبقتنا كانت كثيرة، وأ 
فييإن األمييوال وسييائر العقييارات والمعييادن تنتقييل ميين بلييد إلييى بلييد وميين دوليية إلييى  

،وأميا ميا وقيع فيي مصير مين أن الفراعنية         (3)أخر  بحسب أغراايه والعميران  
فراعنة وملك الفرس، كانوا يدفنون أموالهم على مذهب دينهم ، فلما زالت دولة ال

نقبوا قبورهم وكشفوا كنوزهم وماال يوصف وكذا فعل اليونان ، وذليك أن قبيور   
الفراعنة من آالف السنين صارت ملعبًا للمهووسين والحمقى مظنة منهم لوجيود  
بعض المقابر التيي نجيت مين نهيب الفيرس واليونيان والروميان واألميم األخير           

   (4)التي أتت بعد الفراعنة

رت اريبة على من يشتيل بذلك من الحمقى والمهووسين وينهى وصد 
ابيين خلييدون حديثييه الفريييد عيين المطالييب قييائاًل" نعييوذ بيياهلل ميين العجييز والكسييل      

   (.5")والنصب والسحر وما استعاذ به رسولنا الكريم

 المطالب وفتحها بين الحقيقة التاريخية والحكايات الشعبية :

األحيان طريقة من طرق الحصول على  شكلت الصدفة البحتة في أغلب 
الكنز، واختلفت الصدفة بين إنه يبني بيتًا ويحفر أساسات فيجد الكنز بدون بحث 
وال قصد للتنقيب،  كما دل الحيوان في كثير من األحيان على وجود الكنز، بيأن  
تيييوص رجييل الفييرس أو يقييع فييي الكنييز أحييد الخرفييان فينييزل الراعييى لينجييده         

أو أن حمارة كان صاحبها عارفًا لمكيان الكنيز ويخيون صياحبها     فيكتشف الكنز، 
وتبييا  لييييره فتدلييه علييى الكنييز، فميين ذلييك أن أحمييد بيين طولييون لمييا بعييد فييي          
الصحراء ، نزلت رجل فرس بعض غلمانه في حفيرة، فوقيف أحميد بين طوليون      
وأخرج رجيل الفيرس، فيإذا فتيق مين األر ، فيأمر بيالحفر فيي المكيان ، وأنفيق           

على الرجال والحفر ، فعثر على كنز مقداره ألف ألف دينار كميا أسيلفنا   األموال 
 (.6)سابقًا

                                                           
(1)

 .272ابن خلدون: المقدمة، ص  
(2 )

 .272ابن خلدون: المقدمة، ص 
(3 )

 .272ابن خلدون: المقدمة، ص 
(4 )

 .273ن: المقدمة، ص ابن خلدو
(5 )

 .273ابن خلدون: المقدمة، ص 
(6)

 . 76البلوي: سيرة ابن طولون : ص  
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ولما اشتر  اإلسيكافي لحمياره مين السيوق، وكانيت صياحبها قيد تيوفي،          
خييرج بهييا نحييو القرافيية، فظلييت تسيير  بييه المشييي حتييى طلعييت بييه إلييى الجبييل،     
ووصلت به إلى مكان فيه فدود وتبن وشعير، فنظر اإلسيكافي األحيدب فيإذا سيلم     

م، فوجد نازل إلى الكنز بجوار المدود، فطار عقله من الفرح عندما نزل من السل
   (1)فيها من األموال ما اليقدر عقل على حصره

أما عن قصة قتل الحارس من الجن الذي كان عليى شيكل دب وأمرأتيه،     
فقد كان وردان كما أسلفنا كان يعمل جزارًا فكانت تأتيه امرأة كل يوم تأخيذ منيه   
ز خروفًا وتأمره أن يشقه نصفين ، فتبعها، فوجدها هي والدب حراسيًا عليى الكني   

فبعد أن أكلوا وشربوا  الخمر وسكروا قام بفصل رأس الدب عن بدنه، فاستفاقت 
الميرأة عليى صيوت ذبحييه فقاليت ليوردان اقتلنيي، قييال لهيا تيوبي وأتزوجيك، أمييا          
فقييدت الرجييال حتييى ت يياجعي هييذا الييدب، فقالييت لييه ألحقنييي بييه قبييل أن تيييرق،   

فإني سيأفعل ميا ترييدين،     فتمتمت في إناء فيه ماء، حتى فار الماء، فقال لها كفى
فأمسك شعرها وذبحها واستلم الكنز وسلمه للحاكم، وكان هيذا اليدب هيو حيارس     

 ( 2)وقربان الكنز، وفت  الكنز على هذا

وهنيياج ميين الكنييوز مييا هييو مصيينو  باللوالييب والهندسيية، كييالكنز الييذي      
وصل بابه عبدالعزيز بن مروان، وليم يسيتطع فتحيه، وهليك فييه أليف رجيل مين         

فارين ونياقلوا التيراب واآلميرون والنياهون ، اليذين بليغ عيددهم أليف رجيل ،          الح
هلكوا جميعًا بمجرد أن واع أحدهم رجله على درج مصنو  باللوالب، فيياص  
الدرج، وهلك ألف رجل، فأمر عبدالعزيز أن يردمه، وقيال هيذا مطليب ممنيو ،     

   (3)مكان قبرًا لهمنعوذ باهلل منه، وردم التراب على من هلك من الناس، فكان ال

أما الطريقية الثالثية لفيت  المطاليب فهيي التنبيي بمكانهيا وشيكلها وحجمهيا           
عن طريق أهيل اليدفائن والمطالبية، فقيد جياء إليى اإلخشييد جماعية مين المطالبية           
ناصحين ليه، فقيال لهيم ميا هيي نصييحتكم ، قيال عليى أذر  مين األهيرام مطليب             

يحتاجون له من العمال والميال، إليى أن   عجيب فأذن لهم في حفره، وأعطاهم ما 
وصلوا إلى أزج وأقباء وحجارة مجوفة، وفتحوا الباب فوجيدوا فييه مين التماثييل     
القائميية علييى أرجلهييا ميين الخشييب ومنهييا تماثيييل ميين الييذهب والزمييرد وأنييوا         
الجييواهر ، ومنهييا مييا هييي وجوههييا ذهييب وف يية، علييى شييكل شيييو  وأطفييال        

  (4)لجواهر كالياقوت والزمردوشبان، وأعينهم من أنوا  ا

                                                           
(1)

 .468ابن أيبك: الدرر وجامع اليرر، ص  
(2)

 .208 -202، ص 1ابن أيبك: كنز الدرر وجامع اليرر، ج 
(3)

 .367، 366، ص 1المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج 
(4 )

 .102 -101، ص 1؛ النويري: اإللمام، ج368، ص 1الذهب ومعادن الجوهر، جالمسعودي: مروج 
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أما الطريقة الرابعة لفت  المطالب فهي عين طرييق فيك رميوز المطليب،       
وميين عجيييب حكايييات الحيياكم بييأمر اهلل مييا احتييواه "كتيياب حييل الرمييوز فييي علييم   
الكنوز، وهو كتاب جليل القدر حسن األخبار كثير الفائدة، لكاتبه عبيدالرازق بين   

ييه أر  مصير وميا فيهيا مين العجائيب والمطاليب        عبداألعلى القيروانيي، ذكير ف  
والكنوز، وجمع في هذا الكتاب أسماء أربعين كنزًا مين كنيوز مصير، مميا عميل      
ملوج الفراعنة بعد الطوفان، وما فت  من هذه الكنوز ومالم يفت  ، وذكر في هذا 
الكتاب أشيياء مالحيًا تصيل إليى العقيل وتقبلهيا الطبيا  السيليمة، تيدل عليى تمكين            

بها من علوم كثيرة ، ورمز في كتابه هذا رموزًا ال يصل إلى حلها إال كيل  صاح
ذهن رائق وفكرة قادحة، ومن جملة ما ذكره أن هذه الكنوز مختصة بصور ، ال 
يفت  ذلك الكنيز إال تليك الصيورة وليو اجتميع علييه أهيل األر  فيإذا ذهيب ذليك           

  (1)د وال تعبالشخم صاحب تلك الصورة إلى ذلك الكنز فت  له من غير ك

وفى سياق العالقة الجدلية بين المطالب واألساطير يقيول المسيعودي إن    
والي مصر عبدالعزيز بن مروان قد علم من المطالبين بوجود كنز في تل عال، 
فبدأ يحفر في هيذه الجهية إليى أن كشيف عين رأس دييك يلتميع عينييه برييق شيبه           

رفيرف بأجنحتيه وصياح صييحة     البرق، يأخذ باألبصيار وميا لبيث هيذا اليديك أن      
مدوية اهتزت لها أركان المكان وهاجت األر  وماجيت ثيم انفتحيت ثييرة فيهيا      
ابتلعت كل من كان في المكان وعددًا يناهز األلفين مين العميال والراسياء، ولميا     
رأ  عبييدالعزيز ذلييك اسييتولى عليييه الرعييب وتييرج البحييث والتنقيييب ، وهنيياج       

 . (2)من كل جهة من جهات الصعيد قصم كثيرة من هذا النو  نسمعها

ومن عجائب المطالب والكنوز أن هناج بربأ في أخميم طلسم قطعة مين   
حجر في صورة القلنسوة الطويلة معنقفة الرأس كأنها منقار، يقال إن تحتها مااًل 
عظيمًا، فجهيد جماعية مين اليوالة أنفسيهم فيي قلعهيا أو كسيرها، فليم يطيليوا ذليك            

 (3)ها، ولم ينثلم منها شيءوتكسرت المعاول علي

ويحكي أهل األقصر عن سفينة ذهبيية تخيرج فيي ميياه البحييرة المقدسية        
في بعض الليالي متألقة كالشمس ، عليها ملك مين اليذهب الخيالم يسيير دفتهيا،      
وإلى جانبه بحارة من الف ة، فإذا أرسيل القمير ايوءه سيارت السيفينة تتهياد ،       

حجييار الكريميية، فصيياحب الحييظ ينتظيير هييذه تاركيية وراءهييا خطييًا طييوياًل ميين األ

                                                           
(1 )

؛ محمييد بيين احمييد الخزرجييي األنصيياري: كتيياب  302، 301، ص 1ابيين أيبييك: كنييز الييدرر وجييامع اليييرر، ج 
 .4، 3، ورقة 3038الرموز في فت  المطالب والكنوز، مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود ، الريا ، 

(2)
، ص 1؛ النيويري: اإللميام، ج  125، ص 1؛ المقريزي: الخطط، ج367، ص 1مروج الذهب، ج المسعودي: 
؛ محيرم كميال: آثيار وح يارة الفراعنية فيي حياتنيا الحاليية، الهي ية العامية لقصيور الثقافية ، القياهرة،              101 -100
 .106 -105م، ص 212

(3)
 .103 -100، ص 1النويري: اإللمام، ج 
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السفينة إذا اقتربت إلى الشاطي صعد إليها وفي عقله من راكبيها، فاغترف منهيا  
  (1)ما يشاء، وانقلب إلى بيته وقد جمع من الخيرات ثروة الكنوز

وربما كانت حكاية وردان والمرأة والدب التى ذكرناها سابقًا خير مثيال   
شعبى حكايات ثرية محورها بالكامل عن المطالب والكنوز على انتاج المخيال ال

 وهو ما يير  لعالقة الذهن المصر  بالمطالب. 

علييى أن هنيياج أسييطورة يرويهييا أهييالي دنييدرة فييي صييعيد مصيير، عيين معبييد        
موجيود فييي هييذه الجهيية، فهييم يقولييون ، إن ملكييًا ميين ملييوج العهييد القييديم ، عييال  

جدًا وقوييًا جيدًا، وأنيه أراد قبيل موتيه أن يجيد        ومات منذ آالف السنين، كان غنيًا
ألمواليييه حيييرزًا مكينيييًا، فيييأبتنى فيييي أر  هيييذا المعبيييد نفقيييًا كيييدس فييييه أمواليييه    

وأقام على أمواله بقيرة تقيوم بحراسيتها ، بقيرة شيديدة البيأس عظيمية         (2)وذخائره
القييوة والمييراس، يتطيياير الشييرر ميين عينيهييا، هييذه البقييرة كانييت تختفييي بالنهييار     
وتظهر في الليل حيث تظل متنقلة بين أرجاء المعبد وعيناهيا تراقيب الكنيز التيي     

ن محفوظيًا مصيانًا   أقيمت على حراسيته لييل نهيار، وبهيذا بقيي الكنيز آالف السيني       
  (.3)يهاب أهالي الجهة االقتراب منه خوفًا ورعبًا من بطش هذه البقرة العظيمة

غير أن هناج مزارعًا كان له حقل بجوار هيذا المعبيد قيد زرعيه عدسيًا،       
فلما اشتد العدس ونما ، كان يالحظ أن عدسه ينقم كل ليلة، وكأن يدًا تمتد إليه 

قل لير  السارق، فإذا بتلك البقرة العظيمة السوداء في الظالم، فراقب الرجل الح
ترعى في حقله وتأكل ما طاب لها، في ب الرجل وفكر فيي سيرقة الكنيز بينميا     
البقرة ترعى في حقليه، وانتهيز فرصية انشييال البقيرة عين حراسية الكنيز، وميأل          
زكيبته وبينما هو كذلك، اهتزت جدران المعبد بأصوات عيدو قويية، وإذا بيالكنز    

رتج بابه، وإذا بالبقرة تظهر غاابة منكرة، وعاد الفالح إلى منزله يلهث، ففت  ي
بابه وأفرش ما في زكيبته فيي إنياء كبيير، وحفير ل نياء ودفنيه فيي األر ، ظيل         
الكنز مختفيًا لمدة عين األعيين ، إليى وقيت الحاجية فيذهب الرجيل ليخيرج كنيزه،          

ر ، ويختفي اإلناء بما فيه ولم فأمسك الرجل باإلناء فإذا باإلناء ييوص في األ
 .(4)يأخذ اإلناء الكنز فقط وإنما أخذ ما كان قد ادخره من عرق جبينه

وفى النهاية فإن التيأريه للمطاليب واليدفائن فيى تياريه مصير اإلسيالمية         
يشكل أهمية حقيقة نظرًا لتماسه مع التاريه االجتماعى واالقتصاد ، واألهم من 

لهاميية لفهييم تيياريه الييذهن والفكيير والهييوس الشييعبى    ذلييك كونييه أحييد المييدخالت ا 
 بالدفائن قديمًا وحتى اآلن.  

                                                           
(1)

 . 91 -90رة الفراعنة، ص محرم كمال: آثار وح ا 
(2)

 .93محرم كمال: آثار ح ارة الفراعنة، ص  
(3 )

 .94محرم كمال: آثار ح ارة الفراعنة، ص 
(4 )

 .95محرم كمال: آثار ح ارة الفراعنة، ص 
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 المالحق

 ملحق عن التغوير

 ييييييا طالبيييييًا للسييييير فيييييي التييييييوير  
 

 اسيييمع كيييالم الصيييدق مييين خبيييير 
 

 د   عنك ما قد صينفوا فيي كتيبهم    
 

 مييين قيييول بهتيييان ولفيييظ غيييرور    
 

 واسمع أصيدق مقيالتي ونصييحتي   
 

 كنيييت مميييا ال يييير  بيييالزور    إن 
 

 فيييييإذا أردت تييييييور الب ييييير التيييييي  
 

 جييارت لهييا األوهييام فييي التييدبير    
 

 صيييور كصيييورتك التيييي أوقفتهيييا    
 

 والرأس رأس الشيبل فيي التقيوير    
 

 وييييييداه ماسيييييكتان للحبيييييل اليييييذي  
 

 فيي الييدول ينشييل ميين قييرار البييير  
 

 وبصييييييدره هيييييياء كمييييييا عاينتهييييييا
 

 عييدد الطييالق احييذر ميين التكرييير  
 

 ويطييأ علييى الطيياآت غييير مالمييس 
 

 مشييييي اللبيييييب الكيييييس النحرييييير 
 

 ويكييييون حييييول الكييييل خييييط دائيييير
 

 ربيعيييييية أولييييييى ميييييين التكييييييوير   
 

 واذبييي  علييييه الطيييير والطخيييه بيييه  
 

 واقصييييد عقييييب الييييذب  بييييالتبخير 
 

 بالسيييييييندورس واللبيييييييان وميعييييييية
 

 والقسييييط وألبسييييه بثييييوب حرييييير 
 

 مييييين أحمييييير أو أصيييييفر ال أزرق  
 

 وال تكييييييييدير ال أخ يييييييير فيييييييييه 
 

 ويشييييده خيطييييان صييييوف أبيييييض 
 

 أو أحمييير مييين خيييالم التحميييير   
 

 والطيييالع األسيييد الييييذي قيييد بينييييوا   
 

 ويكيييون بيييدء الشيييهر غيييير منيييير  
 

 والبيييييدر متصيييييل بعيييييد عطيييييارد   
 

 (1)فييي يييوم سييبت سيياعة التييدبير    
 

 

                                                           
(1)

 والتي تليها.   271ابن خلدون: المقدمة، ص  
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 ثبت بأسماء المصادر والمرااع

 أواًل: المصادر 

 المخطوطات: 

 : بن وحشي بن عبداهلل الخزراي األنصاري محمد بن أحمد بن العشاير

كتاب الرموز فى فت  المطالب والكنوز، مخطيوط بمكتبية جامعية المليك      
 .3038سعود، الريا ، رقم 

 المصادر المطبوعة:

 م(10ه   4 البلوي: هو محمد بن عبداهلل بن محمد المدني البلوي. ت) ق

سيرة أحمد بن طولون، تحقيق محمد كرد عليي، مكتبية الثقافية الدينيية ،      
 د.ت 

 م(1228هـ/ 626الحموى" شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل" ت) 

 . 1977معجم البلدان، دار صادر، بيروت،  

هببـ /  808ابببن دلببدوب "عبببدالرحمن بببن دلببدوب الحبببرمي المغربببي " ت)       
 م(1405

 ألمين للنشر والتوزيع، القاهرة، )د.ت(.المقدمة ، دار ا 

 ابن الزبير" الرشيد بن الزبير" ت) القرب الخامس الهجرى(   

الييذخائر والتحييف، حققييه محمييد حميييد اهلل ، قدمييه صييالح الييدين المنجييد،   
 .1959الكويت 

 م(865هـ / 251ابن زنجويه: " أبو أحمد حميد بن مخلد "  ت ) 

، مركيز المليك فيصيل. الرييا  )د.     األموال ، تحقيق شاكر زين فييا   
 ت(. 

هببـ/ 685ابببن سببعيد األندلسببي" أبببو الحسببن علببى بببن موسببى بببن سببعيد" ت)     
 م(1286

، 1الميرب في حلي الميرب، تحقيق زكي محمد حسين، سيدة كاشف ج 
القسم الخاص بمصير، الهي ية العامية لقصيور الثقافية، القياهرة ، الشيركة        

 م.2003الدولية للطباعة ، 
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 م (1494ه/  900الصنهااي: محمد بن عبدالمنعم الحميدي. ت) 

، مكتبية  2الرو  المعطار في خبر األقطيار، تحقييق إحسيان عبياس، ط     
 م.1984لبنان ، 

ابببن عبببدالحكم " أبببو القاسببم عبببد الببرحمن بببن عبببد اهلل بببن عبببد الحكببم" ت)       
 م( 939هـ / 257

لتعاون للطبيع  فتوح مصر وأخبارها، تحقيق محمد صبي ، ميسسة دار ا 
 م.1974والنشر، 

 م( 1418هـ / 821القلقشندي" شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على" ت) 

صب  األعشى في صناعة اإلنشا، قدمه فوزي محمد أمين، الهي ة العامة  
 م.2004، 132لقصور الثقافة، الذخائر 

 م( 957هـ/ 346أبي الحسن علي بن الحسين بن علي" ت )" المسعودي:

، 5الذهب ومعادن الجوهر، مكتبة الريا  الحديثة ، الريا ، طمروج  
 م.1973

 م(1441 -ه  845تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ت )المقريزي: 

المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، مكتبة الثقافة الدينية ، القياهرة   
 ، )د. ت(.

هبببـ / 481ناصبببر دسبببرو " أببببو معبببين البببدين ناصبببر دسبببرو القباديبببانى" ت) 
 م(1088

سييفر ناميية، ترجميية يحيييى الخشيياب ، الهي يية العاميية للكتيياب، القيياهرة،         
1993. 

 م( 1332هـ/ 733النويري:"شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب" ت )

 م.1992نهاية األرب في فنون األدب ، تحقيق: محمد أمين ، القاهرة،  

هبببـ / 775النبببويرى السبببكندرى" محمبببد ببببن قاسبببم ببببن محمبببد المبببالكى" ت)    
 م(1373

اإللمام أو مرآة العجائب، تحقييق: عزييز سيوريال عطيية، الهي ية العامية        
 لقصور الثقافة، القاهرة، د.ت. 
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 م( 1247هـ/ 645ابن أيبم الدواداري" أبو بكر بن عبداهلل" ت )

كنييز الييدرر وجييامع اليييرر المسييمى الييدرة الم ييي ة فييي أخبييار الدوليية        
 م. 1960د، القاهرة ، الفاطمية، تحقيق صالح الدين المنج

 ثانيا: المرااع 

 السيد طه أبو سديرة: ) دكتور(

الحرف والصناعات فى مصر اإلسالمية منذ الفت  العربيى حتيى نهايية      
 . 1991العصر الفاطمى، الهي ة العامة للكتاب، القاهرة، 

 أنستاس مارى الكرملي:

 . .1939النقود العربية وعلم النميات، المطبعة العصرية، القاهرة  

 

 سيدة إسماعيل كاشف ) دكتور(

، الميسسيية المصييرية  48أحمييد بيين طولييون، سلسييلة أعييالم العييرب عييدد 
 العامة للتأليف،د.ت. القاهرة،   

 محرم كمال : )دكتور(

آثار وح ارة الفراعنة في حياتنا الحالية، الهي ة العامة لقصور الثقافة ،  
 م.2012

 ثالثُا: المرااع المترامة 

 بار:موريس لم

الذهب اإلسالمي منذ القرن السابع حتى القرن الحادي عشر المييالدي،    
 م.1984ترجمة توفيق إسكندر ، المجلة التاريخية  المصرية، 

 الرسائل العلمية رابعًا: 

عبدالعزيز العطار: مظاهر الرعاية االجتماعية في العصرين الطوليوني   -1
طنطا، كليية اآلداب،  واإلخشيدي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 م.2017

 


