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 لسانيات الفالسفة 
في التراث العربي

حظي اللسان العربي وعلومه باهتمام بالغ من قبل العلماء منذ البداية، وانبرى 
الفعلية  األداة  هو  فاللسان  ألهميته؛  وإدراكا  به  احتفاء  ويخدمه  يتعلمه  من  له 
أواله  وقد  وحضاراتها،  األمم  تاريخ  يحفظ  وبه  اإلنساني،  الفكر  عن  المفصحة 
تنوع  اهتمامهم وشديد عنايتهم على  العربي كبير  التراث  العلماء والباحثون في 
مع  تتعامل  التي  الفلسفة  ضمنها:  ومن  والتأليفية،  والمعرفية  العلمية  مجاالتهم 
تتعامل  فهي  وسائلها،  وتالئم  آلياتها  تناسب  بطريقة  المختلفة  بمستوياتها  اللغة 

معها بمنظور فكري عميق.

قيمة  بإسهامات  اللسانيات  مجال  في  العربي  تراثنا  في  الفالسفة  أسهم  وقد 
جوهر  هو  والفكر  الفكر،  أداة  فاللغة  بالفكر؛  وعالقتها  اللغة  ألهمية  انعكاسا 
المستويات  في جميع  اإلسهام  بينهما، ويتضح هذا  التالقي  الفلسفة،  حيث محل 
اللغة  بوظيفة  الفالسفة  اهتم  كما  والداللية،  والتركيبية  منها  الصوتية  اللسانية؛ 
التعبيرية التواصلية بما يتقارب مع ما جاءت به اللسانيات االجتماعية في الربط 
طبيعية  لحاجة  تلبية  تأتي  اجتماعية  ظاهرة  فهي  االجتماعي؛  والدور  اللغة  بين 

يقتضيها التواصل اإلنساني.

لإلنسان  النطقي  الجهاز  بالتشريح  يتناول  الطبيب  الفيلسوف  سينا  ابن  وهذا 
شارحا لصفات ومخارج الحروف الدقيقة، مبينا أبرز مشكالت النطق وأمراض 

الكالم وكيف يمكن التغلب عليها.

النحاة  مع  اشترك  ما  منها  متنوعة؛  لسانية  مصطلحات  الفالسفة  واستخدم 
واللغويين ممن سبقوهم، ومنها ما انفردوا به، وهناك مصطلحات لسانية حديثة 
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أشار إليها الفالسفة في مؤلفاتهم تحمل الداللة ذاتها المتعارف عليها اآلن، لكن 
دقيق  بشكل علمي  اللسان  علم  استعمل مصطلح  فالفارابي  دقيق،  بمفهوم علمي 
محددا مجاالته المتنوعة،  وضم علم اللسان عند الفارابي العلوم الخاصة باللغة  
من  وقراءة  كتابة  من  باللسان  الخاصة  والمهارات  العلوم  جانب  إلى  وقوانينها 
منظور شامل، وتناول ابن رشد اللغة من منظور عميق بالنظر إلى البنية قاصدا 
دقيقة  تركيبية  مصطلحات  فاستخدم  العربية؛  تعلم  لتيسير  نحوي  فكر  تأسيس 

للتعبير عن تلك المفاهيم، إلى جانب اهتمامه باألصوات والداللة.

كما تميز الفالسفة بالنظرة الشمولية الكلية في طرقهم للموضوعات المتنوعة، 
وقد جاءت مفاهيمهم علمية مجردة، مع االنتقال من الكليات إلى الجزئيات، ومن 
في  الفالسفة  بين  اللسانية  المفاهيم  في  تقاربا  هناك  أن  كما  الخاص،  إلى  العام 
فكرة  بينها  من  ومفاهيمها؛  الحديثة  اللسانية  النظريات  وبعض  العربي  التراث 
األصوات  علم  لموضوعات  وتناولهم  اكتسابها،  في  الجماعة  ودور  اللغة،  نشأة 
اللفظ  بين  عالقة  وجود  أثبتوا  كما  معالجتها،  وطرق  النطقية،  واالضطرابات 
ومدلوله، وعناصر الداللة، واإلشارات التداولية، ويظهر المنهج التقابلي بشكل 
اللغوي حاضرة في  التقابل  فقد كانت فكرة  المتنوعة،  الفالسفة  بين في مؤلفات 

أذهانهم أثناء الطرح والتحليل، فقابلوا بين العربية واليونانية والفارسية.

متكاملة  لسانية  علمية  نظرية  بوجود  نقر  أن  المعطيات  هذه  من خالل  يمكن 
فاللغة من وجهة نظرهم  الكليات، والعموم والتجريد؛   تقوم على االنطالق من 
أداة لها وظيفة تواصلية، تقوم على أسس وقواعد تضفي عليها شرعية الوجود.

سكرتير التحرير
د. منى المطري
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البرهان ألهل  وأوضح  حكمته،  تدبُّر  في  الفكر  منحة  األذهان  واهب  العالمين،  رب  لله  الحمد 
إمام  الله عليه وسلم  العرفان فبرأوا من الجهل وظلمته، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى 
المرسلين، أرسله ربُّنا عز وجل باآليات فالح به نور الفالح، وأنزل الله تعالى الصحف على أنبيائه 

مسطورة، وأنزل األلواح على موسى عليه السالم مكتوبة. 

اإلسالمي  الفن  هو  العربي  الخط  فإن  وبعد 
الوحيد الذي يمكن للمسلمين أن يفتخروا بأصالته 
وتطويره بعيًدا عن التأثيرات الخارجية؛ فقد نشأ 
في  نضوجه  واكتمل  العرب،  جزيرة  ربوع  في 
ظل اإلسالم.)1) والبد أن نعلم علم اليقين أن الخط 
العربي ليس مجرد رسم وكتابة فقط، وإنما هو فن 
وعلم في آن معا، وعادة ما يتوصل الخطاط إلى 
معرفته  طريق  عن  الفني  والكمال  اإلتقان  ذروة 
الحرفي،  ومدلولها  العربية  اللغة  ببنية  العالية 
الخطاطين مكانة كبيرة  احتّل كبار  السبب  ولهذا 
فقط  ليس  صيتهم  وذاع  اإلسالمي  المجتمع  في 
لتفننهم  أيضا  وإنما  خطاطين،  كونهم  حيث  من 
وقد  باالحترام،  جديرين  كانوا  لذا  يكتبون؛  فيما 
 قال عبد الحميد الكاتب ـ الوزير في عهد مروان 
ابن محمد آخر خليفة في الدولة األموية ـ "أجيدوا 

الخط فإنه حلية كتبكم".

يتمتع  وما  العربي،  الخط  بنية  ساعدت  لقد 
والرجع  للمّد  وقابلية  وطواعية،  مرونة  من  به 
والتداخل  والتشابك  والتزوية  ــدارة،  ــت واالس
فن  إلى  العربي  الخط  ارتقاء  على  والتركيب، 
للحروف  الزخرفية  بالجماليات  فيه  يُْعَنى  جميل، 

والكلمات.

قواعد  فًنا وجمااًل على  يعتمد  العربي  والخط 
والنقطة  الخط  بين  التناسب  من  تنطلق  خاصة 
والدائرة، وتستخدم في أدائه فنًيا العناصر نفسها 

التي نراها في الفنون التشكيلية األخرى. 

أشكالها  وتعّدد  العربية  الخطوط  تنّوع  إّن 
في  نشاهدها  قلّما  جمالية  خصائص  منحها 
يعتبر  العربي  فالخط  األخــرى.  األمــم  خطوط 

سـامـح السـعيــد
مصر

خطوط المصاحـف المغربية واألندلسية:
ـة ِقيَمُتها العلمية وِقَيُمها الجماِليَّ
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وجه  على  البشري  العالم  خطوط  وأجمل  أرقى 
البسيطة؛ فإّن له من حسن شكله وجمال هندسته 
 وبديع نسقه ما جعله محبوًبا حتى لدى الغربيين.

كان  العربي  بالخط  لالهتمام  األولى  البدايات  إن 
ُوضعت  ذلك  بعد  ثم  والتعلم  المعرفة  مبعثها 
والعلمية  الموضوعية  ــس  واألس القوانين  له 
التي  واختُرعت له الطرق واألساليب االبتكارية 

أضافت جمالية جديدة إليه. 

هذا  تعلم  إلى  القدم  منذ  الناس  انصرف  لقد 
استعداداتهم  على  بذلك  معتمدين  ودراسته،  الفن 
أناس  فيه  فبرز  الطبيعية،  ومواهبهم  الفطرية 
مقاييسه  وأوضحوا  الفنية  كنوزه  كشفوا  قديرون 
مارسوا  الذين  الخطاطون  بذلك  فكثر  ونسبه، 
من  متباينة  درجات  على  كانوا  ولما  الفن،  هذا 
الملكة في ضبط الخطوط العربية، فقد خلقت هذه 
وأوضحت  قدراتهم  في  والتفاوت  التباين  الحالة 
الخطاط  األول:  الخطاطين:  من  نموذجين  لنا 

االعتيادي، والثاني: الخطاط المبدع.

أساسيات  أدرك  االعتيادي هو: من  فالخطاط 
الخطوط العربية وتعرف على أنواعها وبقي في 
مسايرة  من  يتمكن  ولم  الضيقة،  معرفته  حدود 
قدرته  غاية  دون  خطه  وظــل  عصره  روح 
أنماط  والدة  لديه  وتعّسرت  تجربته  وتوقفت 
وسطه.  في  يؤثر  ال  اعتيادًيا  فنه  فأصبح  جديدة 
أساسيات  يدرك  الذي  فهو:  المبدع  الخطاط  أما 
يكون  لذلك  أنواعها؛  ويميز  العربية،  الخطوط 
إنتاجه جيًدا وتراكيبه جميلة، ويتمتع بالقدرة على 
وحذقه  مهارته  عن  تفصح  جديدة  أشكال  ابتكار 
وقدرته على الحفاظ على أصالة الخط، واستطاع 
أن يجد لنفسه أسلوًبا مميًزا ويمتلك نظرة فاحصة 
بصمته  يترك  أن  واستطاع  دقيقة،  ومالحظة 

الخاصة.)2)

يشير  العربية  للخطوط  الواسع  التطور  إن 
لمواكبة  الخطاطين  قدرة  إلى  واضحة  وبداللة 
إلى  تشير  كما  فيه.  عاشوا  الذي  العصر  روح 
ذلك المصادر التاريخية، علًما أّن الخطوط اللينة 
الخطاطين  أوائل  وأن  الكوفي،  الخط  تولّدت من 
الخطوط،  هندسة  اختراع  إليهم  ينسب  العرب 
وإيجاد أنواع جديدة في الخط العربي كالطومار 
الثلث وغبار الحلية، والتي  الثلث وثقيل  وخفيف 

اندثر معظمها.

الخطوط  أوجدوا  األتراك  الخطاطين  أن  كما 
الــديــوانــي(،  والجلي  )الــديــوانــي  الهمايونية 
ينسب  كما  والسياقت،  الطغراء  كذلك  واخترعوا 
هذه  كل  النستعليق،  خط  اختراع  اإليرانيين  إلى 
الخط  من  وجعلت  عصرها  عاشت  التطورات 

العربي أبهى جمااًل وأحلى حلة.)3)

المجتمع  في  الفنون  أول  العربي  الخط  يعد 
ولسمو  بالكتابة،  الوثيق  اللتصاقه  اإلسالمي؛ 
المزخرف  رتبة  وكانت  مراميه،  ودقة  معانيه 
يكتب  الخطاط  كان  فقد  بكثير،  دونه  الرسام  أو 
أوال ويمأل المساحة التي تناسب الكتابة ألنها هي 
المقصود األول، ثم يأتي المزخرف فيرسم حول 

الكتابة الزخارف المناسبة. 

أعلى  كــان  الخطاط  أّن  على  ــة  األدل ومــن 
الفنان  هو  أنه  اإلسالمي؛  المجتمع  في  الفنانين 
نادًرا  غيره  وكان  عمله  على  يوّقع  الذي  الوحيد 
ما يوقع، وأّن المؤرخين اهتموا بحياة الخطاطين 
يقّربون  كانوا  الملوك  إّن  بل  غيرهم،  من  أكثر 
واحدة،  ساعة  عنهم  يستغنون  وال  الخطاطين 
الــدواة  يحملون  كانوا  أنهم  بعضهم  عن  ونُِقَل 
عباس  كالشاه  بحضرتهم،  يكتب  وهو  للخطاط 
علي  للخطاط  الدواة  يحمل  كان  الصفوي  األول 
كان  العثماني  الثاني  بايزيد  والسلطان  رضا، 
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إن  بل  األماسي،  الله  حمد  للخطاط  الدواة  يحمل 
طهماسب  كالشاه  خطاطين  كانوا  الملوك  بعض 
الثاني،  ومحمود  أحمد،  والسالطين:  الصفوي، 
وعبد الحميد، وعبد العزيز من العثمانيين، أيضا 
من األدلة كذلك: أن مرتب رئيس الخطاطين في 

الدولة العثمانية كان ُمساويا لمرتب الوزير.

العربي  الخط  حقيقة  نعرف  أن  أردنــا  وإذا 
وعظمته في أعين الغربيين فلنستمع إلى بيكاسو 
"إن  يقول:  إذ  الحديث  العصر  رسامي  كبير 
أقصى ما وصلت إليه في فن الرسم، وجدت الخط 

العربي قد سبقني إليه منذ أمد بعيد".)4)

بصفة  العربي  الخط  قيمة  عن  الحديث  هذا 
الشريف، وهو  المصحف  بكتابة  بالنا  فما  عامة، 
كالم الله عز وجّل، فهو شرف عظيم لمن يخطه 

بيمينه وأي شرف.

المبحث األول: الخط المغربي.. المصطلح 
والنشأة والتطور

على  أيضا  المغربي  الخط  مصطلح  يطلق 
وهي:  األقصى،  بالمغرب  نشأت  التي  الخطوط 
الرقعة الجغرافية الممتدة من صحراء برقة الليبية 
تميز  إقليم  وهو  األندلس،  ببالد  اإلبرو  نهر  إلى 
الخصوصية  ذات  والحضارية  المذهبية  بالوحدة 
واضحة المعالم، وعليها قامت الحضارة المغربية 
العربية  العناصر  فيها  تفاعلت  التي  األندلسية 
بنسب  ــة  ــي واألوروب واإلفريقية  واألمازيغية 
العربية  للثقافة  فيها  الريادة  ظلت  لكن  متفاوتة، 
المذكورة  الثقافات  من  أفــادت  التي  اإلسالمية 

وأغنتها كثيرا.)))

الخط  نوع  في  وفارقا  واضحا  تميزا  ونجد 
اإلسالمي  العالم  من  اإلقليم  هذا  في  المستخدم 
المشرق  بالد  في  والمتداول  المستخدم  ذلك  عن 

من  ــواردة  ال التيارات  حصيلة  فهو  اإلسالمي، 
 المشرق العربي عبر القيروان التي أنشأها عقبة بن 
التي  وتلك  0)هـ،  سنة  عنه(  الله  )رضي  نافع 
المتتالية  الهجرات  مع  األندلس  من  انحدرت 
روها  وطوَّ المغرب  أهل  فاحتضنها  لألندلسيين، 

وتفنَّنوا فيها.

أوائل  منذ  التحسن  في  المغربي  الخط  وبدأ 
هو  الشرقي  الطابع  وكان  للهجرة،  الثانية  المئة 
تأثرا  األمر؛  أول  المغربي  الخط  على  الغالب 
بكتابة الفاتحين العرب، ثم أخذ يميل إلى الكوفي 
والنسخي المستعملين في تلك اآلونة بالقيروان.)6)

هذا  من  عليها  ُعِثر  التي  النماذج  أقدم  ومن 
300هـ،  سنة  قبل  ما  إلى  تاريخه  يرجع  الخط 
تسميته  على  اصطلحت  األولى  المصادر  لكن 
كتابه:  في  وحشية  ابــن  ذكــر  كما  باألندلسي، 
"شوق المستهام إلى معرفة رموز األقالم"، كذلك 
الكوفي،  الخط  فروع  من  فرعا  التوحيدي  ذكره 
وجعله ابن خلدون أصال للخط المغربي بوصفه 
واحدا من ثالثة أنواع خطية أساسية تميزت في 
)التونسي(،  واإلفريقي  األندلسي  وهي:  زمنه، 

والقيرواني.

ُكتَّاب  تأثر  في  الدارسين  آراء  تباينت  وقد 
العراقي،  الكوفي  بالخط  المغرب  في  المصاحف 
الشامي،  الكوفي  بالخط  األندلسي  الخط  وتأثُّر 
المصاحف  في  مستعمال  اليابس  الخط  ظل  إذ 
المغربية حتى القرن الخامس الهجري، ويبدو أنه 
كان معروفا آنذاك عند الوراقين المغاربة باسم: 
ُمصنَّفة،  كانت  وأنواعه  أساليبه  وأن  الكوفي، 
مؤرخ  القيروان  لمكتبة  قديم  سجل  في  ورد  فقد 
جــزًءا،  ستين  في  قرآنية  ختمة  693هـــ  بسنة 
هو  وهذا  ريحاني،  كوفي  بخط  الجرم،  كبيرة 
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الحاضنة،  بمصحف  المؤرخين  عند  المعروف 
الوراق  أحمد  بن  علي  وجلَّده  به  وذهَّ كتبه  الذي 
القيرواني  الكوفي  بالخط  القيرواني سنة 410هـ 
القريب من شكل المصحف الُعْقَبانّي الذي يُعّد من 
أوائل المصاحف المغربية وأقربها إلى المصحف 

ا ورسًما.)7) اإلمام خطًّ

وعلى الرغم من استعمال طالب القيروان لهذا 
الخط الكوفي في مطلع القرن الرابع الهجري، إال 
هذا  حدة  من  يلطفون  الوقت  ذلك  منذ  بدأوا  أنهم 
 الخط الذي يقوم على الزاويا دون تسطيرها بسهولة 
وسرعة كافية، ويتمثل هذا التحول في قطعة من 

مدونة سحنون الفقهية التي ُكِتبت سنة 334هـ .

ــذوا  أخ المشارقة  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
)ت:328هـــ(  مقلة  البن  الخطية  باإلصالحات 
المغاربة  فإن  الكوفي،  الخط  استخدام  من  وقللوا 
وخفَّفوا  ليَّنوه  ثم  الكوفي  الخط  يستخدمون  ظلوا 
من حدة زواياه، ومنذ ذلك الحين تمسك المغاربة 
السريعة  الكتابة  يتيح  الذي  الخط  من  النوع  بهذا 
ضرورة  يروا  لم  ولذلك  العام،  االستعمال  ذات 

لتبني اإلصالحات الخطية الجديدة.

ارتبط  المغربي  الخط  انتشار  أن  ونالحظ 
جليا  ذلك  ونجد  المالكي،  بالمذهب  وثيقا  ارتباطا 

في األندلس والمغرب وبالد السودان الغربي.)8)

ثالثة  بمراحل  المغربي  الخط  تطور  مّر  وقد 
رئيسة:

أوال : المرحلة القيروانية

الكوفي  الخط  بالخصوص  فيها  التطوير  مس 
بالكوفي  المعروفة  النماذج  ــت  زال ال  ــذي  ال
عن  وتميزه  خصوصيته  لنا  تعكس  القيرواني 

الكوفي المشرقي.

  

  
  

 

  

لوحة من أقدم المصاحف المغربية كتب بخط 
 مغربي مبسوط، ويرجع تاريخ نسخه إلى 483هـ، 
مقتنيات  من  الطور  سورة  فاتحة  من  واآليــات 

مكتبة جامعة أوبساال بالسويد.

  

  
  

 

  

 صورة من أقدم المصاحف المغربية والمنسوب 
الله عنه ـ، وتشمل سور  لعقبة بن نافع ـ رضي 
المسد واإلخالص والفلق والناس، ونالحظ خلوه 

من نقط اإلعجام واستعمال ضبط اإلعراب.

ثانيا: المرحلة األندلسية

وفيها تم االنتقال إلى الخط اللين الدقيق الذي 
يستعمل في الكتابة العادية، فأدى ذلك إلى ظهور 
الرابع  القرن  المبسوط في حدود  القرطبي  الخط 

الهجري، فأصبحت سمة التدوير غالبة عليه.
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األندلسي  الخط  تمثل  مصحف  من  صــورة 
كتابة  في  التذهيب  استخدام  ونالحظ  الغرناطي، 
وتسعون  خمس  أنها  وبيان  )النمل(  السورة  اسم 
الذين  للمشارقة  خالفا  المغربي  العد  على  آية 
السورة مكية، كما  آية، وذكر كون  يعدونها 93 
استخدم التذهيب في الفواصل بين رؤوس اآلي.

  

  
  

  

األندلسي،  الخط  تمثل  مصحف  من   لوحة 
واآليات من آخر سورة الواقعة وأول سورة الحديد 
 ونالحظ استخدام التذهيب في كتابة اسم السورة، 
اآلي  رؤوس  على  الفواصل  وكذا  آياتها،  وعدد 

والتفنن البديع في ذلك.

ثالثا: المرحلة المغربية

المغرب زمن  إلى  األندلسي  الخط  انتقال  بعد 
محليا،  تطويره  عملية  استمرت  الموحدين، 
األندلسي  الخط  عن  تميزه  مالمح  وظهرت 

تدريجيا، حتى أصبح يُعرف بخط المغاربة.

المغاربة  الخطاطين  تيسير  محاوالت  ومع 
ليبوسة الخط الكوفي المشرقي، وفي ظل صيرورة 
خطوط إفريقية كلها على الرسم األندلسي بتونس 
المدورة  األندلسية  الخطوط  انتقال  بعد  إليها  وما 
األندلسية  المصاحف  التي كانت  الليونة،  والتامة 
والسادس  الرابع  القرنين  بين  فيما  بها  تُكَتب 

  الهجريين.

  
بالخط    المريني  المنصور  ربعة  من  صفحة 

المبسوط ونالحظ استخدام التذهيب في الفواصل 
الجمعة  ســورة  من  ــات  اآلي ــة،  اآلي رأس  على 

)3ـ)).

المبحث الثاني: أنواع الخط المغربي

من  المغربية  الخطوط  في  نميز  أن  ينبغي 
وهما:  رئيسين  مستويين  بين  الفنية  الناحية 

الخطوط الفنية، والخطوط االعتيادية.

التي  ـــواع  األن تلك  هــي:  الفنية  ــواع  ــاألن ف
يكتسبها  فنية  وضوابط  بصرية  لمقاييس  تخضع 
الخطاط عن طريق التقليد والمحاكاة بادئ األمر، 
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الطويل،  والمران  الكامنة،  األصيلة  والموهبة 
مثلما هو الشأن بالنسبة للكوفي والثلث المغربيان 

والمبسوط والمجوهر.

أما األنواع االعتيادية فهي: عبارة عن كتابة 
كما  عالية  فنية  قيمة  تكتسب  لم  دقيقة،  وظيفية 
المسند/الزمامي والخطوط  الشأن بخصوص  هو 
الكاتب  فيها  يتوخى  التي  المستعملة  األخــرى 
مجرد التدوين، وال يرقى فيها إلى عمل فني مثل 

الخطوط المدمجة.

وفي ظل الدول المغربية المتعاقبة على الحكم، 
كان الخط المغربي واألندلسي المتأصل من الخط 
المغربي  الخطاط  إبداعات  من  تغذَّى  قد  الكوفي 
خطا  ذلــك  بعد  غــدا  حتى  روحــه،  مع  واندمج 
أشكاله  وفي  وهندسته  أسلوبه  في  أصيال  مغربيا 
غرار  على  عديدة  خطوطا  فأنجب  وزخرفته. 
التعدد الواقع في الخطوط المشرقية، فانحصر في 
خمسة أنواع أساسية، ولكنها تستوعب تشكيالت 

محلية وإبداعية أخرى.

العصر  منذ  المغربي  الخط  أنواع  استقرت 
الَمِريني في بدايات القرن السابع الهجري وحتى 
العصر الحاضر على التصنيف الفني والوظيفي 

اآلتي:

1 - الكوفي المغربي: 

المكتوبة  القديمة  وهو من خطوط المصاحف 
ق. وهو خط هندسي بديع يتميز بخطوط  على الرَّ
مستقيمة وزوايا حادة، وهو من الخطوط التزيينية 
نادرا.  إال  العادية  الكتابة  في  تستعمل  ال  التي 
ومن حيث الشكل، فإنه لم يخضع لتأثير الكوفي 
المشرقي  للتيار  استمرار  هو  ما  بقدر  القيرواني 
عن  األدارسة  بعد عصر  المغرب  إلى  المنساب 
خصوصيته  بعمق  فاكتسب  األندلس،  طريق 

فلم  الوسيط  العصر  بعد  استعماله  وقل  المحلية، 
في  السور  عناوين  كتابة  في  إال  مستعمال  يعد 
الصناعات  بعض  وزخارف  المصاحف،  بعض 
الفنية  األعمال  وبعض  والعمارة،  التقليدية، 

التشكيلية المعاصرة.

المغربي  الكوفي  بالخط  من مصحف  صورة 
الخامس  القرن  آخر  إلى  تاريخه  يعود  المبكر، 
بالمكتبة  محفوظ  وهو  الهجري،  السادس  وأول 
األعراف  سورة  من  واآليات  بالرباط،  الوطنية 
فقط،  اإلعــراب  نقط  ونالحظ   .)1(1 ـ   1(0(

والفواصل المذهبة. 
  

  

  
  
  
  
  
  

صورة للخط الكوفي القيرواني المجود ونالحظ 
استعمال نقط اإلعجام بالصفرة، وعالمات الشكل 

الملونة، والفواصل الشمسية المذهبة
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2 - الثلث المغربي:

وكان  المشرقي،  الثلث  خط  من  مقتبس  وهو 
يُعَرف بـ الخط المشرقي المتمغرب، ويمتاز الثلث 
المغربي بجمال حروفه وليونتها وانسيابيها، كما 
التشكيل،  على  المحدودة  غير  بإمكانياته  يتميز 
الجملة  في  الواحد  الحرف  صور  تتعدد  حيث 
يقتضيها  بصرية  جمالية  لمعايير  تبعا  نفسها؛ 
تناغم  في  الحروف  وتركيب  الفضاء،  توزيع 
بالحروف  شاعري  إحساس  عن  يعبر  داخلي 
الخطية،  اللوحة  شكل  يتخذ  وهو  وتركيبها، 
بخلفية مزخرفة بأشكال نباتية وملونة أحيانا بماء 
فبه  للتزيين،  أكثر  يستعمل  الخط  وهذا  الذهب، 
ور وديباجات الكتب وعناوينها،  تُكَتب فواتح السُّ
بعضها  متداخلة  غليظة  بحروف  عادة  ويُرَسم 
في بعض، وكثيرا ما يُكَتب بماء الذهب ويُزّوق 
الخط،  جمال  يُبِرز  مما  مختلفة،  وأشكال  بألوان 

ويجعله بهجة للناظرين. 
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

 

محمد  للخطاط  المغربي  الثلث  بخط  البسملة 
المعلمين.

 

  

صورة لخط الثلث المغربي من السفر السادس 
لصحيح البخاري، والنسخة محفوظة ب ىالخزانة 

العلمية الصبيحية بمدينة سال المغربية 

3 - الخط المبسوط:

المغربية  الخطوط  أكثر  من  الخط  هذا  يعتبر 
ويتميز  المستقيمة،  اللينة  بأحرفه  انتشارا 
منذ  استخدم  وهو  قراءته،  وسهولة  بوضوحه 
القديم في كتابة المصاحف، وهو أول ما يُعلَّم في 
الكتاتيب القرآنية، وُسِمي بذلك؛ لبساطته وسهولة 
الشريفة  المغربية  المصاحف  ُكِتبت  قراءته، وبه 
وفاس  بالقاهرة  الحجرية  المطبعة  في  المطبوعة 

وغيرهما. 

سنة 1296هـ/1879م،  طبع  قد  أولها  وكان 
بلدان  في  رواجا  أكثر  المصاحف  هذه  وتعتبر 
طبع  الــجــزائــر  ففي  عموما،  أفريقيا  شمال 
سنة  الحجر  على  مصحفا  أحمد  المنصالي 
مصحف  نجد  المغرب  وفي  1323هـ/)190م، 
طبع  الفاسي  زويتن  الحسن  بن  أحمد  اق  ــورَّ ال
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الذي  المصحف  وكذلك  سنة 1347هـ/1928م، 
وُطِبع  برواية ورش  الصفتي  الشيخ محمد  ه  خطَّ
0)1931/13م،  سنة  رودوســي  مطابع  في 
وطبع  المحمدي  التجاني  كتبه  الذي  والمصحف 
والمصحف  ـــــ/1946م،  )136ه سنة  بتونس 
الحسن  بن  أحمد  الخطاط  كتبه  الــذي  الحسني 
السوسي بأمر من الملك الحسن الثاني وُطِبع سنة 
الُمَسبَّع  الحسني  والمصحف  1400هـ/1980م، 
والمصحف  1997م،  1417هـ/  سنة  المطبوع 
1430هــــ/2010م،  سنة  المطبوع  المحمدّي 

وثالثتها بالمغرب.

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

 

المغربي  بالخط  ُكِتب  مصحف  من  صورة 
التذهيب في  المجود، ونالحظ استخدام  المبسوط 
الفواصل على رؤوس اآلي، واآليات من سورة 

النبأ )26ـ30).

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

 

المغربي  بالخط  ُكِتب  مصحف  من  صورة 
آل عمران  واآليات من سورة  الدقيق،  المبسوط 

)99 ـ )10).

4 - الخط المجوهر: 

بالصغر  حــروفــه  تمتاز  دقيق  خــط  ــو  وه
وقد  الجوهر،  بعقد  تناسقها  ويوحي  والتقارب، 
حدود  في  المبسوط  الخط  من  النوع  هذا  انحدر 
انتشارا  أكثر  صار  ثم  الهجري،  السادس  القرن 
لسرعة الكتابة به، بل أصبح خط الكتابة المعتاد 
المغرب  في  استعماال  واألكثر  العامة  الحياة  في 
تُكَتب  وبــه  األخــيــرة،  القرون  خــالل  األقصى 
وتُحّرر  السلطانية،  والمراسيم  الملوكية  الظهائر 
الكتب  ُطِبعت  الخاصة والعامة، وبه  الرسائل  به 
بالمطبعة المحمدية أيام السلطان سيدي محمد بن 
إلى  1281هـ/1864م  سنة  الرابع  الرحمن  عبد 
بداية عهد الحماية الفرنسية، وقد صدر بهذا الخط 
الحجرية  المطبعة  كتاب هي رصيد  قرابة 00) 
في سنوات عملها، وال يزال هذا الخط مستخدما 
األنكحة  عقود  بعض  كتابة  في  العدول  عند  بقلة 

والوثائق المختلفة.

وشكله  الرشيقة  بمالمحه  الخط  هذا  يتميز 
يشبه خط  الخصوصية  شديد  وهو خط  المكثف، 
وليونتها  حروفه  حجم  دقة  في  المشرقي  النسخ 
إلى  باإلضافة  حروفه  تمتاز  كما  واختزاالتها، 
باستدارة بعضها مثل حرف  واندماجها  صغرها 
النون والياء األخيرة والواو والالم والصاد والجيم 

والقاف وما شابهها.

وهذا النوع هو الذي اصطلح على تسميته في 
القرون األخيرة بالخط الفاسي تمييزا له عن الخط 

السوسي والدرعي والصحراويي وغيره.
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مفاتيح  كتاب:  من  المجوهر  للخط  صــورة 
محفوظ  للطغرائي،  الحكمة  أسرار  في  الرحمة 

بالمكتبة الوطنية المغربية بالرباط  

ويقع هذا النوع من الخط في مرتبة وسطى بين 
إلى  قراءته  وتحتاج  والزمامي،  المبسوط  الخط 
مهارة ودربة خاصة، ولكونه مستعمال في الكتابة 
على شكل واسع فقد عمد الخطاطون إلى إدماج 
بعض حروفه كالياء المتأخرة، وتقليل المسافات 
الكلمات والسطور، وإغالق حروف أخرى  بين 
كالعين والفاء والقاف والميم والواو. أما حروف 
فتبدو  والكاف  والظاء  والطاء  والضاد  الصاد 

للناطر شبه مدورة.

5 - الخط الُمسَند أو الزمامي:

ألن  المسند؛  بـ  يعرف  سريع،  خط  وهــو 
العربي  المسند  كالخط  اليمين  إلى  مائلة  حروفه 
النوع من  متسلسلة، وينحدر هذا  أنها  كما  القديم 
الشتقاقه  الزمامي؛  بـ  ويعرف  المجوهر،  الخط 
اللهجة  في  والتسجيل  التقييد  وهو  الزمام،  من 
المغربية الدارجة، كان يستخدم في كتابة الوثائق 
العلماء  وكنانيش  الشخصية  والتقييدات  العدلية 

لسهولة  الشخصية؛  الستعماالتهم  واإلداريين 
كتابته مثل خط الرقعة عند المشارقة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       

  

  

  

  

  

  

  

 

 

صورة للخط الزمامي من مخطوطة : "وثائق 
ُعثر  ـــ،  1060ه سنة  مــؤرخ  عرضون"،  ابن 
يعرف  خط  وهو  المغربي  الريف  بمنطقة  عليه 
ة باسم: خط العدول، ونسبته عالية بين  عند العامَّ
في  يستخدم  لم  أنه  إال  المغربية،  المخطوطات 

كتابة المصاحف مطلقا.

وبكثرة  حجمها،  بصغر  حــروفــه  وتتسم 
ــــاالت، والــتــشــابــك، واالخـــتـــزاالت حتى  اإلم
بأسرار  اقترانا  أحيانا  الطلسمية  حد  إلى  تصل 
مقارنة  جدا  قراءته  ب  يُصّعِ مما  وروحانيات 
بغيره من الخطوط المغربية؛ للسرعة المستخدمة 

في كتابته واختزال حروفه. )9)

وهذا الخط في حاجة إلى المزيد من االهتمام 
من  جموع  اآلن  يستعمله  حيث  وتيسيره  لتقعيده 

طالب المدارس العتيقة بالمغرب. 

********
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وتنبغي اإلشارة إلى نوع آخر من هذه الخطوط 
من  شكل  وهو  المدمج،  الخط  وهو:  المغربية 
تجمع  التي  السريعة  االعتيادية  الكتابة  أشكال 
بين مؤثرات خطين مختلفين، وتدمج بينهما مثل 
أو  والمسند،  المجوهر  أو  والمجوهر،  المبسوط 

المبسوط والمسند أحيانا.

ثالثة  أو  خطين  من  الناتج  الخط  ويسمى 
العفوية،  عليه  تغلب  أسلوب  في  مدمًجا  خًطا 
تقعيد  الظاهرة عدم وجود  هذه  أسباب  ولعل من 
بمقاييسه  يتقيد  حتى  المغربية  للخطوط  مضبوط 
أقالمهم  في  الخطوط  تشتبه  ولذلك  الخطاطون؛ 
إلى  أحيانا من خط  بالتقليد، ويتم االنتقال عندهم 
في  وخصوصا  نفسها  الواحدة  الصفحة  في  آخر 
خطين  من  الحروف  تدمج  وقد  الكتب،  خواتم 

مختلفين أو أكثر في الكلمة الواحدة.

وتمثله خطوط الحواضر عند عملية االستعجال 
والتحول من خط أعلى إلى خط أسفل، كاالنتقال 
خطوط  تمثله  كما  المسند،  إلى  المجوهر  من 
أنواعه  ومن  الحواضر،  عن  البعيدة  المناطق 
والخطوط  والدرعي  والحاحي  السوسي  الخط 
اليدوية عموما التي تمتاز بتنوع حروفها، ولكنها 
للخطوط  الجمالية  المسحة  بمالمح  دوما  تحتفظ 

المغربية المعروفة بشكل عام.)10)

ومن الخطوط المتميزة التي تنتمي إلى فصيلة 
أن  وذلك  السوداني؛  الخط  المغربية  الخطوط 
أهل  يد  على  إفريقية  دخل غرب  عندما  اإلسالم 
خط  انتشر  الهجري،  السابع  القرن  في  المغرب 
السودان  أنحاء  في  المغربي  الخط  من  متولد 
مثل  شهيرة  علمية  مراكز  أسهمت  وقد  الغربي، 

610هـــ،  سنة  أسست  التي  ـ  وتمبكتو  ــوات  ت

ـ،  للمغرب  الرابع  الَعلَِوّي  المركز  وصــارت 

ووالتة وشنقيط في عبور الخط المغربي إلى تلك 

األنحاء وتمكينه، حيث أصبح أهل هذه المناطق 

لغاتهم  العربية،  اللغة  جانب  إلى  به  يكتبون 

والماندكي  والبوالر  كالفالني  األفريقية  المحلية 

والسواحلية والهاوسا وغيرها.

  

الهوسا  بالد  إلى  يعود  مصحف  من  صورة 

بالخط السوداني، واآليات من سورة البقرة )73 ـ 

76(، والنسخة محفوظة بالمكتبة الوطنية بتمبكتو 

ـ جمهورية مالي.

بكونها  السوداني  الخط  ــروف  ح وتتميز 

الحياة  بساطة  تعكس  ويابسة،  وغليظة  بسيطة 

في الصحراء األفريقية وقساوتها. ولكنها تحتفظ 

المغربي  للخط  البارزة  السمات  ببقاء  ذلك  مع 

المبسوط، كما تتشابه عناصره مع نماذج فرعية 
مغربية مثل الخط الدرعي والخط الصحراوي.)11)
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صورة من مصحف بالخط السوداني، ونالحظ 
المبسوط، واآليات من سورة  الخط  عليه مالمح 

النساء )129 ـ 134).

وهو  شنقيط  خط  أو  الصحراوي  الخط  كذلك 
بين  يجمع  السريعة،  الكتابة  أشكال  من  شكل 
خصائص خطوط عدة مثل المبسوط والمجوهر 
والمسند، أو المبسوط والمسند، في أسلوب تغلب 
نوع من  التلقائية واالنسيابية، ويغلب عليه  عليه 
الصحراوية  المناطق  خطوط  وتمثله  التدوير، 
التي تطور بها الخط المغربي، ومن شقائقه الخط 
بغلظ  يتميزان  خطان  وهما  والدرعي،  السوسي 
حروفهما مع مسحة جمالية ومالمح رشيقة كباقي 

الخطوط المغربية. 

بكونها  الصحراوي  الخط  حــروف  تمتاز 
متوسطة الحجم نسبيا، وتتميز باندماجها واستدارة 
بعضها مثل حرف النون  والياء األخيرة، والواو 

والالم والصاد والجيم والقاف وما شابهها.

بين  وسطى  مرتبة  فــي  الــنــوع  هــذا  ويقع 
مهارة  إلى  قراءته  وتحتاج  والزمامي،  المجوهر 
الخط  هذا  استعمل  وقد  خاصة،  وحنكة  عالية 
وأعيان  المغرب  سالطين  بين  المراسالت  في 

الصحراء في تلك المناطق.

أحيانا  حروفه  تصغير  إلى  الخطاطون  عمد 
وتكبيرها أحيانا أخرى، وإدماج بعضها، وتقليل 
المسافة بين الكلمات والسطور، وطمس حروف 
أخرى كالعين والفاء والقاف والميم والواو أحيانا. 
أما باقي الحروف فتتبدى جميلة التسامها بالتدوير 
تالزمها  التي  المغربية  األنواع  بقية  شأن  شأنها 
لثقافة خطية  فإنه يؤسس  التدوير، وبذلك  جمالية 
كل  الصحراء  أعماق  من  تمتح  جديدة،  مغربية 

خصوصياتها الجمالية والفنية.)12)

المبح��ث الثال��ث: القي��م الجمالي��ة في 
خطوط المصاحف المغربية واألندلسية

تمهيد: جماليات الخط العربي. 

الرغم  على  العربي  الخط  إن  القول  يمكن 
بقي  المصاحف  نساخة  حدود  خارج  تداوله  من 
مرتبطا بالمضمون القرآني غالبا، مما يجعل هذا 
الخط فنا مقدسا إسالميا، أي أن الخط العربي الذي 
بقي مجاورا ومنحازا للبيان القرآني، حمل الطابع 
والمضمون  البناء  عربي  الكتاب  وألن  الديني. 
صار  بالعربية،  عضويا  الرتباطه  والتاريخ؛ 
من  غيره  عن  متميزا  قوميا  فنا  أيضا  الخط 
ولم  هندسيا مجردا،  بناًء  اعتمدت  التي  الخطوط 

تُبَن على أساس الفكر الجمالي.)13)
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صميم  في  تدخل  التي  األساسيات  أهم  ومن 
الثرية  جوانبه  لنا  وتوضح  العربي  الخط  جمالية 
الخط  طبيعة  في  تكمن  التي  تلك  والمتعددة، 
الخطاط  إبــداع  عن  الناتجة  أو  نفسه،  العربي 
المسلم، أو النابعة من وجدانه، وروح البيئة التي 

عاشها. وقد ساعد على ذلك:

بداية  وتعددها  الواحد  الحرف  أشكال  تعدد  ـ 
ووسطا ومنتهًى.

مرونة الحروف وطواعيتها للتشكل. ـ 

القياسات والنسب الموزونة. ـ 

االمتزاج الفني والروحي في خط كل خطاط  ـ 
على حدة )البصمة األسلوبية الخاصة(.

قابلية الخطوط العربية للتشكيل ـ 

إثراء الحروف باإليقاعات الجمالية في حركية  ـ 
الخط. 

كما أن هناك جمااًل معنوًيا مضاًفا يدركه المرء 
ببصيرته قبل البصر، وهذا الجمال المعنوي فوق 
القواعد الخطية، وهو أيًضا غير تناسب الحروف 
والكلمات، تلك هي روح الجمال أو بعبارة أخرى 
المعنوي  الجمال، وال يدرك هذا الجمال  عبقرية 
وال يفهم جاذبيته إال من عال حّسه المعنوي وذوقه 

الفني.

وقع  من  للجمال  ما  المسلم  الفنان  أدرك  لقد 
في النفوس فسّخر أقالمه لتزيين اآليات الكريمة 
استلّها من  التي  إبداعاته  العيون بروعة  فأطرب 
ورقة  روحه،  وجمال  تعالى،  الله  كالم  قدسية 

عاطفته.)14)

المادي  الوجودين:  صفات  من  صفة  الجمال 
ألول  بالجمال  يشعر  السليم  والحس  والروحي. 
هنا  ومن  شيء،  كل  في  ويتجلى  ويظهر  وهلة، 
النظام  من  نوع  وهو  الكون،  هذا  كمال  من  يعد 
أخرى  ومظاهر  والنرابط،  والتوازن  والتناسق 
النفس  وتحسها  اإلنساني  الوجدان  بها  يشعر 
األشياء،  بها  تتصف  سمة  والجمال  البشرية. 
ويلتقي معظمنا في األحكام الجمالية تجاه الجمال. 
بين  الجمالية  األحكام  تتفاوت  أخرى  جهة  ومن 
الوجداني  بالجانب  ارتباطها  بسبب من  األجيال، 

والميول واالتجاهات واألهواء. 

والجمال  الحسن،  هو  اللغة  في  والجمال 
الظاهر  الشكل  في  المحسوس  في  الكمال  هو 
والمضمون الباطن، ويتفق معظم الفالسفة والنُّقاد 
والتربية  للتنمية  قابل  بالجمال  الشعور  أن  على 
والتطوير، مثلما أنه من حيث التجلي قابل للتعميم 
األشياء  في  فالجمال صفة  بأسره.  الكون  ليشمل 
فإن  وكذلك  والرضا.  السرور  النفس  في  تبعث 
القيمة الجمالية لعمل ما تكون متميزة من مجرد 

ميلنا إلى ذلك العمل.))1)

من المالحظ أن األبحاث الجمالية التي تتحدث 
عن عناصر الفن لم تتناول الخط في الغرب؛ ألنه 
قا  لم يرق إلى مستوى اإلبداع، بل بقي شكال مزوَّ
من  هناك  وليس  فقط،  الدالئلية  للوظيفة  مخدوما 
فيلسوف تناول الخط الغربي من حيث كونه نصا 

إبداعيا.

النص  اعتبروا  فقد  والمسلمون  العرب  أما 
الخطي الصيغة الجمالية العربية األساس، وتبعهم 
في ذلك بعض المستعربين فجعلوا الخط العربي 
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منطلقا للحديث عن العبقرية التشكيلية عند العرب 
المسلمين.

التي  الفن  عناصر  إلى  عدنا  فإذا  ذلك  ومع 
وحتى  وهيغل  كانط  منذ  الجماليون  تناولها 
مطابقة  سنراها  فإننا  وأدرنو،  وباييه  بومغارتن 
لعناصر الخط العربي وهي: الخط واللون والكتلة 

والحركة واالنسجام.

لقــد درس الخــط المجرد في جميع أشــكاله، 
خــالل  مــن  والمنحنــي،  والمنكســر  المســتقيم 
الرياضيات اإلقليديسية والفيثاغورثية في الغرب، 
وكانــت أبعاده عقالنية تعتمد على العلم ال ســيما 

علم البصريات وعلم المنظور.

أما في الفكر العربي فإن الخط ينشأ عن نقطة 
أزلية، وتتواصل النقاط لكي تشكل مسار الوجود 
األزلية،  النقطة  إلى  ليعود  منكفئ  نطاق  ضمن 
راسما دوائر ال حصر لها تشكل كرة الكون، التي 
مرتسم  ومن  الوجود.  بداية  نقطة  عن  صدرت 
الكون كانت الدائرة التي استوعبت جميع األشكال 
والمخمس،  والمربع  المثلث  األولــى:  الهندسية 
والتي استوعبت بدورها أنماط الخطوط العربية. 
فبدا المثلث إطارا لخطي الثلث والنسخ، والمربع 
للديواني،  سمة  والدائرة  الرقعة،  لخط  إطــارا 

والشكل البيضاوي سمة لخط التعليق.

إن دراسة ميزان الخط التي قدمها ابن مقلة، 
الهجائية  من  حرف  كل  عالقة  بجالء  توضح 
فالدائرة  األولى،  الكونية  األشكال  بأحد  العربية 
أساس تكوين حروف: الحاء والقاف والياء والنون 
والعين، ونصف الدائرة يتجلى في تكوين حرفي: 
الراء  حرفي:  في  الدائرة  وربع  والصاد،  السين 

والواو، والمثلث في أحرف: الدال والفاء والالم، 
والمربع في حرفي: الميم والالم، وما زال الخط 
عن  معبرا  األلف  حرف  في  المجرد  المستقيم 

الواحد، وهو أول حرف من اسم الجاللة.

وفي نطاق اللون بدت النظريات الغربية التي 
كافية  الطيف  ألوان  وفي  البصريات  في  تتحدث 
فيها  ُدِرَست  محضة،  علمية  مسألة  اللون  لجعل 
ومع  وغيرها.  والتدرج  اللوني  التضاد  مشاكل 
أبرز  من   ) 490هـ  )ت:  الهيثم  بن  الحسن  أن 
العلماء الذين تحدثوا في مسائل البصريات، فإن 
اإلسالمية  الجمالية  عالم  تدخل  لم  الطيف  ألوان 
والخط والتذهيب، بل هي ألوان الشمس: الذهبي 
واألصفر، وألوان السماء: األزرق والزبرجدي، 
تحليلية،  جزئية  ألوانا  وليست  كلية  ألوان  وهي 
أكثر  استوعبت  قد  المنمنمات  فإن  ذلك  ومع 
الضوء  بعيدا عن علم  انسجاما وتعبيرا،  األلوان 

وقواعده.

)ت:  المستعصمي  ياقوت  قدمه  ما  ولكن 
والتشكيل  الزخرفة  بين  تناغم  من   ) 698هـــ 
بين  أو  واألخضر  األحمر  بين  لوني  تناغم  ومن 
األصفر والبنفسجي، يذكر بدائرة نيوتن وبالتضاد 
عنه  الصورة  في  الكتلة  مفهوم  ويختلف  اللوني. 
في التمثال كليا، فالصورة ال تُرى إال من زاوية 
الجهات.  جميع  من  يُرى  فإنه  التمثال  أما  واحدة 
وتتجلى الكتلة أصال في العمارة ولكنها خاضعة 
لشروط الهندسة والبناء، وتتكون الكتلة في الخط 
يعزز  مما  لتنوعها،  حد  ال  نسبية  معايير  وفق 
الصفة اإلبداعية في الخط العربي، ويجعله مميزا 
عن غيره من الخطوط. فالخط الغربي يفتقر إلى 
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قابلية التعبير اإلبداعي، ولم يدخل في نطاق الفن 
المصورين  بعض  محاوالت  إال ضمن  الغربي، 

الحداثيين.

تكن  لم  العربي  الخط  في  الكتلة  أن  على 
كما  متحركة  فهي  الساكنة  طبيعتها  ومع  جامدة، 
أبو بكر محمد بن يحي الصولي في: أدب  يقول 
الُكتَّاب، ولكن حركتها بصرية وليست ميكانيكية. 
النص  بناء  في  عضويا  متجذرة  حركة  هي 
تكوين.  لتأليف  تضافره  عند  سيما  ال  الخطي، 
خالل  من  الخطية  الكتلة  حركية  تتجلى  عندها 
الحوار  خالل  ومن  والفراغ،  النص  بين  التناغم 
بين األشكال، وبصورة عامة من خالل منظور 
الورق،  فضاءات  في  الحروف  ترسمه  موسيقي 
الكتابة  إلى  التي تضاف  التزيين  إن عالمات  بل 
الخطية تعد عالمات موسيقية، فنصغي من خالل 
التكوينات الخطية إلى النغم مع انسياب الحروف، 
وتنسيق  ترتيب  في  الصوتي  بالترجيع  ونحدس 
في  )الهرموني(  وبالتوافق  المتشابهة،  الحروف 
والعالمات  والنقاط  الحروف  بين  العالقة  إحكام 
مما نراه في الخط الديواني عند هاشم، وفي الخط 
الخط  وفي  عزت،  محمد  عند  الديواني  الرقعي 
السنبلي الذي ابتكره عارف حكمت. وفي الكوفي 

األندلسي نسمع إيقاع الموشحات.

واإليقاع في لعبة الفراغ يبقى من أهم ميزات 
فن الخط العربي، وألن العالقة بين النص الخطي 
موسيقى  فإن  عضوية،  عالقة  الخطابي  والنص 
مما  الخط،  صيغ  في  تتجلى  وجرسها  العربية 
جمالية  خالل  من  الموسيقى  هذه  نسمع  يجعلنا 
علم  دور  ننسى  أن  يمكن  وال  الخطي،  الشكل 

التجويد في بناء موسيقى النص الخطابي القرآني. 
التجويد  يتماشى مع  الذي  الموسيقي  التجويد  هذا 

الخطي.

عنصر  أن  الجماليين  أكثر  يــرى  وأخــيــرا 
زلنا  وما  للجميل،  تعريفا  وحده  يكفي  االنسجام 
حتى اليوم نسمع تعريفات للجمال ال تخرج عن 
واالنسجام،  والتكامل  والتناسب  التوازن  مفهوم 
إْن في التشكيل أو في الموسيقى أو العمارة. وفي 
الجاحظ  أمثال  من  المسلمين  علماء  يؤكد  الخط 
تعريفا  االنسجام  على  خلدون  وابن  والتوحيدي 
المحرر  قطبة  الخطاط  وكان  والحسن.  للجميل 
في العصر األموي أول من جعل االنسجام قاعدة 

لجمالية الخط العربي.)16)

الخصائ��ص الجمالية للخط��وط المغربية 
واألندلس��ية

الخط  جماليات  عن  التمهيدي  الحديث  هذا 
أردنا  إذا  ولكن  ومختصر،  عام  بشكل  العربي 
للخطوط  الجمالية  الخصائص  عن  الحديث 
ل،  ومفصَّ خاص  بشكل  واألندلسية  المغربية 
في  اإلسالمي  المغرب  تفوق  إن  القول  فيمكن 
فنية  أنساق  تأسيس  من  مكنهم  العلمي  المجال 
المشرقية،  الخطوط  فارقت  بهم  خاصة  وجمالية 

وتطورت حتى أصبحت ذات طابع فني رائق.

ومن خصائصها ما يتمتع به الحرف العربي 
وفق  التشكل  على  والقدرة  وطواعية  مرونة  من 
وقد  معنا،  مر  كما  المختلفة  الهندسية  األشكال 
في  الشأن  هو  كما  تزِيِنيَّة  وظيفة  لها  أصبحت 
اآلثار  على  التذكارية  والكتابات  المخطوطات 
العصور  مختلف  إلــى  تعود  التي  العمرانية 
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بالمغرب واألندلس.

الخطوط  المغربي مع عدد من  الخط  يشترك 
الفنية  الخصائص  من  كثير  في  الفنية  العربية 
إلى  بذاته،  قائما  فنا  منه  تجعل  التي  والجمالية 
جانب قيمته الوظيفية باعتباره أداة تواصل ونقل 

للمعرفة والفكر والقيم المختلفة الكامنة فيه. 

ومن أبرز خصائص هذا الخط المتميز:

1ـ النزوع إلى الجمالية: يتميز الخط المغربي 
تعبر  والتي  العالية،  الجمالية  بالقيمة  واألندلسي 
المنتشرة والمتوزعة  التشكيالت  العديد من  عنها 
والمسكوكات  والــنــقــوش  المخطوطات  فــي 

واللوحات.

2ـ االنسجام والتناغم: إذا كان الخط المبسوط 
ورشاقتها  وامتدادها  حروفه  باستقامة  ينفرد 
وسيطرتها على فضاء اللوحة بنوع من الحضور 
زخما  يبعث  الثلث  خط  فإن  المرتب،  الهندسي 
حرفيا وحضورا تشكيليا يقلص فراغات الفضاء، 
إلى  الحرف وسيطرته، إضافة  ويقوي من وزن 
اإلبداعي  وتداخلها  بعضها  مع  الحروف  تعانق 
فني  بميزان  الخطاط  يزنه  انسجام  في  يتم  الذي 

دقيق ومرهف.

التجريدية  النزعة  استطاعت  التجريد:  3ـ 
تجعل  أن  األندلسي  المغربي  اإلسالمي  للفن 
على  فاستُِغل  الفنية،  وحداتها  أبرز  الخط  من 
في  الجمالية  تعبيراته  إبــراز  في  واســع  نطاق 
والصنائع  الفنون  وسائر  والعمارة  الكتاب  مجال 
المتعددة، واختزل الحرف قيما ورؤى حضارية 

وإنسانية مختلفة.

الخط  أنــواع  كانت  إذا  والتنوع:  الغنى  4ـ 
المغربي  الخط  ــإن  ف بالمئات،  تعد  العربي 
تنوع  أمــام  الباب  يفتح  أن  إال  أبى  واألندلسي 
بين  تتطابق  الحروف  تكاد  فال  الفنية،  األساليب 
إال  مبدع  يمكن ألي خطاط  ال  إذ  وآخر،  خطاط 
على  الفنية  وروحه  التعبيرية  لمساته  يترك  أن 
ما يخطه من حروف، وهكذا تتنوع فنيات الخط 
وتتنوع  وإبداعاتهم،  الخطاطين  بتنوع  المغربي 

أساليبه من منطقة ألخرى ومن زمن لغيره.

الثلث  خط  يعتبر  واالنسيابـية:  الليونة  5ـ 
على  ليونة  العربية  الخطوط  أكثر  من  المغربي 
وأحجامها  الصور  كثيرة  فحروفه  ــالق،  اإلط
متناهية،  غير  أشكال  بتقمص  له  تسمح  المتباينة 

وإيجاد حاالت تشكيلية معقدة.

ألنواع  توضع  لم  التشكـيلية:  الحرية  6ـ 
قياسية  قواعد  واألندلسية  المغربية  الخطوط 
التي  المشرقية  الخطوط  شاكلة  على  مضبوطة، 
الخط  لنظرية  استجابة  نقطية  بمقاييس  ُضِبطت 
علي  أبو  الوزير  سها  أسَّ وضع  التي  المنسوب 
نجد  بالمقابل  لكن  )ت:328هـ(.  مقلة  بن  محمد 
في الخط المغربي حضور نوع آخر من المقاييس 
وهي المقاييس البصرية التي تعتمد على احترام 
أشكال الحرف ونسبته بين الحروف، وانسجامه 
بصري  نشاز  فأي  التشكيلية،  وحيويته  التركيبي 
اإلطار  عن  الخروج  تلقائيا  يعني  الحرف  في 
الجمالي الذي تتحكم فيه عناصر التناغم والليونة 

والقوة التعبيرية.

المغربي  الخط  روح  اكتشاف  كان  هنا  ومن 

فهم  على  العتماده  الصعوبة؛  غاية  في  أمــًرا 
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منطقه الفني ونسقه التعبيري الخاص، وفي إطار 
الصعوبة،  هذه  لتذليل  الجهود  تُبَذل  الفهم  هذا 
وإخضاعه لمعايير التقعيد مع الحفاظ على روحه، 

وعلى مقاييسه البصرية المألوفة.)17)

وعلى الرغم من أن الخط العربي فن تشكيلي 
عامة  قواعد  هناك  تكون  أن  يمنع  ال  هذا  فإن 
في  الكثافة  تكون  أن  الخط كمراعاة  في  للتشكيل 
الطويلة  الحروف  وجعل  واحــدة،  النص  جميع 
في  ونحوها  المفردة  والجيم  والالم  األلف  مثل 
والدال  السين  مثل  القصيرة  والحروف  األسفل 

الطويلة حاضنة  والباء والفاء في األعلى فتكون 

للقصيرة.

وال بدَّ من مراعاة ترتيب الحروف في النص 

غير  العبارة  كانت  إن  السيَّما  اإلمكان  بقدر 

التناظر  مراعاة  ويستحسن  الناس،  بين  مشهورة 

كتابته،  المراد  النص  في  الحروف  ساعدت  إن 

األسفل  في  الكثافة  تكون  أن  كذلك  القواعد  ومن 

األسافل حوامل  قلياًل ألن  األعلى  في  منها  أكثر 

يكون  أن  فيها  يراعى  المباني  في  كما  لألعالي 
أسفل البناء أقوى من أعاله ألنه الحامل له، إلى 
بحسب  الخطاط  ذهن  في  تكون  كثيرة  اعتبارات 

ما يستدعيه المقام ولكل مقام مقال. 

خات�مة

وبعد هذه الجولة في التعريف بالخط المغربي 
في  تجلياته  ومتابعة  وتطوره  المختلفة  وأنواعه 
مصاحف المغرب اإلسالمي واألندلس، والرحلة 
معها عبر أغوار الزمان والمكان، علمنا ما لهذه 
المصاحف المخطوطة من قيمة علمية وتاريخية 

القرآن  نص  لنا  حفظ  الذي  الوعاء  فهي  كبيرة؛ 
في  عليه  يعتمد  مهم  مصدر  أنها  كما  الكريم، 
المصاحف  تعد  كذلك  العربية،  الكتابة  دراسات 

حلقة مهمة في دراسات تاريخ القرآن. 

فهذه المصاحف الخِطيَّة تحكي لنا قصة الحفظ 
وما  القرون،  الله عز وجل عبر  لكتاب  ق  الُموثَـّ
جهود  من  بعدهم  ومن  والتابعون  الصحابة  بذله 
خالل  من  الُمقدَّس؛  النص  هذا  على  الحفاظ  في 
لحفظه  موازيا  السطور  في  فكان حفظه  تدوينه، 
في الصدور، وبهذه العناية الفائقة ذات الوجهين 
والعبث  الضياع  من  مأمن  في  الله  كتاب  بقي 
ينتقل  الخالد  الكتاب  هذا  زال  وما  والتحريف، 
بعد  جيال  والعناية  الرعاية  من  الحال  هذه  على 
جيل، بصورة فريدة ووحيدة تعتمد على المشافهة 
والحفظ في الصدور أوال، ويساندها التدوين في 
منقوص،  غير  كامال  وصلنا  أن  إلى  السطور، 

محفوظا من التبديل والتغيير والتحريف.

المخطوطة  المصاحف  هذه  أهمية  وتتجلى 

برسم  تتعلق  متنوعة  معارف  من  لنا  تقدمه  بما 

المتعلقة  المسائل  المصحف وضبطه، إلى جانب 

بعلوم القرآن كأسماء السور وعّد اآلي والتحزيب 

في  منها  واإلفــادة  واالبتداء،  الوقف  وعالمات 

دراسة تطور الخطوط )الباليوجرافيا(، وجماليات 

الخط )الكاليجرافيا(، ويمكن أن يُعَتمد عليها إلى 

وعلوم  والقراءات  الرسم  علماء  كتبه  ما  جانب 

من  المصاحف  تلك  في  ما  وصف  في  العربية 

واإلعرابي  النحوي  والتوجيه  والعلوم،  الرسوم 

للقراءات.
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أوال : نتائج الدراسة

في  وإجالاًل  وتقديًرا  احتراًما  الخط  لقي  1ـ 
جميع  على  اإلسالمية  لألمة  الجمعية  العقلية 
الشعوب  ـــراد  أف كــافــة  مــن  العامة  األصــعــدة 
والخلفاء  السالطين  من  والرسمية  اإلسالمية، 
ورجاالت الحكم؛ لعالقته اللصيقة بالقرآن الكريم 

وكتابة المصحف الشريف.

مصدًرا  القديمة  الخطية   المصاحف  تعد  2ـ 
ا من مصادر معرفة رسم المصحف العثماني  مهمًّ
وضبطه ونقطه، ومعرفة المتفق عليه والمختلف 
في  تفيد  أنها  كما  المصاحف،  هذه  مرسوم  من 
الذي  اآلي  وعّد  األمصار،  أهل  قراءات  معرفة 
القرآن  وتقسيم  اآليات  رؤوس  معرفة  في  يفيد 
وتحزيبه، ومعرفة مواضع الوقف واالبتداء، كما 
على  القديمة  الخطية  المصاحف  دراسة  تطلعنا 
كثير من ظواهر الكتابة األولى؛ التي تمكـنّا من 
العربي وتطوره، والمراحل  الخط  تاريخ  معرفة 

التاريخية التي مّر بها. 

لغويا  منجما  المخطوطة  المصاحف  تمثل  3ـ 
إثــراء  في  تسهم  علمية  أصــوال  لكونها  ثريا؛ 
فقد  العربية،  للكتابة  التاريخية  اللغوية  الدراسات 
احتفظت هذه المصاحف بصور هجائية قديمة ال 

نجد لها أثرا في الكتابة المعاصرة اليوم. 

للمصاحف  الكبيرة  الجمالية والفنية  القيمة  4ـ 
والمجّودة  المتقنة  بالخطوط  تتعلق  المخطوطة، 
وأنواع  وأنواعها،  وأشكالها  بها،  ُكِتبت  التي 
تُزيِّن حواشي  أو  السور  تتصدر  التي  الزخارف 
جماليات  تظهر  وكذلك  وكيفياتها،  الصفحات 
أغلفة هذه المصحف وأنماط تجليدها، وما عليها 

جديًدا  باًبا  يفتح  ذلك  كل  وتذهيب،  زخارف  من 
والجمالي  واألثري  الفني  التأريخ  دراسات  في 

لهذه المصاحف.

الغزير،  والفني  العلمي  الموروث  إسهام  ـ   (
العتيقة  الفنية  الخط  لمدارس  الفنية  والتراكمية 
من بغدادية وشامية ومصرية ومغربية وأندلسية 
قامت  واسعة  معرفية  قاعدة  توفير  في  وغيرها، 
العالم  أقاليم  في  العربي  الخط  أصــول  عليها 
ومالمح  بسمات  منها  كل  وتميُّز  اإلســالمــي، 
تتناسب مع التاريخ الفني للخط العربي داخل كل 

إقليم منها.

المصحف  مرسوم  على  المغاربة  ِحفاُظ  ـ   6
ــام،  اإلم المصحف  مــن  تلقوه  كما  العثماني 
في  وألَّفوا  الحرص،  أشد  ذلك  على  وحرصوا 
في  كتبهم  واشتهرت  ورسمه،  المصحف  ضبط 
الرسم  فيه  اختلف  الــذي  الوقت  في  الفن،  هذا 
وغيَّروا  ذلك  بعد  األتراك  اتبعه  الذي  المشرقي 

فيه.

الشكل  إدخال  ارتضوا  لما  المغاربة  أن  فنجد 
للون  مغايرة  بألوان  الزوائد رسموها  والحروف 
والكسرة  والضمة  الفتحة  وخصت  الكتابة،  حبر 
والشد  والسكون  بالحمرة،  الزوائد  والحروف 
بالخضرة،  والصلة  بالزرقة،  الوقف  وعالمات 
المغربية  المصاحف  بالصفرة. وامتازت  والهمز 
المرسومة  بالجرة  المشرقية  دون  واألندلسية 
السابقة،  الحركة  على  لتدل  الوصل؛  ألف  على 
وبالنقطة الدالة على كيفية االبتداء بألف الوصل 
التنوين  باتباع  كذلك  واختصت  الوقف.  عند 

المتراكب منذ إرساء قواعد الرسم.
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استعمل  الذي  الخط  هو  المبسوط  الخط  ـ   7
التسامه  المغربية؛  المصاحف  كتابة  في  بكثرة 
اليابسة.  الخطوط  من  وقربها  حروفه  برزانة 
وكانت الفروق بين الخطوط األندلسية والمغربية 
فروق تجويد واختالفات ضئيلة؛ وذلك راجع إلى 
غياب التقعيد والضبط للخط المغربي، وكذلك أثر 
والمغرب  األندلس  بين  العديدة  الثقافية  الهجرات 
والمشرق، وتعدد الدويالت في المغرب األقصى 

وقصر أعمارها.

8 ـ استلهم الخطاط إبداعه من قدسية كالم الله 
له بالحروف الجميلة، والزخارف  عز وجل، فسجَّ
ما  وهذا  المتقن،  األنيق  بالسفر  وصانه  الذهبية، 
قدَّرُه  آخر على وجه األرض،  كتاب  به  لم يحظ 

أصحابه حق قدره وانبهر به اآلخرون.

ثانيا: التوصيات

الخط  دراسات  في  المتخصصين  على  ــ   1
بدراسة  يعتنوا  أن  المخطوطات  وعلوم  العربي 
الممتدة  المتعددة  نَُسِخها  في  المصاحف  خطوط 
عبر الزمان والمكان، وتحديد ميزات كل نسخة 
منها، وإجراء الدراسات المقارنة بين مجموعات 
المصاحف المختلفة في عصر معين من العصور 
أو خط بعينه من الخطوط، لعلنا نصل في النهاية 

إلى كتابة تاريخ كامل وُموثَّق إلى حد كبير.

بالقرآن  المشتغلين  العلماء  على  ينبغي  ــ   2
وعلومه وشؤون المخطوطات أن يزيد اهتمامهم 
في  بحثي  مركز  وإنشاء  المسطور،  الكنز  بهذا 
الوطن العربي يكون من وكده صنع قاعدة بيانات 
المصاحف  بجمع  ويهتم  الخطية،  للمصاحف 
األصل  أو صور طبق  العالم،  المخطوطة حول 

فهارس وصفية  وإعداد  للباحثين،  وإتاحتها  منها 
المشرق  في  المصاحف  لمخطوطات  وإحصائية 
والمغرب؛ لتسهيل اإلفادة منها؛ ألنه مما يؤسف 
هذه  على  يطلع  أن  يمكنه  ال  الباحث  أن  عليه 
اقتناء  عن  فضال  األنفس،  بشق  إال  المصاحف 

نسٍخ مصورة منها. 

3 ــ تأسيس موقع جامٍع على الشبكة العالمية 
الجهد  الباحثين  على  يوفر  األمــر،  بهذا  يعتني 
المصاحف  هذه  تَُمسَّ  أن  دون  والمال،  والوقت 
بأي سوء، وهو ما يحتاج إلى تضافر جهود كبيرة 

من قبل المؤسسات المعنية بهذا األمر العظيم. 

القديمة،  المخطوطة  المصاحف  نشر  ــ   4
وذلك  منها،  األصل  طبق  نَُسٍخ  طباعة  وإعــادة 
بتكليف أصحاب الخبرة في مجاالت علوم القرآن 
والعربية والمخطوطات؛ لإلشراف على مثل هذه 
وإبراز سمات  المصاحف،  تلكم  الدراسات حول 

كل منها ومالمحه.

هوامش الدراسة: 

العربية  الكتابة  راجع:  المسائل،  هذه  في  للتفصيل   .1
بن  صالح  المخطوط،  الكتاب  إلى  النقوش  من 

إبراهيم الحسن، ص )17ـ23).

من  والمغاربة  المشارقة  عند  المصاحف  خطوط   .2
بن  محمد  د.  الهجري،  العاشر  إلى  الرابع  القرن 

سعيد شريفي، ص ))).

جماليات الخط العربي في الفنون التشكيلية، د.أيمن   .3
فاروق عبد العظيم، ص )100 ـ 101)

المرجع السابق، ص )108 ـ 109).  .4

السابق، ص )102).  .(
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ص )248 ـ 249).

المغربي،  التراث  في  المغربي  الخط  جماليات   .10
د.محمد البندوري، ص )116).

وحدود  التعريف  إشكاليات  المصاحف  خطوط   .11
ـ    14(( ص  حنش،  محمد  ــام  د.إده التصنيف، 
146(، وتاريخ الوراقة المغربية، لمحمد المنوني، 
وآفاق،  وواقع  تاريخ  المغربي  والخط   ،)47( ص 
عمر أفا ومحمد المغراوي، ص )32 ـ )3، 62 ـ 

.(70

المخطوط العربي دراسة في أبعاد الزمان والمكان،   .12
تاريخ  المغربي  الخط   ،)30( ص  الطباع،  إياد 

وواقع وآفاق، ص )71 ـ 72).

المغربي،  التراث  في  المغربي  الخط  جماليات   .13 
د. محمد البندوري، ص )110 ـ 112).

د.عفيف  إبداعيًّا،  فنًّا  العربي بوصفه  الخط  جمالية   .14
الخط  أيام  )فعاليات  العربي  الخط  بهنسي، ضمن: 

العربي 1997م( ص )114 ـ )11).

جماليات الخط العربي في الفنون التشكيلية، د.أيمن   .1(
فاروق عبد العظيم، ص )40 ـ 41).

ومقارنتها  اإلسالمية  الفلسفة  في  الجمال  مفاهيم   .16
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جماليات الخط العربي في الفنون التشكيلية، د.أيمن   .4
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إّن ما سّمي" النقد الّنسوّي" أو "النسائّي" أو" الّنِْسِوّية" هو حركة فكرية اجتماعية إنسانية 
من اّتجاهات ما عُرف بـ" ما بعد الحداثة" بتعقيداتها ومسائالتها وتحدياتها الفكرّية، والّثقافّية، 

واالجتماعّية، والّدينّية التي ال تكاد تنتهي.

 وقد انطلقت هذه الحركة في الغرب منذ بداية القرن العشرين، وتعّمقت وأصبحت منذ منتصفه 
حركة منظمة تفرز مجموعة من األفكار، وتتبّنى خطاًبا جديًدا عن المرأة رافًضا الخطاب الّتراثي 

ًيا له في تصّوراته وقيمه المحافظة. المتداول، ومتحّدِ

إنسانية  وظيفة  االتّجاه  هذا  في  تجلّت  وقد 
االنتصاف  إلى  الدعوة  وهي  لألدب،  اجتماعيّة 
قيل  التي  لشخصيتها  االعتبار  وإعــادة  للمرأة، 
شت، أو أقصيت عن ساحات معرفيّة  إنّها قد هّمِ

كثيرة.

ولكّن هذا التّيار النّسوّي ظّل خافًتا غير واضح 
المعالم، ولم يكتمل ليصبح اتّجاًها متماسًكا إال في 
تقريًبا، وكان ثمرة من  العشرين  القرن  منتصف 
قي  انتشرت  التي  المرأة  تحرير  حركة  ثمرات 

أوروبا.

ما المقصود بالّنسوّية؟

اختلف الباحثون في تحديد داللة هذا المصطلح 

ينبغي  التي  المعبِّرة  التّسميّة  بشكل واضح، وفي 
أن تُطلق عليه.

و"النســائّي"  النّســوّي"  النقــد  بـــ"  ســّمي 
و"النِّســويّة" وهــو- كمــا ذكرُت- حركــة فكرية 
اجتماعيــة إنســانية، تهــدف إلى تحريــر المرأة، 
وإنصافها مّما ادُِّعي أنّه وقع عليها من ظلم الرجل 
واضطهاده وتهميشــه؛ فهــو بالتالي اتّجاه يحاول 
بلــورة خطــاب أنثوّي نابــع من طبيعــة التّكوين 
النّفسّي البيولوجّي للمرأة، يجتنب التّقاليد القديمة، 
واألعــراف  المتــداول،  المألــوف  والمــوروث 
الّســائدة، والمنظومــات الفكريّة الراســخة؛ ألّن 
أصحاب هذا االتّجاه يعتقدون أّن كّل ما هو تراثّي 

أ . د. وليد إبراهيم القّصاب
السعودية
الرياض

 االّتجاه النِّسوّي 
في الّنقد األدبّي الغربّي
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هو من صنع الّرجل، هو "ذكورّي" وهو ترسيخ 
الستعالئه على المرأة.

هذا  تسمية  في  والباحثون  النقاد  اختلف  وكما 
المصطلح اختلفوا في تحديد طبيعته، ومضمونه، 

وداللته:

- أهو ذلك األدب أو النقد اللذان تكتبهما المرأة 
بالذات في أّي قضية من القضايا؟ 

أدب ونقد وفكر  المرأة من  تكتبه  أم هو ما   -
للتعبير عن القضايا الخاصة بها فحسب ؟

في  مًعا  والمرأة  الرجل  يكتبه  ما  هو  أم   -
الحركة  نظر  وجهة  من  المرأة  قضية  معالجة 

النسويّة، وفلسفتها، ونظرتها إلى األشياء؟

ويبدو أن هذا المفهوم الثالث هو األقرب إلى 
التّعبير عن فلسفة هذا االتِّجاه، وهو ما نتحّدث عنه 
في هذا المقال، سواء أسماه بعضهم "النسوّي" أو 

" النسائّي" أو"النّسويّة" أو غير ذلك.

وعّده  كلّه،  المصطلح  هذا  من رفض  وهناك 
وال  لغة"  األدب"  أن  ورأى  له،  معنى  ال  زائًفا 
يجوز أن يقسم بحسب الجنس، ومن أبرز هؤالء 
الرافضين نقاد البنيويّة الذين يعتّدون بالنّص ذاته، 

وبدالالته اللّغويّة وحدها، وال يعتّدون بالمؤلف.

االتّجاه،  هذا  في  ارتــاب  من  هنالك  أّن  كما 
وخلقيّة،  دينيّة،  ألسباب  شديد  بعداء  وواجهه 

وسياسيّة، واجتماعية، وفنّيّة، وغيرها

أبرز قضايا الّنسوّية:

خطاب  بلورة  االتّجاه  هذا  أصحاب  حــاول 
االجتماعيّة  القضايا  من  مجموعة  متماسك حول 

واألدبيّة والنّقديّة، ولعّل من أبرزها:

تأكيد الُهِوّية الذاتّية للمرأة

الُهِويّة اإلنسانية  تأكيد  إلى  االتّجاه  يسعى هذا 
الذاتية للمرأة، التي غيّبها – في الفكر الغربّي كما 
عن  البحث  وإلى  ذكوريان،  ونقٌد  أدٌب  يقولون- 
البشرية،  الحياة  إثراء  في  وأثرها  خصوصيتها 
لغته  صنع  على  قادر  أنثوّي  لخطاب  والتأسيس 
النفسّي  التكوين  طبيعة  من  ونابع  الخاّصة، 
القديم  للخطاب  للمرأة، غير خاضع  والبيولوجي 
الذي هو من صنع الرجل، وال للقوالب واألنماط 

التّقليديّة التي ُوِضعت فيها.

بعض  عدته  مّما  النسوّي  النقد  انطلق  وقد 
النساء الغربيات انتقاًصا من إنسانيتها من خالل 
الناجحة  السعيدة  للمرأة  السائدة  الثقافة  تصوير 

بأنها ربّه البيت واألم المربيّة.

النسوّي  النّقد  "كان  ليتش:  ب.  فنسنت.  يقول 
التي  النساء األوسع  أمريكا جزًءا من حركة  في 
كتابها"  في  فريدان  بيتي  الستينيات  في  بدأتها 
وانتقد  حلل  الذي  األنثوية:1963"  األسطورة 
األمريكية  المرأة  عن  السائدة  الثقافية  الصورة 
واألّم.  البيت  ربّة  باعتبارها  والسعيدة  النّاجحة 
نحو خاص  َجت على  ُرّوِ التي  وهذه األسطورة، 
خالل األربعينيات والخمسينيات، تجعل من ربّة 
حقيقة  وتصّور  النساء،  لكّل  النموذج  األّم  البيت 
من  ضيّق،  منزلّي  نطاق  في  المثالية  النساء 
األوالد.  وإنجاب  والغسيل،  والتنظيف،  الطهو، 
ذلك  في  والهوية-  الذات  لتحقيق  النساء  وعلى 
الّرجل  وهيمنة  الجنسيّة،  بالسلبية  القبول  النسق- 

واألمومة المربية..

ولكــّن الحركــة النّســويّة ثــارت علــى هــذه 
الّصورة، وسعت لتغييرها.
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خت  ترى فريدان أن هنالك أسطورة أنثوية رّسِ
في فترة ما بعد الكساد، وهي "تلك الصورة التي 
والتلفزيون  واإلعالنات  المرأة  مجالت  خلقتها 
والكتب  الصحفية  واألعمدة  والروايات  واألفالم 
الطفل  نفس  وعلم  ــرة  واألس ــزواج  ال وخبراء 
والتكيّف الجنسّي وعلم االجتماع والتحليل النفسي 
ل حياة النساء اليوم، وتعكس  الرائجين، وهي تشّكِ
أحالمهن. ومن هنا فإن مهّمة حركة النساء تشمل 
األسطورة  األسطورّي عن  الطابع  نزع  كاًل من 
كّل  في  والموجودة  للثوريّة  المضاّدة  األنثوية 
مكان ، وتجديد النضال الطويل من أجل انعتاق 

المرأة..")1)

األنثوية  الّذات  لتأكيد  تيار  إذن  النّسويّة  إّن 
دان  من خالل أدب ونقد يمثِّالن هذه الذات، ويحّدِ
تجارب  عن  ويعبِّران  النسائيّة،  الكتابة  طبيعة 
ووعيها،  ومطالبها  والنّفسيّة،  الجسديّة  المرأة 

ومشكالتها وهمومها المختلفة.

 تقول كاترين بيلساي: " يعّد التكوين الثقافّي 
في  المركزية  الموضوعات  من  واحــًدا  للذات 
النسويات  من  لكثير  األساسّي  والشيء  النّسوية، 
النساء  تجعل  لم  التي  األسباب  عن  البحث  هو 
أنفسنا-  نجد  ولماذا  البطريركية..  لقهر  يتحدن 
بين  تواطؤ  فيه  إهمااًل  مهمالت  النّسويات-  نحن 
في  المنتشرة  والفرضيات  البطريريكية  القيم 

مجتمعنا من وقت آلخر..")2)

 وقد ارتبطت النّسويّة بالتفكيك الذي تبنّى فكرة 
أّن جميع النّصوص غير ثابتة، وال راسخة، وال 

تقول شيًئا يقينيًّا، وأّن جميع القراءات منحازة.

وبتأثير من بعض أفكار مدرسة التفكيك تسعى 
النظرية النقدية النسوية- من جملة ما تسعى إليه، 

وفيما تحسبه تحريًرا لإلنسان من سلطة األديان 
واألعراف- إلى" تفكيك التقابل في مثل : "رجل- 
امرأة" والمقابالت المرتبطة به في تاريخ الثقافة 
رو النقد النسائّي  الغربية.. فمن جهة يناصر منّظِ
بحقوقهّن، ويعلون من  ، ويطالبون  النساء  هويّة 
لتجربة  تمثيالت  باعتبارها  النساء  كتابات  شأن 
النقد  منظرو  يضطلع  أخرى  جهة  ومن  المرأة، 
كراهية  لمصفوفة  فاحص  نظرّي  بنقد  النسائّي 
م الهويّات والثقافات من  الّشذوذ الجنسّي التي تنّظِ

حيث التقابل بين الرجل والمرأة...")3)

إن كثيًرا من نماذج األدب والنقد الغربيين قد 
ثنائيات  وفي  جاهزة،  قوالب  في  المرأة  وضعت 
على  يعتمد  األدب"  هذا  من  الكثير  إن  صارمة، 
المقولبات. هذه  للنساء  الثابتة  سلسلة من الصور 
األشكال، التي أُضِفي عليها طابع مادّي، والقليلة 
تلو  المرة  تكرر  عددها،  في  مدهش  حّد  إلى 
المرة في قدر كبير من األدب الغربّي، وتتضمن 
الموضوعّي  الطابع  عليها  أُضِفي  التي  الصور 
د المرأة  شيًئا واحًدا مشترًكا في أية حال: أنها تحّدِ
أو  خدمتها،  أو  الرجال،  بمصالح  ارتباطها  بقدر 

معارضتها.

الغربّي-  التقليد  في   – المقولبات  هذه  وتميل 
الثنوية  الثنائية  تعكسان  فئتين،  إلى  االنقسام  إلى 
الغربية  النظرة  في  المستوطنة   "Manicheistic"
إلى  إما  األنثوية  المقولبات  ترمز  العالم.  إلى 
أّم  فمريم-  أوالشّر؛  الخير  المادّي،  أو  الروحّي 
الحّد  تمثِّل  الزمن  مع  صارت  المسيح-  الّسيد 
زوج  وحــواء-  الروحيّة.  الخيريّة  في  األقصى 
وتحت  الشّر..  ماديّة  في  شؤًما  األكثر  هي  آدم- 
مقولبات المرأة الخيّرة- أي أولئك اللواتي يخدمن 
واألّم  الّصبور،  المرأة  هناك  البطل؛  مصالح 
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الشريرة  أو  السيئة  الفئة  وفي  والسيِّدة.  الشهيدة، 
يخدمن-  ال  أو  يرفضن  الالتي  المنحرفات  هناك 

كما ينبغي- الرجَل ومصالحه..")4)

إعادة الّنظر في مقاييس األدب والّنقد:

على  ــرّد  ال إلــى  النسوّي  النقد  تيار  يسعى 
المرأة  أدب  به  يُقابل  الــذي  المتعّمد  الّصمت 
وإلى  خصوصيّه،  وبيان  إبرازه،  وإلى  ونقدها، 
ونقده،  األدب  وصف  في  أكبر  دوًرا  إعطائها 

والحديث عن معاييره وأصوله.

الناقدة  يد  على  بالتشّكل  التّيار  هذا  بدأ  وقد   
السبعينيات  أواخر  في  كيلر"  هيلين  األمريكية" 
من القرن العشرين. وكان- كما ذكرُت- رّدً اعلى 
تجاهل أدب المرأة في التّراث الغربّي، ودعوة إلى 
إعادة النظر في معايير األدب القديم، وهي - فيما 
زُعم- معايير ذكورية. ومن َثمَّ ال بّد من مواجهة 
ال  نقد  أنه  على  إليه  نُِظر  الذي  الذكورّي،  النّقد 
الرجال،  صاغه  نقد  وهو  األدلجة"   " من  يخلو 
وال  الجماليّة،  ومعاييرهم  وأذواقهم،  بمقاييسهم 
بّد من وضع مقاييس نسائية، والبحث عن معجم 

نسائي مغاير لمعجم مفردات الّرجل..)))

مقاييس  في  النظر  إعادة  إلى  دعوة  إذن  إنه 
في  ترّسخت  ذكورية  مقاييس  عّدت  الى  األدب 
في  وذلك  كالمسلّمات،  بعضها  وصار  درسه، 
سعي إليجاد نظرية نقدية خاصة بالمرأة، تنطلق 
"الجندر"  من  أو  لها،  الثقافية  الذاتية  الهوية  من 
وال يهّم أن يكون كاتب هذا النقد أنثى أو ذكًرا، بل 
المهّم هو الكتابة التي تحاول اكتشاف هوية المرأة 

الثقافية من النّّص.

 وتنظر "جوزفين دونوفان" إلى النقد النسائي 
بوصفه نقًد أخالقيًّا، وفي مقال لها عنوانه "وراء 

الشبكة: النقد النسائي بوصفه نقًدا أخالقيًّا" تتحّدث 
والنّظر  الغربّي،  األدب  في  المرأة  تهميش  عن 
إليها ال على أنها شخصية مستقلة بل على أنها" 

آخر".

قد  النسائّي  النّقد  أّن  "رغم  جوزفين:  تقول 
تنّوع كثيًرا في السنوات القليلة الماضية آمل في 
النساء  صور  منهج"  إلى  أعود  أن  المقال  هذا 
مطلع  في  األدبيّة  الّدراسات  على  سيطر  "الذي 
أساسيًّا  يزال  وال  القرن،  هذا  من  السبعينيات 
ميدان  في  النساء  بها  تقوم  التي  الّدراسات  في 
د  يحّدِ النساء"  صور  منهج"  خالل  ومن  األدب. 
الناقد كيف تُقّدم الشخصيات النسائية في األدب، 
 "other:الصورهي"آخر أن  عادة  الناقد  ويكتشف 
المهمة  تصنّف  وقد  غريب،  ثّم  من  األدب  وأن 
حقيقة  الناقد  ألن  سلبّي  سلبّي"..  "نقد  أنها  على 
التي  والنماذج  والبنى  لإلدراكات  "ال"  يقول: 
أُضِفي عليها طابع مادّي، والتي أنكرت تاريخيًّا 
اإلنسانيّة الكاملة للمرأة. ويعني هذا النظر"سلبيًّا" 
إلى كثير من األدب الغربّي. وهاهنا أريد أن أضع 

أساًسا أخالقيًّا نظريًّا لهذا النقد..")6)

للنقد  اإلنسانّي  الخلقّي  الوجَه  هذا  ويؤكد 
النسوّي صاحُب كتاب "نظرية األدب في القرن 
ألنه  أخالقي؛  النسائّي  "النقد  بقوله:  العشرين" 
األدب  في  األساسية  المعضالت  إحدى  أن  يرى 
لسن  منه-  كبير  مقدار  في  النساء-  أن  الغربّي 
أشياء،  إنهن  للوعي،  مراكز  إنسانية،  مخلوقات 
البرهنة  أو  الرجال،  تسهيل مشاريع  في  تستخدم 
وجهة  ومن  أخطائها....  من  التخلّص  أو  عليها، 
الغربّي-  األدب  بعض  في  النساء-  فإّن  أخرى 
يكّن أشياء، يكّن كباش الفداء، لكثير من الوحشية 

والشّر.. ")7)
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كذلك  النسائي  النقد  ــذا  ه فــي  وطــرحــت 
النسائية  الهوية  كانت  وإذا  الــقــراءة"  "قضية 
"جنس  يلعبه  الذي  الدور  وما  الفهم؟  في  تؤثر 
الناقدة  اهتمت  وقد  والنقد؟  األدب  في  القارئ" 
القارئ  كتابها"  فيترلي"في  "جوديث  األمريكية 
القارئ" وهي  استجابة  المقاوم:1978"بنظرية" 
الصحراء  في  التائهة  للقارئة  نجاة  دليل  تقّدمه" 
استلهمت  وقــد  األمريكية،  للرواية  الرجالية 
أفكارها من كتاب كيت ميليت "السياسة الجنسية: 
النصوص  فحص  بدأ  رائد  كتاب  وهو   "1970

في ضوء افتراضاتها الذكرية.

األمريكية  المرأة  أن  إلى  فيترلي  وتذهب   
التي تقرأ الرواية الكالسيكية تجد نفسها مقصاة؛ 
لتجربتها  المشروعية  وال  التعبير  تجد  ال  فهي 
التوحد معه  الفن، وتتطلب قراءة هذا األدب  في 
كذكر. والنساء عاجزات أمام تلك األوضاع؛ إن 
بل  يقرأنه،  لما  النساء  فقط تجربة  العجز ال يسم 
فيترلي  وتصل  يُقرأ.  ما  مضمون  كذلك  يصف 
عليه  يسيطر  الــذي  األدب  من  كّل  انتقاد  إلى 
المنحازة  األكاديمي  النقد  ومؤسسات  الذكور، 

جنسيًّا والناشئة حوله. 

والباحثات  والمدّرسات  القارئات  النساء  إن   
مفروض عليهّن أن يفكرن كرجال، وأن يتوحدن 
نظام  إلى  ينظرن  وأن  ذكورية،  نظر  وجهة  مع 

القيم الذكري باعتباره أمًرا عاديًّا ومشروًعا.

 وترمي فيترلي- بالتزامها النقَد النسوّي- إلى 
المرأة  عليه  تكون  الذي  الشاذ  الوضع  تصحيح 
يكون  أن  يجب  ولهذا  فكريًّا.  وذكًرا  جنسيًّا  أنثى 
مقاوًما،  يصبح  أن  النسوّي  للناقد  األّول  العمل 
عمليَة  للموافقة  بمقاومته  ويبدأ  موافًقا،  وليس 

إخراج العقل الذكرّي الذي ُوِضع فينا...)8)

مستفيدة   – النّسائية  النّقدية  الكتابة  حاولت 
من  التخلّص  النّصّي-  النّقد  توّجهات  بعض  من 
أحكام القيمة، وال سيّما تلك األحكام التي رسّخها 
النّقد الذكورّي، واعتبارها أحكاًما نقديّة مؤدلجة، 
والعناية-  وحــده،  بالنّّص  االهتمام  إلى  ودعت 
بشكل خاّص- بالنّص الذي تنتجه المرأة، واستبعاد 

المؤلف.

التأويل"  الهرمنيوطيقا/  مناهج:  ساعدت  وقد 
الّدينيّة  النّصوص  من  كثير  قراءة  إعادة  على 
واستخراج  وتأويلها،  المرأة،  عن  تحّدثت  التي 
بنى ومعاٍن خفيّة ثاوية في باطن هذه النّصوص 
شها، وقد هوجمت – من خالل  تغيِّب المرأة وتهّمِ
خاّصة،  للنّصوص-المسيحيّة  الجديدة  التأويالت 
رأوا  قد  إنّهم  حيث  من  عاّمة؛  العالم  ــان  وأدي
وهيمنتها،  الذكوريّة  الّسيطرة  أركان  ل  تشّكِ أنّها 
خالل  من  النّصوص  هذه  مثل  تُفّكك  وراحــت 
كة في القراءات الّسابقة، وفي  قراءات جديدة مشّكِ
الّدراسات الّدينيّة التي نشأت حولها، متّهمة إياها 

باالنحياز إلى الّذكوريّة.

الّنس��وّية والكولونيالّية

تقريًبا  العشرين  القرن  ثمانينيات  في  قّدمت   
االستعمار/  بعد  ما  بـ"دراسات  عرفت  دراسات 
 Subaltern" التّابع الكولونياليّة "ودراسات  ما بعد 
ين  stdies" وهي بحوث قامت بها طائفة من المؤرّخِ

ركائز  من  لكثير  نقًدا  وقّدمت  الهنود،  والباحثين 
الفكر الغربّي، ولما ادَّعاه من "مركزيته" وتفّوقه 

الحضارّي.

 ودعت إلى إعادة النّظر في التّركة االستعماريّة 
الثقافيّة والّدراسات التي كتبت في أيامها.
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بعض  كتبه  مّما  الّدراسات  هذه  استفادت  وقد 
من  استفادت  الالمعين؛  رين  والمفّكِ الفالسفة 
ومن  الماركسيّة،  الخلفيّة  ذي  غرامشي  كتابات 
خاّصة،  االستشراق  عن  سعيد  إدوارد  كتابات 
على  الّشرق  م  يقّدِ لم  الغرب  أّن  كشفت  التي 
مَتَخياًّل  شرًقا  يصطنع  وكأنّه  بدا  بل  حقيقته، 
يوافق رغباته؛ فالّشرق الذي تحّدث عنه الغرب 
هو شرق مزيّف، بعيد عن الحقيقة، شرق نسجته 

أهواء وأهداف استعماريّة بعيدة المدى. 

بعد  ومــا  التّابع  دراســـات  استفادت  كما   
االستعمار من كتابات فوكو في نقد الفكر الغربّي، 
الثّقافة  تفكيك  في  وهابرماز  دريدا  كتابات  ومن 

الغربيّة، ونقد مقوالتها المتمركزة حول ذاتها..

المرأة،  فشملت  الّدراسات  هذه  توّسعت  ثّم   
والهويّة،  والتاريخ،  واألعــراق،  الجنوسة،  أو 

واألقليّات، وأساليب الهيمنة الثّقافية.

ي   وبدا خطاب" النسوية" يشبه خطاب ما سّمِ
الكولونيالية"  بعد  ما  أو  االستعمار،  بعد  ما  بـ" 
القمع  ضد  بالّصراع  يهتم  خطاب  فكالهما 
المؤسساتي،  الخطاب"  يرفض  كالهما  والظلم، 
عليه  يغلب  الـــذي  األبــــوّي"  الــبــطــريــاركــّي، 
األبيض،  العرق  سيطرة  أو  الذكورية،  السيطرة 
ويرفض فكرة التفوق التي أسبغها عليه الخطاب 
طبيعة  ذو  النّسويّة"  خطاب"  ولكن  المؤسساتّي. 
جنسيّة؛ فالمرأة التي تتعّرض للقمع من قبل جنس 
لذلك  وهو  للُمْسَتْعَمر.  مماثلة  الّرجل  هو  آخر 
يرفض فكرة هذا الخطاب المؤسساتي الذي تغلب 
عليه الّسيطرة الذكوريّة البيضاء، ويرفض فكرة 

التّفّوق المفترض للّذكوريّة.

يّدعي  كما  الذكورية-  الّسطوة  كانت  لقد   

أو  األب،  في  محصورة  النّسوّي-  الخطاب 
ولكن  اآلخرين،  األسرة  رجال  أوبعض  الّزوج، 
مع انتقال السلطة للمجال الّسياسّي واالجتماعّي، 
المحافظة  القوى  الّسلطة  تدعم  عندما  وخاّصة 
على  الّذكوريّة  الّسطوة  مجال  اتسع  والّدينيّة، 
إلى  عليهن  السيطرة  في  الحّق  وتحّول  النّساء، 

جميع الّرجال.

كما   – الكولونيالّي  الخطاب  في  النساء  إّن   
األصليون-  والّسّكان  هم  الكاتبات-  إحدى  تقول 
جماعات أقليّة محّددة بشكل حائر بوساطة تحديقة 
الذكر" Male Gaze " المتطّفِلة والتي هي ميزة 
من  الفئتين  كلتا  والكولونياليّة.  البطرياركيّة  لكل 
عذراء،  جامدة:  قوالب  إلى  تحويلهما  تّم  النّاس 
الذي  النّظام  ورفض  همجّي"  وحشّي،  مومس، 

أوقعهما في شركه منحهما هويّة..)9)

النسوّية وجسد المرأة:

وقضيّة  المرأة،  بجسد  الحركة  هذه  اهتمت 
بيانها عن  التّعبير عنه. تقول هيلين سيكوس في 
تسمعي  أن  يجب  نفسك،  اكتبي  النّسائيّة:  الكتابة 
ر المصادر  صوت جسدك؛ فذلك وحده الذي يفّجِ
عاّم،  أنثوّي  عقل  هناك  وليس  لالشعور،  الهائلة 

هناك خيال أنثوّي جميل..")10)

وكان هذا االهتمام بالجسد نوًعا من رد الفعل 
عن  التعبير  من  والخجل  بالكبت  الّشعور  على 
نحو  على  الجسديّة،  ورغباتها  األنثويّة  المشاعر 
ما كان سائًدا قبل هذه الحركة التحريريّة للمرأة. 

ثّم ظهر عن طريق هذا االتّجاه مصطلح نقدّي 
هو "كتابة الجسد" ليشير إلى تلك الكتابة النسائيّة 
المنطلقة من الجسد، وهو مصطلح أطلقته النّاقدة 
في   1974 عام  كريستيفا"  "جوليا  البلغاريّة 
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كتابها" ثورة اللّغة في الّشعر "ثم" تحّول الجسد 
وعي  عن  للتعبير  رمز  إلى  األنثويّة  الثّقافة  في 
ومقاومة  االستقالل،  في  ورغبتها  بذاتها  المرأة 
جعله  مّما  التّاريخ،  عبر  الذكورّي  القهر  سلطان 
بؤرة اإلبداع المعاصر.. وصار اإلبداع األنثوّي 
على  تتّم  التي  الممارسات  كشف  على  يراهن 
حساب جسد المرأة، أو فضح اختزال المرأة في 

جسد.

ثّم بدا من بعُد أّن النّجاح الذي حققته الّروايات 
التي استندت إلى موضوع الجسد أقنع الكثير من 
الكاتبات أن الجسد وصفة سحريّة ومثاليّة للشهرة 

الّسريعة..")11)

 وبدا أّن األدب الجنسّي الذي تكتبه المرأة هو 
إلعالن تمّردها على الكبت التّاريخّي للجسد، أو 
التعبير عن رّد فعل جسدّي على الّرجل، أو شكل 
من أشكال التمّرد على الّرجل هادفة من ذلك إلى 
في مواجهة  األنثويّة"  الذات"  إثبات  أو  "النِّديّة" 

"الفحولة" عند الّرجل..)12)

تحّشم واستحياء من  هنالك  كان   وعلى حين 
اإلشارات الّصريحة أو المكشوفة إلى الجنس في 
األعمال األدبيّة؛ انفتح الباب، من خالل ما حمله 
أدب  أمام  مصراعيه  على  الغربّي،  االتّجاه  هذا 
يراعي  وال  محّرًما،  يعرف  ال  مكشوف  سافر 

مقّدًسا.

في  مثاًل-  الحديث  العربّي  األدب  في  انطلقت 
سبعينيّات  منذ  الّشاّذة-  الغربيّة  البدعة  لهذه  تقليد 
من  عارمة  موجة  الماضي  القرن  ثمانينيّات  أو 
يُعد  فلم  الجنس،  "تابو"  تخرق  التي  الّروايات 
عن  المكشوف  الفاضح  الحديث  على  التّجرؤ 
بل  فقط،  والمرأة  الّرجل  بين  الجنسيّة  العالقات 

ر قضايا الّشذوذ الجنسّي: بين الّرجل  مضى يصّوِ
والّرجل، كما في روايات المغربّي محمد شكري، 
اللّه  صنع  والمصرّي  هلسا،  غالب  ــّي  واألردن

إبراهيم وغيرهم.

ر العالقات الجنسيّة  كما نُِشرت روايات تصّوِ
الّشاّذة بين المرأة والمرأة ، كما في رواية " حالة 
شغف" للكاتبة السورية نهاد سيريس، ورواية " 

أنا هي أنِت" للكاتبة اللّبنانيّة إلهام منصور.

لهذا  تدعيًما  تتّم-  كانت  نفسه  الوقت  وفي 
سرديّة  أعمال  ترجمة  الّشاّذ-  الجنسّي  االتجاه 
غربيّة، كبعض النّصوص التي عّربها صنع اللّه 

إبراهيم في كتابه" التّجربة األنثويّة".

 -199(" بين  ما  القاهرة  في  نشرت  كما 
مجلة  في  المترجمة  النّصوص  بعض   "1997
صت بعض أعدادها لما  "الكتابة األخرى" وُخّصِ

ي الكتابة الّشهوانيّة. سّمِ

العالقة مع الّرجل:

ولعّل من الواضح- من خالل العرض الّسابق- 
أّن عالقة المرأة بالّرجل في هذه البدعة الغربيّة 
إلى  يُنَظر  وانتقام؛  وعــداء  صراع  عالقة  هي 
االتّجاه- على  هذا  - من خالل تصورات  المرأة 
"الُمْسَتْعِمر"  هم  الّرجل  وأّن  "ُمْسَتْعَمَرة"  أنها 
وغيّبها  شخصيتها،  ومسخ  حقوقها،  سلبها  لها، 

وهّمشها، ولم يرها إال جسًدا للمتعة واللّذة فقط.

التّشفي  إلى  تسعى  ذلــك-  أجل  من   – وهي 
من  شخصيتها  واسترداد  وتحّديه،  الّرجل،  من 
خالل تأسيس "األنوثة" لتبسط سلطانها في مقابل 
"الّذكورة" المسيطرة المهيمنة ، بل هي ال تكتفي 

بذلك، بل تدعو إلى ثورة على الّرجل.
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والّرجل  المرأة  ر  يصّوِ خطاب  يترّسخ  وبدأ 
إذالل  إلى  منهما  كّل  يسعى  عــدوان،  وكأنهما 
واحد  كيان  أنّهما  على  ال  منه،  والنّيل  اآلخر، 
طرف  كّل  فيه  ويتّمّمِ  والّرحمة،  الموّدة  تسوده 
بحسب  معيًّنا  دوًرا  فيه  ويؤدي  اآلخر،  الّطرف 

طبيعته التي خلقه اللّه عليها.

الباحثين عن روائية جزائريّة من  أحد  ينقل   
رواية لها اسمها" اكتشاف الّشهوة" قولها:" ربما 
كتبت بعض الكاتبات ليثبتن أنهّن جريئات، ولكني 
كتبت وأنا ناقمة على الّرجل ألقول له بصراحة: 
أيها الحقير! أنت ال شيء.. أريد أن أرى جياًل من 

الّرجال مذلولين مثلنا يطالبون بحقوقهم..

بـ"  المسّمى  النّّص  هذا  قائاًل:  عليه  ويعّقب 
ترسيخ  من  نوع  هو  النسائّي"  أو"  األنثوّي" 
وهو  واألنثى،  الّذكر  بين  مواجهة  أو  ضّدية 
محّمل  خطاب  فهو  للمرأة،  تحريضّي  خطاب 

باإليديولوجيا..)13).

وشومليت  ميليت  هما  لناقدتين  دراسة  وفي 
الجنس  بمصطلح  فيه  تستبدالن  فايرستون 
مصطلح " الطبقة" وتذهبان إلى أّن العالقة بين 
الّرجل والمرأة هي نوع من صراع الطبقات.)14)

الّلغة الذكورّية:

استفاد االتّجاه النّسوّي من إنجازات مجموعة 
والنّقدية،  األدبيّة  واالتّجاهات  النّظريّات  من 
قد  التي  والكالم  اللّغة  بين  سوسير  دو  كتفرقة 
توصل إلى التّمييز بين لغة الرجل ولغة المرأة، 
في  وتحليالته  النّفس،  علم  نظريات  من  واستفاد 

التّفرقة البيولوجيّة بين الّذكر واألنثى.

ويسعى النّقد النّسوّي إلى اكتشاف أدب المرأة 

فكرة  تبنّي  وإلى  الّرجال،  أعمال  همّشته  الذي 
اختالف لغة الّرجل عن لغة المرأة، ومن َثّم إلى 
تميِّز  التي  الخاّصة  الّسمات  عن  البحث  محاولة 
سمات  لتحديد  والسعي  الّرجل،  لغة  من  لغتها 
التعبير،  في  وأسلوبها  المرأة  لغة  في  خاّصة 
األخيلة  وبناء  والتراكيب،  األلفاظ  واختيار 

والّصور.

قد  المرأة  بــأّن  االعتقاد  خالل  من  وشــاع، 
شت، ذلك الكالم على اللّغة بأنّها"  اضًطِهدت وُهّمِ
لغة ذكوريّة" صنعها الّرجل، وهيمن على سوقها 
وال  فيها  لها  دور  ال  المرأة  وأّن  ومصطلحاتها، 

حضور.

صاحبة  سبيندر  ديل  عن  عربيّة  كاتبة  تنقل 
كتاب "لغة من صنع الّرجال" قولها: "لقد صنعت 
النّساء تاريخنا بقدر ما صنع الّرجال، لكن لم يتّم 
دون   – النّساء  خلقت  وقد  بكتاباتهّن.  االحتفاظ 
شّك- من المعاني بقدر ما خلق الّرجال، لكّن هذه 

المعاني لم تكتب لها الحياة..))1)

بعض  الغربيّة  البدعة  هذه  شرك  في  ووقع 
تظهر  الغذامّي:  اللّه  عبد  فقال  العرب،  الكتاب 
إحدى  وهي  ذكوريّة،  مؤسسة  أنّها  على  اللّغة 
قالع الّرجل الحصينة، وهذا يعني حرمان المرأة 
ومنعها من دخول هذه المؤسسة الخاّصة بالّرجل، 
بالنسبة  هامشّي  موضع  في  المرأة  جعل  مّما 

لعالقتها مع صناعة اللّغة وإنتاجها..

ويسوق الغّذامّي قول عبد الحميد بن يحيى في 
تعريف الكالم الجيّد: "ما كان لفظه فحاًل، ومعناه 
بكًرا" ويستنبط منه أّن اللّغة ذكوريّة؛ فقد نسبت" 
انحيازها  على  يدل  مّما  اللّفظ؛  إلى  الفحولة" 
تعريف  وهذا  للفظ،  تابع  المعنى  ألن  للتذكير؛ 
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د تبعيّة المرأة للّرجل..)16)  يجّسِ

وقد حققت النظرية النسائية" تحواًل واقعيًّا في 
خاّصة،  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  في  التربية 
ثّم انتشرت في ثقافات وآداب مختلفة، منها األدب 

العربّي المعاصر.

 وقد بدت – على ما فيها من مغالطات كثيرة 
عليها-  والّرّد  لمناقشتها  المجال  هنا  ها  يتّسع  ال 
تشّق آفاًقا جديدة في دراسة األدب ونقده، وتوّسع 
المعتمد، وتعيد بعض االعتبار  من نطاق األدب 
من  كبيًرا  قدًرا  وتقدم  منه،  مهملة  جوانب  إلى 

القضايا الجديدة.

غلو  من  به  اتّسمت  لما   - "النِّْسويّة"  ولكّن   
وتعميم في األحكام - لم تخُل من انتقادات كثيرة 

هت إليها. ُوّجِ

استيراد الفكر العربّي للّنسوّية:

الحداثّي  الغربّي  النّقد  ساد  مّما  الّرغم  على 
وأباطيل ال حصر  تّرهات  من  الحداثّي  بعد  وما 
النّقد  هذا  صناع  من  الكثير  ذلك  يفنِّد  كما  لها، 
يزالون  ال  جلدتنا  بني  من  قوًما  فــإّن  أنفسهم؛ 
والّصغار،  بالّدونية  اإلحساس  بهاجس  مسكونين 
تلبّس  "خواجا"  يكتبه  "الّسخف"  هذا  أّن  لمجّرد 
قوًما من بني جلدتنا، تنقصهم الحصانة الفكريّة، 
عشُق كّل ما جاء من اآلخر الغربّي، أو ُطِبخ في 
قين لبضاعته.  مطبخه، فصاروا وكالء عنه، مسّوِ

يستهويهم ما يستهويه، ويجتوون ما يجتويه.

"يجب  يقول:  مّرة  ذات  شكري  غالي  كتب 
ونستفيد  الخارجّي،  بالعالم  صلة  على  نظّل  أن 
أدبنا، ولكني  للتطبيق على  القابلة  المنجزات   من 
- كناقد - لست سكريتًرا لروالن بارت، أو لوسيان 
لتسويق  أعمل  ولست  لهما،  وارًثا  وال  غولدمان 

أفكار جاك دريدا، أو جيرار جنيت، ولست مدير 
إنّني  تــودوروف.  أو  غريماس،  لكتابات  دعاية 
العربّي  األدب  ألّن  ال  وأخيًرا،  أّواًل  عربّي  ناقد 
هو مادة عملي فقط، بل ألّن هذا األدب جزء من 
القوميّة، وأنا ال أعاني من أزمة أصالة،  هويتي 
لكل  بأّن  مقتنع  ولكني  هويّة،  عن  باحث  أنا  وال 
األمة  أدب  في  أبحث   .. الخاصة  عبقريتها  لغة 
التّحليل  المصطلح وأدوات  إليها عن  أنتمي  التي 
وتقويمها،  األدبيّة  حقيقة  اكتشاف  على  القادرة 
ولكن  الخارج،  مع  التّعامل  من  ذلك  يمنعني  ال 

التّفاعل الّصحي يختلف عن النّقل الحرفّي.

عن  الغائب  العربّي  الفكر  استورد  وكما 
غربيّة  ومناهج  مذاهب  والحصانة  األصالة 
استورد  ؛  وعــيّ وال  تبّصر  غير  من  حصر  ال 
النّسويّة، وهي اليوم نغمة صّداحة في أدبنا ونقدنا 
من  طائفة  بها  تتغنّى  المعاصر،  العربّي  وفكرنا 
الكتابة  تتاح لي فرصة  والكاتبات. ولعله  الكتّاب 

عنها في بحث مستقّل. 

وقد رّسخت النّسويّة التي تبنتها بعض األقالم 
المرأة  عن  الّدفاع  اّدعت  التي  العربيّة  الحداثيّة 

العربيّة وحقوقها بعض المبادئ والقيم، ومنها:

واالنتقاص  وإبداعها،  المرأة  تجاهل  معزوفة   -
نساء  "ثالث  كاتبة عربيّة:  تقول  كتابتها.  من 
قّصة  عشرة  إحدى  نشرن  لبنانيّات  سوريّات 
ولكّن  هيكل،  حسين  لمحّمد  "زينب"  قبل 
الّرجال تجاهلوا ذلك، وهّمشوه. وهّمشوا شعر 
النّساء، وُهّمِش شعر الخنساء، وهّمِش دور أّم 

جندب في النّقد األدبّي..

وفّسرت الكاتبة عبارة الفرزدق: "إذا صاحت 
الّدجاجة صياح الّديك فاذبحوها بأنّها تعني احتقار 
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المرأة، وتنفي المساواة بينها وبين الّرجل..)17)

والهيام،  الحّب  في  اإلغراق  حاالت  تصوير   -
ولحظات العشق والغرام.

اإلغراق في تصوير الجسد وتضاريسه حتى   -
"األدب  يسّمى  ما  إلى  التصوير  هذا  يصل 

اإليروتيكّي".

والمجون،  والعبث  التهتّك  حــاالت  رصــد   -
وإكسابها  عليها،  ــبــراءة  ال صفة  وإســقــاط 

المصداقيّة، وعّدها حاالت طبيعيّة صحيّة.

ــة،  ــّزوجــيّ ــدر الــعــالقــة ال االنــتــقــاص مــن ق  -
واحتقارها، وتصويرها سجًنا، أو قفًصا على 

األقّل، وإْن كان قفًصا ذهبيًّا.

في  السارد  لسان  على  عربيّة  قاّصة  تقول   
مجموعتها "نصف يوم يكفي": ما تكاد المرأة 
حتى  تتزوج  تكاد  وما  تتزّوج،  حتى  تكتمل 

تنتهي..)18) 

التركيــز علــى الكتابة عــن المــرأة الحبيبة،   -
النســاء  وتجاهــل  والعشــيقة،  والخليلــة، 
األخريات؛ فالعالقات الجنسية الجسدية - وال 
سيما ما يصور الشذوذ واالنحراف - هي أكثر 
مــا نجده عند كتّاب هــذا االتجاه، وهو عندهم 

من أبرز الهّم األنثوّي.

تريد النسوية تحرير المرأة مّما تسميه الجاهليّة،   -
لتستبدل بها التقاليد والعادات الحديثة المقتبسة 

من المرأة الغربية.)19)

هذا  تأثير  لدراسة  فرصة  لي  تتاح  ولعلّه 
االتّجاه النّسوّي في األدب العربّي الحديث، وفي 
نقده، والوقوف على ما حمله من مظاهر الّشذوذ 

واالنحراف. 
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تعدد  إلى  فنّيا-  ودراسته  األندلسي  صقالب  ابن  لشعر  جمعها  بعد  الدراسة-  هذه  خلصت 

الموضوعات التي أدار عليها شعره، وعلى رأسها اإلخوانيات- بحكم منصبه وعالقاته المتعددة- 

فضال عن الغزل وبعض القضايا األخرى، كالحديث عن القيم والمثل العليا، والخمر.

ومجاراة  عصره،  لروح  استجابة  البديعية  للمحسنات  حشده  هو،  شعره،  يميز  ما  أهم  لعل 

للذوق العام وقتئذ، وأما لغته فاتسمت بالسهولة والبساطة، فضال عن إفادته من الصيغ اللغوية 

الخليلي،  بالعروض  أوزانه  في  التزم  القدماء.  الشعراء  ألصوات  وإعادته  الجاهزة،  والعبارات 

 وغلب على صوره الفنية التشبيه، ومع أنه حاول خلع الجدة والغرابة عليها لكنه تعذر ذلك عليه 

وأعوز. 

مقدمة:

شهدت القصيدة األندلسية في عصر الموحدين 

أصبح  إذ  الشكل،  مستوى  على  كبيرة  تحوالت 

هو  العصر-  ذوق  من  بتأثير   - الشعراء  ــُد  َوْك

التفنن بالتشكيل البديعي واإلسراف فيه. ومع أن 

اإلسراف فيه يفسد الشعر ويجعله مجرد تالعب 

لدراسته،  مضطرين  نفسنا  نجد  أننا  إال  باأللفاظ 

انطالقا من إيماننا بأن ناقد الشعر مثل عالم النبات 

الذي يدرس الزهر والشوك على حد سواء. ولعل 

هذا ما دفعني إلى اختيار ابن ِصْقالب األندلسي 

والتعريف به، وجمع شعره، ودراسته دراسة فنية 

بوصفه ممثال ممتازا لعصره ولذوقه الفني، وألن 

يد الباحثين - على حد علمي- لم تمتد له بالدرس 

والنقد.

د. محمد محجوب محمد عبد المجيد
جامعة أم درمان اإلسالمية

السودان

ى ِمْن ِشْعِر   ماَتَبقَّ
اْبِن ِصْقالب األْنَدُلِسي

"جمع وتوثيق ودراسة"
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حياة ابن صقالب:

بن  محمد  الله  عبد  أبي  بن  يزيد  بكر  أبو  هو 
قياس-  غير  المريّي-على  أو  الَمِرّي  ِصْقالب)1) 
أيدينا  بين  وليس  ووجهائها،  الَمِريَّة)2)  أهل  من 
ولد  أنه  نرجح  كنا  وإن  مولده،  تأريخ  شيء عن 

بعد منتصف القرن السادس الهجري. 

اليقين هل كان صاحبنا  وال ندري على وجه 
فاسم  األندلس،  صقالبة  من  أم  األرومة،  عربي 
يشي  األحمر-  أو  األبيض  صقالب-الرجل  جده 
بأمرين، األول: أنه قد يكون من صقالبة األندلس، 
التشبيه  سبيل  على  تسميته  تكون  أن  والثاني: 

بألوان الصقالبة)3).

فأبوه  َيَسار،  ذات  أسرة  في  ابن صقالب  نشأ 
أبو عبد الله محمد بن صقالب كان عامال )واليا( 
وال  الموحدين،  عهد  على  المرية)4)  مدينة  على 
التربية،  في  رعاية  يزيد  ابنه  تعهد  أنــه  شك 
واهتماما بالتعليم، وحرصا على السير في المهيع 
الذي سلكه هو، فكان أن بدأ بحفظ القرآن الكريم 
والحديث الشريف، والتفقه بمذهب أهل األندلس 

المالكي، فضال عن علوم العربية.

عوده  ــوي  وق الــطــوق،  عن  شــبَّ  أن  وبعد 
في  تدرجه  على  وحرص  المرية،  بديوان  ألحقه 
المقرئ  الفاسي  يقول  درجة،  درجة  الوظائف 
"إنه شاهده - يعني ابن صقالب - سنة 602هـ، 
ولعل  المرية"))).  بديوان  اإلشراف  يتولى  وهو 
هذا يؤكد أنه تدرج في الوظائف حتى غدا- فيما 

بعد- صاحب أعمال المرية. 

لوظيفته  منقطعا  يكن  لم  أنه  شك  من  وليس 
يركن  واآلخر  الحين  بين  كان  بل  تاما،  انقطاعا 
لنفسه - بعد أن يضيق ذرعا بعمله - ليمتص من 

ولبه  قلبه  على  يعلق  ما  يستل  أو  الحياة،  رحيق 
يقول  كليهما  في  وهو  كدره،  و  العمل  من رهق 
الشعر، تارة يتماجن غزال)6)، وتارة يتساجل مع 

أخدانه ورصفائه.

يظل ابن صقالب يتعهد مدينة المرية اهتماما 
اخترمته  حتى  وتنقيحا  تنضيدا  وشعره  ورعاية، 

المنية سنة 619هـ)7) الموافق 1222م.

أخالقه وصفاته: 

درج معظم من ترجم البن صقالب على الثناء 
صاحب  "كان  األبار:  ابن  يقول  وتقديره،  عليه 
سعيد  ابن  وينعته  وسخاوة")8)،  وسراوة  إبداع، 

"بعالي الهمة، واسع األدب، ممتع الحديث")9)، 

"كان  فيقول:  الموصلي  الشعار  ابن  وأمــا 
رجال كبير القدر، جليل المنزلة، سمحا ذا مروءة 
ونباهة  وفضل  أدب  إلــى  ويرجع  وأريحية، 
عنه  فيقول  المقرئ  الفاسي  وأما  ومعرفة")10)، 
يكن في زمانه  "لم  بأم عيني رأسه-:  - وقد رآه 
أكرم نفسا منه، وال أجود كفا منه")11)، ولعل هذه 
الصفات تخفف- إلى حد كبير - ِحدَّة وصفه بأنه 
كان ماجنا كما يقول ابن األبار- بل تجعله أقرب 

إلى التماجن )المزاح( منه إلى المجون. 

أصدقاؤه: 

سبق أن أشرنا إلى ثناء القدماء عليه، وال شك 
أن الخصال التي كان يتحلى بها، من همة عالية، 
اجتماعية  ومكانة  حديث،  ولطف  علم،  وسعة 
وسياسية مرموقة- كبير المدينة )واليها(-، فضال 
قد  وكاتبا،  شاعرا  بوصفه  األدبية  مكانته  عن 
من  القوم  وعلية  والكتاب  للشعراء  قبلة  جعلته 
األقاليم  من  رصفائه  من  أو  المريين،  َبلَِديِّيه 
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أصدقائه،  أشهر  ولعل  األخـــرى،   األندلسية 
قصبة  جامع  خطيب  مــســعــدة)12)  بن  أبوبكر 
المرية)13)،  قاضي  الغافقي  نوح  وابن  غرناطة، 
و  مالقة،  والي  كاتب  الحفيد)14)  ربه  عبد  وابن 
سبتة))1)،  والي  جامع  بن  إدريــس  بن  إبراهيم 
مع  كانت  سواء  عالقاته  أن  والشك  ذلك.  وغير 
اإلنسانية  كالعالقات  غيرهم  أو  المريّين،  بلدييه 
يقول  أحيانا،  الخالف  أو  الجفوة،  تعتورها  التي 
بينه  كانت  َحْبُرون  بن  "محمد  إن  سعيد:  ابن 
وبين ابن صقالب صداقة ثم تغيرت")16). ومهما 
أدبي  شأن  كان صاحبنا صاحب  فقد  األمر  يكن 

وسياسي واجتماعي كبير في مدينته.

مكانته: 

الحكم  بأمور  صقالب  ابن  اهتمام  أن  يبدو 
والسياسة وإدارة دوالب العمل بمدينة المرية قد 
يكن  لم  ربما  أو  الشعر،  عالم  عن  كثيرا  صرفه 
عمله،  بعبء  ينهض  وهو  همه  أكبر  هو  الشعر 
لكن هذا ال يمنع من القول إنه كان شاعرا كبيرا 
كتاباته  من  شئ  يصلنا  لم  أنه  وحقا  فذا،  وكاتبا 
النثرية لكن نعت القدماء له بالكاتب)17) يدل على 
لقد  الشعر.  في  رسوخها  النثر  في  قدمه  رسوخ 
الرغم  على  القدماء  باهتمام  صقالب  ابن  حظي 
من أنه عاش في فترة اضمحالل الدولة الموحدية 
واضمحالل األدب فيها، فترجمة ابن األبار وابن 
والحق  مكانته،  علو  على  تدل  وغيرهم  سعيد 
إلى  ووصلت  األندلس  بالد  تجاوزت  شهرته  أن 
الموصلي  الشعار  ابن  هو  فها  المشرق،  بالد 
 المعاصر له يترجم له في كتابه فرائد شعراء هذا 

الزمان.

شعره:

ابن  عليها  أدار  التي  الموضوعات  تعددت 
ما  بحسب   - رأسها  على  وكان  شعره،  صقالب 
بين أيدينا من شعره - اإلخوانيات أو المساجالت 
الشعرية التي كانت تدور بينه وبين أخدانه، فضال 
كالحديث  األخرى،  القضايا  وبعض  الغزل  عن 

عن القيم والمثل العليا، والخمر.

كان  صقالب  ابــن  أن  إلــى  أشرنا  أن  سبق 
أنظار  محط  وكــان  الكلمة،  بمعنى  فذا  أنسانا 
إعجابهم،  ومثار  اهتمامهم  ومبعث  معاصريه 
الطبيعي بمكان أن تكون له مراسالت  فكان من 
ومساجالت شعرية مع أخدانه الشعراء والُكتَّاب، 
كتب له صديقه إبراهيم بن إدريس بن جامع)18):

َوِكــــيــــُد حــبُّــه  نــاِزًحا  يــا 

ــــه الـــعـــهـــوُد ـــــى ل ـــــراَع ـــــن ُت وم

نفسي َمــــَحــــلَّ  ـــي  مـــّن ـــَت  ـــْل ـــلَ َح  

بـــعـــيـــُد مــــنــــي  داٍن  فـــــأنـــــت 

البسيط(  )مخلع  بقصيدة من وزنها  عليه  فرد 
ورويها )الدال(:

ـــا الــحــُســوُد ـــه ــــْب أيُّ ــــِئ َقــــــْدَك اتَّ
ــوُد)19( ــع ــسُّ ال راحــتــي  على  َداَرْت 

ــيــًنــا مــــاِن لِ ـــُف الــــزَّ ـــْط واْهــــَتــــزَّ ِع

ُعـــوُد للـــزمـــاِن  َعـــَســا  وكــــم 

عالقة  ضرهم  الذين  الحساد  على  يرد  وفيها 
وده وصداقته البن جامع. ومثلما يفاخر بصداقته 
ربه  عبد  ابن  بصديقه  يشيد  نجده  جامع  البن 
الحفيد، ويبدع في تصوير ملكته الكتابية وتأثيرها 

في نفوس المتلقين: 
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َيـِمـيـُن وهـو  الُعـْذرّي  والهوى  أَما 
أميُن)20( الَكِحيِل  ْرِف  الطَّ من  عليه 

َفْيلٍَق ــّلِ  ُك َحَشا  ِمْقَداًما  ُخْضُت  لقد 

َزُبوُن َوْهـي  الَحْرُب  َتــُرْعــِنـي  ا  ولَـمَّ

َخاِطري ِكَتاِبك  لُْقَيا  َعــــْن  َحاَد  وقـــد 

َطــِعيُن الــُفــؤاِد  َمــْنُخوُب  ــاَد  َح كما 

َكـِتـيـبـٍة َصْدُر  مـنـك  َصْدٍر  ُكـّلِ  أفـي 

وَكـِمــيـُن َغـاَرٌة  ــْرٍف  َح ُكــّلِ  وفـي 

َنـَحـاَفــًة َذاَب  مـنـك  للـْفٍظ  َعـِجـْبُت 

َسميُن أَرْدَت  مـــا  َضْخٌم  ومعــنـاُه 

َبــَيـاَنـه هـــذيـنأنَّ  مــن  وأْعـــَجـــُب 

وَمــُنـوُن الـهـوى  ألْرَبـاِب  َحــَيـاٌة 

الدُّمى ُمَقَل  ُغْنِجها  فـي  بـه  َزَحــْمَت 

يكوُن كيف  النَّْفِث  ِســْحــَر  َوَعــلَّــْمــَت 

والقتال"الفيلق-  الحرب  بألفاظ  يستعين  وفيها 
الحرب الزبون - صدر الكتيبة - الغارة - الكمين 
"ويقول إنه ومهما تجاسر في مواجهة الفيالق ولم 
ترعه الحرب وشدتها جاء فحاد عن مواجهة كتاب 
)أي ما يكتبه( ابن عبد ربه، بل جبن وارتد خائفا 
ونكوصه  خوفه  أدلة  ويسوق  الفؤاد(،  )منخوب 
على عقبيه، فصدر كتابه )مقدمة ما يكتبه( يماثل 
غارة  وحروفه  بالسالح،  مدججة  كتيبة  صدر 
وكمين، مايلبث أن يقول إن ألفاظه وكلماته كثيفة 
المعاني، قوية الداللة. وعلى نحو ما يتعجب من 
لفظه الكثيف القوي يتعجب من سحر بيانه، فقوته 
قلوب  تلهب  ورقته  خوفا،  األعداء  قلوب  ترهب 
المحبين عشقا. ويختم قائال إن جمال كتابته يزاحم 

دالل الغيد الرعابيب، ويشاكل سحر النافثين.

تقتصر  لم  ابن صقالب  أخوانيات  أن  والحق 
على غرضها األصلي، بل امتزجت باألغراض 
األخرى، كالمدح والثناء، فها هو يمدح ابن نوح 

الغافقي وقد تولى قضاء المرية:

بقلبي ــــْوٍح  ُن ـــِن  اْب ــم  ــاِس ــق اْل ـــا  أَب ــا  ي
لـَــْدُن)21( المــَكاِسِر  ــُب  َرْط ُودٌّ  لـــك 

ــْل ــِب ــأْق ــــــَرَض الـــُمـــِحـــبُّ ف ــــإذا أْع ف

ــاْدُن َف الـــِخــــلُّ  تناَزَح  مــــا  وإذا 

َنـــْدًبا الـَمـــِريَُّة  اْحـــَتـــاَزِت  لــَقــْد 

ومـــْدُن ـــاٌس  َن عليه  َغَبَطــْتـــها 

ــْضــٍل ــي ُكــــّلِ َف ــا ف ــِرًق ــْش ــا ُم ــرًف ــْش ُم

ِخــْدُن يــاَدِة  وللـــّسِ ِمـــْنــُه  لِـــَي 

محتده،  وكرم  القويم  وبخلقه  به  يشيد  وفيها 
ويقول إن المرية حازت سيدا نبيال، وقاضيا فهما 
تمنَّته األمصار األخرى )مدن( وناُسها. ووصفه 

بالفضل والقيام بواجبه على خير وجه. 

وقد  قصيدة،  مسعدة  ابن  صديقه  له  ويرسل 
تذكر فيها أيام اللهو، وأنه لم يعد في وسعه -اآلن- 
يقول  بفوديه،  الشيب  أحاط  والعبث وقد  الصبابة 

ابن مسعدة:

ــٍب ــْي ــَش ــا ل ــًظ ــْف ــي ح ــوعــت ـــُم ل ـــت وأك
القناعا)22( َكَشَف  من  الُحّبِ  في  لََحا 

فيرد عليه صاحبنا وقد كشف القناع، ولم يعد 
فها  فيه،  يزجرانه عما هو سادر  والعمر  الشيب 

هو يقسم يمينا بّرة بأن يحب ويتعشق:
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ِصــْدٍق ليـــمــيُن  ها  وإنــَـّ َحـلَـْفــــُت 
َكَشْفُت بـــها إلـى الــَخــْصــِم الِقَناَعا)23(

ــًوى ــْث َم الـــَوْهـــِم  لطيِف  فــي  َك  لَـــَقـــدُّ

الَعا اطَّ الــَحــَدِق  مــــن  بـــه  أِمــْنـَت 

ولِكْن قــلــــبي  فـــي  أُقــوُل  وُكــْنُت 

اْنِصَداَعا َكِبدي  من  عليه  َخِشْيُت 

يجعل  كأن  جميلة،  معاني  األبيات  وتحتضن 
تطاله  لطيف وهمه حتى ال  في  مثوى  للمحبوب 
حزم-،  ابن  يسميهم  -كما  المحبين  آفات  أحداق 
ويقول إنه إذا أراد أن يخبأه في قلبه خشي على 
قلبه  من  وحنقا  حسدا  وينفطر  يتصدع  أن  كبده 

الظافر به. 

هو  تخرج عما  تكاد  الغزل ال  في  ميمية  وله 
ذائع في قصيدة الغزل التقليدي، فالفتاة طفلة لينة 
جميلة  كالسيف،  القوام  منتصبة  البطن،  خميصة 
الهيئة كأنها من الحور العين، لينة متثنية المشية 
الريق،  حالوة  عن  فضال  خيزران،  من  كأنها 

وتحزز األسنان: 

ــٍة ــاَن ــَص ــْم ـــــــَراِف ُخ ـــِة األْط ـــلَ ـــْف َوَط
الــُغــالْم)24( وَشْكِل  ْيِف  السَّ قاَمِة  في 

ــــٍة ــِن ُحــــوِريَّ ــي ــن ــي ــع َمـــْكـــُحـــولـــِة ال

الخياْم فــي  ُقــِصــَرْت  الــلــواتــي  مــن 

ــيــنــهــا لِ ـــن  م ـــَد  ـــَق ـــْع ُت أْن  ـــاُد  ـــك ت

الــَقـَواْم َوَهـّزِ  الِعـْطــِف  وَفــْتــرِة 

ــهــا ــْن أْبـــَصـــَرهـــا أنَّ ـــ ـــ ـــ َيــْحــلِــُف َم

ــــُزَراٍن عــظــاْم ــــْي ــن َخ ْت لــهــا م ُقــــدَّ

بــارٍد ــــٍر  أُُش ِذي  عــن  َتـْفــَتــرُّ 

ــاِء الــغــمــاْم ــم ــن الــخــمــِر ب أشــهــى م

ومهما يكن من األمر، فاألبيات -وإن كانت- 
لكن   - وميوعة  سهولة  ورشاقة،  خفة  تفيض 
معانيها وصورها مكرورة، بل يسهل استدعاؤها 
الغزل  بين  يمزج  وأحيانا  غزل.  قصيدة  أي  من 

والخمر مزجا بديعا، مثل قوله:

َعــلَـــْيــَنــا أَداَر  ِفْتَنٍة  وأِخـــــــي   
َرِحـْيـَقـا)25( وُمـْقـلَـَتـْيـِه  َيــَدْيـه  مـن 

َفـَصـَبـــْغــــَنا ُعــُيوُنــَنا  عـــاَيــَنـــْتــُه 

َعـِقيَقا بــالـُعــيـــوِن  يــه  َخــدَّ ُدرَّ 

ِمْرَشَفْيِه لـَـْثَمَنــا  الــنَّــْقَل  َجــَعــَل 

ِريَقا الـُمــَدامِة  على  فاْنـَتـَقـْلـَنــا 

جميعا ـــراَب  ـــشَّ وال ــَل  ــق ــنَّ ال أْســـَكـــَر 

أُِفــيــَقــا أْن  ــمــى  والــلَّ ــأُس  ــك ال ـــى  وأَب

قليال ــوُت  ــَح ـــ ـــ َص ــد  ق ــُت  ــل ق ــمــا  ــلَّ ُك

غريَقا ــاِر  الــُخــمَّ ــَرِة  ــْي َح فـي  ُعـــدُت 

ويقول إن الساقي - ينعته بأخي ثقة- الذي يدير 
عليه خمرا )رحيقا( يسكره مرتين، مرة برحيق 
الخمر، ومرة بجمال مقلتيه. ويحتال في وصف 
يحيل  من  هي  إليه  نظرته  يجعل  إذ  ه  خّدِ ُحْمرة 
خده من لون الدر بياضا إلى لون العقيق ُحمرة، 
وال يني يبدع في رسم صوره والتفنن في بنائها، 
التي  الفاكهة  أو  النقل  يستعيض عن  إنه  يقول  إذ 
توضع أمام الخمر ليتسلى بها بلثم مرشفيه، وال 
حتى  إبريقها  أخالف  من  الخمر  يرتضع  يزال 
ه ماَتَبقَّى من ُسؤرها أو  إذا أراد أن يفيق منها ردَّ
أثرها في رأسه )الُخمار( مرة ثانية صريع كأسها 
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ونديم َسْورتها.

محبوبه  فم  مصورا  قوله  تغزله  لطيف  ومن 
بالتحية  أشار  أن  بعد   - وقد وضعه على إصبعه 
الفم  أليس  بالخاتم على اإلصبع )تختما(،  عليه - 

يشبه الخاتم:

ــارِة واِضــًعــا ــاإلش ــَة ب ــِحــيَّ ـــَدى الــتَّ أْه
َفــَمــا)26( إْصَبِعِه  َق  َفــوْ التَِّحيَِّة  َبْعَد 

لصاحبي ــُت  ــْل ُق ـــمَّ  ُث منه  فــَعــِجــْبــُت 

ــَم أم ُتــــَراُه َتـــَخــتَّـــَمــا أُتـــَراه َســلَـّ

وصبابة،  رقة  تفيض  أبيات  صقالب  والبن 
يجد  أن  دون  ولهفته  البعيد  لوعة  يصور  وفيها 
وال  جرحه،  يطبب  طبيبا  أو  شكواه،  تسمع  أذنا 
يزال الضنى يستبد به حتى إذا ضاق ذرعا ببني 
البشر، ولَّى وجهه شطر الطبيعة األنيسة، فوجد 
يسمعه،  صديقا  المبغوم  األيك  حمام  صوت  في 
دمعا  السحب  ماء  وفي  الشجية،  أنَّته  ويشاركه 

يماثل دمعه:

ِشَكاَيُته طــالَــْت  لقد  الــَقــِصــّيِ  لَــْهــَف 
َيْشــِكيه)27( اِر  ــدَّ ال بُقْرِب  طبيَب  وال 

َنـْغـَمـَتـها األْيــِك  َحَماُم  طــاَرَحْتُه  قد 

وتحكيه فيحكيها  ــحــرٍف  ب َحـــْرًفـــا 

َعْبَرُته حِب  السُّ َعبراِت  َوَساَجــلَْت 

وتـبـكـيـه فــَتــْبــِكــيهـا  َتـِفــْيـُض  إذا 

يتفاوتون  وهم  الناس  فيها  يصور  أبيات  وله 
الثياب  إن  ويقول  ونبال،  وكرما  ودنــاءة،  خسة 
سوءة  ستر  على  قادرة  غير  والجديدة  الجميلة 

اللئيم الخسيس: 

ِعْرُضُه اللُؤِم  يبلى من  َمْن  النَّاِس  من 
َجِديـُد)28( علـيـه  ــوٌب  َث زانـَه  وإْن 

مايلبث أن يضرب صفحا عنه فهو ال يستحق 
أكثر مما ذكر. ويسترسل في الحديث عن صاحب 
إلى  يشير  وكأنه   - النبيل  والخلق  العالية  الهمة 
نعته  كما  أو  ذكره،  مما  بكثير  اتسمت  التي  ذاته 
كريم  في  الجود طبع  إن  ويقول   - معاصروه  به 
الخصال وسجية حتى لو سئل نفسه جاد بها، وهو 

طلق الجبين، منبسط الوجه: 

َنْفَسُه ِسيَل  لو  النَّْفِس  َجــَواُد  ومنهم 

َــُجوُد يـ الجبيِن  َطــْلــَق  بـــها  لكان 

فسيرة الكريم الخصال باقية ال يعتورها شيء، 
بل تنتصر على الموت، أليس الذكرى عمر ثان 

له:

ـذي َتــْبــَقــى مـــآِثــُر َمــْجــِده فذاك الَـّ

ُشـهـوُد الـعـالـمــين  فــي  وآثـَـاُرهــا 

فـــإْن عــاَش فــاآلمــــاُل خـــالـــدٌة بــه

وإْن مـاَت فـــاألْمـــــَداُح فـــيه ُخــلوُد

خصائصه الفنية:

البديعي  التشكيل  هو  شعره  يمز  ما  أهم  لعل 
فقد  ذلك  في  غرو  وال  معظمه،  في  يتجلَّى  الذي 
شديدا  ولعا  صاحبنا  عاشه  الذي  العصر  شهد 
أحد  كان  فوزي عيسى)29)  يقول  كما  فالبديع  به، 
-عصر  الموحدين  عصر  في  ــذوق  ال مقاييس 
غيره  عن  بدعا  صاحبنا  يكن  لم  لذلك  الشاعر- 
للذوق  ومجاراة  عصره،  من  بتأثير  حرص  فقد 
تشكيله،  في  والتفنن  بالبديع،  االهتمام  العام على 
قواف  في  إبداع  صاحب  كان  األبار"  ابن  يقول 
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ألنواع  معرض  شعره  أن  والحق  وأسجاع")30)، 
الجناس  البديعية، على رأسها  الفنون  متعددة من 
الجناس  فمن  وأشكاله،  أنواعه  تعددت  الــذي 

المقلوب قوله:

اْمرٍئ على  يوًما  األعصاُر  أْثَنِت  وإن 
األعاصُر)31( عليه  ُتْثِني  الذي  فأنت 

واألعاصر،  األعصار  بين  واضح  فالجناس 
ف قوله مجانسا بين مشرفا  ومن الجناس المصحَّ

ومشرقا في قوله:

ــْضــٍل ــي ُكــــّلِ َف ــا ف ــرًق ــْش ــا ُم ــرًف ــْش ُم
ــْدُن)32( ـــ ِخ ياَدِة  وللّسِ ِمـــْنُه  لِـــَي 

ويبني بيتا معظمه من الجناس:

جواِنٍح عن  الجوى  َحرَّ  بها  َمَسْحَت 
َواِقِم)33( ُة  َحرَّ تحويه  ما  ِضْعَف  َحَوْت 

انظر الجناس اللطيف بين الجوى والجوانح، 
طبعا  الجناس  يأتي  ما  نحو  وعلى  ة.  وَحرَّ وَحّر 
القارئ  يثقل على  يأتي متكلفا سمجا  قد  وسجية، 

تحمل عنته وتكلفه، ومنه:

َعــِتــيـٌق وهـــذا  هـــذه  ُعـّتِـَقــــْت 
َفــَشـــِرْبـنـا عـلـى الــعــتــيِق َعِتيَقا)34(

)الخمر(  "عتقت  عتق  بمادة  البيت  وينوء 
الولع  ويقوده  عتيقا.   - العتيق  )كريم(  عتيق   -

بالجناس إلى تجنيس القوافي:

ألْسَباِبِه واْجــَنــْح  ضا  بــالّرِ ِدْن 
وأْوَصــــاِبــــِه)35( ــِب  ــْت ــَع ال مــن  َوَدْع 

بــه وأْقــِســــْم  الــُحـــرَّ  وَقــاِسـِم 

َصــاِبــِه أْو  ـــان  ك إْن  ـــوه  ُحـــْل فــي 

العيب،  أو  المرض  أوصاب  بين  جانس  فقد 
وأو صاب المكونة من )أو( األداة وصاب )بمعنى 
الفهم  الصنيع مرده  هذا  مثل  أن  المر(. وال شك 
الساذج لطبيعة الشعر في هذا العصر، فقد اعتقد 
الشعر  "أن  ومنهم صاحبنا-  الفترة-  هذه  شعراء 
المنظم،  الواعي  التفكير  عن  يصدر  عقلي  جهد 
والتوليد  المنطقي  الحجاج  من  نوع  على  ويقوم 
الذهني")36). ومن ألوان البديع عنده الطباق الذي 
يفيد منه في رسمه لصاحب الهمة العالية والنفس 

الكريمة الذي يبقى منتصرا حيا وميتا:

بــه خالـدٌة  فاآلمــاُل  عــاَش  فــإْن 
ُخــلوُد)37( فيه  فــاألْمــَداُح  مــاَت  وإْن 

)عاش(  الحياة  بين  البيت  في  يجمع  إذ  وهو 
بقاء سيرته  يبرهن على  فإنه  فنيا  والموت جمعا 
تخلده  حياته  ففي  الموت،  على  وانتصارها 
المراثي )الرثاء=مدح  المدائح، وفي موته تخلده 

الميت()38).

الذي أخذ طريقه لشعر صاحبنا،  البديع  ومن 
لزوم ما اليلزم، وهو- كما يقول ابن األثير -"من 
ألن  وذلك  مسلكا،  وأبعدها  الصناعة،  هذه  أشق 
حرفا  يلتزم  فتارة  اليلزمه")39)،  ما  يلتزم  مؤلفه 

قبل حرف الروي:

بقلبي ــــْوٍح  ُن ـــِن  اْب ــم  ــاِس ــق اْل ـــا  أَب ــا  ي
لَـــْدُن)40( المــَكاِسِر  ــُب  َرْط ُودٌّ  لـــك 

ــْل ــِب ــأْق ــــــَرَض الـــُمـــِحـــبُّ ف ــــإذا أْع ف

ــاْدُن َف الـــِخــــلُّ  تناَزَح  مــــا  وإذا 

وتارة يلتزم أكثر من حرف:

أمـَــا وِرَياٍض مـــن َضْميِرَك َمــا َدَرْت
َغــَزاَرَة َبـْحـٍر ال وال بـِـْنــَت راِقــِم)41(
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ُبْرَدهـا الــَغــَمـامـِة  َكـفُّ  َرقَّــَمــْت  وال 

وقد َخــلَــَعــْت فـــيــهـــا ُجـــلُـــوَد أَراِقِم

والواضح أن صاحبنا يتكلف البديع تكلفا يفسد 
روحه،  ويزهق  الشعر  "يفسد  بل  نظمه،  عليه 

ويحيله إلى نظم ممسوخ ومشوه".)42)

الحياة  من  بتأثير   - عليها  فالغالب  لغته  أما 
عاشه- الذي  العصر  وطبيعة  المترفة  األندلسية 
غير  غريبا  لفظا  تجد  فقلما  والبساطة،  السهولة 
وسجية،  فيه  طبع  فالسهولة  ومأنوس،  مألوف 

انظر لقوله:

ـــــّبٍ ـــــُن َص ــــــ ـــبٌّ واْب ــــ ــــ ـــــا َص أن
والـمـــعـــالــــي)43( بـــالـــعــوالــــي 

مباشرا  حديثا  يتحدث  بأنه  يشعرك  فالبيت 
وتلقائيا، ودون عنت في بناء الشعر. وتتأثر أداته 

اللغوية بالقرآن الكريم، فقوله:

ــــٍة ــِن ُحــــوِريَّ ــي ــن ــي ــع َمـــْكـــُحـــولـــِة ال
الخياْم)44( في  ُقــِصــَرْت  اللواتي  من 

 مقتبس من قوله تعالى چ  ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹچ))4). 
واسعة  ثقافة  عــن  يفصح  شعره  أن  والــحــق 
إليها،  القارئ  يحيل  التي  اإلحاالت  كثرة   تؤكدها 

فقوله:

ِعْرُضُه اللُؤِم  َيْبلَى من  َمْن  النَّاِس  من 
َجـِديــُد)46( علـيه  َثــْوٌب  زانه  وإْن 

مأخوذ من قول الشاعر السموأل:

ِعْرُضُه اللؤِم  من  يدَنْس  لم  المرُء  إذا 
َجــِمــيــُل)47( يــرتـديه  ِرَداٍء  فكـــُلُّ 

ومثلما َمدَّ بصره إلى الجاهليين جاء فمرَّ على 

العباسيين، فكان أن أخذ قوله: 

ـــا الــحــُســوُد ـــه ــــْب أيُّ ــــِئ َقــــــْدَك اتَّ
ــوُد)48( ــع ــسُّ ال راحــتــي  على  َداَرْت 

من قول أبي تمام:

ــواِء ــْل ــْب أْرَبـــْيـــَت فــي الــُغ ــِئ َقـــْدَك اتَّ
ــي)49( ــَراِئ ــَج ــُم ُس ــت ــِذلــون وأن ــْع َكــْم َت

وابن صقالب لم يستعر من أبي تمام عبارته 
البيت  معنى  من  أفاد  بل  فحسب،  اتئب"  "قدك 
يناشد  صقالب(  وابن  تمام  )أبو  فكالهما  العام، 
)العاذل عند أبي تمام والحسود عند ابن صقالب( 
أن يكف ماهو سادر فيه، وأن يرفق به ويستحي 

منه. ويفيد من أشعار بلدييه األندلسيين، فقوله:

َنـْغـَمـَتـها األْيــِك  َحَماُم  طــاَرَحْتُه  قد 
وتحكيه)50( فيحكيها  بحرٍف  َحــْرًفــا 

فيه نظر لقول ابن سعد الخير البلنسي:

َشْجَوها الَحَماِئُم  بها  طارَحْتُه  قد 
األْلَحـانا)51( ـــُع  وُيَرّجِ فيـِجـــيــُبها 

وتكثر في أشعاره "الصيغ والعبارات الجاهزة 
على  الشاعر  نفس  في  اللغة  حركة  توجه  التي 
قوله:  ومنها  الــبــيــت")2))،  بناء  له  ييسر  نحو 
وقوله:  القياد")3))،  لين  أي  المكاسر:  "رطب 
شريف  أي  الخناصر:  عليك  تثنى  الذي  "أنت 
وحميد الصفات")4))، وقوله: "منخوب الفؤاد: أي 
جبان")))). ويكثر من أسلوب األمر لدرجة يكاد 

يبني بيتا كامال عليه:

ألْسَباِبِه واْجــَنــْح  ضا  بــالّرِ ِدْن 
وأْوَصــــاِبــــِه)56( ــِب  ــْت ــَع ال مــن  َوَدْع 



ماَتَبقَّى ِمْن 
ِشْعِر اْبِن 
ِصْقالب 
األْنَدلُِسي

45 آفاق الثقافة والتراث

ومنه:

التَّصافي ُشـــْرَب  بضمائري  َفـــِزْد 
َوِرْد َحــْوَض الـُمــَنــى ِفـيَّ اْنِتَجاَعا)57(

ففي  األمــر،  صيغتي  في  التفاوت  ونالحظ 
البيت  في  أما  مرشدا،  ناصحا  يبدو  األول  البيت 
عليه.  صاحبه  َمنَّ  منتظرا  ضعيفا  فيبدو  الثاني 
لسانه  على  األمــر  صيغة  جريان  أن  لي  يبدو 
تباينت دالالتها - قد  وإلحاحه عليها - حتى وإن 
واليا  بوصفه  مهنته  من  بتأثير  عنده  عادة  صار 

وصاحب ُملك. 

الكتابة  بأساليب  الشعري  أسلوبه  ويتاثر 
النثرية، مثل اإلكثار من أدوات االستفتاح، ومنها 

)أَما( التي يبتدر بها قصيدته: 

َدَرْت َما  َضْميِرَك  من  وِرَيــاٍض  أَمــا 
راِقِم)58( بـِـْنــَت  وال  ال  َبْحٍر  َغــَزاَرَة 

وقصيدته:

أَمــا والـهوى الـُعـْذرّي وهـو َيـــِمـــيُن
أميُن)59( الَكِحيِل  ْرِف  الطَّ من  عليه 

وابن صقالب إذ يبتدر قصيدته "أَما والهوى 
الُعْذرّي وهو َيـِميُن" بقسم ويمين فإنه يلفت النظر 
ويؤكد  جهة،  من  سيقوله  لما  االنتباه  ويسترعي 
على صدقه من جهة ثانية، فأداة االستفتاح )أَما( 
هنا ال تستفتح الكالم وتَُهيُّئ النفس لما هو بعدها 
المعاني،  من  عددا  الكالم  "تكسب  بل  فحسب، 
منها، تأكيدها للكالم واليمين")60). ويوظف أفعل 
التفضيل )أشهى - أرشق - أحلى(إلكساب المعنى 

مبالغة وغلوا: 

بــارٍد ــــٍر  أُُش ِذي  عــن  َتـْفــَتــرُّ 
الغماْم)61( بماِء  الخمِر  من  أشهى 

كـُــلَّها ليلتي  فـــيهـــا  َنـــِعـــْمــُت 

األَنــاْم وأْحـــلَى  اْلـَخْلــِق  بـــأْرَشِق 

القسم، ومنه: )حلفت وإنها  ويكثر من صيغة 
ِجــَواِر  في  واللِه  وقوله)أنا  صــدق()62)،  ليمين 
يزيٍد()63) وقوله: )أما والهوى.... وهو يمين)64)، 
ويبدو أن كثرة األقسام كانت ظاهرة منتشرة في 

المجتمع األندلسي.

أما فيما يخص األوزان فجاء بحر الطويل في 
مقدمتها بأربعة نصوص، ونصان لكل من البسيط 
تامه ومخلعه، والخفيف والوافر والسريع، ونص 

واحد لكل من الكامل ومجزوء الرمل.

وأما قوافيه فجاء حرف الميم في أولها بثالثة 
لكل منهما،  بنصين  الدال والنون  يليه  نصوص، 
ونص واحد لكل من الباء والراء والعين والقاف 

والكاف والالم والهاء. 

عني  وقوافيه  بأوزانه  عنايته  ِغرار  وعلى 
أن  على  حرصه  ومنها  الداخلية،  بالموسيقى 
جنسها  من  القافية  كلمة  تسبق  التي  الكلمة  تكون 
)فيحكيها  التكرار  سبيل  علي  تــارة  وسنخها، 
وتارة  وتــبــكـيــه(،  فــتــبــكــيهــا   - وتحكيه 
عبرته(،   - )عبرات  المجانسة  سبيل  على  ثانية 
لتهيئة القارئ للقافية التي تأتي موعودا منتظرا- 

كما يقول المرزوقي - في قوله:

َنـْغـَمـَتـها األْيــِك  َحَماُم  طــاَرَحْتُه  قد 
وتحكيه)65( فيحكيها  بحرٍف  َحــْرًفــا 
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َعْبَرُته حِب  السُّ َعبراِت  َوَساَجــلَْت 

وتــبـكـيـه فــَتــْبــِكـيهـا  َتـِفــْيـُض  إذا 

ومن الموسيقى الداخلية نوع دقيق من التقابل 
البيت  في صدر  كلمة  كل  تتساوى  وفيه  األفقي، 
وزنها  في  العجز،  في  تقابلها  التي  الكلمة  مع 

الصرفي والعروضي: 

ــٌم ــي ــِم /َج ـــِرٌع  ـــْم ُم  / ـــــي  ــْســَرحـــ ــَم َف
َبــُروُد)66(  / َســـْلـسٌل  وَمْشــرعــــي/ 

فــعــولــن  / فــاعــلــن   / ــن  ــعــل ــف مــت

فــعــولــن  / فــاعــلــن   / ــن  ــعــل ــف مــت

وقوله:

ُصــْبٌح  / عــلَــــــــيَّ لـــــيــٍل/   / ــلُّ  ـــ ـــ وُك
ــُد)67( ـــ ــي ـــ / ِع ـــــَديَّ / يـــــــوٍم/ لَ وُكـــــلُّ

متساويا  إيقاعا  يحدث  التقابل  هذا  والحق"أن 
تمّل سماعه")68). ومن  تكاد  األذن، وال  له  تهش 
"أن  وهو  التوشيح،  الداخلية،  الموسيقى  ألوان 
متعلقا  ومعناها  بقافيته،  شاهدا  البيت  أول  يكون 
به، حتى أن الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت 
منها، إذا سمع أول البيت عرف آخره وبانت له 

قافيته")69)، ومنه:

ــي ـــــّبِ ـــــلَ ُي مـــن  ُل  ـــــأوَّ ف ـــْدعـــو  َت إذا 
أطـــــاعــا)70( مــن  ُل  فــــأوَّ ــْر  ــأُم ت وإْن 

أدركنا  دعوته،  يلبي  من  أول  أنه  سمعنا  فإذا 
بعد سماعنا أمره أنه أول من يطيعه.

الشعرية،  الضرورات  بعض  على  وَتَنكَّب 
موضع  الخفض  حروف  بعض  "إبــدال  ومنها، 
الباء،  موضع  في  )في(  كاستعمال  بعض")71)، 

مثل قوله:

كـُــلَّها ليلتي  فـــيهـــا  َنـــِعـــْمــُت 
بـــــأْرَشِق اْلــَخْلــِق وأْحـــلَى األَناْم)72(

الباء - ليستقيم له  فهو يعدل عن حرف الجر 
الوزن - ليستعيض عنه بفي، فيقول )نعمت فيها( 

بدال عن )نعمت بها(. ومن اإلبدال أيضا قوله:

َنْفَسُه ِسيَل  لو  النَّْفِس  َجــَواُد  ومنهم 
يـَــُجوُد)73( الجبيِن  َطْلَق  بـها  لكان 

فأصل  شعرية،  ضــرورة  "سيل"  قوله  ففي 
القول ُسِئل، "ولما كان الشاعر ال يقوم له الوزن 

إال باإلبدال جاز له ذلك")74).

أما صوره الفنية فيغلب عليها التشبيه ال سيما 
البليغ، الذي يأخد أشكاال متعددة، منها القائم على 

إعادة المصدر)المفعول المطلق(:

َخاِطري ِكَتاِبك  لُْقَيا  َعــــْن  َحاَد  وقـــد 
َطــِعيُن)75( الُفؤاِد  َمــْنُخوُب  َحاَد  كما 

ومنها ما يستغني عن األداة ووجه الشبه تاركا 
مهمة تقديرهما لفطنة القارئ: 

َبــَيـاَنه أنَّ  هــذيــن  مـن  وأْعــَجــُب 
وَمــُنوُن)76( الـهوى  ألْرَبـاِب  َحَياٌة 

 ومن التشبيه لون بديع ال يتأتَّى إال ألصحاب 
البيان، وهو التشبيه الضمني، ومنه:

ُنـــحــوال ُيـــِحـــبُّــهـــُم  ـــْن  ِممَّ رأوا 
َعــلَــْيــِه)77( بــَِجــْهــلِــِهــُم  فـعـابـُوه 

َقْطًعا ــيــُف  الــسَّ يــكــوُن  مــا  ــى  ــَض وأْم

ــِه ــْي ــَرَت ــْف َش ــن  م ــا  ــَن ــضَّ ال ــــَذ  أَخ إذا 
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والجامع المنطقي بين البيتين هو لَْوُم النّحول، 
ال  الَولِه  العاشق  نحول  نعيب  أن  يليق  ال  فمثلما 
في  فالنحول  السيف،  شفرتي  نحول  أيضا  نلوم 
ووله،  حب  على  دليل  وبرهان،  دليل  كليهما 
من  تخلو صوره  وال  وقطع.  حدة  على  وبرهان 

أصداء القدماء، فقوله:

ــيــنــهــا لِ ـــن  م ـــَد  ـــَق ـــْع ُت أْن  ـــاُد  ـــك ت
الَقـَواْم)78( َوَهــّزِ  الِعـْطـِف  وَفــْتــرِة 

ــهــا ــْن أْبـــَصـــَرهـــا أنَّ ـــ ـــ ـــ َيــْحــلِــُف َم

ــــُزِراٍن عــظــاْم ــــْي ــن َخ ْت لــهــا م ُقــــدَّ

فيه نظر لقول بشار:

ــْت ــنَّ ــَث َت ــا  ــه ــِت ــَي ــْش ــِم لِ ـــْت  ـــاَم ق إذا 
كـــأنَّ ِعــَظــاَمــَهــا مــن َخـــْيـــُزَران)79(

الصور  بعض  نجد  التشبيه  ــوار  ج ــى  وإل
فها  المكنية،  االستعارية وعلى رأسها االستعارة 

هو يمنح الغمامة كفا وريشة تكتب وتزركش:

بــُْرَدها الَغـَمامِة  َكــفُّ  َرقَّـَمـْت  وال 
أَراِقـــِم)80( ُجـلُوَد  فيها  َخـلََعــْت  وقد 

ومنها أيضا:

ــيــنــاً مــــاِن لِ ـــُف الــــزَّ ـــْط واْهــــَتــــزَّ ِع
ُعــــــــوُد)81( للزمـاِن  َعـــَسا  وكـم 

عطفا  للزمان  يجعل  إذ  صورته  في  ويغالي 
)جانبا( يلين له مع أن عوده غليظ ويابس )عسا(.

الفنية في بيت واحد  ويكثر من حشد الصور 
انظر لقوله:

ــا ِفـــْتـــَنـــًة ــه ـــ ـــُه ب ـــل ــــَع ال ـــد َجــــمَّ ق
ــالْم)82( ــك ــَر ال ــْح ــالوَة الــلَّــْفــِظ وِس ـــ َح

النََّقا ــــَص  َوِدْع ــَح  ــْب ــصَّ وال ــيــَل  والــلَّ

التماْم ــــْدَر  وَب ــَي  ــْب ــظَّ وال ــْصــَن  ــُغ وال

ففي البيت األول يباشرك بالمشبه والمشبه به 
)لفظها كالحالوة، وكالمها كالسحر( وكأنه يمهد 
لما سيأتي بعده، مايلبث أن يأتي في البيت الثاني 
لفطنة  تقديرها  مهمة  تاركا  الصور  من  بحشد 
والصبح  شعرها،  فالليل  خياله،  وسعة  القارئ 
والظبي  قدها،  والغصن  كفلها،  والدعص  لونها، 
البيت  قيمة  أن  والحق  وجهها.  والبدر  جيدها، 
منها صورته،  ع  َجمَّ التي  العوالم  تعدد  في  تكمن 
والحيوان،  النبات  وفيها  السماء واألرض،  ففيها 

وفيها البادية و الحضر. 

وثمة ظاهرة تميزت بها صوره الفنية ال سيما 
تجاهل  يفيد من  فها هو  الطرافة،  الغزلية، وهي 
المجهول كما  المعلوم مساق  العارف - أو سوق 
التي  الدهشة  حالة  تصوير  في   - السكاكي  يقول 

اعترته عندما رأى محبوبه وهو يشير بالتحية:

ــارِة واِضــًعــا ــاإلش ــَة ب ــِحــيَّ ـــَدى الــتَّ أْه
َفــَمــا)83( إْصَبِعِه  َق  َفــوْ التَِّحيَِّة  َبْعَد 

لصاحبي ــُت  ــْل ُق ـــمَّ  ُث منه  فــَعــِجــْبــُت 

َتـَخـتَّـَمـا ُتـــَراُه  أم  ـَم  َســلَـّ أُتـَراه 

ومن الطرافة أيضا قوله معتمدا على المبالغة 
التي جعلت المحبوبة تكاد تعقد من فرط لينها: 

ــيــنــهــا لِ ـــن  م ـــَد  ـــَق ـــْع ُت أْن  ـــاُد  ـــك ت
وَفــْتــرِة الــِعـْطــِف َوَهـــّزِ الــَقــَواْم)84(

الفنية عنده،  الصورة  بناء  أدوات  تنوعت  لقد 
فتعذر  والغرابة،  الجدة  اصطناع  جاهدا  وحاول 
كان   - الغالب  في   - فالخيال  وأعوز،  عليه  ذلك 

قاصرا وبال أجنحة محلقة.
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منهجنا في هذا العمل:

إلينا من شعر ابن  جمع وتوثيق كل ما توافر   -
و  األندلسية  المصادر  من  األندلسي  صقالب 

المشرقية.

ترتيب النصوص على حروف المعجم وإثبات   -
الروايات المختلفة لألبيات.

شرح غامض اللفظ.  -

تسمية األبحر الشعرية.  -

ضبط األبيات بالشكل.  -

من  لنا  ر  تيسَّ ما  كل  فهذا  األمر  يكن  ومهما 
هناك  أن  شك  وال  األندلسي،  ابن صقالب  شعر 
لله الذي جعل  ندَّ علينا أو غفلنا عنه، فالحمد  ما 

الكمال له والعصمة ألنبيائه.

شــعــره

)1(

الباء

من السريع

ألْسَباِبِه واْجــَنــْح  ضا  بــالّرِ ِدْن 

ــــِه ــــاِب وأْوَص الـــَعـــْتـــِب  مـــن  َوَدْع 

بــه وأْقــِســــْم  الــُحـــرَّ  وَقــاِسـِم 

َصــاِبــِه أْو  ـــان  ك إْن  ـــوه  ُحـــْل فــي 

على ــْظ  وحــاِف الــَعــْهــِد  على  ــــْط  وأْرُب

ــِه ِب ــــي  وأْوِص الـــِخلُّ  قــالــه  مـــا 

التخريج:

تحفة القادم: 178، المقتضب: 179

)2(

الدال

من مخلع البسيط

ـــا الــحــُســوُد ـــه ــــْب أيُّ ــــِئ َقــــــْدَك اتَّ

ــوُد ــع ــسُّ ال راحـــتـــي  ــى  عــل َداَرْت 

ــيــًنــا مــــاِن لِ ـــُف الــــزَّ ـــْط واْهــــَتــــزَّ ِع

ُعـــوُد للـــزمـــاِن  َعـــَســا  وكــــم 

ــى ــنَّ ــَج ـــا َت ـــَدم ـــْع أْجــــَنــــى َيــــــِدي َب

أُريــــــُد كمـــا  األمــــاني  َزْهـــَر 

ــٌم ــي ــِم ــــِرٌع َج ــــْم ــي ُم ـــ ـــ ــَرح ــْس ــَم َف

َبــُروُد َســـْلـسٌل  وَمْشــرعــــي 

ُصــْبـــــٌح عــلَــيَّ  لــيــــــٍل  وكـُــلُّ 

ِعـــــيـــــُد لَــــَديَّ  يــــوٍم  وكـُــلُّ 

التخريج:

الحلة السيراء: 294/2

المعاني:

قدك: حسبك

اتئب: تمهل

عسا: غلظ ويبس

تجنى: قطف

ممرع: خصيب

جميم: الكثير من كل شيء

)3(

من الطويل

من النَّاِس َمْن َيْبلى* من اللُؤِم ِعْرُضُه

َجــِديـُد عــلــيـه  َثــْوٌب  زانـــه  وإْن 
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َنْفَسُه ِسيَل  لو  النَّْفِس  َجــَواُد  ومنهم 

يـَــُجــــوُد الجبيِن  َطْلَق  بــها  لكـــان 

َتــْبــَقـى مــآِثــُر َمــْجـِده ـذي  فــذاك الَـّ

ُشــهــوُد الـعـالـمــين  فـي  وآثـَاُرهــا 

بــه خـالـدٌة  فــاآلمـاُل  عـاَش  فـــإْن 

ُخــلوُد فـــيه  فـــاألْمـــَداُح  مـاَت  وإْن 

التخريح:

تحفة القادم: 179، فوات الوفيات: 324/4

يختل  وبه  )َيْبَقى(  والوفيات  التحفة  في   *
للمعنى  أقرب  فهو  َيْبلى،  وأظن صوابه  المعنى، 
وللسياق، كما أنه يحدث نوعا من التضاد الجميل 
االستعارة  عن  فضال  وجديد،  )قديم(  يبلى  بين 

المكنية )يبلى عرضه( التي تزيد المعنى بهاء.

)4(

الراء

من الطويل

ُمــروءٍة ذي  على  َكـــفٌّ  ُعِقَدْت  إذا 

الَخَناِصُر عليه  ُتْثَنى  ــذي  ال فأنت 

اْمرٍئ على  يوًما  األْعَصاُر  أْثَنِت  وإن 

األَعـــــاِصُر عليه  ُتْثِني  الذي  فأنت 

التخريج:

تحفة القادم: 178، المقتضب: 179

)5(

العين

من الوافر

وكتب لصديقه ابن مسعده ردا على قصيدة له:

ها لـيـــمـــــيُن ِصـــْدٍق َحـلَـْفــــُت وإنــَـّ

الِقَناَعا الــَخــْصــِم  إلـى  بـــها  َكَشْفُت 

ــًوى ــْث َم الـــَوْهـــِم  لطيِف  فــي  َك  لَـــَقـــدُّ

الَعا اطَّ الــَحــَدِق  مــــن  بـــه  أِمــْنـَت 

ولِكْن قــلــــبي  فـــي  أُقــوُل  وُكــْنُت 

اْنِصَداَعا َكِبدي  من  عليه  َخِشْيُت 

أْمَسَكْتِني لُــْقــَيــا  مـــــاشئُت  متى 

باَعا الـحـيـن  فـي  لــهـا  أُْثــقــَْل  ولــم 

ُيــلَــّبِــي مـن  ُل  فــأوَّ َتــْدعــو  إذا 

أطــاَعـــا مـــن  ُل  فــأوَّ تــأُمــــْر  وإْن 

التَّصافي ُشـــْرَب  بضمائري  َفـــِزْد 

اْنِتَجاَعا ِفـيَّ  الـُمــَنــى  َحــْوَض  َوِرْد 

ُمـــْســـَتـهـاٍم َعــالُقــُة  أأْســُتـُرها 

وَشــــاَعا َوَنـــَمــى  بُكْم  َولًها  فـَـَشـــا 

ِرَيـــــاًضـــا أْنـــَســــــى  ال  لله  يا  و 
ـَجاَعا* الــشُّ ُمــَسـالــَمَة  بـهـا  ُســلِــْبُت 

بَحاَفَتْيَها المعيُن  األدُب  جــرى 

والــَيــراَعـا الـَخـواطــِـَر  وأْخـَدَمـها 

ُســراهــا على  ــجــوَم  الــنُّ بها  ــَت  ــْب َغــلَ

قاَعــا الــّرِ بـهـا  بــيـَع  الـرَّ وَضـَمـنَّـَت 

َظلُوٍم َزَمــــٍن  ــَدْي  َي مـــــن  وُخْذها 

ــَعــاَعــا ــَس الــشَّ ــْف ــنَّ ــه ال ــْرُف ــم ِص َتــَقــسَّ

التخريج:

الوافي بالوفيات: 18/ 116

* يقول الصفدي: وفي قوله )مسالمة الشجاعا( 
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لحن، فما أدري عالم نصب الشجاع وهو مضاف، 
انظر: الوافي بالوفيات: 117/18

)6(

القاف

من الخفيف

َعــلَـْيــَنــا أَداَر  ــٍة  ــَن ــْت ِف وأِخــــــــي 

َرِحــْيــَقـا وُمــْقـلَــَتـْيِه  َيــَدْيـه  مـن 

َفـَصـَبـــْغــــَنا ُعــُيوُنــَنا  عـــاَيــَنـــْتــُه 

َعـِقيَقا بــالـُعــيـــوِن  يــه  َخــدَّ ُدرَّ 

ِمْرَشَفْيِه لـَـْثَمَنــا  الــنَّــْقَل  َجــَعــَل 

ِرْيَقا الـُمــَدامِة  عــلـــى  فــاْنـَتـَقـْلـَنــا 

َعــِتـــيـــٌق وهـــذا  هـــذه  ُعـّتِـَقــــْت 

َعِتيَقا الــعــتــيِق  عـلـى  َفــَشـــِرْبـنـا 

جميعا ـــراَب  ـــشَّ وال ــَل  ــق ــنَّ ال أْســـَكـــَر 

أُِفــيــَقــا أْن  ــمــى  والــلَّ ــأُس  ــك ال ـــى  وأَب

قليال ــوُت  ــَح ـــ ـــ َص ــد  ق ــُت  ــل ق ــمــا  ــلَّ ُك

غريَقا ــاِر  الــُخــمَّ ــَرِة  ــْي َح فـي  ُعـــدُت 

لَِكْن ريقِة  الطَّ شاِعَر  أُكـــــْن  لـــم 

ريَقا الطَّ ــُت  ــْك ــلَ َس ــْقــُتــه  َتــَعــشَّ ُمــــــــْذ 

القوافي فـي  الهوى  َيـــُد  َمْتنا  َحكَّ

َرِقـــْيـَقـا قــيـِق  الــرَّ مـن  َفـَغــَزْلــَنا 

التخريج:

البدر   ،180 المقتضب:   ،179 القادم:  تحفة 
السافر:1119/2

الروايات

في المقتضب عابثته بدال عن عاينته، وفصبغن 
بدال عن فصبغنا

في البدر السافر اللثم نقلنا بدال عن النقل لثمنا

المعاني:

الفواكه  من  الشراب  على  به  يَُتَنّقل  ما  النَّْقُل: 
والكوامخ وغيرها

)7(

الكاف

من البسيط

ِشَكاَيُته طــالَــْت  لقد  الــَقــِصــّيِ  لَــْهــَف 

َيْشــِكيه اِر  الـــدَّ ــْرِب  ــُق ب طبيَب  وال 

َنـْغـَمـَتـها األْيــِك  َحَماُم  طــاَرَحْتُه  قد 

وتحكيه فيحكيها  ــحــرٍف  ب َحـــْرًفـــا 

َعْبَرُته حِب  السُّ َعبراِت  َوَساَجــلَْت 

وتـبـكـيـه فــَتـْبــِكـيهـا  َتـِفــْيـُض  إذا 

التخريج:

تحفة القادم: 178، المقتضب: 179

)8(

الالم

من مجزوء الرمل

ـــــّبٍ ـــــُن َص ــــــ ـــبٌّ واْب ــــ ــــ ـــــا َص أن

والـمـــعـــالــــي بـالــعـــوالـــــي 

َوَجــــَنـــاِنـــــــــي وبـــنـــانـــــــي 

الــــمـــــعــالـــــي َقـــّد  بــــهـــمـــا 

ـــ ـــ ــل ال ـــَح  ـــَس ــــ ــــ ــــ َف إْن  فـــهـــمـــا 

لي ــاً  ــع م الــُعــْمــِر  ـــدى  م ــــــــُه 
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التخريج:

تحفة القادم: 180، الوافي بالوفيات: 4/)32

)9(

الميم

بــُْرَدهـا الـَغـَمـامِة  َكـفُّ  َرقَّــَمــْت  وال 

أَراِقِم ُجــلُـوَد  فــيـهـا  َخـلَـَعــْت  وقد 

ــيَّـــاِل فــيــها َسَحاَبٌة فللـخـاطــر ِالــسَّ

راِقــِم َكـفُّ  بــهـا  الـجــاري  وللــقـلـِم 

َعْرَفها ْمُت  َتـــَنسَّ إْذ  أْنَعَمــْتني  لقد 

لــنـاِقــِم يــســتـلـيـُن  ال  َرَمــٍق  عــلى 

ضى فهو َماِزٌج وإْن َجـــاَد يـــوماً بالّرِ

بالعالِقم َضى  الّرِ َشْهَد  إثـــره  عـلـى 

جواِنٍح عن  الجوى  َحرَّ  بها  َمَسْحَت 
ــِم* َواِق ُة  َحــرَّ تحويه  ما  ِضْعَف  َحــَوْت 

التخريج:

الوفيات: 324/4،  القادم: 179، فوات  تحفة 
عقود الجمان )مخطوط(: اللوحة 348 

*حرة واقم: أطم من آطام المدينة، تنسب إليها 
استعجم:  ما  معجم  مؤنسة.  سقاية  وفيها  الحرة، 

437/2

)10(

من الكامل

ــارِة واِضــًعــا ــاإلش ــَة ب ــِحــيَّ ـــَدى الــتَّ أْه

َفَما ــِه  ــِع ــَب إْص َفــــْوَق  ــِة  ــِحــيَّ الــتَّ ــَد  ــْع َب

لصاحبي ــُت  ــْل ُق ـــمَّ  ُث منه  فــَعــِجــْبــُت 

ــَم أم ُتــــَراُه َتـــَخــتَّـــَمــا أُتـــَراه َســلَـّ

قالئد الجمان: 333/10

)11(

من السريع

ــٍة ــاَن ــَص ــْم ـــــــَراِف ُخ ـــِة األْط ـــلَ ـــْف َوَط

ــِل الــُغــالْم ــْك ــْيــِف وَش ــِة الــسَّ ــاَم فــي ق

ــــٍة ــِن ُحــــوِريَّ ــي ــن ــي ــع َمـــْكـــُحـــولـــِة ال

الخياْم فــي  ُقــِصــَرْت  الــلــواتــي  مــن 

ــيــنــهــا لِ ـــن  م ـــَد  ـــَق ـــْع ُت أْن  ـــاُد  ـــك ت

الــَقــَواْم َوَهـــّزِ  الــِعـْطــِف  وَفــْتــرِة 

ــهــا ــْن أْبـــَصـــَرهـــا أنَّ ـــ ـــ ـــ َيــْحــلِــُف َم

ــــُزَراٍن عــظــاْم ــــْي ــن َخ ْت لــهــا م ُقــــدَّ

ــًة ــَن ــْت ِف بـــها  الــلــُه  ـــَع  ـــمَّ َج قــــــــد 

الكالْم وِســـْحَر  اللَّْفِظ  َحـــــالوَة 

النََّقا ــــَص  َوِدْع ــَح  ــْب ــصَّ وال ــيــَل  والــلَّ

التماْم ــــْدَر  وَب ــَي  ــْب ــظَّ وال ــْصــَن  ــُغ وال

بــارٍد ــــٍر  أُُش ِذي  عــن  َتـْفــَتــرُّ 

ــاِء الــغــمــاْم ــم ــن الــخــمــِر ب أشــهــى م

ــهــا ــّبِ ُح ــى  عــل اَلَم  مـــــــــــن  ـــلَّ  ـــَض َف

الـــــَمــالْم فيها  ــُع  ــَم ــْس ي ــن  م وَضــــلَّ 

كـُــلَّها ليلتي  فـــيهـــا  َنـــِعـــْمــُت 

األَناْم وأْحـــلَى  اْلــَخْلــِق  بـــــأْرَشِق 

التخريج:

المغرب في حلى المغرب: 206/2 

المعاني:

دعص: قطعة من رمل
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أشر: تحزز في األسنان 

)12(

النون

من الخفيف

وكتب البن نوح الغافقي:

بقلبي ــــْوٍح  ُن ـــِن  اْب ــم  ــاِس ــق اْل ـــا  أَب ــا  ي

لَــْدُن المــَكاِسِر  ـــُب  َرْط ُودٌّ  لـــك 

ــْل ــِب ــأْق ــــــَرَض الـــُمـــِحـــبُّ ف ــــإذا أْع ف

ــاْدُن َف الـــِخــــلُّ  تناَزَح  مــــا  وإذا 

َنـــْدًبا الـَمـــِريَُّة  اْحـــَتـــاَزِت  لــَقــْد 

ـــْدُن وُم ـــاٌس  َن عليه  َغَبَطــْتـــها 

ــْضــٍل ــي ُكــــّلِ َف ــا ف ــِرًق ــْش ــا ُم ــِرًف ــْش ُم

ِخــْدُن يــاَدِة  وللـــّسِ ِمـــْنــُه  لِـــَي 

ِهـــَبـــاٍت إلـــــــيَّ  ــا  ــه ــاَم س إذ  ُقـــلـــُت 

ـــْدُن ُب بــــواِزُل  َحــْمــلَــهــا  ــْق  ــِط ُي لــم 

يــزيٍد ِجـــَواِر  فـــــي  واللِه  أنـــــا 

َعـــْدُن وداري  َكــْوَثــٌر  مـــــوردي 

التخريج:

تحفة القادم: 173، المقتضب: 176

المعاني:

رطب المكاسر: لين القياد

البوازل: جمع بازل وهو البعير الذي استكمل 
الثامنة 

البُدن: جمع َبِدين

)13(

من الطويل

وكتب البن عبد ربه الحفيد مع نثر:

َيـِمــيـُن وهـو  الـُعـْذرّي  والهوى  أَمـا 

أميُن الــَكــِحــيــِل  ــْرِف  ــطَّ ال مــن  عليه 

َفْيلٍَق ــّلِ  ُك َحَشا  ِمْقَداًما  ُخْضُت  لقد 

َزُبوُن َوْهـي  الـَحْرُب  َتـُرْعـِني  ا  ولَـمَّ

َخاِطري ِكَتاِبك  لُْقَيا  َعــْن  َحاَد  وقـد 

َطــِعيُن الــُفــؤاِد  َمــْنُخوُب  ــاَد  َح كما 

َكـِتــيـبـٍة َصْدُر  مـنـك  َصْدٍر  ُكـّلِ  أفـي 

وَكـِمــيـُن َغـاَرٌة  َحــْرٍف  ُكــّلِ  وفـي 

َنـَحـاَفــًة َذاَب  مــنك  للــْفٍظ  َعــِجــْبُت 

َسميُن أَرْدَت  مـــا  َضْخٌم  ومـــعـــنـــاُه 

َبــَيـاَنــه أنَّ  وأْعـَجــُب مـــن هـــذيــن 

وَمـــُنـوُن الـهـــوى  ألْرَبـاِب  َحـــَيـاٌة 

الدُّمى ُمَقَل  ُغْنِجها  فـي  بـه  َزَحــْمَت 

يكوُن كيف  النَّْفِث  ِســْحــَر  َوَعــلَّــْمــَت 

التخريج:

تحفة القادم: 136، الوافي بالوفيات: 167/3

الروايات:

في الوافي: عجيب بدال عن عجبت

)14(

الهاء

من الوافر

ُنـــُحــوال ُيـــِحـــبُّــهـــُم  ـــْن  ِممَّ رأوا 

َعـلَـْيــِه بــَِجــْهــلِــِهــُم  فــعــابـُوه 
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َقْطًعا ــيــُف  الــسَّ يــكــوُن  مــا  ــى  ــَض وأْم

ــِه ــْي ــَرَت ــْف َش ــن  م ــا  ــَن ــضَّ ال ــــَذ  أَخ إذا 

التخريج:

تحفة القادم: 180، البدر السافر: 1119/2

الهوامش

)1( انظر أخباره وأشعاره في تحفة القادم: 178، الحلة 
المغرب:  حلى  في  المغرب   ،294/2 السيراء: 
206/2، قالئد الجمان: 333/10، فوات الوفيات: 
صقالب  ابن  )سماه  بالوفيات  الوافي   ،324/4
وذكر   )192/:16 به  ف  يعّرِ أن  دون  المغربي 
 ،116/  :18 وفي   ،167/3 في:  أشعاره  بعض 
اللوحة:  الجمان:  عقود   ،1119/2 السافر:  البدر 

348، المقتضب: 179، األعالم: 8 / 187.

)2( الَمِريَُّة: مدينة كبيرة، وهي بوابة الشرق، فيها مرفأ 
البحر  ماء  يضرب  والمراكب،  للسفن  ومرسى 
سورها ، ويعمل بها الوشي والديباج فيُجاد عمله" 
معجم البلدان: )/119، ويقول ابن سعيد: لها على 
الفضي،  بنهرها  أظهر مزية،  نظرائها  غيرها من 
وحصاها  التبري،  وساحلها  الزبرجدي،  وبحرها 
حسن  عن  فضال  المرصع،  ومنظرها  المجزع 
أذهانهم".  ولطف  أخالقهم،  وطيب  أهلها،  مزاج 

المغرب في حلى المغرب: 192/2.

األبيض،  الرجل  "الصقالب  الحموي  ياقوت  يقول   )3(
للرجل  وقيل  األحمر،  الرجل  عمرو:  أبو  وقال 
الصقالبة"  بألوان  التشبيه  على  صقالب  األحمر 

معجم البلدان: 3/ 416

)4( تحفة القادم: 178، المقتضب: 179

))( قالئد الجمان: 333/10

)6( يقول ابن األبار "وكان غزال ماجنا "وفي قوله نظر: 
تحفة القادم: 178.

 ،324/4 الوفيات:  فــوات   ،178 الــقــادم:  تحفة   )7(
المقتضب: 179.

)8( تحفة القادم:178.

)9( المغرب في حلى المغرب: 206/2.

)10( قالئد الجمان: 333/10.

)11( السابق نفسه: الصفحة نفسها.

)12( أبو بكر عبد الرحمن بن علي بن محمد بن مسعدة 
كان  غرناطة،  في  رفيع  بيت  من  )08)-600هـ( 
أديبا كاتبا صاحب نظم ونثر، ولي الخطبة بجامع 
انظر:  عالية"  سن  في  توفى  غرناطة،  قصبة 
التكملة: 42/3، صلة الصلة: 144/3، المغرب في 
حلى المغرب: 112/2، تحقة القادم: 124، الوافي 

بالوفيات: 18/)11.

)13( أبو القاسم محمد بن أيوب بن نوح الغافقي )4))-
بلنسية، كان متقدما في اآلداب،  614هـ( من أهل 
ومنها  المرية،  على  قاضيا  كان  مكثرا،  شاعرا 
تحمد  ولم  611هـــ،  سنة  بلنسية  قضاء  إلى  نقل 
تحفة  انظر:  614هـ.  سنة  .توفى  فصرف  سيرته 
التكملة: 108/2، المغرب في حلى  القادم: 124، 

المغرب: 308/2، الوافي بالوفيات: 173/1

)14( محمد بن عبد ربه الكاتب سكن مالقة وكتب لواليها، 
ثم ولي عمالة جيان.كناه ابن األبار أبا عمرو، بينما 
كناه ابن سعيد أبا عبد الله. انظر: المغرب في حلى 
المغرب: 427/1، الوافي بالوفيات: 166/3، نفح 

الطيب:97/2.

كان  كبير  بيت  من  جامع  بن  إدريس  بن  إبراهيم   )1((
مخصوصا بالوزارة موصوفا بحسن اإلدارة، ولي 
أبي  أخيه  آخر وزارة  أشغال بحرها في  إلى  سبتة 
كما  )62هـ  سنة  قبل  توفي  621هـ،  سنة  الحسن 

يقول ابن األبار. انظر: الحلة السيراء: 294/2.

)16( انظر: المغرب في حلى المغرب: 2/)20.

المغرب:  حلى  في  المغرب   ،178 القادم:  تحفة   )17(
السافر:  البدر   ،324/4 الوفيات:  فوات   ،206/2

1119/2، عقود الجمان: اللوحة: 348.

)18( الحلة السيراء:294/2.

)19( النص: 2.

)20( النص: 13.

)21( النص: 12.

)22( انظر القصيدة في الوافي بالوفيات: 116/18.

)23( النص: ).

)24(النص: 11.
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))2( النص: 6.

)26( النص: 10.

)27( النص: 7.

)28( النص: 3.

)29( الشعر األندلسي في عصر الموحدين: 230.

)30( تحفة القادم: 178.

)31( النص: 4.

)32( النص: 13.

)33( النص: 9.

)34( النص: 6.

))3( النص: 1.

)36( ابن سناء الملك ومشكلة العقم واالبتكار في الشعر: 
.3

)37( النص: 3.

جعفر:  بن  قدامة  يقول  القول،  هذا  القدماء  يؤكد   )38(
الشعر:  نقد  فصل"  والمدحة  المرثية  بين  "ليس 

.100

)39( المثل السائر: 8/1)2.

)40( النص: 12.

)41( النص: 9.

)42( الشعر األندلسي في عصر الموحدين: 233.

)43( النص: 8.

)44( النص: 11.

))4( سورة الرحمن: آية 72.

)46( النص: 3.

)47( ديوانا عروة بن الورد والسموأل: 90.

)48( النص: 2.

)49( شرح ديوان أبي تمام: 22/1.

)0)( النص: 7.

)1)( زاد المسافر: 104، هذا وقد جمعنا شعره وحققناه 
ودرسناه في بحثنا: ابن سعد الخير البلنسي "حياتُُه 
الثقافة  آفاق  بمجلة  نُِشر  شعره"،  من  وماَتَبقَّى 

والتراث، العدد 113، مارس 2021.

)2)( في الشعر العباسي )الرؤية والفن(: )4.

)3)( البيت األول: النص12.

)4)( البيت األول: النص4.

)))( البيت الثالث: النص13.

)6)( النص: 1.

)7)( النص: ).

)8)( النص: 9.

)9)( النص: 13.

)60( من أسرار الجمل االستئنافية: 302.

)61(النص: 11.

)62( النص: ).

)63( النص: 12.

)64( النص: 13.

))6( النص: 7.

)66( النص: 2.

)67( النص: السابق نفسه.
الششتري  الحسن  أبي  موشحات  بحثنا:  انظر   )68(
"موسيقاها وعناصرها التراثية" بمجلة آفاق الثقافة 

والتراث، العدد )92(: )).
)69( نقد الشعر: 168.

)70( النص: ).
)71( ضرائر الشعر )ابن عصفور(: 233.

)72( النص: 11.
)73( النص: 3.

)74( ضرائر الشعر )القزاز القيرواني(: 204.
))7( النص: 13.

)76( السابق نفسه.
)77( النص: 14.
)78( النص: 11.

)79( ديوان بشار بن برد: 198/4.
)80( النص: 9.
)81( النص: 3.

)82( النص: 11.

)83( النص: 10.

)84( النص: 11.
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المراجع والمصــادر

ابن سناء الملك ومشكلة العقم واالبتكار في الشعر،   -
المصرية،  األنجلو  مكتبة  األهواني،  العزيز  عبد 

القاهرة، ط 1، 1962.
األعالم، للزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، ط   -

.2002 ،1(
تح:  لألدفوي،  المسافر،  أنس  عن  السافر  البدر   -
قاسم السامرائي وطارق طاطمي، مركز الدراسات 
المحمدية  الرابطة  التراث،  وإحياء  واألبحاث 

للعلماء، المغرب، ط 1، )201.
-  تحفة القادم، البن األبار، تح: إحسان عباس، دار 

الغرب اإلسالمي، بيروت، ط1، 1986.
التكملة، البن األبار، تح: عبد السالم الهراس، دار   -

الفكر، بيروت، ط1، )199.
الحلة السيراء، البن األبار، تح: حسين مؤنس، دار   -

المعارف، القاهرة، ط 2، )198.
ديوان بشار بن برد، شرح وتكميل: محمد الطاهر بن   - 
أمين،  شوقي  محمد  وصححه:  راجعه  عاشور، 
القاهرة،  والترجمة،  والنشر  التأليف  لجنة  مطبعة 

.1966
بيروت  دار  والسموأل،  الــورد  بن  عروة  ديوانا   -

للطباعة والنشر، بيروت، 1982.
زاد المسافر وغرة محيا األدب السافر، لصفوان بن   - 
إدريس، اعتنى بنشره عبد القادر محداد، بيروت، 

.1939
قدم  التبريزي،  للخطيب  تمام،  أبي  ديوان  شرح   -
الكتاب  دار  األسمر،  راجي  هوامشه:  ووضع  له 

العربي، بيروت، ط 2، 1994.
الشعر األندلسي في عصر الموحدين، فوزي سعد   -
عيسى، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، طبعة 

.1979
العدوي،  شريف  تح:  الزبير،  البن  الصلة،  صلة   -

مكتبة الثقافة اإلسالمية، القاهرة، ط 1، 2008.
محمد  تح:  القيرواني،  للقزاز   ، الشعر  ضرائر   -
منشأة  ــدارة،  ه مصطفى  ومحمد  ســالم  زغلول 

المعارف، اإلسكندرية، طبعة 1994.
ضرائر الشعر، البن عصفور اإلشبيلي، تح: السيد   -

إبراهيم، دار األندلس، ط1، 1980.
األعيان)مخطوط(،  وفيات  على  الجمان  عقود   -
رقم  السليمانية،  الفاتح،  مكتبة  تركيا،  للزركشي، 

.4434
إحسان  تح:  الكتبي،  شاكر  البن  الوفيات،  فوات   -

عباس، دار صادر، بيروت. 
الدين  عز  والفن"،  "الرؤية  العباسي  الشعر  في   -
 ،1 ط  القاهرة،  األكاديمية،  المكتبة  إسماعيل، 

.1991
البن  الزمان،  هذا  شعراء  فرائد  في  الجمان  قالئد   -
الشعار الموصلي، تح: كامل سلمان الجبوري، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط1، )200.
البن   ، والشاعر  الكاتب  أدب  في  السائر  المثل   -
العلمية،  الكتب  دار  عويضة،  كامل  تح:  األثير، 

بيروت، ط 1، 1998.
صــادر،  دار  الحموي،  لياقوت  البلدان،  معجم   -

بيروت، د.ت.ط.
والمواضع،  البالد  اسماء  من  استعجم  ما  معجم   -
للبكري األندلسي، تح: مصطفى السقا، عالم الكتب، 

بيروت، د.ت.ط.
األندلسي،  سعيد  البن  المغرب،  حلى  في  المغرب   -

تح: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط 4.
اختيار  األبــار،  البن  القادم،  تحفة  من  المقتضب   -
وتقييد البلفيقي، تح: إبراهيم اإلبياري، دار الكتاب 

المصري، القاهرة، ط 3، 1989.
الرزاق،  عبد  أيمن  االستئنافية،  الجمل  أسرار  من   -

مطبعة الغوثاني، دمشق، ط 1، 2009.
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، للمقري،   -
تح: د.إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ت.ط.
نقد الشعر ، لقدامة بن جعفر، تح: كمال مصطفى،   -

مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 3، 1978.
األرناؤوط  أحمد  تح:  للصفدي،  بالوفيات،  الوافي   -
اإلسالمي،  التراث  إحياء  دار  مصطفى،  وتركي 

بيروت، ط 1، 2000م.
المجالت:

دبي،  الماجد،  جمعة  مركز  والتراث،  الثقافة  آفاق   -
العدد 92، ديسمبر )201.
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غالف مخطوط :عقود الجمان على وفيات األعيان للزركشي



ماَتَبقَّى ِمْن 
ِشْعِر اْبِن 
ِصْقالب 
األْنَدلُِسي

57 آفاق الثقافة والتراث

ترجمة وأشعار ابن صقالب بمخطوط عقود الجمان: اللوحة: 348
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من صفحات التاريخ المطوية التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها أكثر وأكثر موضوع انتشار 
بعض  األولى، ودور  اإلسالمية  العصور  في  والسند  الهند  بالد  في  اإلسالمية  والحضارة  اإلسالم 
األمراء العرب المسلمين الذين مضوا باإلسالم إلى مناطق جديدة تدين لهم اآلن بالوفاء واالعتراف 
بفضلهم في حمل مشاعل النور إلى مناطقهم التي كانت تعيش في الظالم، وهي تقع اآلن إدارًيا في 

جمهوريات مختلفة في شبه القارة الهندية.

قدرا  تنل  لم  التي  اإلسالمية  اإلمــارات  ومن 
مناسبا من اهتمام الباحثين – "اإلمارة الماهـانية 
لفترة  الهند  بالد  في  حكمت  التي   – بالَسْنَدان" 
اإلمارة  هذه  تاريخ  يكون  يكاد  الزمن، حيث  من 
وإسهاماتها الحضارية غير معروف عند كثير من 
الباحثين والدارسين في مجال التاريخ اإلسالمي 

بصفة عامة. 

ومن المؤسف حًقا أن الدراسات التي تعرض 
السند  بالد  في  وحضارتهم  المسلمين  لتاريخ 
الدراسة  عند  السيما  شحيحة،  تكون  قد  والهند 

هذا  في  العربية  للسيادة  والحضارية  التاريخية 
محدودة  صفحات  يخصص  ومعظمها  القطر، 
لفترة السيادة العربية خاصة في مدينة السندان. 

في  شرعت  عندما  بالذكر  جدير  هو  ومما 
"اإلمــارة  بـ  الموسومة  تلك  دراســتــي  وضــع 
 813 / – 227هـ   198( الَسْنَدان  في  الماهانية 
– 841م( )دراسة تاريخية حضارية(، كان البد 
والجغرافيين  الرحالة  بيانات  على  االعتماد  من 
المسلمين – الذين دونوا بعض المعلومات القيمة 
شحيحة  المعلومات  هذه  أن  إال  ــارة،  اإلم عن 

د. محمد حسن محمد امام الباشا
أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الجامعة اإلسالمية بمنيسوتا – فرع الهند

اإلمارة الماهانية في الَسْنَدان
)198 – 227هـ / 813 – 841م(

دراسة تاريخية حضارية



اإلمارة 
الماهانية في 

الَسْنَدان
 – 198(
227هـ / 
 – 813
841م(
دراسة 
تاريخية 
حضارية
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سواء  العربية،  المصادر  بطون  في  ومتناثرة 
الجغرافية أو التاريخية، كذلك اعتمدنا على كتب 
السالفة  المصادر  في  والفراغ  العجز  لسد  األدب 
متكاملة  وشبه  واقعية  صورة  إلعطاء  الذكر؛ 

لإلمارة.

وتدور مح��اور تلك الورق��ة البحثية حول 
النقاط اآلتية:

أواًل: الفتح اإلسالمي لبالد السند والهند.

ثانًيا: ظروف قيام اإلمارة الماهانية في الَسْنَدان.

ثالًثا: حكـام اإلمارة الماهـانية.

رابًعا: مظاهر الحضارة في اإلمارة الماهـانية.

المنهج المستخدم: 

تاريخية  مـــادة  البحث  مــوضــوع  يتناول 
المنهج  الباحث  يتناول  فبالتالي  حضارية، 
التاريخية  األحداث  تسلسل  إلى  نسبة  التاريخي 
مع المنهج الوصفي وذلك لوصف بعض مظاهر 
الحضارة في اإلمارة، وما نتج من تفاعل العوامل 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي 
ظهرت  وبالتالي  األخرى،  على  منها  كل  أثرت 
الموضوعية  استخدام  اإلمارة، مع  في  الحضارة 
المؤرخين  لسان  على  جاء  ما  نقل  في  الكاملة 
في  استخدم  كما  السندان،  سكان  ذم  أو  مدح  في 
على  يعتمد  الذي  االستقرائي  المنهج  الدراسة 

شمولية النظرة، وكذلك المنهج التحليلي.

الس��ند  لب��الد  اإلس��المي  الفت��ح  أوًل��ا: 
والهند

يُعد الفتح اإلسالمي لبالد السند والهند، واحًدا 

اإلسالمية  الفترة  خالل  المسلمين  طموحات  من 
المبكرة، ويرجع ذلك إلى الحمـاسـة الدينية التـي 
فـي  للجهــاد  توسعـهم  في  المسلميـن  صاحبت 
وذلك  اإلسالميـة،  الـدعـــوة  ونشـر  الله  سبيـل 
النبـوية الشـريفة التي  لوجود عدد من األحاديث 
مكانة  ورفعت  الهند،  بفتـح  المسلمـين  وعدت 

المشـاركـين في هذا الفتح)1).

لبالد  اإلسـالمي  الفتح  حركة  اتخذت  وقد 
السند والهند طابًعا مميًزا، فقد كان المسلمون منذ 
23هـ   –  13(  )( الخطاب)2)  بن  عمر  خالفة 
دعائم حكمهم  تأسيس  يبتغون  - 643م(   634 /
على سواحل السند والهند، لكي يمدوا نفوذهم إلى 
هذه المنطقة بعد انتصارهم وسيطرتهم علي دولة 
الفرس، فكانت في البداية غارات ثغرية متوالية 
عام )1هـ / )63م على يد القائد عثمـان بن أبي 
التي  الشرقية  المنطقة  على  الثقفي)3)،  العاص 

تفصل بين بالد السند والهند)4).

وفي عام 23هـ / 643م وصلت طالئع جيش 
مكران)6)،   إقليم  إلى  الثعلبي)))  عمرو  بن  الحكم 
وكان  مكران،  معظم  على  االستيالء  واستطاع 
تقهقر معسكًرا على شاطئ  قد  المكراني  الجيش 
نهر السند مستعًدا لمهاجمة المسلمين مرة أخرى، 
كما أمدهم ملك السـند بقوات كبيرة بقيادة األمير 
في  بالمسلمين  فالتقى  النهر،  عبر  الذي  راسل 
معركة حامية، وانتهت بانتصار المسلمين، وقتل 
باقي  تقهقر  بينما  جيشه،  من  كبير  وعدد  راسل 
الجيش المكراني، فتبعهم المسلمون وهزموهم ثم 

رجعوا إلى مكران)7).

تولـى  عندما  عفـان)8)  بن  عثمـان  يفكر  بدأ 
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الخالفة )23 – )3هـ / 643 – ))6م( في أمر 
 السـند والهـند، فأرسل إلى عـبدالله بن عامر بن 
إلى  يوجه  أن  يأمره   – العراق  والي  كريز)9) 
فأرسل  المنطقـة،  تلك  يستكشف  من  السند  بالد 
أوفده  رجع  فلمـا  العبـدي)10)،  جبــلــة  بن  حكيم 
أمير  يا  فقال:  البالد  حال  عن  فسأله  عثمان  إلى 
لي،  َقاَل فصفها  وتنحرتها،  َقْد عرفتها  اْلُمْؤِمِنين 
قل  َقاَل: ماؤها وشل وثمرها دقل ولصها بطل، 
الجيش فيها ضاعوا، وإن كثروا جاعوا، فقال له 
ُعْثَمان: أخابر أم ساجع، َقاَل: بل خابر، فلم يغزها 

أحد)11).

وفي خالفة علي بن أبي طالب )))12) توجه 
العبدي)13) عام  الثغر- الحارث بن مرة  إلى ذلك 
فظفر  الخليفة،  بإذن  متطوًعا  9)6م،   / 39هـ 

وأصاب مغنما وسبيا)14).

وظل المسلمون يطرقون أبواب الهند والسند 
الحمالت  فتوجهت  األموي،  العصر  كان  حتى 
سفيـان))1)  أبي  بن  معاويـة  الخليفة  فأنفذ  للفتح، 
بن  الله  عبد  679م(   –  661/ 60هـــ   –  41(
أربعـة  عدده  بلغ  جيش  في  العبدي)16)  ســوار 
عام  وذلك  شهـورا  بها  أقام  حيث  فارس،  آالف 
أخرى  مرة  القيقـان)17)  وغزا  /666م،  46هـ 
كثيرة،  غنائم  على  وحصل  أهلها  على  وانتصر 
الكثيرة،  الهدايا  يحمل  الخالفة  دار  إلى  وعاد 
ولكنه  مكران،  إلى  ثانية  مرة  الخليفة  فأعاده 

استشهد مع معظم جنوده)18).

لكن نشاط المسلمين في بالد الهند والسند ظل 
حتى عهد الخليفة الوليد ابن عبد الملك بن مروان 
مقصـوًرا  )71م()19)   –  70(  / 96هـ   –  86(

على هذه الغارات الثغرية البرية البحرية)20).

تحولت  فقد  الملك،  عبد  الوليد  عهد  فى  أما 
 هذه الغارات إلى فتح منظم، فأرسل الحجاج بن 
والمشرق  الــعــراق  ــي  وال الثقفي)21)  يوسف 
اإلسالمي جيًشا عظيًما بقيادة ابن عمه محمد بن 
السند  إلى  الثقفي)22) عام 92هـ / 710م   القاسم 
وعشرين  سبعة  العمر  من  يبلغ  وكان  والهند، 
إليه  يحتاج  ما  بكل  الحجاج  زوده  وقد  عاًما، 
أن  ذلك  وسبب  وذخائر)23)،  ومؤن  أسلحة  من 
بن  وداهر  األموية  الدولة  بين  ساءت  العالقات 
جج ملك السند، الذي آوى إليه بعض المتمردين 
يستجب  ولم  األمويين،  على  الخارجين  العرب 
كذلك للحجاج بن يوسف حين طلب منه تخليص 
قبضة  في  وقعوا  الذين  المسلمين  أسرى  بعض 
اعتذر  داهر  لكن  الديبل)24)،  في  البحر  قراصنة 
عن هذا األمر لعدم مقدرتـه السيطـرة على زمام 
القراصنـة قائـاًل: "إنما أخذهن لصوص ال أقدر 
عليهم". وقد ثبت عدم صدق رد داهـر حـول تلك 

القضيـة))2).

يبُل، وتمكن  وصل جيش محمد بن القاسم إلى الدَّ
من فتحها عام 92هـ / 711م، ثم وصل إلى مكان 
تركهم  ثم  فأخرجهم  المسلمين  األســري  تواجد 
الخالفة)26)،  دار  إلى  أرسلهم  ذلك  وبعد  للراحة، 
ثم نظم أمور المدينة ألهميتها االقتصادية، وبنى 
93هـ  عام  رمضان   9 يوم  وفي  مسجًدا)27)، 
ابن  ويقول  المصيرية،  الحرب  بدأت  /711م 

خياط)28): "وركب الملك داهر ًفياًل أبيًضا".

التي  األولية  االنتصارات  من  الرغم  وعلى 
في  الفيلة  كثرة  بسبب  الهندية  القوات  حققتها 
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التوزيع  إعــادة  إلى  أدى  مما  المعركة،  أرض 
استطاعوا  بعد ساعات  ولكنهم  المسلمين،  لقوات 
أن يسيطروا على المعركة حين ناداهم ابن القاسم 
يتقهقرون  األعــداء  وأخذ  الصبر،  على  وحثهم 
المساء)29)،  عند  القتال  توقف  حتى  الخلف  إلى 
وفي اليوم التالي خرج الفريقان للقتال من جديد، 
فاقتتلوا قتاال شديًدا لم يسمع بمثله، وترجل داهر 
فارس  عنقه  حتى ضرب  بشدة  وقاتل  الفيل  عن 
عربي من بني كالب حسب رواية المدائني)30)، 
بن  القاسم  قتله  الذي  كان  الكلبي:  ابن  قال  بينما 
ثعلبة بن عبد الله)31)، ثم توغلوا داخل السند حتى 

فتحوا الُمْلَتان عام 94هـ / 712م)32).

وفي تلك األثناء كانت قد وصلت من الحجاج 
رسالة)33) إلى ابن القاسم وهو بالملتان يقول فيها: 
أضمن  الوليد،  المؤمنين  أمير  إلى  كتبت  قد  إني 
له أن أرد إلى بيت المال ضعف نظير ما أنفقت، 
أنفق  قد  الحجاج  وكان  ضماني،  من  فأخرجتني 
درهم،  ألف  ألف  ستين  والهند  السند  فتح  على 
وجدها  ُملتان،  مدينة  من  إليه  حمل  فيما  ونظر 
ما  ضعف  أي  درهــم،  ألف  ألف  وعشرين  مئة 
أنفق فقال: "شفينا غيظنا، وأدركنا ثأرنا، وازددنا 

ستين ألف ألف درهم ورأس داهر")34).

ولما تولى الخالفة سليمان بن عبد الملك )96 
– 99هـ / 714 – 717م())3)، بدأ تراجع الدولة 
ذلك  المشرق،  في  الفتوحات  األموية عن حركة 
أن سليمان بدأ عهده بعزل كل رجال الحجاج بن 
يوسف الذي كان قد توفى عام )9هـ / 713م)36)، 
وكان أول من عزل محمد بن القاسم بل أمر والي 
وحمل  القاسم،  ابن  على  بالقبض  الجديد  السند 

الموت عام  فعذبه حتى  العراق،  والي  إلى  مقيًدا 
96هـ / 714م)37). 

ثانًيا: ظروف قيام اإلمارة الماهانية في 
الَسْنَدان

أبي  بن  عثمـان  والبحرين  عمان  والي  كان 

العاص الثقفي، قام بإعداد ثالث حمالت بحرية، 

عام   )( الخطاب  بن  عمر  الخليفة  عهد  في 

َسْنَدان)38)  للسيطرة على مدينـة  )1هـ / )63م، 

ونواحيها، والتي تعد جزًءا من إقليم الكجرات)39) 

اتجهت  منها  واحدة  قيادة  الوالي  هذا  تولى  وقد 

بحًرا إلى ميناء تـانــة)40) وأعطـى أخـاه الحكم بن 

توجهت  التـي  الثـانيـة  الحملـة  قيادة  العاص  أبي 

أخـاه  وجه  ثم  )بــروج()41)  بروص  مدينـة   نحو 

الحملة  قيـادة  الثقفي  العاص  أبـي  بن  المغيـرة 

فـي  انتصر  والذي  يبُل)42)  الدَّ َخـْور  إلى  الثالثة 

البـالذري)44) وابن  نهـاية المعركة)43)، فقد ذكرا 

في  النصر  أحـرزوا  قد  المسلميـن  بأن  حـزم))4) 

حملتي  بنتيجة  يصرحا  لم  ولكنهما  الديبل،  خور 

الجيش  بعودة  بيانهما  كان  وإن  وبروص،  تانـة 

اإلسالمي من تـانة إلى عمـان يدلل على انتصار 

نتيجة  بقيت  وبذلك  أيضا،  تـانة  في  المسلمين 

معركة بروص غامضة عندهما. 

على  بالهجوم  نشاطهم  المسلمون  واستأنف 
 نواحي سندان، وذلك في عهد والي السند الجنيد بن 
 -72(  / 111هـ   -107( المري  الرحمن  عبد 
729م( – خاصة بعد فتح بالد السند عام 96هـ 
وعندما  كبيًرا،  جيًشا  الجنيد  وجهز  714م،   /
ومدينة  مرمد)46)  مدينة  فتح  هناك  إلى  وصل 
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الجيش  انهزم  أن  بعد  أيضا  ودهنج)48)  َمْنَدل)47) 
الكجراتي)49).

القوة  يعدون  كانوا  الكجراتيين  أن  ويبدو 
لمحاربة المسلمين في بروص، فتوجه الجنيد إلى 
هناك، واستطاع فتح المدينة، ثم توجه نحو مدينة 
الماليه )مالوه()0)) وفتحها أيضا، وفي هذا الوقت 
العودة  السند، فقرر  الفتن داخل  سمع عن بعض 

دون أن يكمل خطة فتح سندان)1)).

عبد  بن  الجنيد  أن  المباركبوري)2))  يذكر 
الرحمن المري نجح في حمالته تلك التي قام بها 
سندان،  نواحي  على  والمتطوعين  الفدائيين  مع 
على  حمالت  أو  حروب  أية  ذلك  بعد  نلمح  وال 
تحدث  لم  أنه  ويبدو  األمويين،  عهد  في  الهند 
مشاغبات أو اشتباكات خالل انضواء السند تحت 
الخالفة األموية، على أن ذلك لم يمنع من وجود 
سندان  نواحي  في  والضبط  الربط  نوع من عدم 
حتى انتقال الخالفة من األمويين إلى العباسيين.

وعندما تولى المهدي)3)) الخالفة عام 8)1هـ 
أن  الخليفة  الكجرات، ورأى  أمر  شاقه  / 774م 
يقوم بنفسه بتجهيز جيش بداًل من االعتماد على 
الحكام هناك، فقام في السنة الثانية لحكمه بإرساله 
تحت قيادة عبد الملك بن شهاب المسمعي)4))إلى 
مدينة بإربد – شمال الكجرات، وكان هذا الجيش 
يتكون من عشرة آالف مقاتل، وصل إلى المدينة 
عام 160هـ / 776م واستطاع المسلمون فتحها، 
عدد  أهلك  بوباء  أصيبوا  ظافرين  عودتهم  أثناء 

كبير منهم)))). 

نواح  على  المسلمين  حمالت  أحد  كانت  تلك 
ومنظمة؛  قوية  الحملة  هذه  كانت  حيث  سندان، 

لذلك  مباشرة،  الخليفة  رعاية  تحت  كانت  ألنها 
حققت نجاًحا كبيًرا، وعاد الجيش منتصًرا، ولواًل 
المسلمين؛ حيث  الذي فتك بكثير من  الوباء  ذلك 
جيش  إرسال  فكرة  على  القضاء  في  سبًبا  كان 
فإن  أخرى  جهة  من  الهند،  إلى  آخر  انتحاري 
الفتن الداخلية في السند لم تُعط فرصة لذلك كما 

ذكرنا سابًقا.

ثالًثا: حك�ام اإلمارة الماه�انية

إمارة  أول  بالَسْنَدان –  الماهـانية  اإلمارة  تُعد 
بالنفوذ  تستقل  الهندية؛  القارة  شبه  في  عربية 
كانت  ولكنها  العباسية،  الخالفة  عن  والسلطان 
متصلة بمركز الخالفة في بغداد بالدعاء، والذكر 
في الخطب على المنابر، والوالء بإرسال الهدايا 

إلى دار الخالفة)6)).

كانت أحوال بالد السند والهند في عهد الخليفة 

المأمون )198 – 218هـ / 813 – 833م()7)) 

تتمتع بنوع من الهدوء واالستقرار؛ حيث استطاع 

الفضل بن ماهان، أن يقيم إمارة عربية في سندان 

شمال كجرات، وترتبط تلك اإلمارة بصورة غير 

مباشرة بقبيلة بني سامة)8)) التي حملت تطلعات 

يكن  ولم  العباسية،  الخالفة  لالستقالل عن  دائمة 

بل  األسرة،  هذه  أفراد  أحد  اإلمارة  هذه  مؤسس 

أحد مواليها وعتقائها)9)). 

منطقة  على  حاكًما  ماهان  بن  الفضل  كان 
السند  والي  عهد  في  الهند،  حدود  على  سندية 
موسي بن يحيي البرمكي)60) )216 – 221هـ / 
831 – )83م(، وخرج على رأس جيشه جنوًبا 
َسْنَدان  نحو شمال كجرات، وتحديًدا نحو منطقة 
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في سورشترا)61)، وتمكن من فتحها، وأن يؤسس 
بها إمارة عربية مستقلة)62).

المنطقة  لتلك  يتجه  أن  الغريب  من  يبدو  وقد 
للقراصنة،  كمرتع  اشتهرت  والتي  الخطرة، 
على  الحصول  في  منه  رغبة  ذلك  كان  وربما 
عدة  بذلت   جديد،  كثغر  به  العباسيين  اعتراف 
محاوالت لفتحه، أو ربما آثر االبتعاد عن السند 
حتى ال يدخل في صراع ضد الوالي العباسي أو 

قبيلة بني سامة الموجودة في السند.

ماهان  بن  الفضل  أن  المباركبوري)63)  يذكر 
استطاع أن يقيم في سندان حكومة مستقلة، سار 
فيها بتفكير عميق، ونظر ثاقب وبصيرة سياسية، 
وأوجد عالقات ودية مع الخالفة العباسية، وبذلك 
القديم، كما أصبحت هذه  للمسلمين حلمهم  تحقق 
وهيبة،  أمن  في  الصغيرة  اإلسالمية  الحكومة 
في  لها  المجاورين  المسلمين  الحكام غير  جعلت 
ظهرت  وهكذا  بطشها،  من  وحذر  منها،  رعب 
تعبيًرا  الوجود  إلى  سندان  في  الماهانية  اإلمارة 

حًيا واقعًيا آلمال المسلمين األولين.

وجدير بالذكر أن الفضل كان سياسًيا ناجًحا، 
يقطع صلته  لم  ولذلك  اتبع سياسة حكيمة،  حيث 
كان  أنه  من  الرغم  على  العباسية،  بالخالفة 
في  نفوذه  وطد  أن  فبعد  تماًما،  حكمه  في  حًرا 
بالهدايا  المأمون  الخليفة  إلى  بعث  سندان،  مدينة 
الخليفة، ودعا  فيل عظيم، وراسل  الثمينة ومنها 
وبذلك  بالسندان)64).  اتخذه  جامع  مسجد  في  له 
كسب الفضل رضا الخليفة العباسي، ونال تأييده 
هذا  وكان  المدينة،  هذه  أخضع  أن  بعد  وخاصة 
كافًيا إلرضاء الخليفة وكسب وده وتأييده، السيما 

تحد  ولعلها  نفوذه،  إطار  خارج  اإلمارة  هذه  أن 
من نشاط القراصنة هناك.

عن  بالحديث  التاريخ  في  البالذري  وينفرد 
هذه اإلمارة، ولواله لما وصلتنا أخبارها، فيقول: 
ْبن  اْلَفْضل  َقاَل: كان  َحاِتم،  ْبن  َمْنُصور  "حدثني 
ماهان مولى بني سامة، فتح سندان وغلب عليها، 
وبعث إِلَى المأمون رحمه اللَّه بفيل وكاتبه ودعا 

له في َمْسِجد جامع اتخذه بها"))6). 

البالذري  بها  لم يصرح  تساؤالت  هناك عدة 
بن  الفضل  فتح  كيف  ــارة،  االم عن  حديثه  في 
ماهان السندان؟ وهل كانت هناك أي مقاومة من 
تكن  لم  أنه  لي  فيبدو  األصليين؟  سكانها  جانب 
مقاومة من جانب سكان سندان، ومن  أي  هناك 
لألسباب  المدينة صلحا  فتح  الفضل  أن  المرجح 

اآلتية:

أواًل: لو كانت وقعت مقاومة أو حرًبا لذكرها 
البالذري.

العباسيين،  السند  أن والة  الواضح  من  ثانًيا: 
حاولوا بقدر إمكانهم أن يسود األمن والسالم في 
المنطقة، ومن ناحية أخرى فإن والة السند سواء 
األمويين أو العباسيين، كانوا غير متعصبين ضد 

الديانات األخرى.

وال نجد في المصادر أي تصرف من الحكام 
تعصبهم،  إلى  يشير  والهند  السند  في  المسلمين 
فتح  فعندما  تماًما،  اإلسالم  تعاليم  راعوا  حيث 
من  وجزء  السند  بالد  الثقفي  القاسم  بن  محمد 
السكان  مع  والتسامح  الرحمة  استخدم  الهند، 
األصليين كما ذكرنا سابًقا، لدرجة أنه أبقى على 
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كبرى،  أهمية  لذلك  أن  إلدراكه  الملتاني  المعبد 
السند  أهل  مع  المسلمون  ويتعايش  يتوافق  لكي 
والهند في سالم؛ ألن ذلك المعبد كان بمثابة كعبة 

لهندوس السند والهند)66). 

بن  هشام  العباسـي  الوالي  نهج  كان  وكذلك 
عمرو التغلبـي )1)1- 7)1هـ / 768- 773م(، 
بعد  الهند،  في  المناطق  بعض  بفتح  قام  عندما 
أحوالها،  من  يصلح  السند  في  قليال  استقر  أن 
أهل  أن  المباركوري)67)  يذكر  الصدد  هذا  وفي 
إليهم،  نظرتهم  فتبدلت  بالعرب  استبشروا  الهند 
بمثابة  ذلك  وكــان  قلوبهم،  فى  محبتهم  وحلت 
تأييد إلهى للمسلمين. إذ يشير البالذري)68) لذلك 
به  فتبركوا  واليته  في  البالد  "وأخصبت  بقوله: 
فإن األمراء  أموره". ولذلك  الثغر وأحكم  ودوخ 
والسكان المجاورين للسند سمعوا عن هذا الخير 
والبركة، ورحبوا بالفضل بن ماهان بدال من أن 

يثوروا ضده. 

وهناك تصريح خطير للبالذري)69) فيقول: "ثُمَّ 
فتركوا مسجدها  َعلَى سندان  بعد غلبوا  الهند  أن 
للمسلمين يجمعون فيه ويدعون للخليفـة". إن هذا 
النص يؤيد ما نذهب إليه ألنه لو غلب الفضـل على 
السـندان بالقوة، فلماذا أعطى الهندوس المسلمين 
الحرية فى أداء شعائرهم الدينية والدعوة للخليفة 
العباسي؟ فإن كل هذا يشير إلى أن هذه اإلمارة 

قامت بالصلح.

"قال  سندان:  عن  الحموي)70)  ياقوت  قال 
نصر: هي قصبة بالد الهند، وال أدري أي شيء 
أراد بهذا، فإن القصبة في العرف هي أجّل مدينة 
مدينة  بالهند  تعرف  وال  الناحية،  أو  الكورة  في 

يقال لها سندان تكون كالقصبة إنّما سندان مدينة 
في مالصقة السند، بينها وبين الّديبل والمنصورة 
نحو عشر مراحل، ولم توصف صفة ما تستحق 

أن تكون قصبة الهند".

ماهان  أن حكومة  بصراحة  يقل  لم  نصر  إن 
األقل  على  اعترف  ولكنه  سندان،  على  كانت 
بأنها كانت قصبة الهند ألهميتها، ومن الجائز أنه 
صرح  حينما  الماهانية،  اإلمارة  إلى  بهذا  يشير 

البالذري بوجودها.

من الغريب أن ياقوت يبدى الشك في حديث 
عليه  اعتمد  أنه  من  بالرغم  سندان،  عن  نصر 
عن  كتابه  مقدمة  في  قال  حتى  كتابه  في  كثيرا 
الرحمن  عبد  بن  َنْصر  الفتح  أَبو  "أَلَّفه  نصر: 
من  واخَتلف  ائَتلف  فيما  النحوي،  اإلسكندري 
قد  ضابط  رجل  تْأليَف  فوجدتُه  البقاع،  أَسماء 
أَنفد في تحصيله عمًرا وأَحسن وأَحسن فيه عيًنا 
وأَثًرا، فأَما أَنا فكل ما َنَقْلتُه من كتاب نصر، فقد 
وال  َنَصَبه،  أُِضع  ولم  عليه،  وأََحْلتُه  إِليه  نَسْبتُه 
ويرحمه")71).  يثيبه  والله  وتعبه،  ذكره  أَْحَمْلُت 
نصر  حديث  في  الشك  ياقوت  يبدي  هذا  فبعد 
مفهوم على  السبب، وهذا كالم غير  إبداء  بدون 

اإلطالق.

والبالذري)72) يشير إلى أن الذين حكموا هذه 
بن  الفضل  أولهما:  أمراء،  ثالثة  كانوا  اإلمارة 
االمارة،  مؤسس  وهو  سامة،  بني  مولى  ماهان 
وثانيهما: محمد ابن الفضل بن ماهان، وثالثهما: 

ماهان بن الفضل بن ماهان.

وتولى الوالية من بعده ابنه محمد بن الفضل 
في عهد الخليفـة المعتصم بالله )218– 227هـ 
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/ 833 – 841 م(، ويبد أن إمارته كانت تتمتع 
حدود  يوسع  أن  أراد  لذلك  ــار،  واالزده بالقوة 
المجاورة  الهندية  المناطق  بعض  بفتح  إمارته 
لسندان، وجهز أسطول بحري عظيم يتكون من 
والسالم  األمن  على  حرص  كما  سفينة،  سبعين 
حيث  القوافل،  أمــام  التجارية  الطرق  وتأمين 
وجه قوة بحرية للقضاء على القراصنة الميد)73) 
للتجار، وقتل  فادحة  يسببون خسائر  كانوا  الذين 
على  وسيطر  أخضعهم،  حتى  كثيًرا  خلًقا  منهم 
منطقتهم، وأمن لنفسه الطريق، فتقدم نحو مدينة 

فالي)74) الهندية وفتحها وضمها إلمارته))7).

عمرها  فكان  طوياًل  تدم  لم  اإلمارة  هذه  لكن 
الزمني قليال بقياس عمر الدويالت، حيث حدث 
وماهان،  محمد  األخوين  بين  والنزاع  الشقاق 
اإلمارة  تعرضت  والشقاق  النزاع  هذا  وبسبب 
قال  ذلك  وفي  ــزوال،  ال ثم  للضعف  الماهانية 
 البالذري: "وقد غلب عليها أخ له يقال له ماهان ْبن 
بالله،  المعتصم  اْلُمْؤِمِنين  أمير  وكاتب  اْلَفْضل، 
وطــواًل،  عظًما  مثله  يُر  لم  ساجا  إليه  وأهــدى 
فقتلوه  َعلَْيِه،  فمالوا  أخيه،  أمر  في  الهند  وكانت 

وصلبوه".

فانقض  محمد،  أخيه  غياب  ماهان  انتهز  فقد 
اإلمارة،  كرسي  على  واستولى  السلطة،  على 
وحينما رجع محمد بن الفضل إلى سندان، وجد 
أخاه ماهان قد غلب عليها، كما حاول هذا األخ 
الشرعية،  الصبغة  إمارته  يكسب  أن  المتسلط 
الهدايا  له  بالله، وأهدى  المعتصم  الخليفة  فراسل 
لمشروعية  الخليفة  االعتراف من  ليأخذ  الفخمة، 
اغتصابه لإلمارة، ولكن األحوال كانت في صالح 

بن  محمد  أن  أولهما:  أسباب:  لعدة  محمد،  أخيه 
الفضل ساس الرعية بالعدل واإلحسان، لذلك كان 
أنه كان غير متعصب  محبوًبا منهم، فضال عن 

ضد الديانات األخرى.

وهذا يبدو من حديث البالذري السابق حينما 
الحكم  على  الفضل  بن  ماهان  تغلب  عن  تحدث 
الهند  "وكانت  عبارته  وتفيد  أخيه  غياب  في 
عليه،  فمالوا  الفضل(  بن  )محمد  أخيه  أمر  فى 
الهندوس  من  السندان  فأهل  وصلبوه".  فقتلوه 
قد ثاروا على ماهان، وتمكنوا من قتله وصلبه، 
هذه  على  بالقضاء  عجلت  الحوادث  هذه  ولكن 
اإلمارة العربية؛ حيث أصابها الضعف نتيجة هذا 

االنقسام بين األخوين. 

الفضل  بن  ماهان  الهندوس  قتل  أن  بعد 
َعلَى  غلبوا  بعد  الهند  أن  "ثُمَّ  البالذري)76):  قال 
فيه  يجمعون  للمسلمين  مسجدها  فتركوا  سندان، 
اإلمارة  هذه  زالت  وهكذا  للخليفة".  ويدعون 
حوالى  دامت  التي  الصغيرة  اإلسالمية  العربية 
وعدم  التفرقة،  بسبب  سنة،  وعشرون  تسعة 
اإلتحاد بين اإلخوة الحكام في تلك البقعة المهمة 
من بالد الهند، ولعل هذه اإلمارة قد انتهى أمرها 
عام  بالله)77)  المعتصم  الخليفة  عصر  آخر  في 
227هـ / 841م، ولذلك ال نجد أي نشاط سياسي 

لهذه اإلمارة بعد هذه الفترة.  

سنوات  بعدة  الماهانية  اإلمــارة  زوال  وبعد 
1)8م،   / ـــ  237ه عــام  التاجر  سليمان  كتب 
عن  877م   / 264هـ  عام  السيرافي  زيد  وأبو 
حاالت الهند، ولكنهما لم يذكرا االمارة الماهانية، 
كان  الذي   – بلهرا  الهند  بملك  أشــارا  ولكنهما 
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توجد في حدود مملكته إمارة إسالمية، وال يرجع 
عدم تعرض هؤالء الجغرافيين بالحديث عن هذه 
آثارها واضحة  بها – خاصة وأن  الدولة جهلهم 
صغيرة  حكومة  أنها  منهم  ظنا  أنظارهم،  أمام 

تستحق الذكر في وقتها)78).

ولكن ذكر الجاحظ )ت: ))2هـ / 869 م()79) 
في حديثه عن الفيل، فقال: "وزعم لي أّن أحد هذه 
الفيلة التي رأيناها بسّر من رأي، أنّه كان لقّصار 
الموضع  إلى  الثّياب  عليه  يحمل  سندان،  بأرض 
الذي يغسلها فيه، وال أعلمه إال الفيل الذي بعث 

به ماهان أو زكريا بن عطية". 

بن عطية  أن زكريا  الجاحظ  يبدو من رواية 
كان معاصرا ألمراء بني ماهان، وغالبا تولى أمر 
المسلمين في القضاء بين المسلمين، وإمامتهم في 
يكن  ولم  الماهانية،  االمارة  سقوط  بعد  الصالة، 
حكام  ومن  للخلفاء.  الهدايا  يرسل  ماهانًيا  أميرا 
المسلمين على السندان زيد بن محمد هنر)80) من 
المسلمين، والناظر في أحكامهم، حيث كان رجل 
عظيم ذو رئاسة وكياسة، جعله بعض ملوك الهند 

البلهرا على المدينة)81)

● المذهب الديني لإلمارة

السنة  أهل  من  كانوا  اإلمارة  هذه  أمراء  إن 

والدليل  سامة،  بنو  سادتهم  كان  كما  والجماعة، 

أن  بعد  ماهان  بن  الفضل  األمير  أن  ذلك  على 

أن  أراد  مستقاًل،  حكًما  وحكمها  سندان  فتح 

الطاعة  بإظهار  عنه،  المأمون  الخليفة  يرضى 

الجامع  المسجد  في  باسمه  يخطب  أن  فأمر  له، 

الهدايا  إليه  أرسل  كما  المدينة،  في  بناه  الذي 

الودية  والعالقات  الصالت  ظلت  كذلك  القيمة، 

ابنه  راسل  حيث  العباسيين،  والخلفاء  أبنائه  بين 

ماهان الخليفة المعتصم بالله، وأرسل إليه الهدايا 

الفخمة)82).

اإلم��ارة  ف��ي  الحض��ارة  مظاه��ر  رابًع��ا: 
الماه�انية

إذا  عمرها  في  قصيرة  الماهانية  اإلمارة  إن 

قيست بعمر اإلمارات والدويالت، ولكن هل كان 

لهذه اإلمارة أثر في السندان؟ 

أخبارها،  قلة  مع  الماهانية  اإلمارة  أن  الشك 

نواحي  في  جميلة  آثــاًرا  تركت  مدتها،  وقصر 

ســنــدان وكــجــرات وســوراشــتــر، وأنــهــا كانت 

اسم  أن  بدليل  المسلمين،  العرب  عند  معروفة 

الشعراء  بعض  شعر  في  ورد  كمدينة  سندان 

العرب، وهذا يدل على أنها مدينة كان لها أهميتها 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وأنها كانت 

في يوم من األيام ذات مكانة عظيمة)83).

الحقيقة ال توجد معلومات كافية إلبراز  وفي 

المالمح الحضارية لإلمارة الماهانية في سندان، 

مظاهر  لبعض  حية  صورة  رسم  يمكننا  ولكن 

بعض  لسان  على  وردت  التي  الــحــضــارة، 

الجغرافيين الذين زاروا المدينة بعد زوال الحكم 

الماهاني، حيث إن بعض العادات والتقاليد القديمة 

رغم  المجتمع،  في  ومؤثرة  وظاهرة  قائمة  تظل 

مظاهرها  وتجلت  واألزمنة.  األوقات  اختالف 

االقتصادية،  والحياة  واالدارة،  الحكم  نُظم  في 

واالجتماعية، والثقافية. كما سيتضح فيما يأتي:
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أوًلا: نظم الحكم واإلدارة 

دقيقة  صــورة  نرسم  أن  الميسور  من  ليس 
للتقسيم اإلداري للسندان، أو نظام الحكم المحلي 
في أقسامه اإلدارية، فالمصادر ال تشير إلى هذا 
محاولة  هو  به  القيام  يمكننا  ما  وكل  الموضوع، 
ثنايا  في  المعلومات  من  اليسير  النزر  استقراء 
يتبعها  سندان  كانت  حيث  الجغرافية،  األخبار 
تكون  وقراها  المدينة  فكانت  القرى،  من  عدد 
حيًزا كان يطلق عليه رستاق)84)، تتراوح أهميتها 
بأهمية ما تحتويه من حيز زراعي، فقد وصفها 

االصخري))8) بأنها " مدينة خصبة واسعة".

● الوالي

ولقد تمتعت سندان في عهد بني ماهان بنوع 
هذه  أمــراء  انفرد  حيث  الذاتي،  االستقالل  من 
الحكم  نظام  وكــان  البالد،  في  بالحكم  األســرة 
فيذكر  الــوراثــة،  على  يقوم  اإلمـــارة  هــذه  في 
البالذري)86) لما مات اْلَفْضل ْبن ماهان تولى ابنه 
د ْبن اْلَفْضل ْبن ماهان ثم ماهان ْبن اْلَفْضل.  ُمَحمَّ
واالقتصادية  اإلداريــة  دون  الدينية  التبعية  مع 

للخليفة العباسي)87).

الجهاز  رأس  على  الماهاني  األمير  وكــان 
عن  المسئول  كان  حيث  السندان،  في  التنفيذي 
مثل:  والعسكـرية)88)،  السياسيـة  الجوانب  كافة 
نظم الحكـم التي سادت العالم اإلسالمي آنذاك)89)، 
حيث كان أمراء هذه امارة يرعون تعاليم االسالم 
في سياسة البالد – خاصة في معاملة الهندوس، 
أجبروا  أو  لدينهم،  تعصبوا  أنهم  عنهم  يؤثر  فلم 
كانت  وإنما  ــالم،  اإلس في  الدخول  على  أحــًدا 

سياستهم مبنية على العدل والمساواة)90).

هناك  يكـون  أن  الحكـم  اقتضت ظروف  وقد 
وزراء يساعدون أمراء بنـي ماهـان على تحمل 
اإلمــارة،  شئون  على  واإلشــراف  الحكم  أعباء 
األمير  جانب  إلى  القاضي  وجود  إلى  باإلضافة 
والوزير، ليشرف على شئون األوقاف اإلسالمية، 

ويشارك في تطبيق الشريعة)91).
● الدواوين)92(

رسم  في  تسهم  دواويــن  عــدة  وجــدت  ولقد 
ما  أهمها  من  كان  السندان،  في  العامة  اإلدارة 

يأتي: 

تصدر  الذي  الديوان  هو  الرسائل:  ديــوان 
الواليات  في  والملوك  األمراء  إلى  الرسائل  منه 
المختلفة، فقد كان هناك ديوان للرسائل في االمارة 
حريًصا  ماهان  ْبن  اْلَفْضل  كان  حيث  الماهانية؛ 
منذ تأسيس إمارته، على مراسلة الخليفة العباسي 
البالذري)93)  يقول  الصدد  هذا  وفي  المأمون، 
فتح  سامة  بني  مولى  ماهان  بن  اْلَفْضل  "كان 
المأمون رحمه  إِلَى  وبعث  عليها،  وغلب  سندان 

اللَّه بفيل وكاتبه".

بين  قائمة  واالتــصــاالت  المراسالت  ظلت 
الدولتين العباسية والماهانية، عن طريق الرسائل 
المتبادلة بينهما، طيلة فترة حكم االمارة لسندان، 
الخليفة  الفضل  بن  ماهان  األمير  راســل  فقد 
على  استولى  عندما  بالله،  المعتصم  العباسي 

اإلمارة في غياب أخيه)94).

على  لإلشراف  الرسائل  ــوان  دي ُوجــد  كما 
مراسالت األمير الماهاني مع جيرانهم من حكام 
على  الديوان  هذا  دور  واقتصر  والهند،  السند 
وجمع  المستعجلة،  غير  األمور  في  المراسالت 

األموال من المناطق التابعة لها))9).
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أبي  بن  معاوية  الخليفة  يُعد  البريد:  ديوان 
في  البريد  نظام  بوضع  اهتم  من  أول  سفيان 
من  البالد  أخبار  إليه  لتسرع  وذلــك  ــالم،  اإلس
جميع أطرافهـا)96)، ولكن أمر البريد أحكم ونظم 
فقد كان  بن مروان،  الملك  الخليفة عبد  في عهد 

حريًصا عليه وشديد التعلق به)97).  

ويُعد ديوان البريد من أهم الدواوين التي كانت 
بن  الفضل  استقر  أن  فبعد  سندان،  في   موجودة 
في  شرع   المدينة  على  سيطرته  وبسط  ماهان 
منذ  المهم  دوره  ويظهر  اإلدارية،  األمور  تنظيم 
إلى  كتاًبا  االمارة، حيث أرسل  اعتلى عرش  أن 
الخليفة المأمون، مصحوبا بالهدايا الثمينة، كذلك 
كان لهذا الديوان وجود قوى في عهد خلفائه)98). 

ديوان الشرطـة: يعتمد عليه الوالي في حفظ 
المجـرمين  األمـن، ومطاردة  واستـقرار  النظام، 
وأهـل الفسـاد، وتنفيذ العقـوبـات، وتوجيه االتهـام، 
المجرمين  على  العقـوبـة  وتوقيـع  والتحقيـق 
والجناة في المخـالفـات المدنية التي كانت ال تدخل 
في اختصـاص القاضـي الشـرعـي، وإقـامة الحـد 
على شرب الخمر والزنى، ويذكر ابن خلدون)99) 
قسميـن:  إلى  انقسمت  قد  الشرطـة  وظيفة  أن 
حدودهـا،  وإقامـة  الجرائم  على  التّهمة  "وظيفـة 
ومباشـرة القطع والقصـاص حيث يتعيّـن ونصب 
بموجب  فيهـا  يحكم  حاكـم  الّدول  هذه  في  لذلك 
السياسة دون مراجعة األحكـام الّشـرعيّـة ويسّمى 
وبقي  الّشرطة،  باسم  وتـارة  الـوالي  باسم  تـارة 
الثّابتة  الجرائم  في  الحدود  وإقامة  التّعازير  قسم 
شرًعا فجمع ذلك للقاضي مع ما تقّدم وصار ذلك 

من توابع وظيفة واليته".

مدينة  في  الشرطة  نظام  يخص  فيما  أمــا 
سندان، فلم يرد ما يشير إلى وجود نظام خاص 
الماهانية،  البالد خالل عهد اإلمارة  للشرطة في 
ولكن الشك في أن نفس نظام الشرطة بالواليات 
فالبد  سندان،  في  به  معمواًل  كان  اإلسالمية 
أرواح  على  للمحافظة  للشرطة  نظام  وجود  من 
الناس وأموالهم وأغراضهم من التلف والتعرض 

لإلساءة)100).

النظم الحربية

في  إمارتهم  قيام  منذ  ماهان  بنو  حــرص 
السندان عام 198هـ / 813م، على أن يكون لهم 
جيًشا قوًيا، يوفر األمن للسكان داخلًيا وخارجًيا، 
الفضل  بن  محمد  عهد  في  ــارة  اإلم أن  ويبدو 
أن  أراد  لذلك  ــار،  واالزده بالقوة  تتمتع  كانت 
الهندية  المناطق  بفتح بعض  إمارته  يوسع حدود 
المجاورة لسندان، وجهز الجيش وأسطول بحري 
عظيم يتكون من سبعين سفينة، كما حرص على 
نشر األمن والسالم، وتأمين الطرق التجارية أمام 
األسطول،  من  بحرية  قوة  وجه  حيث  القوافل، 
للقضاء على القراصنة الميد، الذين كانوا يسببون 
خسائر فادحة للتجار، وقتل منهم خلًقا كثيًرا حتى 
لنفسه  وأمن  منطقتهم،  على  وسيطر  أخضعهم، 
وفتحها  الهندية  فالي  مدينة  نحو  فتقدم  الطريق، 

وضمها إلمارته)101).

ومن الواضح أن جيش بني ماهان كان كبير 
حروبهم  في  استعملوا  فقد  التسليح،  عظيم  العدد 
السيوف، والنبال، والخناجر، والرمح، والقوس، 
والدرع)102)، والخوذة، وغيرها من آالت الحرب 
التي كانت مستعملة في ذلك العصر، كما اعتمدوا 

على المنجنيق)103).
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ثانًيا: الحياة االقتصادية

تُعد الحياة االقتصادية عصب األمم والشعوب، 
الحياة  على  الدارسون  يتعرف  طريقها  وعن 
والمجتمعات  للشعوب  والثقافية  االجتماعية 
أية  في  االقتصادية  الحالة  وتعتمد  المختلفة، 
كالزراعة،  أساسية،  مصادر  ثالثة  على  دولة 
في  وازدهــار  تقدم  وأي  والتجارة،  والصناعة، 
إحدى هذه المصادر يؤثر بشكل كبير على تقدم 
فإنَّ  والعكس  وازدهارهما،  اآلخرين  المصدرين 
على  بالسلب  يؤثر  وانكماشه  أحدهما  فتدهور 

المصدرين اآلخرين.

● الزراعة 

عصر  خالل  السندان  في  الزراعة  تميزت 
اإلمارة الماهانية بالتقدم واالزدهار؛ نظًرا لتنوع 
خصبة،  تربة  من  ذلك  على  المساعدة  العوامل 
ويصفها كال من اإلصطخري)104) والمهلبي))10) 
في  حار  ومناخها  واسعة".  خصبة  مدينة  "بأنها 
تمتعت  فقــد  ذلك  ورغــم  الصيف)106)،  فصل 
وتوافر  الشتاء)107)،  فصل  في  المعتدل  بالمناخ 
المدينة جنوب  تقع  كاألنهار، حيث  مياه  مصادر 
شرق نهر السند )مهران()108)، واألمطار مصدًرا 
فكان  سندان،  في  العذبة  المياه  مصادر  من 
كان  حيث  المطر؛  موسم  هو  بها  الصيف  فصل 
يمطرون  وال  الصيف  في  يُْمطرون  الهند  أهل 
كاألنهار،  مياه  مصادر  وتوافر  الشتاء)109)،  فى 
المدينة جنوب شرق نهر مهران)110)،  تقع  حيث 
في  العذبة  المياه  مصادر  من  مصدًرا  واألمطار 
سندان، فكان فصل الصيف بها هو موسم المطر؛ 
وال  الصيف  في  يُْمطرون  الهند  أهل  كان  حيث 

يمطرون في فصل الشتاء)111).

ألنه  الزراعة  موسم  هو  الصيف  موسم  يُعد 
على  سندان  أهالي  فيحرص  األمطار،  موسم 
النشاط  ويضعف  الموسم،  ذلك  في  الزراعة 
المحاصيل  تلك  أهم  من  األرز  ويعد  التجاري، 
يعتمد  مدينة سندان، حيث  في  تزرع  كانت  التي 
والفلفل)113)،  طعامهم)112)،  في  األهالي  عليه 
العسل  بكثرة  أيضا  واشتهرت  والــقــثــاء)114)، 

الممتاز))11).

ومن أشجار األخشاب التي تزرع في سندان 
الخلفاء  إلى  كهدايا  يرسل  كان  الذي  الساج)116) 
بن  ماهان  أن  البالذري)117)  ذكر  فقد   واألمراء، 
هدية  بالله  المعتصم  الخليفة  إلى  أرسل  اْلَفْضل 
مثله  العراق  أهل  ير  لم  ساج  عن  عبارة  قيمة 
والــقــنــا)118)،  والجمال،  والــطــول  العظمة  في 

والقسط)119)، والخيزران)120).

كما اشتهرت السندان بالفواكه المختلفة – التي 
امتدحها أحد الشعراء بقوله:

ــًة ــَه ــاِك ـــــوَب َف ــــو أَيُّ ـــيَّ أَُب ــــَدى إل أْه

ِمن أَْرِض َسْنَداَن َياللِه ِمن ُطَرِف)121(.

الــمــوز)122)،  ســنــدان:  فــواكــه  أشهر  ــن  وم
ــاره  ــج ـــف أش ــــذي وص ـــج)123) ال ــــ ـــارن ـــن وال
األغصان،  متشابكة  بأنها  المسعــودي)124) 
وثمارها تبدو كالنجــــوم فمنها األحمر واألصفر. 
فى طعمها  الخوخ  تشبه  التي  اأَلْنَبج))12)  وفاكهة 

وشكلها)126).

من  الكثير  بإنتاج  سندان  مدينة  اشتهرت  وقد 
أشجار النارجيل )جوز الهند()127)، واأْلُْتُرج)128) 
طيبة  رائحة  ذات  بأنها  أشجارها  وصف  التي 
هذه  أن  المسعودي)129)  وذكــر  جميل.  ولونها 
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الهند  بالد  من  األترج  نقل  إذا  تختفي  الصفات 
تغير  إلى  ذلك  وعــزا  أخــرى،  بالد  في  وزرع 
العوامل البيئية كالماء والهواء والتربة، وأضاف 
من  جلب  المدور،  واألتــرج  النارنج  شجر  أن 
أرض الهند بعد سنة ثالثمائة هجرية، وزرع في 
ُعمان ثم نقل إلى البصرة والعراق والشام، حتى 
كثر في سواحل الشام وفلسطين ومصر، فاختفت 
الحسن  واللـون  الطيبة،  الخمرية  الروائح  منه 
الهواء  لتغير  وذلــك  الهنـد،  بــأرض  فيه  الــذي 
سندان  افتقرت  فقد  ذلك  ورغم  والماء.  والتربة 
فكانت  والكمثرى  والتمر  كالتفاح  الفاكهة  لبعض 

تجلب من الخارج)130).

التي  الحيوانات  أنواع  إلى  المصادر  تشر  لم 
توجد في السندان سوى ما أشار إليه البالذري)131) 
في إرسال اْلَفْضل ْبن ماهان إلى الخليفة المأمون 
بالهدايا الثمينة ومنها فيل عظيم، السيما أن بالد 
على  الفيل  فحاز  الفيلة،  بتربية  مشهورة  الهند 
المسعودي)132)، حيث  اهتمام  مساحة واسعة من 
ذكره مرات، وتعرض ألهميته وكثير من صفاته، 
أن  وأضاف  الهند،  أرض  في  يتكاثر  إنه  فذكر 
الفيلة في الهند ليست من الحيوانات البرية، وإنما 
هي أليفة تعيش بين الناس، ويستعملونها في النقل 

والحروب.

عظم  مع  الفيــل  أن  المسعــــودي)133)  وذكر 
صاحبـه  بين  يميز  النفس،  لطيف  فهو  جسمه 
وبيّن  والترويض،  التدريب  ويقبل  وعـــدّوه، 
بالنسبة  للفيـل  االقتصادية  أهميته  المسعـــودي 
النقل  في  استخدامه  إلــى  فباإلضافة  للهــند، 
تباع  التي  أنيابه  من  يستفيدون  فإنهم  والحروب 
صنع  في  جلوده  من  ويستفيدون  عالية.  بأثمان 

التروس)134).

● الصناعة 

الموجودة  الطبيعية  العوامل  بعض  ساعدت 
من  الصناعي،  النشاط  قيام  على  سندان  في 
فوصف  الــخــام،  الــمــواد  توفر  العوامل  هــذه 
المسعودي))13) أرض الهند فقال: "بحر الهند في 
قعره اللؤلؤ، وفي جباله الجواهر ومعادن الذهب 
دوابه  أفواه  وفي  القلعي،  والرصاص  والفضة 
والقنا  والخيزران  األبنوس  منابته  وفي  العاج، 

والبقم والساج والعود". 

الصناعات؛  من  بالعديد  سندان  اشتهرت  وقد 
على  تقوم  كانت  التي  الغذائية  الصناعات  فمنها 
ومن  بالمدينة،  الموجودة  الزراعية  المحاصيل 
السكر-  قصب  محصول  المحاصيل  تلك  أهم 
مثل  الصناعات،  العديد من  في  يدخل  كان  الذي 
نوع  )وهــي  الفانيذ  وصناعة  السكر،  صناعة 
العسل،  صناعة  هناك  كانت  كما  الحلوى(،  من 
البلدان  إلى سائر  والتي كانت تصدر من سندان 

اإلسالمية)136).

كما تميزوا فى صنع األشربة من جوز الهند 
في  ما  باستخراج  وذلك  النارجيل،  حليب  مثل: 
في  يجتمع  منها  ينزل  ما  وكل  الجوزة،  باطن 
شيء،  الثمرة  داخــل  في  تبقى  ال  حتى  صحفة 
مثل  أبيض  حليًبا  فيصير  بالماء،  ذلك  يخلط  ثم 

اللبن)137). 

في  والمنسوجات  األقمشة  صناعة  ازدهرت 
والحريرية  القطنية  المختلفة؛  بأنواعها  سندان 
والصوفية، وهي من الصناعات القديمة الموجودة 
بها، وتطورت هذه الصناعة في عهد بني ماهان 
تلك  على  المقدسي)138)  أكد  ولقد  كبير،  بشكل 
الكثير  األرز  بقوله: "ويحمل من سندان  الحقيقة 
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وثياب". وأولى أهل سندان اهتماًما كبيًرا بصناعة 
األقمشة  والمنسوجات، فصارت من الصناعات 
الطرازي)139)  ويذكر  المجتمع،  داخل  المهمة 
الصناعة  بهذه  أكثر  اشتهرت  التي  المدن  فمن 
مدينة سندان وكانت منسوجاتها وأثوابها الجاهزة 

ومفارشها تصدر إلى البالد العربية. 

الصناعات  الفترة  تلك  في  بسندان  تطورت 
الخشبية، حيث تمتعت المدينة بكثرة أخشابها التي 
النارجيل واألبنوس والخيزران  تنتج من أشجار 
والقنا والساج المتوافرة بكثرة في البالد , ويَُصدر 
الساج  فخشب  العربية)140)،  البالد  إلى  بعضها 
ببالد  البيوت  بناء  في  يستعمل  ما  أحسن  الهندي 
لبيوت  واألمتعة  األدوات  منه  وتصنع  المشرق، 
"أن  الــبــالذري)141)  ذكر  فقد  واألمــراء؛  السادة 
المعتصم  الخليفة  إلى  أرسل  اْلَفْضل  بن  ماهان 
أهل  ير  لم  ســاج  عن  عبارة  قيمة  هدية  بالله 
العراق مثله في العظمة والطول والجمال ". كما 
المنزلي  األثاث  األخشاب  هذه  من  يصنع  كان 
والصناديق،  كالكراسي،  الخشبية  واألدوات 

واألبواب، والشبابيك وغيرها)142).

ومن الصناعات التي القت اهتماًما كبيًرا من 
يتكون  فمنها  السفن  صناعة  ماهان  بنى  جانب 
أغراض  في  يستخدم  الذي  الماهاني،  األسطول 
من  تصنع  السفن  كانت  فقد  والتجارة،  الحرب 
النارجيل والساج وغيرها من األخشاب  أخشاب 
بسندان)143)،  كبيرة  بكميات  المتوفرة  األخرى 
وقد  الصناعة،  هذه  رواج  على  ساعدت  والتي 
تميزت هذه األخشاب خاصة الساج منها بالجودة 
االستخدام،  وسهولة  االحتمال،  وشدة  والصالبة 

وعدم التقلص)144)، وسعى الفضل بن ماهان منذ 
السفن  من  كبيرة  ترسانة  بناء  إلى  السندان  فتح 

اكتملت في عهد ابنه محمد بن الفضل))14).

تُعد البارجة إحدى السفن التي كانت موجودة 
الفضل  بن  محمد  استخدمها  والتي  سندان،  في 
فيقول  الهند،  قراصنة  مع  حروبه  في  الماهاني 
د ْبن اْلَفْضل  البالذري)146): ".. فلما مات قام ُمَحمَّ
إِلَى  بارجة  سبعين  في  فسار  مقامه  ماهان  اْبن 
ورجع  فالي  وافتتح  خلًقا  منهم  فقتل  الهند،  ميد 
الكلمة  من  مأخوذة  كلمة  والبارجة  سندان".  إِلَى 
ذاع  مشهورة  سفينة  وهي  "بيرا")147)  الهندية 
مكشوفة  كبيرة  سفينة  وهي  الهنود،  عند  صيتها 

السطح تستوعب أعدادا كثيرة من الرجال)148).

● التجارة

يُعد النشاط التجاري لمدينة السندان هو النشاط 
الرئيس ألهلهـا، للحد الذي جعل الحميــــري)149) 
تجار  أهلها  األهل  متحضرة  مدينة  "هي  يقول: 
مياسير متجولون، والمسافر إليها كثير والخارج 
قائال:  الــعــزيــزي)0)1)  ووصفها  كثير"،  عنها 
أجّل  من  وهي  الطرق،  مجمع  سندان  "ومدينة 

فرضة على البحر".

التجارة،  في  متقدًما  مكاًنا  سندان  احتلت  وقد 
اإلمــارة  عصر  فــي  ا  كــبــيــًرً نشاًطا  ونشطت 
الماهانية، وكان تجار سندان في خالل رحالتهم 
بلد  من  وينتقلون  وبحًرا،  بًرا  األقطار  يجوبون 
والحجاز  بغداد  إلى  تجارتهم  وذهبت  بلد،  إلى 
والشام ومصر وعمان؛ فضاًل عن فارس والهند 
والصين، وكانت تجارة سندان مظهًرا من مظاهر 
والهند)1)1)،  السند  في  اإلسالمية  الحضارة  تقدم 
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حيث حرصت اإلمارة الماهانية على نشر األمن 
القوافل،  أمام  التجارية  الطرق  وتأمين  والسالم 
قراصنة  على  للقضاء  بحرية  قوة  وجهت  حيث 
فادحة  خسائر  يسببون  كانوا  الذين   – البحر 

للتجار)2)1).

الموانئ  إلي  مباشرة  السفن  تنطلق  كانت 
مروًرا  عمان  موانئ  في  الوقوف  دون  الفارسية 
سندان،  إلــى  ثم  الديبل  إلــى  ثم  ــارا  ث بجزيرة 
وصواًل إلى ميناء لويكي كومـي)3)1) في الصين 
هذا  نفس  في  وتعود  السفن،  حمولة  غ  تَفرَّ حيث 

الطريــق محملة بمنتجات تلك البالد)4)1).

ثالًثا: الحياة الثقافية

العرب  عند  ومشهورة  معروفة  سندان  كانت 
العباسيين  الشعراء  ــا  زاره لذلك  المسلمين، 
 -  206( البُْحتِري  منهم  شعرهم  في  وذكروها 
الَعَتاِهَية  أبو  898م()))1)،   -  821  / 284هـــ 
)130 - 211 هـ / 748 - 826 م()6)1)، وهذا 
السياسية  أهميتها  لها  مدينة  كانت  أنها  على  يدل 

واالجتماعية والتجارية. 

لما زارها البحتري أنشد قائال:

أمواجــه فــي  البحر  ركــبــت  ولــقــد 

ــل فـــي بــيــاس ــي ــل ـــول ال وركـــبـــت ه

وعرضها ــالد  ــب ال أطـــوال  وقطعت 

ما بين سنــدان وبين سجـــــــاس)157(

وذكرها أبو العتاهية في شعره متألما بقوله: 

لسندان افترقنا  كنا  ذا  على  ــا  م

اإلخــــــاء ــا  عــهــدن ــذا  ــك ه ـــا  وم

البيض بالهنــد  ــاس  ــن ال تــضــرب 
الــوفـــــاء)158( وتنسى  غدرهم  علي 

معروفة  سندان  مدينة  كانت  القول:  صفوة 
زارها  لذلك  المسلمين،  العرب  عند  ومشهورة 
بعض الشعراء العباسيين وذكروها في أشعارهم، 
أهميتها  لها  كانت  إمــارة  أنها  على  يدل  وهــذا 
السياسية واالجتماعية والتجارية، وأن المسلمين 

بها كانوا يتمتعون بقوة وأهمية كبيرة.

الخاتمة

أوًلا: النتائ������ج

العربية  اإلمــارات  تاريخ  دراسة  أن  شك  ال 
المستقلة في شبه القارة الهندية، يمثل ثمرة يانعة 
اإلسالمي  الفكر  بناء  في  وإسهاماتهم  للمسلمين 
عناصره  مدار  على  البحث  كشف  وقد  العالمي، 
المسلمين  أداه  الذي  والحضاري  السياسي  الدور 
الحضارية  كما عرض إلسهاماتهم  السندان،  في 
التي كان لها دوًرا كبيًرا في تثبت أقدام المسلمين 
وقد  البقعة،  هذه  في  اإلسالمية  الحضارة  ورقي 
النتائج وهى ما  الدراسة عن كثير من  تمخضت 

يأتي:-

في  نشاًطا  والسند  الهند  بالد  شهدت  أواًل: 
االسالم،  إليها  وصل  أن  منذ  الحياة  شئون  كافة 
السياسية  القيادة  لدى  قيادًيا  مركزا  وأصبحت 

بالسند.

ثانًيا: كان الموقف المتسامح الذي اتصف به 
حكام المسلمين في السندان؛ أثرا كبيًرا في نشر 

اإلسالم والحضارة اإلسالمية.

أول  بالَسْنَدان –  الماهـانية  اإلمارة  تُعد  ثالًثا: 
الهندية؛  القارة  شبه  في  مستقلة  عربية  إمــارة 

تستقل بالنفوذ والسلطان عن الخالفة العباسية.
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رابًعا: لم تدم اإلمارة الماهـانية طوياًل، فكان 
الدويالت؛  عمر  بقياس  قلياًل  الزمني  عمرها 
محمد  األخوين  بين  والنزاع  الشقاق  حدث  حيث 
تعرضت  والشقاق  النزاع  هذا  وبسبب  وماهان، 

اإلمارة الماهانية للضعف ثم الزوال.

لإلمارة  الخارجية  العالقات  تميزت  خامًسا: 
في  العباسية  الخالفة  مع  سواء  بالود  الماهانية 
بغداد، أو غيرها من الدول األخرى في المشرق.     

االقتصادية  األوضـاع  ــرت  ازده ســادًســا: 
حكم  فترة  في  بالسندان  والثقافية  واالجتماعية 

أمراء بني ماهان.

سابًعا: نجح الفضل بن ماهان الذي كان حاكًما 
يخرج  أن  الهند،  حدود  على  سندية  منطقة  على 
كجرات،  شمال  نحو  جنوبا  جيشه  رأس  على 
وتحديدا نحو منطقة َسْنَدان في سورشترا، وتمكن 
يؤسس  وأن  / )83م(،  عام )221هـ  فتحها  من 
ضبط  من  وتمكن  مستقلة،  عربية  ــارة  إم بها 

األمور بها، ووطد األمن فيها.

لفترة  السندان  ماهان  بني  حكام  ثامًنا: ضبط 
من الزمان، وعملوا على استتاب األمن والنظام، 
أهلها  يرهقوا  فلم  ناجحة،  مالية  سياسة  واتبعوا 
خطر  على  قضوا  كما  الباهظة،  بالضرائب 
القراصنة؛ مما جعلهم يشعرون باالرتياح العام، 
ازدهار  على  ساعد  مما  تجارتهم،  فازدهرت 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

تاسًعا: تأثرت نظم الحكم واالدارة في اإلمارة 
الماهانية بالسندان باألسلوب الهندي مع المحافظة 

على روح النظام العربي اإلسالمي.

عاشرا: عرفت اإلمارة الماهانية معظم النظم 
العالم اإلسالمي  التي كانت منتشرة في  اإلدارية 
والبريد  الرسائل  ديوان  النظم  هذه  ومن  آنذاك، 

والشرطة وغيرها.

الحادي عشر: ازدهرت األوضاع االقتصادية 
عصر  خالل  السندان  في  والثقافية  واالجتماعية 

اإلمارة الماهانية العربية.

ثانًيا: التوصيات:

كان البد من الخروج من الدراسة بمجموعة 
من التوصيات التي يجب أن تؤخذ في االعتبار، 

وهي:

التاريخ  بدراسة  والمهتمين  بالباحثين  أهيب   -
شبه  دراســة  إلى  نظرهم  بتوجيه  اإلسالمي 
القارة الهندية؛ فالمكتبة العربية في حاجة إلى 

كثير من هذه األعمال.

القارة  شبة  إلى  العلمية  البعثات  توفير  أتمنى   -
الهندية حتى يتسنى لنا معرفة تاريخ هذه البالد 

بصورة أوضح وأدق.

شبة  تاريخ  في  للباحثين  الالزم  الدعم  توفير   -
الجيد  البحث  على  لتشجيعهم  الهندية؛  القارة 
للحصول على معلومات جديدة عن هذا اإلقليم 

المهم. 

الدول  في  العلمي  بالبحث  المهتمين  أدعــو   -
من  العديد  عقد  إلــى  واإلسالمية  العربية 
المؤتمرات والندوات العلمية حول تاريخ شبة 
فترة  في  خاصة  وحضارتها  الهندية  القارة 

الحكم العربي لها.

اللغات  مجال  في  الباحثين  بجموع  أهيب   -
والهندية  والسندية  واألورديـــة  الفارسية 
بترجمة  اهتماًما  يولوا  أن  بها،  والعارفين 
اللغات إلى  التاريخية واألدبية في تلك  الكتب 

اللغة العربية.
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المالحق

ملحق الخرائط

 
خريطة توضح موقع سندان من بالد الهند)9)1)

ملحق الرسائل
رسالة الحجاج بن يوسف إلى محمد بن القاسم الثقفي 

رأس  على  أرسلتك  حينما  إنني  العم  ابن  يا 
للخليفة  تعهدت  قد  والهند  السند  بالد  لفتح  جيش 
الوليد بن عبد الملك إنني سأعيد أضعاف المبالغ 
والفتوحات،  الحملة  على  تصرف  سوف  التي 
وهي في ذمتي حتى أعيدها إلى بيت المال، وبعد 
ما يصرف على  بأن  والتمحيص ظهر  التفحص 
حملة محمد بن القاسم هو مبلغ ستون ألف درهم 
الفتح  من  وصل  ما  وأن  الخالصة،  الفضة  من 

مائة  بلغت  قد  واألقمشة  واألجناس  النقود  من 

تبني  بأن  أوصيك  وإنني  درهم،  ألف  وعشرين 

المساجد والمنابر في أي مكان أو مدينة أو قصبة 

تحل فيها، وأن تضرب النقود باسم دار الخالفة، 

فإنك قد كنت سعد جيش اإلسالم، وأينما اتجهت 

إلى واليات الكفار فإنها ستخضع وتدين لك.

كتب في سنة أربع وتسعين من الهجرة)160).
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ملحق حكام اإلمارة الماهانية في السندان)161(.

اسم الوالي

فضل بن ماهان

محمد بن فضل بن ماهان

ماهان بن فضل بن ماهان

الحواشي

في ( 1) النسائـي  اإلمام  رواه  ما  األحـاديث  تلك  ومن 
الله  صلي   - الرسول  مولـى  ثوبـان  عن  سننه 
أمتي  من  "عصابتان  قـال:  أنه   ،- وسلم  عليه 
الهـند  تغزو  عصابة  النار،  من  الله  أحرزهما 
روي  كما  مريم.  ابن  عيسـى  مع  تكون  وعصابة 
الله  رسول  وعدنا  قال:  أنه   )( هريرة  أبي  عن 
نفسي ومالي،  فيها  أنفق  أدركتها  فإن  الهـند،  غزو 
فأنا  رجعت  وإن  الشهداء،  أفضل  كنت  قتلت   وأن 
بن  )أحمد  النسائـي  انظر:  المحرر.  هريرة  أبو 
شعيب، ت303هـ / )91م(، كتاب السنـن الكبرى، 
1991م،  بيروت،  سليمان،  الغفار  عبد  تحقيق: 

جـ3، كتاب الجهاد، ص 28، رقم ))317).

القرشي، ( 2) العدوي  الخطاب  بن  عمر  حفص  أبو 
الفيل  عام  بعد  عمر  سيدنا  ولد  بالفاروق،  الملقب 
من  السادسة  السنة  في  وأسلم  سنة،  عشرة  بثالث 
الخالفة  وتولي  سنة،  وعشرون  سبع  وله  النبوة 
بعهد من أبي بكر في سنة ثالث عشرة من الهجرة، 
لؤلؤة  أبو  قتله  حتى  أيامه،  في  الفتوح  وكثرت 
سعد  ابن  انظر:  644م.   / 23هـ  سنة  المجوسي 
م(،   844  / 230هـ  ت  البصري،  الله  عبد  )أبو 
الطبقات الكبرى، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، 
274؛   -26( ص  جـ3،  1968م،  صــادر،  دار 
السيوطي )جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 
 911هـ/ )0)1م(: تاريخ الخلفاء، تحقيق: أحمد بن 
 / الصفا، ط 1، 1423هـ  مكتبة  القاهرة،  شعبان، 

)200م، ص 106- )12.

هو أبو عبدالله عثمان بن أبي العاص بن بشر بن ( 3)

عبد دهمـان بن عبد الله بن همام بن ابان وينتهي 
السند،  لغزو  األول  الرعيل  قائد  ثقيف،  إلى  نسبه 
ابن حزم  انظر:  البصرة والمدينة.  روى عنه أهل 
 4(6 ت  سعيد،  بن  أحمد  بن  علي  محمد  )أبــو 
تحقيق:  العرب،  أنساب  جمهرة  1063م(،   / هـ 
المعارف،  دار  القاهرة،  عبدالسالم محمد هارون، 
خطاب:  شيت  محمود  98؛  1، ص  جـ  1962م، 
قادة فتح بالد فارس )إيران(، بيروت، دار الفتح، 

)د. ت(، ص 262.

للمزيد عن هذه الغارات، انظر: محمد حسن محمد ( 4)
إمام: اقليم ُمْكَران من الفتح اإلسالمي حتى العصر 
الغوري )23 - 71)هـ /643 - )117م( دراسة 
تاريخية وحضارية، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، 
جامعة بنها، 1438هـ / 2016م، ص 34 – 36.

هو الحكم بن عمرو بن مجدع بن خريم بن الحارث ( ))
ابن نعيلة – ثعلبة بن مليك بن ضمرة بن بكر بن 
ولد  الغفاري، وهو من  الثعلبي  كنانة  بن  مناة  عبد 
ابن  انظر:  ورواية،  له صحبة   غفار،  أخى  نعيلة 
ص186؛   ،1 جـ  العرب،  أنساب  جمهرة  حزم، 
الذهبي )شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ت  
بيروت،  النبالء،  أعالم  سير  / 1348م(:  748هـ 
مؤسسة الرسالة، 1409هـ / 1988م، جـ 2، ص 

.293

نون ( 6) وآخره  وراء،  السكون،  ثم  بالضم  مكران: 
ـْند، وكانت مكران والية  أعجمية، يقع في بالد الّسِ
واسعة تشتمل على مدن وقري كـثيرة، يحدها من 
العربي،  البحر  الجنوب  ومن  سجستان،  الشمال 
انظر:  كرمان.  الغرب  ومن  الهند،  الشرق  ومن 
بن  الله  عبد  أبو  الدين  )شـــهاب  الحموي  ياقــوت 
عبــد الله، ت 626هـ / 1228م(، معجم البلدان، 
بيروت، دار صادر، 1397 هـ / 1977م، جـ )، 
 ص 179؛ البغدادي )صفي الدين عبد المؤمن بن 
مراصد  1338م(:   / هـ   739 ت  الحق،  عبد 
االطالع على أسماء األمكنة والبقاع، تحقيق: علي 
محمد البجاوي، بيروت، دار إحياء الكتب العربية، 

1374هـ / ))19م، جـ 3، ص 1301. 

310هـ ( 7) ت  جرير،  بن  محمد  جعفر  )أبو  الطبري 
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محمد  تحقيق:  والملوك،  الرسل  تاريخ  922م(:   /
ط  المعارف،  دار  مصر،  إبراهيم،  الفضل  أبو 
)أبو  األثيـر  ابن  ، جـ 4، ص 182؛  )د. ت(   ،2
ت  الدين،  بعز  الملقب  محمد  بن  علي  الحسن 
630هـ /1233م(: الكـامــل في التـاريخ، بيروت، 
)196م، جـ 3، ص )4 –  64؛ ابـن خلدون )عبد 
الرحمن بن محمد بن خلدون المغربـي، ت 808هـ 
/ )140م(: العبــر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  والعجم  العرب 
ص   ،2 جـ  1971م،  بيروت،  األكبر،  السلطـان 

.123 -113

أبو عبد الله عثمان بن عفان األموي القرشي، ولد ( 8)
في السنة السادسة من عام الفيل وأسلم قديًما، وهو 
ممن دعاه الصديق إلى اإلسالم، وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة، وحدثت في عهد خالفته الفتنة 
))6م.   / )3هـ  سنة  بمقتله  انتهت  التي  الكبري 
انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، جـ3، ص3)- 

80؛ السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص133- 144.

كريز، ( 9) بن  عامر  بن  الله  عبد  الرحمن  عبد  أبو 
صحابي جليل فتح جميع إقليم خراسان وكان والًيا 
شريٌف  وهو  معاوية،  عزله  حتى  عثمان  عهد  في 
في قومه باٌر بهم جواٌد كريٌم من أجود رجال قريش 
والعرب. انظر: ابن حجر العسقالني )شهاب الدين 
أحمد بن علي، ت 2)8هـ / 1449م(، اإلصابة في 
تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلى محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، 

ط 1، )141،  جـ )، ص 14.

الكاف، ( 10) المهملة وكسر  الحاء  بفتح  حكيم بن جبلة: 
جبل  ويقال  الكاف،  وفتح  الحاء  بضم  أيًضا  ويقال 
وجبلة، أحد األشراف األبطال، ومن كبار التابعين، 
كان ذا دين وتأله، أمره عثمان بن عفان على السند 
بن  على  أعوان  من  وكان  البصرة،  نزل  ثم  مدة، 
 أبي طالب. انظر: ابن خلكان )شمس الدين أحمد بن 
األعيان  وفيات  1282م(،   / 681هـ  ت  محمد، 
عباس،  إحسان  تحقيق:  الــزمــان،  أبناء  وأنباء 
بيروت، دار صادر، 1968م جـ7، ص9) - 61؛ 

الذهبي: سير أعالم النبالء، جـ3، ص31).

ابن خيـاط )خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة، ت ( 11)
240هـ  / 4)8م(: تاريخ خليفة بن خيـاط، تحقيق: 
طيبة، ط 3،  دار  الرياض،  العمري،  أكرم ضياء 
الكوفي )علي بن  1403هـ / 1983م، ص180؛ 
حامد بن أبي بكر، ت 613هـ / 1216م(: فتحنامه 
سند " ججنامه " تحقيق: سهيل زكار، بيروت، دار 

الفكر، 1992م، ص83.

عم ( 12) ابــن  المطلب،  عبد  بن  طالب  أبــي  بن  علي 
اإلسالم،  إلى  السابقين  وأحد  وصهره،  الرسول 
بني  من  خليفة  أول  وهو  الربانيين،  العلماء  وأحد 
أثر خالفه  استشهد سنة 40هـ/660م على  هاشم، 
سعد،  ابــن  انظر:  سفيان.  أبــي  بن  معاوية  مع 
السيوطي:  30؛  ص19-  جـ3،  السابق،  المصدر 

المصدر السابق، ص)14- 9)1.

أحد أجواد اإلسالم، وكان من فرسان علي بن أبي ( 13)
سنة  صفين  حرب  في  بالء  وأبلى  وقواده،  طالب 
المباركبوري:  انظر:  الهجرة.  من  وثالثين  سبع 
القاهرة،  السابع،  القرن  إلى  والهند  السند  رجال 
 ،2 جـ  1979م،   / 1398هـ  ط1،  األنصار،  دار 

ص378.

جابر، ( 14) بن  يحي  بن  أحمد  العباس  )أبو  البالذري 
ت 279هـ /892م(: فتوح البلدان، تحقيق: نجيب 
 ،1 ط  العصرية،  المكتبة  بيروت،  الماجدي، 

1428هـ / 2008م، ص 282.

األموي ( )1) سفيان  أبي  بن  معاوية  الرحمن  عبد  أبو 
من  وكان  مكة  فتح  يوم  وأبوه  هو  أسلم  القرشي، 
المؤلفة قلوبهم ثم حسن إسالمه، خرج معاوية على 
سيدنا علي، ثم خرج على الحسن بن على، فتنازل 
عام  المسلمين  لدماء  حقًنا  الخالفة  عن  الحسن  له 
41هـ /661م. انظر: السيوطي، المصدر السابق، 

ص170-164

عبد الله بن سوار بن همام العبدي من بني مرة بن ( 16)
همام، ولى الهند ثالث مرات، واستشهد بها، وذكر 
البحرين.  النبي على  أنه كان من عمال  ابن حجر 

انظر: ابن حجر، اإلصابة، جـ)، ص71.

قيقان: بكسر القاف وياء ساكنة وقاف أخري ونون، ( 17)
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شمال  في  وتقع  خراسان،  يلي  مما  السند  بالد  من 
أفغانستان الحالية. انظر: ياقوت الحموي، المشترك 
ط  الكتب،  عالم  بيروت،  والمفترق صقعا،  وضعا 
2، 1406هـ / 1986م، ص366؛ معجم البلدان، 

جـ 4، ص 23. 

ابن خياط: تاريخ ابن خياط، ص208؛ البالذري: ( 18)
المصدر السابق، ص)38.

مــروان، ( 19) بن  الملك  عبد  بن  الوليد  العباس  أبــو 
ودامت خالفته عشر  أبيه،  وفاة  بعد  الخالفة  تولي 
والملتان  السند  فتح  أيامه  في  وتم  تقريًبا،  سنين 
سنة  وتوفي  وغيرها،  النهر  ماوراء  وبالد  والهند 
انظر:  سنة.  وخمسون  إحدى  وله  96هـــ/714م، 
الذهبي، سير أعالم النبالء، جـ4، ص347-348؛ 

السيوطي: المصدر السابق، ص182- 183.

مدينة ( 20) فى  التجارى  النشاط  حافظ:  سيد طه  فيصل 
ـ 416هـ  الهبارية )240  الدولة  الديبل في عصر 
المصري،  المؤرخ  مجلة  )102م(،  ـ   8((  /
يناير   ،)38( العدد  القاهرة،  جامعة  اآلداب،  كلية 

2011م، ص 203.

هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل من ( 21)
أحد  وهو  660م،  40هـ/  عام  بالطائف  ولد  ثقيف 
مشاهير الوالة في العصر األموي، توفي في مدينة 
انظر:  سنة.  وخمسون  أربع  وعمره  عام،  واسط 
ابن  جـ4، ص343؛  النبالء،  أعالم  سير  الذهبي، 
خلكان، وفيات األعيان وأبناء أبناء الزمان، جـ2، 

ص29.

أبي ( 22) بن  الحكم  بن  محمد  بن  القاسم  بن  محمد  هو 
مالك  بن  معتب  بن  عامر  بن  مسعود  بن  عقيـل 
بن قصي  بن عوف  بن سعد  بن عمرو  كعب  ابن 
 –  98 ص  سند،  فتحنامه  الكوفي،  انظر:  الثقفي. 
 ،2 جـ  والهند،  السند  رجال  المباركبوري:  99؛ 

ص 00).

األمــم ( 23) تــاريــخ  مــحــاضــرات  الخضـري:  محمد 
 ،4 ط  اإلستقامة،  مطبعة  مصر،  اإلسالمية، 
غبار  محمد  غــالم  ص170؛  جـــ1،  4)13هــــ، 
وآخرون: تاريخ أفغانستان، تهران، مطبعة دولتي، 

1336ش، ص6)؛ 
 Majumdar: The Military System in Ancient India 

P.140. R.C Majumdar: Ancient India, Banares, 
National Banadrsidass, 1952, P.270 ; Sayed 
Hashimi: The Arab in Sind, Islamic Geography, 
Institute for The history of Arabic – Islamic 
Science at the Johann wolfgan Goethe, University 
Frankur Tammain, 1993, Vol.121, P.334

على ( 24) تقع  السند،  مدن  من  مشهورة  مدينة  يبُل:  الدَّ
ساحل البحر، كانت ميناءا تجارًيا مهًما، ويقال لها 
ثالثة  بعد  على  كراتشي  جنوبي  في  بهمبور  اليوم 
عملية  بعد  آثارها  وظهرت  منها،  ميال  وعشرين 
الحفر. انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ2، 
المشترك وضعا، ص )17 – 176؛  ص )49؛ 
/ )108م(:  هـ  الله، ت 487  عبيد  )أبي  البكري 
معجم ما استعجم من أسماء البالد، تحقيق: مصطفي 
السقا، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة، 1974 م، 
أبي  الدين  )شمس  الربوة  شيخ  69)؛  1، ص  جـ 
ت  الدمشقي،  األنصاري  طالب  أبي  محمد  الله 
727 هـ / 1326م(: نخبة الدهر في عجائب البر 
األكاديمية  مطبعة  بطرسبورغ،  روسيا،  والبحر، 
المباركبوري:  اإلمبراطورية، )186م، ص 19؛ 

رجال السند والهند، جـ 1، ص 33.

أحمد شلبي: موسوعة التاريخ االسالمي والحضارة ( )2)
ط  المصرية،  النهضة  مكتبة  القاهرة،  اإلسالمية، 
المريخي:  سيف  ص263؛   ،8 جـ  2،1990م، 
األحمر  والبحر  العربي  الخليج  في  القرصنة 
األولى  اإلسالمية  العصور  في  الهندي  والمحيط 
منتصف  اإلسالمية وحتى  العربية  الدولة  قيام  منذ 
اآلداب، جامعة  كلية  الهجري، مجلة  الثالث  القرن 

االسكندرية، العدد )8)(، 2008م، ص22.

الكوفي: المصدر السابق: ص 108؛ عبد الله مبشر ( 26)
الطرازي: موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة 
الحالية،  السند والبنجاب، باكستان  لبالد  اإلسالمية 
المعرفة،  عالم  جدة،  الندوي،  الحسن  أبي  تقديم: 
سيد  فيصل  ص172؛   ،1 جـ  1983م،   ،1 ط 
الديبل، ص  التجاري في مدينة  النشاط  طه حافظ: 
الحضارة  مظاهر  إبراهيم:  محمد  محمود  204؛ 
حتى  اإلسالمي  الفتح  منذ  الديبل  في  اإلسالمية 
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الميالدي،  العاشر   / الهجري  الرابع  القرن  نهاية 
رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة بني سويف، 

1437هـ / )201م، ص 17 – 18.

خياط: ( 27) ابن  ص173؛  السابق،  المصدر  الكوفي: 
)عماد  كثير  ابــن  ص)30؛  السابق،  المصدر 
 / 774هـ  ت  القرشي،  إسماعيل  الفداء  أبي  الدين 
البداية والنهاية، القاهرة، مكتبة الصفا،  1372م(: 
ط 1، 1423هـ / 2003م، جـ 9، ص73، ويذكر 
وعشرين  سبعة  داهر  جيش  في  األفيال  عدد  أن 
فيال،  مئة  عددهم  أن  الكوفي  يذكر  حين  في  فقط، 
تشتهر  البالد  تلك  وأن  المعقول خاصة  العدد  وهو 

بكثرة األفيال.

محمد ( 28) الله  عبد  ص)30؛  خياط،  ابــن  تاريخ 
في  اإلسالمية  والحضارة  التاريخ  الدين:  جمال 
الحكم  فترة  إلى آخر  السند والبنجاب  أو  الباكستان 
العربي، القاهرة، دار الصحوة، 1990م، ص3)؛ 
وحضارتهم  المسلمين  تاريخ  العظيم:  عبد  محمد 
شركة  القاهرة،  والبنجاب،  والسند  الهند  بالد  في 
82؛ ص81،  2009م،   ،1 ط  الفكر،    نوابغ 

.Majumdar: Op.Cit, P.278 

389؛ ( 29) ص388،  السابق،  المصدر  البالذري: 
ومن  الهند  فتوح  في  الثمين  العقد  المباركبوري: 
دار  القاهرة،  والتابعين،  الصحابة  من  فيها  ورد 

األنصار، 1980م، ص173.

ابن ( 30) ص389؛  السابق،  المصدر  ــالذري:  ــب ال
ص404؛  جـــ2،  العرب،  أنساب  جمهرة  حــزم: 
الهند،  فتوح  في  الثمين  العقد  المباركبوري: 

ص0)1.

اليعقوبي ( 31) ص)30؛  السابق،  المصدر  خياط:  ابن 
بن  وهب  بن  جعفر  بن  يعقوب   أبي  بن  )أحمد 
اليعقوبي،  تاريخ  896م(:   / 283هـ  ت  واضح، 
ص289؛  جـ2،  ت(،  )د.  صادر،  دار  بيروت، 
ص73؛  ،9 جـ  والنهاية،  البداية  كثير،   ابــن 

.Sayed Hashim: The Arab in Sind, P.341 

فوقها ( 32) من  مثناة  وتاء  السكون  ثم  بالضم  ُمْلَتان: 
وآخره نون، وهى من بـالد الســند الجليلة، وسميت 

الذي  المقدس  الملتــان  صنم  إلى  نسبة  ملتـان 
عام  المسلمون  فتحها  وعندما  بالمدينة،  يعبد  كان 
شديد  وقحط  ضيق  في  كانوا  712م   / ـــ  94ه
"فرج  فسموها  به  اتسعوا  كثيرا  ذهبا  فيها  فوجدوا 
بيت الذهب". انظر: االصطخـري، كتاب األقاليم، 
بن  عثمـان  التميمــي،  78؛  )د.ت(، ص  القاهرة، 
ذكر  في  األبصار  نـزهـة  بن منصور،  عبدالعزيز 
الكتب  بدار  مخطوط  األمصـار،  وملوك  األقاليم 
68؛  ص  تيمور(،  بلدان   1(0( رقم  المصرية، 
العمري )أحمد بن يحيي بن فضل الله، ت749هـ 
األمصار  في ممالك  األبصار  / 1348م(: مسالك 
الباب األول في مملكة الهند والسند، تحقيق: محمد 
المدنيين، 1411هـ  القاهرة، مطبعة  العوفي،  سالم 
التفاصيل  من  ولمزيد  /1990م، ص112–113. 
راجع كتابنا: من كنوز الحضارة اإلسالمية في شبه 

القارة الهندية )إقليم الُملتان نموذًجا(.

انظر نص الرسالة بالمالحق.( 33)

السابق، ص390؛ محمد عبد ( 34) المصدر  البالذري: 
دار  إقرأ،  سلسلة  السند مصر،  بطل  الغني حسن: 
عبد  الدين  عصام  ص0)؛  4)19م،  المعارف، 
الرؤوف الفقي: بالد الهند في العصر اإلسالمي منذ 
دار  القاهرة،  التيموري،  الغزو  فجر اإلسالم حتى 
الفكر العربي، 1416هـ / 1996م، ص14؛ محمد 
عبد العظيم: تاريخ المسلمين وحضارتهم، ص)9؛ 

.Sayed Hashimi: OP. Cit, P.344

محًبا ( )3) مفوًها  فصيًحا  الملك،  عبد  بن  سليمان  كان 
للغزو، ومن محاسنه أنه جعل عمر بن عبد العزيز 
كالوزير له، وكانت وفاته سنة 99هـ/717م. انظر: 
الذهبي، سير أعالم النبالء، جـ)، ص114-111، 

السيوطي: المصدر السابق، ص184- )18.

عزل ( 36) أراد  الـوليد  أن  إلى  الخـالف  هذا  يرجع 
في  الحجــاج  وأيــده  العهد،  واليـة  عن  سليمـان 
ذلك، فأسرهـا سليمان في نفسه، لذا انتقم من رجال 
 ،6 جـ  الرسل،  تاريخ  الطبري،  انظر:  الحجاج. 

ص 499.

ابن خيـاط: المصدر السابق، ص 318؛ ابن حزم: ( 37)
جمهرة أنساب العرب، جـ 2، ص 432؛ الذهبي: 
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سير أعالم النبالء، جـ 4، ص 443.

َسْنَداُن: مدينة من سواحل الهند، مالصقة للسند تبعد ( 38)
والمنصورة  الّديبل  وبين  بينها  تانة،  أيام من  ثالثة 
الطرق  مجمع  سندان  ومدينة  مراحل،  عشر  نحو 
ياقوت  انظر:  القسط والقنا والخيزران.  وهى بالد 
الحموي، معجم البلدان، جـ 3، ص 266 – 267؛ 
ت  علي،  بن  إسماعيل  الدين  )عماد  الفداء  أبو 
دار  بيروت،  البلدان،  تقويم  1331م(:   / 732هـ 
تسمى  اليوم  وهى   .3(9 ص  ت(،  )د.  صــادر، 
في  حاليا  وتقع  الهند،  في  المحلية  باللغة  سنجان 
السند  رجال  المباركبوري،  انظر:  بومباي.  مدينة 

والهند، ص 34.

من ( 39) وهي  بومباي  والية  شمال  اآلن  كجرات  تقع 
العرب،  بحر  على  يطل  وجنوبها  الهند،  واليات 
عاصمة  تعتبر  التي  أبــاد"  "أحمد  مدنها  وأشهر 
تجارية  صالت  لها  كانت  حيث  الكجرات،  بالد 
وثقافية في الماضي مع البالد العربية، وتتكلم اللغة 
الكجراتية. انظر: عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم 
في الهند، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ط 3، 1410هـ / 1990م، ص 2)1.

وهاء، ( 40) ونون  ألف  ثم  الفوقية  المثناة  بفتح  تــانة: 
الساحـل،  على  الهنـد  من  المليبار  غربي  تقع 
إحدى  اآلن  وهي  التانشية،  الثياب  إليها  وينسب 
 12 بعد  على  الجديدة،  مهاشترا  والية  محافظات 
كثير  بها  تزال  وال  الحالية،  بمباي  مدينة  من  ميال 
والمسلمون  الهندوس  عليها  يتردد  األضرحة  من 
أسماء  األضرحة  هذه  وألصحاب  السواء،  على 
تقويم  الفـداء،  أبو  انظر:  أثرية.  ومنـازل  عـربية 
المبــاركبــوري:  9)2؛   -2(8 ص  البلـدان، 
ص131؛  الـرسـالـة،  عهد  في  والهــند  العـرب 
محمد حبيب أحمد: بين الهـند والباكستـان، القاهرة، 
مكتبة األنجلو مصرية،0)19م، ص 24؛ مسعـود 
دار  بيروت،  اإلسالمية،  الدعوة  تاريخ  الندوي: 

العربية، )د.ت(، ص3.

بروص: ويطلق عليها بروش أو بروج، من أشهـر ( 41)
مدن الهند البحرية وأكبرها وأطيبها، وكانت ميناء 
فقد  أنه  إال  العربيـة،  السفن  فيه  وترسـو  مشهور 

أهميتـه بعد ذلك بقليـل؛ بسبب انتعـاش مينـاء تـانـــة 
احدي  اليوم  وبروص  اإلسـالمـــي،  الفتــح  بعد 
بالقرب  كـجـــرات  اقليم  في  الشهيرة  المديريـات 
بحر  على  بومبــاي  شمـال  آبــاد،  أحمد  مدينة  من 
بن  محمد  الدين  )شمس  المقدسي  انظر:   العــرب. 
380هـ  ت  البشاري،  البناء  بكر  أبي  بن  أحمد 
االقاليم،  معرفة  في  التقاسيم  أحسن  990م(،   /
404؛  ص  1991م،  مدبولي،  مكتبة  القاهرة، 
محمد حبيب أحمد: بين الهند والباكستان، ص)2.

وآخــره ( 42) ثانية  وسكون  ــه  أول بفتح  الديبل:  خــور 
وقد  البحر،  من  يمتد  كالخليج  وهو  مهملة،  راء 
"خور  منها  مواضع  عدة  إلى  "خــور"  أضيف 
أن  الحموي  ياقوت  ذكرها  وقد  بالسند،  الديبل" 
انظر:  المغيـرة.  أخاه  وليس  الحكم  هو  فتحه  الذي 
ص162؛  وضعا،  المشترك  الحموي،  ياقوت 
معجم البلدان، جـ3، ص481؛ المباركبوري: العقد 
الصحابة  فيها من  الهند وما ورد  فتوح  الثمين في 

والتابعين، ص44.

الكـوفـي: ( 43) ص384؛  السابق،  المصدر  البـالذري: 
المغيرة  أن  يذكر  لكنه  السابق، ص 63،  المصدر 
حاكمها  إليه  خرج  بعساكره  الديبــل  وصل  عنما 
أن  حيـن  في  المغيـرة،  استشهد  حتى  وحـاربهم 
هذه  في  انتصر  المغيـرة  أن  تذكـر  المصادر 
بعد  وسكـن  المعـركة  فى  يستشهد  ولم  المعركـة، 
بالبصرة؛  عثمـان  أخـيـه  مع  649م   / 29هـ  سنة 
بدال  الحكم  اسم  الحموي  يــاقـــوت  بدل  بينمـا 
انظر:  الديبـل.  خور  فتح  الذي  المغيرة  أخيه  من 
 ،3 جـ  البلـدان،  معجم  الحمــوي،  يـاقـــوت 
محمود  ص162؛  وضعـا،  المشترك  ص481؛ 
شيت خطاب: الهـند قبل الفتح اإلسالمي وفي أيامه، 
بيروت، دار قتيبة، ط 4، 1411هـ / 1991م، ص 

.81 – 80

فتوح البلدان، ص384 – )38.( 44)

رسائل ابن حزم األندلسي، تحقيق: احسان عباس، ( )4)
العربية  للدراسات  العربية  المؤسسة  بيروت، 

والنشر، ط 2، 1987م، جـ 2، ص 132.

من ( 46) جزءا  تعد  والتي  مــاروار  مدينة  نكون  ربما 
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التاريخ،  موسوعة  الطرازي،  انظر:  جدهبور. 
جـ1، ص )23.

الفائق ( 47) العود  يجلب  منه  بالهند  بلد  بالفتح،  َمْنَدل: 
الذي يقال له المندلي، وأنشد فيه: 

الشذا  ذكــّي  ثيابها..  في  بما  نــادى  مشت  ما  إذا   
المدن  من  عــدد  الهند  وفــي  المطيّر.  والمندلّي 
الشبه  قريب  أو  االسم  هذا  تحمل  التي  والمناطق 
بهذا  المعروفة  المنطقة  هنا  المقصود  وغالبا  منه، 
االسم على نهر سرسوتي، وفى تلك المنظقة مدينة 
المنطقة  بذكر  البالذري  واكتفى  فرماجرام،  قديمة 
معجم  الحمــوي،  يـاقـوت  انظر:  المدينة.  دون 

البلـدان، جـ )، ص 209.  

لم يتم تحقيق مكانها( 48)

392؛ ( 49)  -  391 ص  السابق،  المصدر  البالذري: 
اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، جـ 2، ص 316. 

وهى ( 0)) والغربية،  الشرقية  مالوه  إقليم  هى  الماليه: 
الطرازى،  انظر:  برديش.  مدهيا  والية  فى  حاليا 

المرجع السابق، جـ1، ص 236.

البالذري: المصدر السابق، ص 391 – 392.( 1))

ترجمة: عبد ( 2)) والسند،  الهند  فى  العربية  الحكومات 
الدراسات  معهد  مجلة  الجلبل،  عبد  عزت  العزيز 
اإلسالمية، إسالم آباد، عدد )3(، المجلد 8، سبتمبر 

1973م، ص 6).

هو محمد بن عبدالله بن محمد علي بن عبدالله بن ( 3))
رجاء  بالمهدي  لقب  المهدي،  عبدالله  أبو  عباس، 
به،  يكن  فلم  األحاديث  في  به  الموعود  يكون  أن 
تولى  الفعل،  في  افترقا  فقد  اإلسم  في  اشتركا  وان 
الخالفة سنة 8)1هـ / 774م، وكان جواًدا محبًبا 
إلى الرعية، تتبع الزنادقة وأفنى منهم خلًفا كثيًرا، 
السيوطي،  انظر:  /)78م.  169هـ  سنة  وتوفي 
كثير:  ابن  217؛   -214 ص  السابق،  المصدر 
128؛   -  123 ص  ـــ10،  ج السابق،  المصدر 
 –  400 ص  جـ7،  النبالء،  اعالم  سير  الذهبي: 

.403

بن ( 4)) بن مسمع  الملك  عبد  بن  بن شهاب  الملك  عبد 

بن  عباد  بن  عمرو  بن  قلع  بن  شهاب  بن  مسمع 
جحدر بن ضبيعة المسمعي، كان من قواد الخليفة 
رجال  المباركبوري،  انظر:  وفرسانه.  المهدي 

السند والهند، جـ2، ص0)1-4)4.

((( ) ،117 ص   ،8 جـ  السابق،  المصدر  الطبري: 
.138

محمد يوسف النجرامي: العالقات السياسية والثقافية ( 6))
بين الهند والدولة العباسية، رسالة ماجستير، كلية 

دار العلوم، جامعة القاهرة، )197م، ص80.

العباس بن الرشيد، ولد سنة ( 7)) عبدالله المأمون، أبو 
170هـ / 786م، وكان أفضل رجال بني العباس 
حزًما وعلًما وشجاعة، وله محاسن وسيرة طويلة 
خلق  في  القول  في  الناس  محنة  من  أتاه  ما  لوال 
األمين،  أخيه  مقتل  بعده  الخالفة  تولى  القرآن، 
البالد مزدهرة في عهده من جميع نواحي  وكانت 
انظر:  / 833م.  توفي سنة 218هـ  أن  إلى  الحياة 
241؛   -  236 ص  السابق،  المصدر  السيوطي، 
ـ   272 ص  جـ10،  النبالء،  أعالم  سير  الذهبي: 

.290

 هم بنو سامة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن ( 8))
 النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
اختلف  وقد  عدنـان،  بن  معد  بن  نزار  بن  مضر 
في أمره وفي سبب نزوله إلى عمان، ولمزيد من 
محمد، ت  )أبو جعفر  حبيب  ابن  أنظر:  التفاصيل 
ومؤتلفاتها،  القبائل  مختلف  9)8م(،   / )24هـــ 
القاهرة، دار الكتاب المصري، 1981م، ص )2؛ 
ت  المصعب،  بن  عبدالله  بن  )المصعب  الزبيري 
236هـ / 1)8م(: نسب قريش، نشر لفي برفنسال، 
للطباعة والنشر، 3)19م،  المعارف  باريس، دار 
بن  الحسين  القاسم  )أبى  المغربي  ابن  13؛  ص 
علي، ت 418هـ / 1027م(: كتاب اإليناس بعلم 
ط2،  المصري،  الكتاب  دار  القاهرة،  األنساب، 

1400هـ / 1980م، ص )11 - 118.

البالذري: المصدر السابق، ص 394.( 9))

موسي بن يحيي بن خالد البرمكي، ولى السند أيام ( 60)
يحيي  ذكر  في  خلكان  ابن  قال  المأمون،  الخليفة 
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سمعت  أكثم:  بن  يحيي  القاضي  قال  البرمكي: 
وكولده  خالد  ابن  كيحيي  يكن  لم  يقول:  المأمون 
أحد في الكفاية والبالغة والجود والشجاعة، فقلت: 
والسماحة  والبالغة  الكفاية  أما  المؤمنين  أمير  يا 
موسي  في  فقال:  الشجاعة؟  من  ففي  فنعرفها، 
انظر:  السند.  ثغر  أوليه  أن  رأيت  وقد  يحيي،  ابن 
ص2)3؛  جـ3،  السابق،  المصدر  خلكان،  ابن 
المباركبوري، رجال السند والهند، جـ2، ص32)-

.(33

من ( 61) بالقرب  ساحلية  بلدة  اآلن  هى  سورشترا: 
بومباي، لمزيد من التفاصيل، انظر:

 Elliot: H.M: The history of India as told by 
its own historian the Muhammadan Period, by 
Doeson, London, 1867, Vol. 1. P. 402

البالذري: المصدر السابق، ص 394؛ هندوستان ( 62)
مين عربون كي حكومتين، مكتبة عالية، المبور، 

الهند، )د.ت(، ص33.

الحكومات العربية، ص 62.( 63)

البالذري: المصدر السابق، ص 394.( 64)

البالذري: المصدر السابق، ص 394.( )6)

الدم ( 66) أبي  233؛  ص  السابق،  المصدر  الكـــوفي: 
 / ـــ  ت642ه إبراهيم،  الدين  )شهاب  الحمــوي 
بالتاريخ  المعروف  اإلسالمي  التاريخ  1244م(: 
القاهرة،  غانم،  زيان  حامد  تحقيق:  المظفري، 
الثقافة للنشر، 1989م، ص8)2؛ الطرازي:  دار 
 Elliot: OP.Cit,  المرجع السابق، جـ 1، ص217؛

.Vol.1, P.204

الحكومات العربية، ص 7).( 67)

فتوح البلدان، ص 393.( 68)

البالذري: المصدر السابق، ص 393.( 69)

معجم البلدان، جـ 3، ص 266 – 267.( 70)

ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ 1، ص 11.( 71)

فتوح البلدان، ص 394.( 72)

أهل ( 73) من  جماعـة  وهم  الميذ،  عليهم  ويطلق  الميد: 
السـند، ضمهم الفـرس إلى جيـوشهم قديمـًا، وكانوا 

نهر  وضفتي  السند،  بالد  سواحل  على  يعيشون 
وأصحاب  قراصنـة  وكانوا  مكران،  حتي  مهران 
خبرة في الحروب البحرية، حيث كانوا يتعرضون 
للسفن العربية في المحيط الهندي ويستولوا عليها. 
انظر: المسعودي )أبو الحسن علي بن الحسن بن 
علي، ت 346هـ / 8)9م(، مروج الذهب ومعادن 
الحميد،  عبد  الدين  محي  محمد  تحقيق:  الجوهر، 
1988م،   / 1408هـ  العصرية،  المكتبة  بيروت، 
بن  محمد  الله  )أبوعبد  اإلدريسي  99؛  جـ2، ص 
محمد بن عبد الله، ت 60) هـ / 1164م(: نزهة 
المشتاق في اختراق اآلفاق، القاهرة، مكتبة الثقافة 
األول، ص178، 179؛  المجلد  )د. ت(،  الدينية، 
المباركبـوري: العرب والهـند، ص8)، 9)؛ سيف 
العربـي  العربـي  الخليج  في  القرصنـة  المريخـي: 
األولى،  االسالمية  العصـور  في  األحمر  والبحر 

ص18- 19.

تقع ( 74) هندية  مدينة  ولكنها  تحقيقها،  يتم  لم  فالي: 
بالقرب من سندان.

البالذري: المصدر السابق، ص 394.( )7)

فتوح البلدان، ص 394.( 76)

الرشيد، ( 77) بن  محمد  اسحاق  أبو  بالله  المعتصم  هو 
عام  بالخالفة  بويع  796م،   / هـ   179 عام  ولد 
األتراك  أدخل  خليفة  أول  وهو  833م،  218هـ/ 
بفتح  قام  األعاجم،  بملوك  يتشبه  وكان  الديوان، 
بالد كثيرة من الروم وشتت جموعهم إلى أن توفي 
أعالم  الذهبي، سير  انظر:  / 842م.  عام 227هـ 
السيوطي:  306؛   -  290 ص  جـــ10،  النبالء، 

المصدر السابق، ص 3)2 - 4)2.

المباركبوري: الحكومات العربية، ص 64.( 78)

الحيوان، جـ 7، ص 136.( 79)

رجل ( 80) يتوالها  المسلمين  رئاسة  منه  الهنر  تفسير 
منهم عظيم، وكانت الهنرمنه فى مملكة البلهرا في 
صيمور وتانه  وسندان. انظر: المسعودي، مروج 

الذهب، جـ 1، ص 184.

العمري )أحمد بن يحيي بن فضل الله، ت 749هـ ( 81)
األمصار  في ممالك  األبصار  / 1348م(: مسالك 
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النجـار،  عامر  تحقيق:  والفالسفة(،  )الحكماء 
القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2008م، جـ 2، ص 
جـ1،  والهند،  السند  رجال  المباركبوري:  242؛ 

ص 123 – 124.

فتوح البلدان، ص 394.( 82)

(83 ) 266 3، ص  جـ  البلدان،  معجم  الحموي:  ياقوت 
– 267؛ المباركبوري: رجال السند والهند، جـ1، 

ص 191.

يقال ( 84) وال  وقرى،  مزارع  فيه  موضع  كل  رستاق: 
الفرس  عند  فهو  وبغداد،  كالبصرة  للمدن  ذلك 
بمنزل السواد. انظر: ياقوت الحموي، مقدمة معجم 

البلدان، جـ 1، ص 36 – 37.

مسالك الممالك ص 176.( )8)

فتوح البلدان، ص 394.( 86)

91؛ ( 87) ص   ،1 جـ  السابق،  المرجع  الــطــرازي: 
القاهرة،  العباسيين،  عهد  في  الهند  المباركبوري: 
أحمد  43؛   – ص42  1980م،  األنصار،  دار 

شلبي: موسوعة التاريخ، جـ 8، ص 268.

والحضارة، ( 88) التاريخ  الدين:  جمال  محمد  الله  عبد 
المرجع  العظيم:  عبد  محمد  123؛   –  122 ص 

السابق، ص 172.

(89 ) –  162 ص   ،2 جـ  السابق،  المرجع  الطرازي: 
.163

172؛ ( 90) ص  السابق،  المرجع  العظيم:  عبد  محمد 
السياسية  العالقات  الرحمن:  عبد  نصر  محمد 
رسالة  والهند،  العباسية  الدولة  بين  والحضارية 
شمس،  عين  جامعة  اآلداب،  كلية  ــوراه،  ــت دك

1424هـ / 2003م، ص81.

السابق، ص ( 91) المرجع  الدين:  الله محمد جمال  عبد 
.22(

إلى ( 92) يوما  نظر  كسرى  أّن  التّسمية  هــذه  أصــل 
كأنّهم  أنفسهم  على  يحسبون  وهم  ديوانه  كتّاب 
يحادثون فقال ديوانه أي مجانين بلغة الفرس فسّمي 
االستعمال  لكثرة  الهاء  وحذفت  بذلك  موضعهم 
المقدمة،  خلدون،  ابن  انظر:  ديوان  فقيل  تخفيفا 

ص303.

فتوح البلدان، ص 394.( 93)

البالذري: المصدر السابق، ص 394.( 94)

السابق، ص ( )9) المرجع  الدين:  الله محمد جمال  عبد 
122 – 123؛ محمد عبد العظيم: المرجع السابق، 

ص 172.

السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص134.( 96)

بيروت، ( 97) اإلسالمية،  النظم  حسن:  الحاج  حسين 
ط1،  والنشر،  للدراسات  الجامعية  المؤسسة 

1406هـ / 1978م،، ص 248.

البالذري: المصدر السابق، ص 394.( 98)

المقدمة، ص277 – 278.( 99)

الطرازي: المرجع السابق، جـ 1، ص 188؛ ( 100)
السابق، ص  المرجع  الدين:  الله محمد جمال  عبد 

.223 – 222

394؛ ( 101) ص  الــســابــق،  المصدر  ــالذري:  ــب ال
173؛  ص  السابق،  المرجع  العظيم:  عبد  محمد 
ص   ،1 جـ  والهند،  السند  رجال  المباركبوري: 

.223 – 222

الدرع: هو نسيج من حلق حديد صغيرة متصل ( 102)
المحارب  ليقى  الحرب  في  يلبس  ببعض،  بعضها 
ضربات السيوف وطعنات الرماح. انظر: سعد بن 
التراث " السالح "، دارة  الجنيدل، معجم  عبدالله 
الملك عبد العزيز، الرياض، 1417هـ / 1996م، 

ص96.

الطرازي: المرجع السابق، جـ 2، ص )22 – ( 103)
227؛ عبد الله محمد جمال الدين: المرجع السابق، 

ص 230.

مسالك الممالك، ص 180.( 104)

المسالك والممالك، تحقيق: تيسير خلف، بيروت ( )10)
)د.ت(، ص )13.

982م(: ( 106)  / 372هـ  عام  مؤلفه  )كتب  مجهول 
تحقيق:  المغرب،  إلي  المشرق  من  العالم  حدود 
للنشر،  الثقافية  الــدار  القاهرة،  الهادي،  يوسف 

1423هـ / 2002م، ص 83.
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الهندية، ( 107) العربية  العالقات  أحمد:  مقبول  سيد 
تعريب: نقوال زيادة، بيروت، الدار المتحدة للنشر، 

1974م، ص 142 – 143.

نهر مهران أو السند هو أطول نهر بشبه القارة ( 108)
الهندية، وعن منبعه قال اإلصطخري: أن مخرجه 
جيحون،  أنهار  بعض  منه  يخرج  جبل،  أعلى  من 
وذكر آخرون أن مخرجه من جبال شقنان، وقيل: 
انظر:  الهماليا.  جبال  شمالي  التبت  من  ينبع  أنه 
ابن  180؛  ص  الممالك،  مسالك  االصطخرى، 
ت  الله،  عبد  بن  الله  عبيد  القاسم   )أبو  خرداذبة 
300هـ / 912م(: المسالك والممالك، تقديم: خير 
وزارة  منشورات  دمشق،  قبالوي،  محمود  الدين 
علي  )أبي  ابن رسته  الثقافة، 1999م، ص173؛ 
أحمد بن عمر ابن رسته، ت بعد 290هـ / 902م(: 
1891م،  بريل،  مطبعة  ليدن،  النفيسة،  األعالق 

ص 89.

(109 ) / ـــ  ))3ه ت  طاهر،  بن  )مطهر  المقدسي 
)86م(: البدء والتاريخ، بيروت، دار صادر، )د. 
الحكومات  المباركبوري:   63؛  ص   ،4 جـ  ت( 

العربية، مج 6، عدد 3، ص 9).

االصطخري: مسالك الممالك، ص 176.( 110)

المقدسي: أحسن التقاسيم، ص481.( 111)

االصطخري: مسالك الممالك، ص 176.( 112)

الهمذاني، ( 113) محمد  بن  أحمد  بكر  )أبو  الفقيه  ابن 
ت 290هـ / 903م(: مختصر كتاب البلدان، ليدن، 
مطبعة بريل، 1302هـ / 1882م، ص 72؛ ابن 

خرداذبه: المسالك والممالك، ص 71.

ابن الجوزي )أبو الفرج عبدالرحمن بن علي، ( 114)
األمم  تاريخ  في  المنتظم  / 1200م(:  هـ  ت 97) 
والملوك، تحقيق: محمد ومصطفى عبدالقادر عطا، 
بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1، 1992م، جـ 1، 

ص 3)1.

ت ( )11) النصيبي،  محمد  القاسم  )أبــو  حوقل  ابن 
مطبعة  ليدن،  األرض،  صورة  /980م(:  370هـ 

بريل، ط 2، 1938م جـ 2، ص 324.

الهند، ورقه ( 116) الساج:  شجر كبير ينمو في بالد 
ابن  الجوز.  رائحة  تشبه  رائحة طيبة  له  عريض، 
بن مكرم،  الدين محمد  الفضل جمال  )أبو  منظور 
ت 711هـ / 1311م(: لسان العرب، القاهرة، دار 

المعارف، )د. ت(، جـ 2، ص 302.

فتوح البلدان، ص 394.( 117)

أجرد ( 118) الخيزران، قضيب  يشبه  القنا: هو شجر 
القرن  الخير،  )أبو  طويل ال ورق عليه، اإلشبيلي 
السادس الهجري( عمدة الطيب فى معرفة النبات، 
تحقيق: محمد العربي الخطابي، مطبوعات أكاديمية 
المملكة المغربية الهالل العربية، الرباط، 1990م، 

جـ 2،  ص 682.

دواء ( 119) وهــو  "كنه"  لفظة  من  معرب  القسط 
نباتات  من  يستخلص  والهند  السند  في  مشهور 
والسعال  النفس  في عالج ضيق  ويستخدم  معينة، 
جـ  العرب،  لسان  منظور،  ابن  انظر:  والمعدة. 
العالقات  صــراي،  بن  محمد  حمد  78؛  ص   ،3
الحضارية بين الخليج العربي وشبه القارة الهندية 
7م،  ق  إلى  ق.م   3 ق  من  آسيا  شرق  وجنوبي 
الرياض، الجمعية التاريخية السعودية، 1427هـ، 

ص 7)1 – 8)1.

الَخْيُزَراُن: َنَباٌت لَيُِّن الُقْضَباِن أَْملَُس اْلِعيَداِن اَل ( 120)
والسند؛  الهند  ِبِباَلِد  َيْنبُُت  إِنما  اْلَعَرِب  ِبِباَلِد  َيْنبُُت 
وُهُم  َنْصُرُهْم  أََتاني   : اْلَجْعِديُّ النَّاِبَغُة  َقاَل  َولَِذلَِك 
الَخْيُزراُن:  َوِقيَل:  الَخْيُزراِن،  ِبالُد  ِبالُدُهُم  َبِعيٌد.. 
اْلَقَصُب. انظر: ابن منظور، لسان العرب، جـ 4، 

ص 337.

بن ( 121) محمد  بن  المفضل  المحاسن  )أبو  التنوخي 
العلماء  تاريخ  0)10م(:   / 442هـــ  ت  مسعر، 
وغيرهم،  والكوفيين  البصريين  من  النحويين 
هجر  القاهرة،  الحلو،  محمد  الفتاح  عبد  تحقيق: 
جـ  / 1992م،  2، 1412هـ  ط  والنشر،  للطباعة 

1، ص 128.

االصطخري: مسالك الممالك، ص 176.( 122)

شجرة ( 123) وهي  ناَرْنك،  ُب:  ُمَعرَّ َثَمٌر،  النارنج: 
الخضرة،  دائمة  البرتقالية،  الفصيلة  من  مثمرة 
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عصارة  ذات  الرائحة،ثمارها  عبقة  أزهــارهــا 
الزهر.   العطور وماء  منها  مّرة،تستخرج  حمضية 
انظر: الفيروز آبادي )محمد يعقوب، ت 817هـ / 
بيروت،  الجيل  دار  المحيط،  القاموس  )141م(: 

لبنان، )د. ت(، جـ 1، ص 217.

ص ( 124)  ،1 جـ  الجوهر،  ومعادن  الذهب  مروج 
.330

اأَلْنَبُج:  ثمار شجر ينمو في الهند، يشبه الخوخ ( )12)
َوُهَو  بالعسل،  يربب  كنواته،  نواة  وله  شكله،  في 
َيَزاُل  اَل  اللَّوز  َهْيَئِة  ِمْثِل  ِفي  ثمَرتُه  أَحُدهما  لَْوَناِن: 
َيْبُدو  اِص  َنَباِتِه، وآَخُر ِفي َهْيَئِة اإِلجَّ ِل  ُحْلًوا ِمْن أَوَّ
حاِمًضا ثُمَّ َيْحلو إِذا أَْيَنع، َولَُهَما َجِميًعا ريٌح طيِّبة. 
انظر: ابن منظور، لسان العرب، جـ 2، ص 372.

االصطخري: مسالك الممالك، ص 176.( 126)

ليف ( 127) عليها  شجرته  كالنخيل  شجرة  النارجيل: 
في  تستخدم  حبال  منه  ويفتلون  يدرسونه  قشر،  أو 
تخييط ألواح خشب السفن، ولبنه كالزبد يصنع منه 
السيرافي  انظر:  النارجيل،  شراب  يسمى  شراب 
)أبو زيد حسن، ت ق 3هـ / 9م(:  أخبار الصين 
الدار  القاهرة،  الشاروني،  يوسف  تحقيق:  والهند، 

المصرية اللبنانية، 1999م، ص 89.

نضجها، ( 128) قبل  الطعم  حاِمُضة  فاكهة   : ــُرجُّ اأْلُْت
في  ِقْشُرها  ويوضع  والكلف،  اللَّْوَن  تْجلو  وهي 
آبــادي،  الفيروز  انظر:  ــوَس.  الــسُّ تْمنع  الثِّياب 

القاموس، جـ 1، ص 18.

مروج الذهب، جـ 1، ص 330.( 129)

االصطخري: مسالك الممالك، ص 176.( 130)

فتوح البلدان، ص 394.( 131)

مروج الذهب، جـ 1، ص 169.( 132)

نفسه( 133)

عند ( 134) الهـند  صورة  مسلم:  إبراهيم  جـابر  زياد 
المؤرخين المسلمين )دراسة في األوضاع السياسية 
رسالة  والثقاقية(،  واإلجتماعية  واإلقتصادية 
النجاح  جامعة  العليا،  الدراسات  كلية  ماجستير، 
الوطنية، فلسطين، 2009م، ص 147؛ علي محمد 

العمانـي ودورها في  الساحل  فريد مفتـاح: موانئ 
إزدهار حركة التبادل التجاري العمانـي الهندى في 
والهند:  )عمان  الدولية  الندوة  اإلسالمي،  العصر 
آفاق وحضارة(، عقدت في الفترة من 27 فبراير 
حتى 1 مارس 2011م، مركز الدراسات العمانية، 

جامعة السلطان قابوس، مسقط، ص )1.

مروج الذهب، جـ 2، ص 30.( )13)

بن ( 136) محمد  بن  عبدالله  بن  )محمد  بطوطة  ابن 
/ 1377م(:  الطنجي، ت 779هـ  اللواتي  إبراهيم 
وعجائب  األمصار  غرائب  في  النظـار  تحفة 
ت(،  )د.  التوفيقية،  المطبعة  القاهرة،  األسفار، 
مفتـاح:  فريد  محمد  علـي  240؛  ص   ،1 جـ 
ازدهار  في  ودورهــا  العمانــي  الساحل  موانـئ 
حركة التبادل التجـاري العماني الهندي في العصر 

اإلسالمي، ص )3.

السابق، ( 137) المرجع  الدين:  جمال  محمد  عبدالله 
ص 199.

أحسن التقاسيم، ص 481.( 138)

موسوعة التاريخ، جـ 2، ص 78.( 139)

)13؛ ( 140) ص  والممالك،  المسالك  المهلبي: 
اإلدريسي: نزهة المشتاق، جـ 1، ص 182.

فتوح البلدان، ص 394.( 141)

عيساني شفيقة: شبه القارة الهندية وبالد الصين ( 142)
الفترة  المسلمين  والجغرافيين  الرحالة  خالل  من 
رسالة  الهجري،  الثامن  إلى  الثالث  القرن  بين  ما 
واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  كلية  ماجستير، 

جامعة الجزائر، 2009م، ص )3.

176؛ ( 143) ص  الممالك،  مسالك  االصطخري: 
االدريسي:  السابق، ص )13؛  المصدر  المهلبي: 

المصدر السابق، جـ 1، ص 182.

والمالحة ( 144) العرب  حوراني:  فاضلو  جــورج 
مكتبة  بكر،  يعقوب  ترجمة:  الهندي،  المحيط  في 
القاهرة،  العربي،  الكتاب  دار  المصرية،  األنجلو 

0)19، ص)24.

البالذري: المصدر السابق، ص 394.( )14)
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فتوح البلدان، ص 394.( 146)

سيد سليمان الندوي:  العالقات العربية الهندية، ( 147)
عبدالرحمن،   محمد  أحمد  األورديــة:  عن  ترجمة 
 ،1 ط  القاهرة،  والنشر،  للترجمة  القومي  المركز 

2008م، ص167، ص 2)

شوقي عبد القوي عثمان: تجارة المحيط الهندي ( 148)
في عصر السيادة اإلسالمية )41 -904هـ / 661 
 / 1410هـ  الكويت،  المعرفة،  عالم  1498م(،   -

1990م، ص 138.

الروض المعطار في خبر األقطار، ص 347.( 149)

المسالك والممالك، ص )13.( 0)1)

السياسي ( 1)1) اإلسالم  تاريخ  حسن:  إبراهيم  حسن 
مكتبة  القاهرة،  واالجتماعي،  والثقافي  والديني 
380؛  ص   ،4 جـ  ت(،  )د.  المصرية،  النهضة 
الجزيرة  تجارة  القحطاني:  الله  عبد  بن  سعيد 
للهجرة،  والرابع  الثالث  القرنين  خالل  العربية 
الملك  دارة  السعودية،  للميالد،  والعاشر  التاسع 

عبدالعزيز، 1414هـ، ص 293 - 294؛
 Faisal Sayed Taha: Trade Relation between the 

coast of Oman )UAE - now( and India Sub - 
Continet in the Fourth Century AH, Seminar 
on "Arab-Indo Relation Through the Ages in 
History, Art, Culture» )with special emphasis 
on UAE( 22 – 23 November, 2011, Abu Dhabi-
UAE, P. 3- 5

البالذري: المصدر السابق، ص 394.( 2)1)

القرية ( 3)1) يعني  قديم  ميناء  هو  ُكومي:   لُويْكِي 
البيضاء، وهي محطة تجارية كبيرة للسفن العربية. 
موقع  حول  صابون،  حسين  محمود  أحمد  انظر: 
لإلستشارات  الخدمة  مجلة  كومي،  لويكي  ميناء 
البحثية، جامعة المنوفية، عدد 28، أبريل 2009م، 

ص11- 12.

62؛ ( 4)1) ص  السابق،  المصدر  خــرداذبــه:   ابن 
عبد الله محمد جمال الدين:  المرجع السابق، ص 

.20(

هو أبُو ُعَباَدة الَولِْيد بن ُعَبْيٍد بن َيْحَيى بِن ُعَبْيد ( ))1)
َوالوزَراء  الُخلََفاء  َمَدح  الَمْنِبِجي  البُْحتُِري  اِئّي  الطَّ

الثَّاَلَثة:  ي: َمن أَشعر  الَمَعّرِ الَعاَلء  أَبُو  ُسِئَل  َوِقْيل: 
َحِكْيَمان،  َفَقاَل:  ؟  َوالُمَتَنبِّي  َوالبُْحتُِري،  ام،  َتمَّ أَبُو 
انظر:  التفاصيل  من  لمزيد  البُْحتِري،  اِعر:  َوالشَّ
 – جـ 13، ص486  النبالء،  أعالم  سير  الذهبي، 

 .487

العيني، ( 6)1) سويد  بن  القاسم  بن  إسماعيل  هو 
العنزي من قبيلة عنزة بالوالء، أبو إسحاق الشهير 
في  الخاطر،  سريع  مكثر،  شاعر  العتاهية،  بأبي 
الزهد والمديح  القول في  إبداع، وكان يجيد  شعره 
الكوفة،  في  نشأ  عصره.  في  الشعر  أنواع  وأكثر 
الجرار  يبيع  أمره  بدء  في  وكان  بغداد.  وسكن 
فقيل له )الجّرار( ثم اتصل بالخلفاء وعلت مكانته 
المهدي  ذلك  فبلغ  مــدة،  الشعر  وهجر  عندهم، 
أو  بالقتل  وهدده  إليه  أحضره  ثم  فسجنه  العباسي، 
وأخباره  فأطلقه،  نظمه،  إلى  فعاد  الشعر!  يقول 
)خير  الزركلي  انظر:  بغداد.  في  توفي  كثيرة، 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ت 
1396هـ / 1976م(: األعالم، بيروت، دار العلم 
للماليين، ط )1، 2002م، جـ1، ص320- 321.

ص ( 7)1)  ،3 جـ  البلدان،  معجم  الحموي،  ياقوت 
.266

الحسين، ت ( 8)1) الفرج علي بن  األصفهـانـي )أبي 
6)3هـ / 967م(: األغاني، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، القاهرة، 1992م، جـ 4، ص 0).

القاهرة، ( 9)1) تاريخ اإلسالم،  حسين مؤنس: أطلس 
الزهراء لإلعالم العربي، ط1، 1987، ص388.

الكوفي: ججنامة، ص 232( 160)

البالذري: المصدر السابق، ص 394.( 161)

قائمة المصــادر والمراجع

أواًل: المخطوطات:

نزهة  منصور،  بن  العزيز  عبد  بن  عثمان  التميمي: 
األمصار،  وملوك  األقاليم  ذكــر  في  األبــصــار 
بلدان   1(0( رقم  المصرية  الكتب  بدار  مخطوط 

تيمور(.
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ثانًيا: المصادر العربية القديمة:

ابن األثير )أبو الحسن علي بن محمد الملقب بعز الدين، 
ت 630هـ /1233م(، الكامل في التاريخ، بيروت، 

)196م.

ابن الجوزي )أبو الفرج عبدالرحمن بن علي، ت 97) 
هـ / 1200م(، المنتظم في تاريخ األمم والملوك، 
تحقيق: محمد ومصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، 

دار الكتب العلمية، ط 1، 1992م.

)هـ  القرن  في  ت  الرشيد،  رشيـد  )القاضي  الزبير  ابن 
حميد  محمد  تحقيق:  والتحف،  الذخائر  11م(،   /
الله، مراجعة: صالح الدين المنجد، سلسلة التراث 
الكويت،  والنشر،  المطبوعات  دائــرة  العربي، 

9)19م .

ابن الفقيه )أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني، ت 290هـ 
مطبعة  ليدن،  البلدان،  كتاب  مختصر  903م(،   /

بريل، 1302هـ / 1882م.

ابن المغربي )أبو القاسم الحسين بن علي، ت 418هـ / 
القاهرة،  األنساب،  بعلم  اإليناس  كتاب  1027م(، 
دار الكتاب المصري، ط 2، 1400هـ / 1980م.

إبراهيم  بن  محمد  بن  عبدالله  بن  )محمد  بطوطة  ابن 
تحفة  1377م(،   / 779هـ  ت  الطنجي،  اللواتي 
األسفار،  وعجائب  األمصار  غرائب  في  النظار 

القاهرة، المطبعة التوفيقية، )د. ت(.

9)8م(،   / )24هـــ  ت  محمد،  جعفر  )أبو  حبيب  ابن 
الكتاب  دار  القاهرة،  ومؤتلفاتها،  القبائـل  مختلف 

المصري، 1981م .

سعيد، ت 6)4  بن  أحمد  بن  علي  محمد  )أبو  ابن حزم 
تحقيق:  العرب،  أنساب  جمهرة  1063م(،   / هـ 
المعارف،  دار  القاهرة،  عبدالسالم محمد هارون، 

1962م.

370هـ  ت  النصيبي،  محمد  القاسم   )أبــو  حوقل  ابن 
/980م(، صورة األرض، ليدن، مطبعة بريل، ط 

2، 1938م.

بريل،  مطبعة  ليدن،  والممالك،  المسالك  ـــــــــــــــ 
1874م.

ت  الله،  عبد  بن  الله  عبيد  القاسم   )ابو  خرداذبة  ابن 
300هـ / 912م(، المسالك والممالك، تقديم: خير 
وزارة  منشورات  دمشق،  قبالوي،  محمود  الدين 

الثقافة، 1999م .

 / 808هـــ  ت   محمد،  بن  الرحمن  )عبد  خلدون  ابن 
1406م(، تاريخ ابن خلدون المعروف باسم )العبر 
والعجم  العرب  أيام  في  والخبر  المبتدأ  وديــوان 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان االكبر(، 

بيروت، 1971م.

240هـ  ت  هبيرة،  أبي  بن  خياط  بن  )خليفة  خياط  ابن 
تحقيق:  خياط،  بن  خليفة  تاريخ  4)8م(،    /
 ،3 طيبة، ط  دار  الرياض،  العمري،  أكرم ضياء 

1403هـ / 1983م.

سنة  بعد  ت  رسته،  بن  أحمد  )أبوعلي  رستـــه  ابــن 
ليدن، مطبعة  النفيسة،  األعالق  290هـ/ 902م(، 

بريل، 1891م.

ابن سعد )أبو عبد الله البصري، ت 230هـ / 844 م(، 
الطبقات الكبري، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، 

دار صادر، 1968م.

القرشي، ت  إسماعيل  الفداء  أبي  الدين  )عماد  كثير  ابن 
القاهرة،  والنهاية،  البداية  1372م(،   / 774هـ 

مكتبة الصفا، ط 1، 1423هـ / 2003م .

ابن منظور )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ت 
دار  القاهرة،  العرب،  لسان  1311م(،   / 711هـ 

المعارف، )د. ت(.

 / بن علي، ت 732هـ  اسماعيل  الدين  الفداء )عماد  أبو 
1331م(، تقويم البلدان، بيروت، دار صادر، )د. 

ت(.

الله، ت  الله محمد بن محمد بن عبد  اإلدريسي )أبوعبد 
اختراق  في  المشتاق  نزهة  1164م(،   / هـ   (60

اآلفاق، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، )د. ت(.

الفارسي  ابراهيم  بن  محمد  اسحاق  )أبو  اإلصطخري 
الممالك،  مسالك  /8)9م(،  346هـ  ت  الكرخي، 
ليدن، مطبعة بريل، 1938م كتاب األقاليم، مصر 

)د.ت(.
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األصفهـانـي )أبي الفرج، ت 6)3هـ / 897م(، األغاني، 
القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992م.

الله بن عبدالله األندلسي، ت 487هـ   البكري )أبو عبيد 
البالد،  أسماء  من  استعجم  ما  معجم  1094م(،   /
التأليف  لجنة  القاهرة،  السقـا،  مصطفي  تحقيق: 

والترجمة،  1974م.

البالذري )أبو العباس احمد بن يحي بن جابر، ت 279هـ 
الماجدي،  نجيب  تحقيق:  البلدان،  فتوح  /892م(، 
 / ـــ  1428ه  ،1 ط  العصرية،  المكتبة  بيروت، 

2008م.

مسعر،  بن  محمد  بن  المفضل  المحاسن  )أبو  التنوخي 
ت442هـ(، تاريخ العلماء النحويين من البصريين 
محمد  الفتاح  عبد  تحقيق:  وغيرهم،  والكوفيين 
 ،2 ط  والنشر،  للطباعة  هجر  القاهرة،  الحلو، 

1412هـ / 1992م.

الدم، ت 642هـ  أبي  بن  إبراهيم  الدين  الحموي )شهاب 
/ 1244م(، التاريخ اإلسالمي المعروف بالتاريخ 
القاهرة، دار  المظفري، تحقيق: حامد زيان غانم، 

الثقافة للنشر، 1989م.

الحميري )محمد بن عبد المنعم، ت 900هـ / )149م(، 
الروض المعطار في خير األقطار، تحقيق: إحسان 

عباس، بيروت، مكتبة لبنان، ط 2، 1984م.

ت   عثمان،  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  )شمس  الذهبي 
بيروت،  النبالء،  أعالم  / 1348م(، سير  748هـ 

مؤسسة الرسالة، 1409هـ / 1988م.

الزبيري )المصعب بن عبدالله بن المصعب، ت 236هـ 
برفنسال،  لفي  نشر  قريش،  نسب  1)8م(،   /

باريس، دار المعارف للطباعة والنشر، 3)19م.

السيرافي )أبو زيد حسن، ت ق 3هـ / 9م(، أخبار الصين 
الدار  القاهرة،  الشاروني،  يوسف  تحقيق:  والهند، 

المصرية اللبنانية، 1999م.

ت  بكر،  ابي  بن  الرحمن  عبد  الدين  )جالل  السيوطي 
أحمد  تحقيق:  الخلفاء،  تاريخ  )0)1م(،  911هـ/ 
ابن شعبان، القاهرة، مكتبة الصفا، ط 1، 1423هـ 

/ )200م.

طالب  أبي  محمد  الله  أبي  الدين  )شمس  الربوة  شيخ 
1326م(،   / هـ   727 ت  الدمشقي،  األنصاري 
روسيا،  والبحر،  البر  عجائب  في  الدهر  نخبة 
اإلمبراطورية،  األكاديمية  مطبعة  بطرسبورغ، 

)186م.

 / ـــ  310ه ت  جرير،  بن  محمد  جعفر  )أبــو  الطبري 
بتاريخ  المعروف  والملوك  األمم  تاريخ  922م(، 
إبراهيم،  الفضل  أبي  محمد  تحقيق:  الطبري، 

القاهرة، 1977م.

 / 749هـ  ت  الله،  فضل  بن  يحيي  بن  )أحمد  العمري 
األمصار،  ممالك  في  األبصار  مسالك  1348م(، 
الباب األول في مملكة الهند والسند، تحقيق: محمد 
المدنيين، 1411هـ  القاهرة، مطبعة  العوفي،  سالم 

/1990م.

/ )141م(،  يعقوب، ت 817هـ  )محمد  آبادي  الفيروز 
)د.  لبنان،  بيروت،  الجيل،  دار  المحيط،  القاموس 

ت(.

 / ـــ  613ه ت  بكر،  أبــي  بن  حامد  بن  )علي  الكوفي 
1216م(، فتحنامه سند " ججنامه " تحقيق: سهيل 

زكار، بيروت، دار الفكر، 1992م.

مجهول )كتب مؤلفه عام 372هـ / 982م(، حدود العالم 
من المشرق الي المغرب، تحقيق: يوسف الهادي، 
القاهرة، الدار الثقافية للنشر، 1423هـ / 2002م .

 المسالك والممالك، ليدن، مطبعة بريل، 1874م.

ت  علي،  بن  الحسن  بن  علي  الحسن  )أبو  المسعودي 
346هـ / 8)9م(، مروج الذهب ومعادن الجوهر، 
بيروت،  الحميد،  عبد  الدين  محي  محمد  تحقيق: 

المكتبة العصرية، 1408هـ /  1988م.

معجم البلدان، بيروت، دار صادر، 1397هـ / 1977م.

المقدسي )شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء 
التقاسيم  أحسن  990م(،   / 380هـ  ت  البشاري، 
ط  مدبولي،  مكتبة  القاهرة،  االقاليم،  معرفة  في 

3،1411هـ / 1991م.

المقدسي )مطهر بن طاهر، ت ))3هـ / )86م(، البدء 
والتاريخ، بيروت، دار صادر، )د. ت(.
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المقدمة، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، القاهرة، 1960م.

الُمهلّبي )الحسن بن أحمد، ت 380هـ / 990م(، المسالك 
والممالك، تحقيق: تيسير خلف، بيروت )د.ت(.

النسائي )أحمد بن شعيب، ت 303هـ / )91م(، السنـن 
الكبـرى، تحقيق: عبد الغفار سليمان، سيد حسين،  

بيروت، 1911م.

ياقوت الحموي )شهاب الدين أبو عبدالله بن عبدالله، ت 
والمفترق  وضعا  المشترك  1228م(،   / 626هـ 
 / 1406هـ   ،2 ط  الكتب،  عالم  بيروت،  صقعا، 

1986م.

يعقوب  بن جعفر بن وهب بن  أبي  بن  )أحمد  اليعقوبي 
اليعقوبي،  تاريخ  م(،   896  / واضح، ت 283هـ 

بيروت، دار صادر، )د. ت(.

ثالًثا المراجع العربية الحديثة:

والحضارة  اإلسالمي  التاريخ  موسوعة  شلبي،  أحمد 
المصرية،  النهضة  مكتبة  القاهرة،  اإلسالمية، 

ط2،1990م.

في  اإلسالمية  والحضارة  التاريخ  عبدالله،  الدين:  جمال 
الحكم  فترة  إلى آخر  السند والبنجاب  أو  الباكستان 

العربي، القاهرة، دار الصحوة، 1990م .

الجنيدل: سعد بن عبدالله، معجم التراث " السالح "، دارة 
الملك عبد العزيز، الرياض،  1417هـ / 1996م.

والديني  السياسي  اإلسالم  تاريخ  حسن،  إبراهيم  حسن: 
النهضة  مكتبة  القاهرة،  واالجتماعي،  والثقافي 

المصرية، )د. ت(.

 / 1341هــــ  ت  الــديــن،  فخر  بن  )عبدالحي  الحسني 
المسامع  وبهجة  الخواطر  نزهة  1923م(، 
والنواظر، بيروت، دار بن حزم، ط 1، 1420هـ 

/ 1999م.

حسين الحاج حسن، حضارة العرب في العصر العباسي، 
للدراسات والنشر، ط  الجامعية  المؤسسة  القاهرة، 

1، 1994م.

الخضري: محمد، محاضرات فى تاريخ األمم اإلسالمية، 
مصر، مطبعة االستقامة، ط 4، 4)13هـ.

وفي  اإلسالمى  الفتح  قبل  الهند  شيت،  محمود  خطاب: 
 / ـــ  1411ه  ،4 ط  قتيبة،  دار  بيروت،  أيامه، 
بيروت،  )إيران(،  فارس  بالد  فتح  قادة  1991م. 

دار الفتح، )د. ت(.

حزم،  ابن  دار  بيروت،  وأفغانستـان،  السـند  فتح  قادة   
1418هـ / 1988م.

بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  )خير  الزركلي 
فارس، ت 1396هـ(، األعالم، بيروت، دار العلم 

للماليين، ط )1، 2002م.

اإلسالمية  الـــدول  تــاريــخ  محمود،  أحمد  الــســاداتــي: 
الباكستانية،  الهندية  القارة  شبه  في  وحضاراتها 

القاهرة، دار اإلتحاد العربي، 1974م.

في  الهندي  المحيط  تجارة  عثمان،  القوي  عبد  شوقي 
السيادة اإلسالمية )41 - 904 هـ / 661  عصر 
 / 1410هـ  المعرفة،  عالم  الكويت،  1498م(،   -

1990م.

اإلسالمي  التاريخ  موسوعة  مبشر،  عبدالله  الطرازي: 
والبنجاب،  السند  لبالد  اإلسالمية  والحضارة 
الندوي، جدة،  الحسن  أبي  تقديم:  الحالية،  باكستان 

عالم المعرفة، ط 1، 1983م.

القاهرة،  الهند،  في  اإلسالم  تاريخ  النمر،  المنعم  عبد 
للكتاب، ط 3، 1410هـ /  العامة  الهيئة المصرية 

1990م.

العصر  الهند في  الدين عبدالرؤوف، بالد  الفقي: عصام 
اإلسالمي منذ فجر اإلسالم حتى الغزو التيموري، 

القاهرة، دار الفكر العربي، 1416هـ / 1996م.

الجزيرة  تجارة  بنيه،  بن  عبدالله  بن  سعيد  القحطاني: 
للهجرة،  والرابع  الثالث  القرنين  خالل  العربية 
الملك  دارة  السعودية،  للميالد،  والعاشر  التاسع 

عبدالعزيز، 1414هـ.

 / 1418هــــ  ت  أطهر،  المعالي  ــو  )أب المباركبوري 
السابع،  القرن  إلى  والهند  السند  رجال  1997م(، 

القاهرة، دار األنصار، ط1، 1398هـ/ 1979م.

  العقد الثمين في فتوح الهند ومن ورد فيها من الصحابة 
والتابعين، القاهرة، دار األنصار، 1980م.
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عبدالعزيز  ترجمة:  الرسالة،  عهد  في  والهند  العرب    
عزت عبدالجليل، القاهرة، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، 1973م.

محمد حبيب أحمد، بين الهند والباكستان، القاهرة، مكتبة 
األنجلو المصرية، 0)19م.

في  االسالمية  الحضارة  كنوز  من  الباشا،  حسن  محمد 
 ،" نموذجا  الملتان  إقليم   " الهندية  القارة  شبه 
القاهرة، المكتب العربي للمعارف، ط1، 1440هـ 

/ 2019م.

محمد عبدالعظيم يوسف، تاريخ المسلمين وحضارتهم في 
بالد الهند والسند والبنجاب، القاهرة، شركة نوابغ 

الفكر،  ط 1، 2009م.

اقرأ،  السند، مصر، سلسلة  محمد عبدالغني حسن، بطل 
دار المعارف، 4)19م.

عرب  3)19م(،   / 1373هـ  ت  سليمان،  )سيد  الندوي 
الهندية(،  العربية  )العالقات  تعلقات  كي  وهند 
عبدالرحمن،  محمد  أحمد  األورديــة:  عن  ترجمة 
 ،1 ط  والنشر،  للترجمة  القومي  المركز  القاهرة، 

2008م.

رابًعا: المراجع الفارسية واألوردية .

أطهر مباركبوري، هندوستان مين عربون كي حكومتين، 
مكتبة عالية، المبور، الهند، )د.ت(.

غبار: غالم محمد وآخرون، تاريخ أفغانستان، طهران، 
مطبعة دولتي، 1336 ش.

خامًسا: المراجع األجنبية المعربة.

المحيط  في  والمالحة  العرب  حوراني،  فضلو  جورج 
القرون  وأوائـــل  القديمة  العصور  في  الهندي 
الوسطى، ترجمة: السيد يعقوب بكر، مكتبة األنجلو 

المصرية، )د. ت(.

سيد مقبول أحمد، العالقات العربية الهندية، تعريب: نقوال 
زيادة، بيروت، الدار المتحدة للنشر، 1974م.

بشير  ترجمة:  الشرقية،  الخالفة  بلدان  لسترنج،  كي 
مؤسسة  بــيــروت،  ــواد،  ع كوركيس  فرنسيس، 

الرسالة، ط 2، )140هـ / )198م.

سادًسا: المراجع األجنبية.
Elliot: H.M , The history of India as told by its own 

historian the  Muhammadan Period, by Doeson, 
London, 1867.

Hafez: Faisal Sayed Taha , Trade Relation between 
the coast of Oman )UAE Now( - and Indian 
Sub-Continet in the Fourth Century AH, Seminar 
on "Arab-Indo Relation Through the Ages in 
History, Art, Culture” )with special emphasis 
on UAE( 22 – 23 November, 2011, Abu Dhabi 
–UAE.

Majumdar: R.C , Ancient India, Bandres, National 
Banarsidass, India, 1952.

سابًعا: الدوريات .

لويكي  ميناء  موقع  حول  صابون،  حسين  محمود  أحمد 
كومي، مجلة الخدمة لالستشارات البحثية، جامعة 

المنوفية، عدد 28، أبريل 2009م.

والبحر  العربي  الخليج  في  القرصنة  المريخي،  سيف 
اإلسالمية  العصور  في  الهندي  والمحيط  األحمر 
وحتى  اإلسالمية  العربية  الدولة  قيام  منذ  األولى 
منتصف القرن الثالث الهجري، مجلة كلية اآلداب، 

جامعة االسكندرية، العدد )8)(، 2008م.

علي محمد فريد مفتاح، موانئ الساحل العماني ودورها 
في ازدهار مركز التبادل التجاري العماني الهندي 
في العصر اإلسالمي، الندوة الدولية )عمان والهند: 
آفاق وحضارة(، عقدت في الفترة من 27 فبراير 
حتى 1 مارس 2011م، مركز الدراسات العمانية، 

جامعة السلطان قابوس، مسقط.

الديبل  فيصل سيد طه حافظ، النشاط التجاري في مدينة 
في عصر الدولة الهبارية )240 ـ 416هـ / ))8 
ـ )102م(، مجلة المؤرخ المصري، كلية اآلداب، 

جامعة القاهرة، العدد )38(، يناير 2011م.

العربية  الحكومات  أطهر،  المعاطي  أبو  المباركبوري: 
عبد  العزيز عزت  عبد  ترجمة:  والسند،  الهند  في 
إسالم  اإلسالمية،  الدراسات  معهد  مجلة  الجليل، 

آباد، عدد )3(، المجلد 8، سبتمبر 1973م.

ثامًنا: الرسائل العلمية.

المؤرخين  عند  الهـند  مسلم، صورة  إبراهيم  جـابر  زياد 
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السياسية  األوضــــاع  فــي  )دراســــة  المسلمين 
رسالة  والثقاقية(،  واالجتماعية  واالقتصادية 
النجاح  جامعة  العليا،  الدراسات  كلية  ماجستير، 

الوطنية، فلسطين، 2009م.

عيساني شفيقة، شبه القارة الهندية وبالد الصين من خالل 
الرحالة والجغرافيين المسلمين الفترة ما بين القرن 
الثالث إلى الثامن الهجري، رسالة ماجستير، كلية 
الجزائر،  جامعة  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم 

2009م.

محمد حسن محمد امام، اقليم ُمْكَران من الفتح اإلسالمي 
 643/ ـــ  71)ه  -  23( الــغــوري  العصر  حتى 
رسالة  وحضارية،  تاريخية  دراسة  )117م(   -

 / 1438هـ  بنها،  جامعة  اآلداب،  كلية  دكتوراه، 
2016م.

محمد نصر عبد الرحمن، العالقات السياسية والحضارية 
كلية  دكتوراه،  رسالة  والهند،  العباسية  الدولة  بين 

اآلداب، جامعة عين شمس، 1424هـ / 2003م.

محمد يوسف النجرامي، العالقات السياسية والثقافية بين 
الهند والدولة العباسية، رسالة ماجستير، كلية دار 

العلوم، جامعة القاهرة، )197م.

في  االسالمية  الحضارة  مظاهر  إبراهيم،  محمد  محمود 
الديبل منذ الفتح االسالمي حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميالدي، رسالة ماجستير، كلية 

اآلداب، جامعة بني سويف، 1437هـ / )201م.
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إن مكانة الكتابة والبرهان على شرفها ومقامها في الحضارة اإلسالمية أظهر من أن تحتاج إلى 
برهان؛ ألنها غدت من أشرف الصنائع وأَجل العلوم وأربح المآثر؛ حيث تبوأ الخط العربي مكانة 
الحضارة  بتداخله في شتى جوانب  الحضارة، وشكل  ذوات  األمم  أمة من  آخر عند  ينلها خط  لم 
وعالمتها  المميزة  سمتها  صار  بل  ال  الفقري؛  عمودها  تفاصيلها  أدق  في  وتوغله  اإلسالمية 
الفارقة، فال غرابة بعد هذا كله أن يعد المسلمون الخطاط أقرب أرباب الصناعات إلى الفن والفكر 
أعلى  إلى  الخطاطين  هؤالء  من  النابغون  يرتقي  أن  غريًبا  وليس  غيره،  من  أكثر  يكرموه   وأن 

المراتب)1(.

ولهذا فقد حظي الخط والخطاطون إبان العصر 
المملوكي برعاية السالطين واألمراء والرؤساء، 
وأصبحت القاهرة ودمشق وحلب مراكز لتجويد 
فبلغ  الوقت،  ذلــك  في  عرفت  التي  الخطوط 
وصار  واالزدهار،  الرفعة  درجات  أعلى  الخط 
الخط طابع مميز وإنتاج  المملوكية في  للمدرسة 
الفنية  والقطع  المصاحف  في  تمثل  غزير؛  فني 
والوثائق والنقوش على اآلثار، ولها إنتاج معرفي 
غزير أيًضا تمثل في التصانيف التي تُعالج الخط 
في  ــزارة   غ مع  يلحقها،  وما  الكتابة  وقواعد 

الدمشقي  غازي  الدين  كشهاب  الخطاطين  حذاق 
)ت:  الوحيد  ابن  مثل  709هـــ/1309م(،  )ت: 
)موضوع  البصيص  وابن  711هــــ/1311م(، 
العفيف  وابن  716هـ/1316م(،  )ت:  الدراسة( 
الدين بن المحدث  )ت: 726هـ/1330م(، وبدر 
)ت: 734هـ/1333م(، وعماد الدين بن العفيف 
)ت:  رقيبة  أبي  وابن  736هـــ/)133م(،  )ت: 
778هـ/1376م(، وشمس الدين محمد الزفتاوي 
محمد  بن  وشعبان  806هــــــ/1403م(،  )ت: 
الرحمن  وعبد  828هـ/1424م(،  )ت:  اآلثاري 

د. فرج الحسيني
مصر

آثار الخطاط موسى بن الُبصيص 
في عمائر دمشق

)690-716ه�( )1291-1317م(
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الصائغ )ت: )84هـ/0)14م(، ومحمد بن حسن 
الهجري(،  العاشر  القرن  علماء  )من  الطيبي 

وغيرهم الكثير)2).  

إشكالية الموضوع ومنهج المؤرخين في 
تناول الخطاطين: 

والطبقات  والسير  التراجم  أصحاب  أفاض 
في ذكر أعالم الخطاطين في العصر المملوكي، 
به  تضيق  أمر  الخطاطين  هؤالء  عن  والحديث 
وتحقيق  تفصيل  إلى  يحتاج  ألنه  الدراسة؛  هذه 
وأصحاب  المؤرخون  وهــؤالء  وأشمل،  أوسع 
التي  للشخصيات  تناولهم  في  حرصوا  التراجم 
ترجموا لها على استيفاء شروط التاريخ المعروفة 
آنذاك، كانوا يسلطون الضوء على حياة الشخص 
ومذهبه  والجسمية،  الخلقية  وصفاته  وأطوارها 
الكتابة  في  وبراعته  التصوف،  وفي  الفقه  في 
المتقدمين،  الخطاطين  مع  ومقارنته  المنسوبة 
العريض  الثراء  وجنيه  وتالميذه،  أساتذته  وذكر 
وتعليم  والعرائض  المذهبة  المصاحف  كتابة  من 

الصبيان ومن حرفة الخطاطة على العموم.

ولكن المؤرخين على ذلك أهملوا أطراًفا ذات 
فإذا  لها،  التي ترجموا  الشخصيات  بال في حياة 
عثرنا في كتبهم على اسم خطاط أو فنان لم نجد 
التي  والعوامل  بيئته  منه  نتبين  أن  من  يُمكننا  ما 
أثرت فيه، وإذا وجدنا شيًئا من ذلك تظهر قيمة 
هذا الشيء ضئيلة؛ ألنه ال يعدو أن يكون طائفة 
من عبارات المدح التي ال تميط اللثام عن أسلوب 
أعمال  ذكر  المؤرخون،  أهمله  ومما  الفنان)3)، 
التطبيقية  التحف  وعلى  العمائر  على  الخطاطين 
إال فيما نذر، أو لعلهم كتبوا ولم يصلنا من ذلك 
أنهم  بذلك  عنايتهم  عدم  سبب  كان  ربما  شيء، 

اعتبروا هذه المعلومات من األوليات التي يعرفها 
مسرفة  بسيطة  معلومات  أنها  أو  جميًعا،  الناس 
في البساطة مغرقة في البداهة، وأنها حشو زائد 
اطمأنوا  أنهم  أو  معرفة،  تكلف  إلى  تحتاج  ال 
بقاء  أكثر من  المعلومات وخلودها  بقاء هذه  إلى 
ذلك  على  فاعتمدوا  التاريخية،  مؤلفاتهم  وخلود 
ولم يكتبوا عنها، ثم نسجت األستار الكثاف بيننا 
كثير  على  النسيان  وعدى  العصور،  تلك  وبين 
من مسلماتها، وهذا جعل مهمة البحث عنها من 
أعسر المهمات، ليس هذا كل شيء فإننا قد نعثر 
على أسماء بعض الفنانين أو الصناع على اآلثار 
الفنية ولكننا على ذلك ال نكاد نجد في  أو القطع 

المصادر التاريخية واألدبية عنهم شيًئا)4).

النصوص  من  االستفادة  جعل  األمر  وهذا 
الفنية  األعمال  بنسبة  يتعلق  فيما  التاريخية 
ألصحابها من الخطاطين أمًرا قليل القيمة، وخلق 
مهما  أحــد  يستطيع  ال  الجانب  هــذا  في  فجوة 
أن  واالستدالل  القرائن  توظيف  في  ماهًرا  كان 
إلى  أثرية  كتابة  نسبة  في  برأي  ويقطع  يرتقها 
خطاط معاصر لها، والدراسة تقدم نموذًجا لنسبة 
األعمال الخطية ألصحابها من خالل النصوص 
المتعلقة بالخطاط نجم الدين موسى بن البصيص 
الدين  صالح  الدمشقي  للمؤرخ  نص   اعتماًدا 
)أعيان  كتاب:  صاحب  الصفدي  أيبك  بن  خليل 
العصر وأعوان النصر(، وسنعرض له بعد ذكر 
يدل  الخط، مما  الخطاط ومذهبه في  ترجمة هذا 

على األهمية القصوى لهذه النصوص.

ندرة توقيع��ات الخطاطين في أعمالهم 
الفنية:

إلى جانب ندرة النصوص التاريخية في نسبة 
نواجه  أيًضا  فإننا  ألصحابها؛  الخطية  األعمال 
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ألعمالهم  الخطاطين  توقيعات  في  شديًدا  نقًصا 
في  شأنهم  الفنية  والتحف  العمائر  على  الخطية 
وهذه  والفنانين،  الصناع  من  غيرهم  شأن  ذلك 
الخطاط  ألن  الدراسة؛  هذه  تمس  بالذات  النقطة 
النقوش  يُذيل  لم  البصيص  بن  موسى  الدين  نجم 
أن  ويكفي  بتوقيعه،  بخطه  كتبها  التي  الباقية 
-على  المملوكية  القاهرة  عمائر  أن  إلى  نُشير 
روعتها وكثرتها وتنوع خطوطها- فأن توقيعات 
تكون  أن  توشك  نــدرة  ــادرة  ن فيها  الخطاطين 
دمشق  مدينتي  عمائر  في  هذا  مثل  وقل  تامة، 
الذي  الخطاط  نعرف  ال  أننا  حتى  وحــلــب))) 

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   چ     الكريمة  اآلية  كتب 
ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   
الفردوس  خانقاة  مدخل  على  چ)6)  ائ      ائ  
بها  افتتن  والــذي  حــلــب)633هـــ/)123م(  في 
وقال  يحتذى  لإلتقان  مثااًل  وصارت  الخطاطين 

فيها الشعراء:

ــب ــل ـــــــاب فـــــــــــردوس ح فــــــي ب

ــــــــــدر عــجــب ــــــن ال ســــطــــر م

ــــب ــــــن ذه ـــــاف م ـــــح ــــه ص ــــي ف
هـــــن صــــحــــاف مـــــن ذهـــــــب)7(

التي  األسباب  اليقين  وجه  على  يُــدرى  وال 
كانت ندرة توقيعات الخطاطين، وأكبر الظن أنه 
فيها  يتنافس  رائجة  مزدهرة  الخطاطة  كانت  لما 
المجيدين  الخطاطين  كثرة  وبسبب  المتنافسون؛ 
لفنهم؛ جعل أولئك وهؤالء يرون أن إنتاجهم هذا 
ال  مألوف  طبيعي  إنتاج  والفنون  العمائر  على 

داعي أن يُدل عليه بالتوقيع)8).

من  تُلح  هذا  من  الرغم  على  الحيرة  ولكن 

ذيلوا  الخطاطين  هؤالء  من  كثيًرا  ألن  جديد؛ 
بتوقيعاتهم المصاحف الفاخرة والوثائق الديوانية؛ 
إنتاجهم  توقيع  على  يحرصون  كانوا  فقد  إذن 
الورقي، وإذن لم يكونوا مغمورين وال مزدرين، 
وهذا دليل أن التوقيع على اإلنتاج مألوف مسموح 
كان  فهل  برؤوسها،  األسئلة  تطل  هنا  ومن  به، 
إعراضهم عن التوقيع على العمائر والتحف الفنية 
أم  إليها؟،  الخطاطون واطمأنوا  ألفها  مرده عادة 
أكان  العمائر؟،  مباشري  كان شرًطا من شروط 
العمائر وغيرها  في  أعماله  الخطاط على  توقيع 
الذي  األجــر  من  كبير  طرف  خصم  في  سبًبا 
أن  اعتبار  على  الكتابة؛  نظير  الخطاط  يتقاضاه 
ثم  ومن  لذكره،  وتخليد  للخطاط  دعاية  التوقيع 
آثر الخطاطون أخذ األجرة كاملة واإلمساك عن 
بعض  وقع  وهل  العمائر؟،  على  أسمائهم  كتابة 
كما  الزمان  والتهمها  أعمالهم  على  الخطاطين 

التهم كثيًرا من اآلثار؟)9). 

وقلة  الخطاطين  توقيعات  نــدرة  خلقت  لقد 
وجعلت  الحيرة  من  جًوا  التاريخية  النصوص 
بعض الباحثين يفترضون فروًضا بعضها مقبول 
في  مجيد  باحث  فهذا  مرزول،  اآلخر  وبعضها 
الفن  الفنون اإلسالمية يفترض أن سبب ذلك أن 
المجيدين  الصناع  اإلسالمي غير شخصي، وأن 
أسمائهم  تسجيل  إلى  يدفعون  ال  والمقلدين  منهم 
حسب  يسيرون  ألنهم  ذلك؛  بلزوم  يشعرون  وال 
فيها  لهم  ليس  التي  الموروثة  الفنية  األساليب 
االبتكار وليس  المعيار عندهم كان  فضل، حيث 
ارستقراطية  إلى  التوقيعات  ندرة  التقليد، وعزى 
قوله- حيث حرص  الفن اإلسالمي -على حسب 
تكون  أال  على  واألغنياء  واألمــراء  السالطين 
إليهم  العمائر حتى ال تنسب  الفنانين على  أسماء 
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من  لهم  ما  على  الفنان  اســم  يطغى  ال  وحتى 
الفضل والذكر، فهم كانوا يعتبرون الفنان صانًعا 

وحسب)10). 

ومن الجدير بالذكر أن مسألة توقيع الخطاطين 
شائًعا  أصبح  العمائر  في  الخطية  أعمالهم  على 
والمتأخرة  الوسيطة  العثمانية  العمائر  في  مألوًفا 
الخطاط  توقيع  يكون  أن  ثقافة  إلى  انتهينا  حتى 
جزًءا ال يتجزأ من التكوين الكتابي وصار هجر 

هذه العادة استثناء مستهجًنا.

ومن حسن الحظ وعلى غير عادة المؤرخين 
العمائر  على  الخطاطين  أعمال  ذكر  إهمال  في 
التي  النصوص  ببعض  ظفرنا  الفنية؛  والتحف 
ابن  ذكره  ما  منها  بعضهم؛  أعمال  إلى  تُشير 
تاريخ  في  الحبب  )در  كتاب:  صاحب  الحنبلي 
 أعيان حلب( الذي ذكر فيه أعمال الخطاط أحمد بن 
أحمد  بن  بكر  أبي  والخطاط  الدهان)11)  الداية 
راغب  محمد  ذكره  وما  النقاش)12)،  الجلومي 
العديم  بن  عمر  الدين  كمال  الوزير  عن  الطباخ 
من أنه كاتب نصوص محراب المدرسة الحلوية 
في حلب)13)، وهذه النصوص ال شك في أن لها 
ألح عليه  مئات، بعضها  بل  أمثالها عشرات  من 
بطون  في  منبث  وبعضها  فأضاعها،  الزمان 

الكتب يحتاج إلى تنقيب واستقصاء.

الخطاط نجم الدين موسى ابن البصيص؛ 
حياته وأعماله:

الدين موسى بن علي بن محمد  الخطاط نجم 
المعروف بابن البصيص -بضم الباء وفتح الصاد- 
شيخ الكتاب والمجودين في زمانه، وعلم من أعالم 
فن الخط في دمشق خاصة ومن كبار الخطاطين 
الخط  مشعل  حمل  عامة،  المملوكي  العصر  في 

يد  على  الخط  تلقى  واسعة،  خطوات  به  وسار 
أساتذة بارعين، وصار هو أستاًذا لطالب نجباء، 
وتوفي  )1)6هــــ/3)12م(،  سنة  حماة  في  ولد 
أساتذته  ومن  )716هـــ/1317م(،  سنة  بدمشق 
الخطاط شهاب الدين غازي بن عبد الرحمن بن 
وظل  630هــــ/1232))14)،  )ت:  الكاتب  محمد 
كاتًبا  العربي  الخط  حقل  يخدم  البصيص  ابن 
حتى  وفاته))1)  حتى  عاًما  خمسين  زهاء  ومعلًما 

قال فيه بعض الشعراء:

معجزة ــديــن  ال نجم  الشيخ  كتابة 

إنكـــــار بال  تعلم  كي  النقل  فجرب 

تعرفها ــوضــع  ال نــقــل  عــنــد  فــإنــهــا 

وأنشد  باألخبار)16)  الخبر  فهاك  عنها  بالعجز 
فيه خليل بن أيبك الصفدي:

طرسه محاريب  فــي  المعاني  كــأن 

ــســطــور ســالســُل ــيــل، وال قــنــاديــل ل

أحــــــــرف أهلّة  في  عجم  كواكب 

كوامــــُل بينهّن  المعالي  بـــدوُر   

وقال فيه أيًضا:

ـــــن الـــُبـــصـــيـــص خــط يــشــهــد الب

ـــن يـــــــراه عــقــلــْه ـــم يـــســـلـــب م

ُعــــــــاله ــي  ف النجــــــم  بــأنــه 
ــه)17( ــل ــق م ابـــن  مــثــلــه  رأى  ومـــا 

سنة  حــوادث  في  كثير  ابــن  عنه  قــال  كما 
الدين  نجم  الشيخ  "وتوفي  )716هــــ/1317م(: 
موسى بن علي بن محمد الحنبلي الدمشقي الكاتب 
الفاضل المعروف بابن البصيص شيخ الكتابة في 
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وقد  والمثلث)19)،  المزوج)18)  في  سيما  ال  زمانه 
كتب  ممن  وأنا  سنة،  خمسين  الناس  يكتب  أقام 
عليه أثابه الله، توفي في يوم الثالثاء عاشر ذي 
خمس  وله  الصغير  الباب  بمقابر  ودفن  القعدة 

وستون سنة")20).

عنه:  قال  فقد  الصفدي  أيبك  بن  خليل  أما 
"الشيخ اإلمام الكاتب المجّود المتقن شيخ دمشق 
نجم الدين المعروف بابن البَُصيص، شيخ الكتّاب 
في  تفّرد  ــه،  وأوان عصره  ــادرة  ون زمانه،  في 
الدنيا بكتابة المزوج)21) أتقنه وكل من تقّدمه فيه 
سمج، واخترع قلًما آخر سماه المعجز، وأتى فيه 
بمحاسن إذا أطنب فيه الواصف ظّن أنه موجد، 
وسطوره  بهجة،  ذات  حدائق  كأنه  خطه  وكان 
الولي  عاينه  لو  مهجة،  بكل  تفدى  حسنها  من 
العديم  ابن  أو  تبريز،  له  يكن  لم  التبريزي)22) 
من  جماعة  عليه  كتب  بالتعجيز،  له  العترف 
رتبهم  مقادير  بفضلهم  وأبانوا  وسادوا،  األعيان 
فأبانوا من تقدمهم وأبادوا، كتب األقالم السبعة)23) 
فيها  يلحقه  لم  كلها  الرطبة  وأقالمه  وجّودها، 
بن  الدين  كمال  الشيخ  عليه:  كتب  وممن  أحد. 
الزملكاني)24)، والشيخ بدر الدين بن المحّدث))2)، 
بن  إسماعيل  بن  علي  الدين  عالء  والقاضي 
بالفأس  اآلمدي)26)، وجماعة آخرون، كان يعمل 
تلك  ويكتب  وغيره،  باللبن  ويعّمر  بستانه  في 
الكتابة المليحة الرطبة، ورزق الحظوة في خطه 
عفيًفا  الناس،  أوالد  على  مأموًنا  وكان  واشتهر، 
ديًّنا" ومع ذلك كان صاحب شعر صوفي  خيًّرا 
قول  لكنه حاول  بارًعا  يكن شاعًرا  لم  وهو وإن 
من  بعًضا  الصفدي  ونقل  حال  كل  على  الشعر 

أشعاره)27). 

آراء موسى ابن البصيص في الخط:

لم تأت شهرة ابن البصيص من كونه خطاًطا 
ماهًرا امتاز على غيره والبراعة وُعرف بأسلوبه 
تأتيه من عبقريته  البديعة وإنما  المميز وطريقته 
الخطية  المهارة  تجاوز  مبتكًرا  كان  فقد  أيًضا، 
ويرجع  واالختراع،  الخاصة  اآلراء  تكوين  إلى 
الشيخ محمد)28) في تدوين آراء  ابنه  إلى  الفضل 
والده وحفظها من الضياع، وذلك حين قام بشرح 
فكان  الكتابة،  في علم صناعة  البواب  ابن  رائية 
والدي  )وسئل  بقوله:  المسائل  بعض  على  يعلق 
إن  وثم  كذا...،  والدي  ذكره  والذي  كذا...،  عن 
والدي رحمه الله نظر إلى...، وغير ذلك(، وفيما 
وفي  الخطوط  في  الخطاط  هذا  آراء  أبرز  يلى 
طريقة بري القلم وفي أوصاف الكتابة كما يأتي:

يستحق  متى  الله؛  رحمه  البصيص  ابن  سئل   •
اعتدلت  إذا  قال:  بالحسن؟  يوصف  أن  الخط 
ألفه والمه وأشرق قرطاسه  أقسامه وصحت 
أجناسه وضاهى صعوده حدوره  تختلف  ولم 

ولم تشتبه راءه ونونه)29).

أن  المعلوم  فمن  القلم)30)  بقطة  يتعلق  وفيما    •
الكتاب كانوا يكتبون بثالث طرق من رؤوس 
األقالم؛ األولى الرأس المحرفة وهي أن يكون 
سن القلم مائاًل من اليمين لليسار مياًل واضًحا 
هي طريقة ياقوت المستعصمي واألمة الكاتبة 
الشيرازي،  الدين  وعماد  اآلبري  ابنة  شهدة 
البتة  ميل  فيها  ليس  المستوية  الرأس  والثانية 
المعبر  وهو  اليسار،  إلى  وال  اليمين  إلى  ال 
أن  والثالثة  المدورة،  بالقطة  زمانهم  في  عنه 
يكون رأس القلم بين بين؛ ليس بالميل الواضح 
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التام، وأجود الرؤوس المحّرفة  وال االستواء 
المستوية؛  وأفسدها  التحريف)31)،  المعتدلة 
وقد  المحّرفة،  من  تصرًفا  أقّل  المستوية  ألن 
والولي  البواب  ابن  حذو  البصيص  ابن  حذا 
العجمي في تفضيل القطة التي بين التحريف 
واالستواء أي التي تكون درجة ميل قطة القلم 
وسًطا ليست شديدة وليست مستوية )شكل1( 

التي وصفها ابن البواب فقال:

الــقــط عــزمــك كله ــاصــرف لــشــأن  ف

التدبيــــر جملــــة  فــيــه  فــالــقــط 

بـــذكـــره أبــــــوح  أن  ــن  ــع ــطــم ت ال 

ــور ــســت ــم ــه ال ــف ــش إنـــــي أضـــــن ك

ــه ــإن ــة مـــا أقـــــول ف ــل ــم ـــن ج ـــك وب
ــا بــيــن تــحــريــف إلـــى تـــدويـــر)32( م

وفيما يتعلق بالبنية التشريحية للخط؛ قسم ابن 
والليونة  للرقة  طبًقا  أصلين  إلى  الخط  البصيص 
أصالن:  الكتابة  فقال:  والوضوح  والصرامة 
به  يبدأ  ما  أول  وهو  المحقق،  قلم  األول  األصل 
وذلك لتحقيق حروفه، وهو أن تكون واوه مفتوحة 
وكذلك فاؤه وميمه، ومنه يستخرج قلم الريحان، 
والنسخ الذي تكتب به األحاديث النبوية الشريفة، 
الكتابة  الثلث وهو أصل  قلم  هو  الثاني  واألصل 
المنسوبة ومتى أتقنه الكاتب أتقن حروف الكتابة، 
ما  داًرا عظيمة  بنى  إذا  الشخص  أن  هذا  ومثال 
الثلث، ومنه  قلم  بأساس ممكن عظيم فهذا  يكون 
يستخرج قلم التوقيعات ومن التوقيعات يُستخرج 

قلم الرقاع)33). 

مثل  األقالم  لبعض  البصيص  ابن  ابتكر  كما   •
قلم )المعجز والمخلع( جمع فيه سائر األقالم، 

ولكننا حالًيا ال نعلم عن شكل هذا الخط شيًئا، 
لقلة  ماتت  ثم  أهملت  التي  الخطوط  من  فهو 
االستخدام أو تشابهها مع خطوط أخرى، كما 
ومزج  المحقق  وقلم  الثلث  قلم  بين  جمع  أنه 
بعضهما ببعض في قلم سماه قلم األشعار أو 

المؤنق)34).  

أعمال ابن البصيص في عمائر دمشق

لقد أورد المؤرخ الدمشقي صالح الدين خليل 
أعمال  بعض  فيه  ذكر  ا  نصًّ الصفدي  أيبك  ابن 
ابن البصيص على العمارة تفصياًل وأعماله على 
األواني المعدنية وكل ما ينقش عليه إجمااًل، وهذا 
النص يُعّد من أثمن ما كتبه وأداله الصفدي عن 
البصيص(  ابن  )أي  "وكتب  قال:  الخطاط  هذا 
شيًئا كثيًرا إلى الغاية من الدروج))3) والقطع)36) 
والطراز)37) الذي في الّطارمة، والذي على باب 
الجوانية)38)  الظاهرية  في  والذي  السعادة،  دار 
والذي على باب األمير سيف الدين بهادر آص، 
السعادة  دار  طراز  تغير  وقد  يده،  بخط  ذلك  كل 
باقية  وأصوله  الدهانون،  عليه  وأعــاد  مرات 
ومعالم حسنها بادية وكان يكتب على الطاسات)39) 
وعلى ما ُينقش، ويطّعم كل سطر بدرهم ويكتب 

في اليوم جملة من ذلك مستكثرة")40).

ابن  إليها  أشار  التي  العمائر  ذكر  يلي  وفيما 
أيبك الصفدي أنها كتبت بخط ابن البصيص:

طارمة قلعة دمشق:

كالقبة  خشب  من  مبنى  اللغة  في  الطارمة 
والجمع طارمات وهو لفظ دخيل معرب ترجمة 
العربية  اللغة  بالفارسية)41)، وأطلقه معجم  طارم 
والكن  لالستظالل   kiosque الكشك  على  بمصر 
العمارة  وفــي  الــحــدائــق)42)،  في  يشاهد  ــذي  ال
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وحدة  أو  مستقل  مبنى  على  يطلق  اإلسالمية 
فوق  يبنى  كان  آخر،  مبنى  فوق  ملحقة  معمارية 
وظيفته  الجبال،  أو  القالع  كأبراج  مرتفع  مكان 
واالستجمام،  الجيوش  واستعراض  االستشراف 
ويغلب على واجهتها التي تطل على الفضاء أن 
تكون مكونة من رواق أو بائكة تعلوها مجموعة 
غرف  مع  قبة،  الغالب  في  وتعلوه  العقود  من 
وغير  واألثــاث  والفرش  الطعام  للوازم  ملحقة 
المؤرخين على رواق  بعض  أطلق  وربما  ذلك، 
على  يشرف  الذي  المدن  في  العقود  ذي  القصر 
نور  بالطارمة، وكان  دونه من دور وحدائق  ما 
الدين محمود زنكي قد بنى له طارمة لالستجمام 

في الربوة.

شمالية  إحداهما  طارمتان  دمشق  بقلعة  وكان 
الغربية وهي  وكانت فوق برج الزاوية الشمالية 
األخبار  في  ذكرها  ويرد  القلعة  لبناء  معاصرة 
بن  المعظم عيسى  الملك  بناءها  ثم جدد  القديمة، 
ـــ/1227م()43)،  )624ه سنة  أيوب  بن  بكر  أبي 
من  وراءها  وما  الخيل  تشرف على سوق  وهي 
أراض حتى مرجة دمشق وميدانها؛ حيث كانت 
المنطقة تستعرض فيها فرق الجيش، وعلى هذه 
الطارمة كانت ترفع راية السلطان، وأغلب الظن 
تذكر  كانت  حيث  زرقاء  قبة  تعلوها  كانت  أنها 
كثيًرا مع الطارمة، هذه الطارمة هي التي يقصد 

إليها الصفدي.

وكانت  شرقية  فهي  األخــرى  الطارمة  أما 
لعله  الشرقية  القلعة  أبراج واجهة  برج من  على 
البرج األوسط وتشرف هذه الطارمة على داخل 
ذكرت  ما  نادًرا  هذه  الشرقية  والطارمة  البلد، 
في المصادر وكل ما ورد ذكره تقريًبا يقصد به 

الطارمة الشمالية.

سنة  دمــشــق  قلعة  الــتــتــار  حــاصــر  ــمــا  ول
برج  على  مناجيقهم  سلطوا  ـــ/9)12م(  )8)6ه
الطارمة في الجانب الشمالي حتى طلب القلعيون 
ثم  جميًعا،  والطارمة  البرج  وتضرر  األمان)44) 
جددها الظاهر بيبرس بعد استرداد دمشق وطرد 
النصر  لباب  المجاور  البرج  على  وبنى  التتار، 
منظرة))4)، وجددها األمير سنجر الشجاعي نائب 
بن  خليل  األشــرف  السلطان  زمــن  في  دمشق 
قالوون في شوال سنة )690هـ/1291م()46) وهو 
يكون  أن  يرجح  البصيص  البن  معاصر  تاريخ 
كتب عليها خطوطه في هذا التاريخ، وقام األمير 
شهاب الدين بن سنجر الحمص نائب قلعة دمشق 
)791هـــــ/1388م()47)،  سنة  الطارمة  بتجديد 
دمشق  نائب  الحافظي  ــوروز  ن األمير  ــاد  وأع
تجديدها سنة )809هـ/1407م(، ثم هدمها أتباع 
ومحاربتهم  القلعة  حصارهم  أثناء  شيخ  المؤيد 
نسمع  نعد  لم  ما  وألمــر  وأتــبــاعــه)48)،  ــوروز  ن
عن  الحديث  عند  إال  ذلك  بعد  الطارمة  هذه  عن 
والمغدورين  المتمردين  األمراء  رؤوس  تعليق 
تعد  لم  أنها  أي  والضالين،  عليهم  والمغضوب 
الحديث  العصر  أظلنا  ثم  لالستشراف،  مكاًنا 
الصور  في  أثر  أي  لها  وليس  تماًما  زالت  وقد 
الفوتوغرافية القديمة وال في السلبيات الزجاجية.   

دار السعادة بدمشق:

ومحل  دمشق  نــواب  مقر  هي  السعادة  دار 
لكبار  نزاًل  كانت  النيابة،  بدار  عرفت  سكنهم 
على  األمراء  تحليف  أماكن  وأحد  الشخصيات، 
الوظيفية  الخلع  ولبس  الوظيفي،  والقسم  الوالء 
كانت  السلطانية،  المراسيم  وقراءة  والتشريفية 
كاملة  واسعة  وحقوق  كبيرة  مرافق  على  تشتمل 
الملك  كإيوان  واألبهة،  الحكم  بأغراض  تفي 
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والمسجد وقاعات الشراب خاناة والطشت خاناة 
خاناة  والحوائج  خاناة  والفراش  والطبلخاناة 
يغطي  وكان  ذلك،  وغير  والمطبخ  واإلصطبل 
أجزائها جمالون ضخم احترق في بعض  بعض 
األحداث، وعلى بابها كان يقف بوابون مدّججون 
خروج  عند  الموسيقى  عنده  وتعزف  بالسالح 
النائب ودخوله، وبها غلمان للخدمة ورأس نوبة 
للحراسة والدرك، وبها يمد السماط الكبير الفاخر. 

دمشق  قلعة  جنوب  تقع  السعادة  دار  وكانت 
بسوق  الحميدية  جامع  غربي  الواقع  المكان  في 
سمى  لــذا  النصر  بــاب  من  وقريًبا  الحميدية، 
ال  وكان   ، السعادة  دار  باب  أو  السعادة  بباب 
العام  الطريق  سوى  القلعة  أبراج  عن  يفصلها 
الواسع والخندق، في مقابل باب السر أحد أبواب 
القلعة، وهي في األصل دار أيوبية ترجع لألمير 
األشرف  إلى  آلت  بعدها  شاه،  فروخ  الدين  عز 
ابنته،  على  وقفها  الذي  دمشق،  صاحب  موسى 
ثم صارت ملًكا للملك األمجد صاحب بعلبك)49)، 
وحين دخلت دمشق في حوزة المماليك أصبحت 
ا لحكومة دمشق ولنائبها كائًنا من كان، ولم  مقرًّ
كانت  لذلك  حربيًّا؛  تحصيًنا  محصًنا  بناؤها  يكن 
من  لقربها  ونظًرا  الحروب،  أوقات  في  تخلى 
كانت  بنائها؛  وقوة  واتساعها  وارتفاعها  القلعة 
لذلك  الحصار؛  أوقات  القلعة  على  خطًرا  تشكل 
القلعة  نائب  المنصوري  أرجــواش  األمير  أقدم 
أيام  إحراقها  على  )699هـ/يناير1299م(  سنة 
فتنة ملك التتار محمود غازان الذي دخل دمشق 
يملكها،  أن  يستطع  ولم  القلعة  عليه  وامتنعت 
الدور والمدارس  أيًضا  وأحرق األمير أرجواش 
واألماكن الجليلة المجاورة لها، مثل دار الحديث 
األشرفية والمدرسة العادلية حتى ال يتمكن التتار 

األماكن،  تلك  أعالي  من  القلعة  محاصرة  من 
وهو  األزمــة)0))،  انقضاء  بعد  ترميمها  أعيد  ثم 
البصيص  ابن  الخطاط  يعاصر  الــذي  التجديد 

والذي نعتقد أنه كتب خطوطه في تلك األيام.

وقل مثل هذا في فتنة تيمور لنك لما استولى 
دار  أخربت  فقد  القلعة،  وحاصر  دمشق  على 
السعادة، ثم أعيد تجديدها بعد انقضاء الغمة)1))، ثم 
قام األمير نوروز الحافظي بتجديدها مرة أخرى 
كما جدد أماكن كثيرة سنة ))80هـ/1402م()2))، 
خشقدم))86- السلطان  ــام  أي أيًضا  ــددت  وج
سليم  السلطان  وقام  872هــــ/1461-1467م(، 
بدار  األول سنة )924هـ/18)1م()3))، وُسميت 
السعادة السلطانية، وهجرت بعد دار السعادة بعد 
الجديدة( خارج األسوار في  السعادة  )دار  تشييد 
تماًما  اندثرت  ثم  الحالي،  العدلي  القصر  موضع 
ولم يبق منها شيء، ويرجح أن يكون قسم منها 
أصبح فيما بعد داًرا لوالي دمشق العثماني محمد 

باشا العظم)4)). 

باب دار األمير بهادر أص:

أما قصد ابن أيبك الصفدي من قوله: )وباب 
األمير سيف الدين بهادر آص))))(؛ أي باب دار 
الدار  يسم  لم  تربته،  باب  األمير وليس  أو قصر 
صراحة وإنما ذكرها إضماًرا وهو بالغة العرب 
في إطالق الجزء وإرادة الكل على سبيل المجاز، 
وهذا  المخاطب،  فهم  في  وثقته  العبارة  لشهرة 
اللون من المجاز واإلضمار من سنن العرب إذا 
تحدثوا ومن أسرار بالغتهم، إيثاًرا للتخفيف وثقة 
بفهم المخاطب)6))، وهذا أمر شائع في نصوص 
للتدليل  جهد  وال  تكلف  إلى  يحتاج  ال  المؤرخين 
عليه، ومما يزيدنا ثقة واطمئناًنا أن المراد بذلك 
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عبد  الشيخ  أن  التربة؛  باب  وليس  الــدار  باب 
تربة  شاهد  1927م  سنة  المتوفى  بدران  القادر 
الذي  نقشها  من  وقرأ  اندثارها،  قبل  األمير  هذا 
لم يكن على الباب وإنما كان طراًزا يدور حول 
البصيص  ابن  يكون  أن  ويجوز  واجهاتها)7))، 
الخطاط  كان  ألنه  أيًضا،  التربة  خطوط  كتب 
كل  يحصر  لم  الصفدي  أيبك  ابن  وأن  األبرز، 

أعماله وإنما اكتفى ببعض األمثلة.  

معلومات  على  نعثر  فلم  األمير  هذا  دار  أما 
باب  داخل  كانت  أنها  هنالك  ما  كل  عنها  كثيرة 
آص  بهار  بها  توفى  مشهورة)8))  وكانت  توما 
فلم  إنشائها  تاريخ  أما  سنة)730هـ/1329م(، 
نعثر على نص تاريخي أو قرينة مادية تشير إلى 
معاصًرا  تشييدها  يكون  أن  المحتمل  ومن  ذلك، 
لبلوغ هذا األمير درجة الشهرة والترقية إلى أمير 
العقد  إلى  ننسبها  أن  يمكن  أي  ألف  ومقدم  مائة 
عشر  الرابع  الهجري/  الثامن  القرن  من  األول 

الميالدي.

المدرسة الظاهرية الجوانية بدمشق:

هي مدرسة وتربة الظاهر بيبرس أو المدرسة 
داخل  تقع  ــوحــات2-1(،  )ل الكبرى  الظاهرية 
في  األموي  الجامع  جوار  توجد  دمشق  أسوار 
الناحية  من  الكبرى  العادلية  المدرسة  مواجهة 
الفراديس ولهذا  الشرقية داخل باب الفرج وباب 
بركة  محمد  السلطان  أنشأها  بالجوانية،  سميت 
للحديث  وداًرا  لوالده  تربة  بيبرس)9))  ابن  خان 
وضع  وقد  للحنفية،  وأخرى  للشافعية  ومدرسة 
أساسها في خامس جمادى اآلخرة وبدأ التدريس 
بها في األواوين التي أنجزت في الثالث عشر من 
صفر عام )677هـ/1278م(، ولم يكتمل بناؤها 

البرانية  الظاهرية  المدرسة  غير  وهي  بعد)60)، 
التي أنشأها الظاهر غازي خارج أسوار دمشق. 

لم تكتمل المدرسة حينئذ، ومات الملك السعيد 
محمد بركة خان وخرج الملك من ذرية الظاهر 
بيبرس بقيت مدة حتى أكملها السلطان المنصور 
قالوون سنة )686هـ/1287م(، ثم جرى عليها 
ما جرى على عمائر دمشق من خطوب وأحداث 
محمود  واقعة  في  التتار  فتن  في  وهدم  وحرق 
لما دخل دمشق عام )699هـ/1299م(،  غازان 
ــــــ/1399م(،  )801ه عــام  تيمورلنك  وفتنة 
يبق  لم  لكنه  اآلن،  استمرت شامخة حتى  ولكنها 
وتربة  والجنوبية  الغربية  واجهتها  سوى  منها 
وفى  التربة،  شرقي  آخر  وجزء  بيبرس  الظاهر 
باشا  مدحت  حولها  )1296هـــــ/1878م(  عام 
الكتب  فيها  جمع  عامة  مكتبة  إلى  دمشق  والي 
مدارس  مكتبات  في  كانت  التي  والمخطوطات 
دمشق خوًفا عليها من الضياع الكامل ومن حينها 

غلب عليها اسم المكتبة الظاهرية.)61)

النقوش الكتابية بالمدرس��ة الظاهرية 
التي خطها ابن البصيص:

)أ( نقش وقفية المدرسة 
)676ه�/1277م(:

الثلث  بخط  أسطر  ثالثة  عــن  عــبــارة  هــو 
الجميل المنفذ بالحفر البارز شديد البروز، يحتل 
اللون  ذي  المدماك  منه  والثاني  األول  السطرين 
تتوج  التي  المقرنصات  أسفل  الموجود  األصفر 
مستوى  عن  ارتفاعه  يبلغ  والذي  المدخل  دخلة 
فيشغل  الثالث  السطر  أما  أمتار،   9 األرض 
المدماك الواقع فوق العتب وارتفاعه عن مستوى 
من  سطر  كل  طول  ويبلغ  ــم،  0)6س األرض 
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متًرا،  أمتار أي بمجموع 21  الثالثة 7  سطوره 
سم   76 بسطريه  العلوي  المدماك  ويبلغ عرض 
يبلغ  حين  في  38سم،  منهما  سطر  كل  عرض 
السطر  يشغله  الــذي  األوســط  المدماك  عرض 
الكتابة منه 46سم والباقي  الثالث 72سم، تشغل 
/(-3 )لوحات  سفلي)62)  وآخــر  علوي  إطــار 

أشكال2-4(، هذا ويوجد توقيع مهندس المدرسة 
الله( في سطرين  إبراهيم بن غانم رحمه  )عمل 
الزاوية  فوق  الواقع  المقرنص  حنية  باطن  في 

الشمـالية لدخلة الباب ونصه كاآلتي:

على  وقفه  الذى  الرحيم  الرحمن  الله  "بسم   .1
هذه التربة والمدرستين ودار الحديث النبوى 
أذرعات   عمل  من  الطرة  قرية  من  الحصة 
ومبلغها أحد عشر سهما وربع وثمن سهم من 
أصل أربعة وعشرين سهما وقرية الضرمان 
أمزرع  وقرية  الشعرا   أعمال  من  بكمالها 

بكمالها من عمل نوى

الرامة وقرية سويمة  والحصة من قرية بيت   .2
سهمان  ومبلغها  الغور  من  الزراعة  وقرية 
والحصة  سهما  وعشرين  أربعة  أصل  من 
بلد دمشق  المرج من  من األشرفية من عمل 
ومبلغها تسعة عشر سهما ونصف من أربعة 
بابن  المعروفة  الثالثة  والبساتين  وعشرين 
سالم ظاهر دمشق من أراضى الشهم الشرقى 

بسفح قاسيون

على  دمشق  ظاهر  بالسبتية  يعرف  وبستان   .3
المالصق  السبتية  وطاحون  الشمالى  الشرف 
طاعة  بكرم  يعرف  وكرم  المذكور  للبستان 
بمدينة بانياس وخان ببيت جنا وحانوت جوار 
باإلصطبل  يعرف  وخان  سالم  ابن  بساتين 

قيسارية  من  الكامل  والسفل  دمشق  ظاهر 
الشرب وذلك فى سنة ستة وسبعين وستمية.)63)

)ب( نق��ش إضاف��ة وق��ف جديد للمدرس��ة 
الظاهرية بيبرس بدمشق )677 ه�/1279م(:

يوجد على عتب باب الضريح داخل المدرسة 
الثلث   بخط  مكتوب  البارز  بالحفر  الحجر  في 
يفصل  أسطر  أربعة  في  100سم×0)سم  أبعاده 

بينهما خطوط بارزة.

"بسم الله الرحمن الرحيم الذى استجد ابتياعه   .1
المعينة فى كتاب وقف  الجهات  وأوقف على 

ذلك الفاخورة بدرب 

قرية  من  والحصة  طباقها  والبيوت  الفواخير   .2
صهيا ومبلغها ثلثى سهم من أربعة وعشرين 
واألهراء الثلثة وطباقها بالمربعة )و( الحصة 

من قرية اإلصطبل بالبقاع 

سهم  وربع  أسهم  عشرة  ومبلغها  العزيزى   .3
سهما  وعشرين  أربعة  من  سهم  ثمن  وربع 
والحصة من بيت الرامة وسويمة والزراعة. 

4.  ومبلغها سهم وأحد من أربعة وعشرين سهما 
وذلك تكملة الثمن من القرية المذكورة")64).

ي��د  عل��ى  المدرس��ة  تكمل��ة  نق��ش  )ج( 
السلطان قالوون حوالي )686ه�/1287م(: 

األصفر  المدماك  على  مدخلها  على  نقش 
للباب  يُشكل عتب  والذي  الباب  دخلة  في  الثالث 
األرض  مستوى  عن  يرتفع  والــذي  منه  جــزًءا 
وطول  92سم،  عرضه  يبلغ  470ســم،  بمقدار 
متر  المدماك7  هذا  في  السطرين  من  سطر  كل 
بمجموع 14 متًرا للسطرين))6)، وقد كتب النص 
في سطرين على هذا المدماك بخط الثلث المنفذ 
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تشغل  بارز  خط  بينهما  يفصل  البارز  بالحفر 
المساحة  وباقي  40ســم  سطر  كل  في  الكتابة 
مخصصة إلطار الكتابة، )ضمن األشكال 4-2( 

ونصه كاآلتي:

هذه  بإنشاء  أمر  الرحيم  الرحمن  الله  "بسم   .1
المعمورتين  والمدرستين  المباركة  التربة 
المعالى  أبو  السعيد  الملك  السلطان  المولى 
الملك  الشهيد  السلطان  بن  قان  بركة  محمد 
الظاهر المجاهد ركن الدين أبو الفتوح بيبرس 

ولحق  الشهيد  والده  لدفن  أنشأها  الصالحى   .2
ملكين  على  الضريح  فاحتوى  قريب  عن  به 
عمارتها  بإتمام  وأمر  وسعيد  ظاهر  عظيمين 
والدين  الدنيا  سيف  المنصور  الملك  السلطان 
خلد  المؤمنين  أمير  قسيم  الصالحي  قالوون 

الله سلطانه".)66)

الخصائص األس��لوبية لخط ابن البصيص 
على المدرسة الظاهرية:

ابن  أسلوب  خصائص  نبين  أن  قبل  علينا 
أن  الظاهرية  المدرسة  أشرطة  في  البصيص 
نُشير إلى أن إطراء المؤرخين له ليس فيه شيء 
من المبالغة وال السرف، ذلك أنهم كانوا ينظرون 
ومعارف  بعين  زمالئه  وخطوط  خطوطه  إلى 
رأت  التي  بعيوننا  وال  بثقافتنا  ال  عصرهم، 
فخطوط  المعاصرة،  المدرسة  في  الخط  جمال 
بمقاييس  األمثل  اإلتقان  متقنة  البصيص  ابن 
العصر الذي كتبت فيه، وهو كتب فيما بين نهاية 
القرن السابع وأول الثامن الهجريين طبًقا لقواعد 
الذوق والجمال وطبًقا لقواعد التجويد التي كانت 
آنذاك، ورغم جودة وإتقان خطوطه إال  معروفة 
أنه مثقاًل بقيود عصره، أو كان مقصوص الجناح 

كما يقال؛ لم يستطع أن يرتفع بالخط ويحدث فيه 
وأنت  الجمال،  نحو  جذرية  ونقلة  كبيرة  طفرة 
جهود  بتضافر  إال  للخط  تتح  لم  النقلة  هذه  ترى 
أجيال من الخطاطين ولم تظهر ثمارها واضحة 
جلية إال في خطوط المدرسة العثمانية المتأخرة.

ونحن نعتقد اعتقاًدا جازًما أن مهندس المنشأة 
الصفراء  باألحجار  الباب  دخلة  بنى  حين  قصد 
الصفر  المداميك  هــذه  يجعل  أن  ــســوداء؛  وال
مناسب،  بصري  مستوى  في  للكتابة  الصالحة 
وأحسن اختيار المدخل مكاًنا لينقش عليه الكتابة، 
الواجهة  أجــزاء  أهم  المدخل  أن  تعرف  وأنت 
للتعديات والطمس،  بقاًء وأقلها تعرًضا  وأكثرها 
فال غرابة في بقاء النقوش المذكورة سليمة على 
الرغم من المحن التي ابتليت بها المدرسة وضاع 
المدخل  اختيار  وكان  أجزائها  من  كثير  خاللها 

صاحب الفضل في ذلك.

النظر  إليها  ألفت  أن  ــد  أري مسألة  بقيت 
وأعرضها في تساؤلين هما: لماذا تكلف الخطاط 
المدماكين  في  المدرسة  وقفية  الخطاط  وحصر 
بالنص  يتجاوز  ولم  الباب  دخلة  في  العلويين 
تكملة  لنص  خصه  الذي  الثالث،  المدماك  إلى 
جديد  وقــف  أضيف  حين  ولــمــاذا  المدرسة؟، 
يكتب  لم  األول،  الوقفية  لنقش  معاصر  للمدرسة 
أسفل نص الوقفية األصلية وإنما كتب على باب 
التربة داخل المدرسة؟، الذي أرجحه وأوشك أن 
أقطع به أن المدماك السفلي كان مخصًصا لنقش 
إنشاء المدرسة فلما مات السلطان محمد بركة ابن 
بيبرس وتمت عمارة المدرسة في أيام المنصور 
قالوون كتب نقش التكملة في المكان المخصص 
المضافة  األوقــاف  كتبت  ولهذا  اإلنشاء،  لنقش 

على باب التربة داخل المدرسة.
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خصائ��ص خ��ط موس��ى ب��ن البصيص في 
المدرسة الظاهرية:   

رغم   - المدرسة  بمدخل  النقشين  كتابة  إن   •
اختالف تاريخهما - إال أن مالمحهما الخطية 
أن  إال  بينهما  يفرق  ال  متماثلة،  تكون  تكاد 
المدماكين السفليين الخاصين بتكملة المدرسة 
المداميك  من  أعرض  قالوون  المنصور  أيام 
في  أكبر  أريحية  الخطاط  أعطى  مما  العلوية 
من  أعرض  قلم  ثخانة  اختيار  وفي  الكتابة 

الخط الموجود في األشرطة العلوية.

أحدهما  نسقين،  على  الكتابية  األشرطة  كتابة   •
وترتيب  تسلسل  في  الكلمات  بترتيب  يقوم 
قرائي متوازن من اليمين لليسار بنظام السطر 
بالقواعد  المسار  هذا  والتقييد خالل  التتابعي؛ 
األول  السطر  في  وذلك  المعروفة  اإلمالئية 
الباقية  السطور  كتابة  وثانيهما   ،)( )شكل: 
بنظام السطر المتراكب العناصر الخطية فيه 
ا وقرًبا من بعضها البعض تكتب  أكثر تراصًّ
الحروف  أو  أحياًنا  بعضها  فوق  الكلمات 
والمقاطع  الكلمات  من  األخيرة  المنفصلة 
حسب  مقطعين  من  تتكون  التي  الصغيرة 
في  إحداث خلل  الفضاءات، مع مراعاة عدم 
التسلسل والتتابع القرائي، فهو تراكب معتدل 
غير مسرف في تكديس الكلمات )شكل: 6(. 

قدرة ابن البصيص على إخراج النص وضبط   •
إلى  يضطر  أن  دون  الكلمات  بين  المسافات 
الخطاطون؛  إليها  يلجأ  التي  الــضــرورات 
وضغط  كاإلضمار  المساحة  منهم  تنفذ  حين 
الكلمات واختزالها وكتابتها بصورة محشورة 
يدل  وهذا  وجماله،  الخط  بنسب  فيها  يُضّحى 

على الخطاط ثام بإعداد خطة هندسية مسبقة 
المتاحة،  المساحة  على  الكلمات  لتوزيع 
وحساب  الكلمات  عدد  بحساب  خاللها  قام 
ثم  مبدئية  بصورة  الكلمات  وكتابة  المساحة، 
بالكتابة األخيرة وتنفيذ الحفر  الفعلي  التطبيق 

النهائي.

الكتابة  أن  العلويين  الشريطين  في  يالحظ   •
في  منها  ازدحاًما  وأكثر  ثخانة  أقل  فيهما 
وذلك  السفليين؛  والشريطين  الثالث  الشريط 
ألن ابن البصيص عندما قام بحساب المساحة 
وعالقتها بالنص المرادة كتابته رأى أن يقسم 
المدماك العلوي إلى شريطين ويفصل بينهما 
العلوي  اإلطــار  جعل   مما  وهو  بــارز  خط 
العرض،  قليلة  ثخانة  واختار  ضيًقا  والسفلي 
في حين رأى أن يجعل المدماك الثاني يحتوي 
الكتابة  إطار  بتكبير  فقام  واحد  سطر  على 
عن  الخط  ثخانة  وتكبير  والسفلي  العلوي 

سابقتها.  

يالحظ حسن نظام الكتابة واتساقها وانسجامها   •
بين  العالقة  وحسن  الفني،  العمل  ووحــدة 
الحروف والمالءمة بينها وانسجامها، ووصلها 
أجمل  اختيار  بل  المألوفة،  القواعد  حسب 
العالقات بين الحروف أو العالقة المثلى كما 
يقال في المقطع الواحد أو الكلمة أو الكلمتين 
أو  المتجاورين  المقطعين  أو  المتجاورتين 
الحرفين المفردين المتجاورين، وذلك بتناسب 
حرف  كل  بين  وتناغمها  واتزانها  المسافة 
المجاورة،  بالكلمة  منها  كل  وعالقة  وآخر 
)بحسن  كتابتهم  في  القدماء  عناه  كله  وذلك 

الوضع()67).
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الحروف  أو  المنتصبات  الحروف  تــوازي   •
الطوالع مثل األلفات المتجاورة والالمات وما 
التناظر والتوازي  في شاكلتها؛ بهدف تحقيق 
بين الحروف باستثناء قائم حرف الطاء الذي 
في  وهي  اليمين،  نحو  ميله  من  يتخلص  لم 
الوقت ذاته تحمل في طياتها إيقاًعا محسوًسا.

وبين  الحروف  فوق  الكائنة  الفضاءات  ملئ   •
واإلعجام  والشكل  الضبط  بعالمات  الكلمات 
وهي  النباتية،  والزخارف  الزينة  وعالمات 
توزيًعا  وموزعة  الخط  سمك  بنفس  مكتوبة 
إذا  عنها  يستغنى  كان  ولذلك  الفراغ؛  يخدم 
توزيع  أن  على  الضيقة،  المساحة  اضطرته 
ليس  الشكل-  مستديرة  كلها  -المكتوبة  النقط 
فوق  تكون  نقط  وضــع  تم  ــإذا  ف ارتجاليًّا، 
الحروف وفوق رؤوس الحروف في الغالب.

يالحظ أن عيون الحروف أو بياض الحروف   •
حرية  لنفسه  يعط  ولم  دائًما،  مفتوًحا  يكون 
الطمس سوى في حرف الميم إذا رسم مدغًما.

من  الثلث  على  تحسينات  وجود  يالحظ  كما   •
كلمة  في  المرسل  الراء  كحرف  المحقق  خط 
الشريط  في  الموجودة    ) )جوار  
الكتابي الثالث فوق فتحة المدخل؛ فالثلث القديم 
لم يكن به شيء مرسل، وهناك مسحة بسيطة 
مياًل  أقل  وجعله  المفرد  النون  لتوسيع حرف 
على السطر وكتابة حرف الالم ألف محققة أو 
وكلمة  اإلصطبل   كلمة  في  راجعة 
الباب،  فتحة  فوق  الثاني  بالسطر  األشرفية 
وفيما عدا ذلك فكل الحروف ُكتبت على نسق 
األلف  وصل  استعارة  ويالحظ  القديم،  الثلث 
كلمة  في  التواقيع  من خط  يليها  بما  الوسطى 

)الصالحي والمعالي(.

يعتمد في كثير من األحيان على إنهاء بعض   •
كان من  إذا  األخير  الحرف  بإرسال  الكلمات 
الحروف التي تقبل المد واإلرسال وقد شغف 
)عشرين  كلمة:  في  النون  حرف   باستمداد 

. 

وقاف  وقالوون(  وقاسيون  والدين  والبساتين   
)دمشق( وباء كلمة )قريب( ومثل ذلك.

توزيع نقط الحروف وفق نظام تالزمي وليس   •
الحروف  فوق  النقاط  يضع  فهو  ارتجاليًّا 
مع  ومقدمته،  الحرف  رأس  فوق  ويضعها 
المتاحة  المساحة  تضطره  حين  رسمها  ترك 
األعراب  عالمات  رسم  وكذلك  تركها،  إلى 
فوق حروفها مما يدل على أنه قصد أن تؤدي 

دورها وليس فقط لتمأل الفراغ.  

الخاتمة:

من خالل ما تم عرضه خلصنا إلى مجموعة 
من النتائج نلخصها في النقاط التالية: 

شديًدا  نقًصا  ــاريــة  اآلث ــدراســات  ال تواجه   ■
كتبوا  الذين  الخطاطين  بمعرفة  يتعلق  فيما 
اإلسالمية  العمائر  على  المنقوشة  النصوص 
الخطاطين  أغلب  ألن  وذلك  الفنية  والتحف 
لم يكتبوا أسمائهم وألن المؤرخين لم يذكروا 
علم  في  فــراًغــا  تمثل  النقطة  ــذه  وه ــك،  ذل
الكتابات األثرية، تحتاج إلى بحث واستقصاء 
أسماء  تذكر  تاريخية  نصوص  على  للعثور 
المشهورة،  العمائر  كتبوا  الذين  الخطاطين 
كهذا النص الذي ذكره خليل ابن أيبك الصفدي 
بن  موسى  الدين  نجم  الدمشقي  الخطاط  عن 

البصيص.
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أنبأنا ابن أيبك الصفدي أن الخطاط موسى بن   ■ 
كانت  التي  النقوش  صاحب  هو  البصيص 
باب  بهادر آص وعلى  األمير  دار  باب  على 
وعلى  بالقلعة  الطارمة  وعلى  السعادة  دار 
باب المدرسة الظاهرية الجوانية المدفون بها 

الظاهر بيبرس.

استطعنا من خالل النقوش الكتابية بالمدرسة   ■
للخطاط  الفني  األسلوب  نعرف  أن  الظاهرية 

نجم الدين موسى ابن البصيص.

يمكن اتخاد نقوش هذه المدرسة قاعدة للحكم   ■
على النقوش الدمشقية المعاصرة لهذه المدرسة 
ابن  الخطاط  انتاج  أثناء  تاريخها  يقع  التي  أو 
أم  من خطه  كانت  ما  إذا  لمعرفة  البصيص، 

هناك اختالف ظاهر بينها.

الحواشي

مجلة ( 1) تركيا،  في  العربي  الخط  الغزاوي:  عباس 
سومر، المجلد )32(، الجزء األول والثاني، وزارة 
 ،391 صـ  1976م،  بغداد،  العراقية،  اإلعــالم 
العربي  الخط  نشأة وتطور  منظور  يوسف زنون: 
حروف  مجلة  الهيئة،  وجمال  المكانة  جالل  بين 

عربية، العدد الثالث، 2001م، صـ4.   

المصرية ( 2) الهيئة  العربي،  الخط  )د.(:  زكي صالح 
العامة للكتاب، القاهرة، 1983م ، صـ88، عباس 
الغزاوي: مشاهير الخط في الوطن العربي، مجلة 
المجلد 38، الجزء األول والثاني، وزارة  سومر، 
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عثمان )د.(: في صناعة الخط وفنونه في العصر 

والنشر،  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  المملوكي، 
اإلسكندرية، 2017م، صـ 122-111.

المسلمين، ( 3) الفنانين  إمضاءات  حسن:  محمد  زكي 
مجلة الثقافة المصرية، العدد 40 ، الصادر في 3 

أكتوبر سنة 1939م، صـ23.  

المسلمين، ( 4) الفنانين  إمضاءات  حسن:  محمد  زكي 
صـ22.  

لم يعثر الباحث في نقوش دمشق في العصر األيوبي ( ))
والمملوكي إال على توقيع واحد للخطاط شرف بن 
1438م(  )842هـ/  تاريخهما  لمرسومين  األمير 
واآلخر  بدمشق  التوبة  بجامع  مكتوب  أحدهما 
في  أوقافه،  عن  الحماية  إلبطال  األموي  بالجامع 
عبارة )كتبه شرف بن األمير( انظر: )فرج حسين 
في  العمائر  على  المملوكية  الكتابية  النقوش  فرج: 
دراسة  )8)6–922هـــ/1260–16)1م(  سوريا 
آثارية فنية مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
كلية اآلداب، جامعة سوهاج، 2008م، ص496).

إال  نظفر  فلم  والمملوكية  األيوبية  حلب  نقوش  أما   
وإنما  حلب  في  به  نظفر  ولم  واحد  خطاط  بتوقيع 
الالذقية  بمدينة  الكبير  الجامع  تجديد  نقش  في 
غازي  الظاهر  بن   محمد  العزيز  السلطان  أيام 
الخط  هذا  )وكاتب  عبارة  في  )633هـ/1236م(، 
أبو غانم بن علي الحلبي الدهان رحمه الله ورحم 
األبنية  عثمان:  هاشم  انظر:  عليه(  ترحم  من 
وزارة  منشورات  بالالذقية،  األثرية  واألماكن 
دمشق،  السورية،  العربية  بالجمهورية  الثقافة 
كاتب  هو  الخطاط  هذا  ولعل  1996م، صـ201، 
التي  الكتابة  أشرطة خانقاة الفردوس بحلب، وهي 

سحرت الُكتاب والشعراء قروًنا عديدة. 

اآلية ( 6) الكريم:  القرآن  في  الــزخــرف"،  ــورة  "س
.71-68

بن ( 7) إبراهيم بن محمد  بن  )أحمد  العجمي  ابن  سبط 
تاريخ  في  الذهب  كنوز  هـ(،   884 ت:   ، خليل 
دار  البكور،  وفالح  شعث،  شوقي  تحقيق  حلب، 
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القلم، حلب: ، 1996م، ج1، صـ )32.

آثار ( 8) على  الصناع  توقيعات  الوهاب:  عبد  حسن 
مصر اإلسالمية، مجلة المجمع العلمي المصري، 
المجلد السادس والثالثون، الجزء الثاني، القاهرة، 

))19م، صـ)4). 

الباحثين ( 9) نفوس  في  يثار  مما  وغيرها  األسئلة  هذه 
لما يرونه من ندرة تواقيع الخطاطين، والبحث عن 
تلك األسباب عسيرة واإلجابة عن تلك التساؤالت 

أعسر والقطع برأي معين فيها أشد عسًرا. 

المسلمين، ( 10) الفنانين  إمضاءات  حسن:  محمد  زكي 
صـ23.  

الحلبي ( 11) العاني  الداية  الحنبلي: "أحمد بن  ابن  يقول 
الدهان المشهور بأمه، شيخ معمر بارع في النقوش 
القاطع  طريقة  على  الحسن  بالخط  والطرازات 
حوض  حائط  في  كتبه  الذي  كالخط  والمقطوع، 
أنشاها  التي  التربة  وحائط  حلب،  كافل  بك  خاير 
تجاه تربة جدي الجمالي الحنبلي خارج باب المقام 
بن  محمد  الحنبلي،  )ابن  انظر:  انتهى،   وغيرها(" 
الحبب  در  يوسف )971هـ/63)1م(:  بن  إبراهيم 
حمد  محمود  تحقيق  حلب،  أعيان  تاريخ  في 
القسم   ،1 مج.  عبارة،  زكريا  ويحيى  الفاخوري 
األول، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1972م، 

صـ149).

بقوله:  ذلك  على  الطباخ  راغــب  الشيخ  وعقب   
الكتابة  وكذا  قنسرين  باب  على  والكتابة  "وأقول: 
ما  على  بخطه  هي  القبلي  القلعة  برج  على  التي 
ظهر لي؛ ألنها تشبه الكتابة على حائط تربة خاير 
بك خارج باب المقام" انتهى انظر: )محمد راغب 
الطباخ: إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، تحقيق 
محمد كمال، الجزء الخامس، ط2، دار القلم، حلب، 

1989م، صـ02)(. 

األساتذة ( 12) خدم  مسن  "شيخ  الحنبلي:  ابن  عنه  قال 
في  ومهر  منهم  واستفاد  األعاجم  من  النقاشين 
طريقة  على  الــطــرازات  وكتابة  البيوت  نقوش 

لكفال حلب  كان  ما  نقوش  وفي  والمقطوع  القاطع 
وغيرهم من الرماح والسروج بالذهب والالزورد 
مع حرفة طريقة حله وفي صنعة التركاش وضًعا 
انتهى،  فيه"  يكتب  الــذي  اللوح  وصنعة  ونقًشا 
القسم   ،1 مج.  الحبب،  در  الحنبلي:  انظر:)ابن 

األول، صـ397(. 

منه هذه ( 13) نهل  الذي  المصدر  يذكر  ولم  الطباخ  قال 
"وقد  أفكاره:  بنات  من  أنها  يذكر  لم  كما  العبارة 
البديع ما هو مكتوب  أيدي الزمان من خطه  أبقت 
ما  ونص  الحلوية  المدرسة  محراب  أطراف  على 
كتب:........" انتهى انظر: )الطباخ: إعالم النبالء، 

الجزء الرابع، صـ461(. 

بن ( 14) خليل  الدين  )صالح  الصـفدي  في:  ترجمته 
أيبك، ت764هـ/1363م(: أعيان العصر وأعوان 
وآخرين،  زيد  أبو  علي  دكتور  تحقيق  النصر، 
ط1، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، 
العسقالني  حجر  ابــن  صـــ31،  ج4،  1998م، 
)شهاب الدين أحمد بن علي، ت 2)8هـ/1448م(: 
تحقيق  الثامنة،  المائة  أعيان  في  الكامنة  الــدُّرر 
أجــزاء،  أربعة   ،2 ط  خــان،  المعيد  عبد  محمد 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 

1972م، ج4، صـ2)2. 

ج)، ( )1) النصر،  وأعوان  العصر  أعيان  الصـفدي: 
 ص481-482، ابن كثير )أبو الفداء إسماعيل بن 
طبعة  والنهاية،  البداية  ت774هـ/1372م(:  عمر 
صـ90،  ج14،  1988م،  العربي،  التراث  إحياء 
ابن حجر العسقالني: الدرر الكامنة، ج6، صـ140.

ابن البصيص )محمد بن موسى بن علي، من أهل ( 16)
البواب  ابن  قصيدة  الهجري(: شرح  الثامن  القرن 
في علم صناعة الكتابة، تحقيق يوسف زنون، مجلة 
المورد العراقية، المجلد 29، 2001م، صـ137.

ج)، ( 17) النصر،  وأعوان  العصر  أعيان  الصـفدي: 
صـ482-481.
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وال ( 18) الخط  هذا  شكل  اليقين  وجه  على  يعرف  ال 
ويفهم  منها،  أخذ  التي  أصوله  وال  كتابته  طريقة 
في  متناقضين  خطين  من  خليط  أنه  االســم  من 
الخصائص، وقد افترض األستاذ يوسف زنون أنه 
المتعاكس )المثنى( انظر: حاشية  بالخط  ما يسمى 
لألستاذ يوسف زنون على شرح قصيدة ابن البواب 
في صناعة علم الكتابة البن البصيص، حاشية 0) 

صـ142.

ال يعرف شكل هذا الخط أيًضا ولعل اسمه ناتج عن ( 19)
والمحقق  الثلث  كخط  خطوط  ثالثة  من  مزيج  أنه 

والتواقيع.

ابن كثير: البداية والنهاية، ج14، صـ90.( 20)

قال محمد بن موسى بن البصيص عن أبيه وتفوقه ( 21)
في كتابة هذا الخط: "وكتب المزوج وتفرد به وفاق 
مثله".  كتبه  من  يأت  لم  هذا  زماننا  إلى  تقدمه  من 
انظر: ابن البصيص: شرح قصيدة ابن البواب في 

صناعة علم الكتابة البن البصيص، صـ137.

ولي ( 22) الشيخ  هو  العجمي  الولي  أو  التبريزي  الولي 
مشهور  خطاط  زنكي  بن  علي  الحسن  أبو  الدين 
تعلّم  الخطاطين،  سلسلة  في  ــارًزا  ب مكاًنا  يحتل 
طريقته  واشتهرت  الموصلي  ياقوت  يدي  على 
بها  وأعجب  ومصر،  الشام  بالد  في  وانتشرت 
الخطاطون وتبعوها، ويقال: إنه كان كابن البواب 
في  الخط  مشاهير  الغزاوي:  )عباس  زمانه،  في 

الوطن العربي، صـ286).

ذلك ( 23) في  الرئيسية  الخطوط  هي  السبعة  األقــالم 
والتواقيع  والريحان  والثلث  المحقق  وهي:  الوقت 

والرقاع والنسخ واألشعار.

وأعــوان ( 24) العصر  أعيان  الصفدي:  في:  ترجمته 
الدين  )صالح  الصـفدي  ص629،  ج4،  النصر، 
الوافي  764هـــــ/1363م(  ت:  أيبك،  بن  خليل 
وتركي  ــــاؤوط  األرن أحمد  تحقيق  بالوفيات، 
مصطفى، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
2000م، ج4، 2)1، ابن حجر العسقالني: الدرر 

الكامنة، ج)، صـ330.

العصر ( )2) أعيان  الصفدي:  فــي:  ترجمته  انظر 
وأعوان النصر، ج2، ص211، والصفدي: الوافي 

بالوفيات، ج12، صـ110.

وأعــوان ( 26) العصر  أعيان  الصـفدي:  في:  ترجمة 
النصر، الجزء الثالث، صـ301.

الجزء ( 27) النصر،  وأعوان  العصر  أعيان  الصـفدي: 
الخامس، صـ482-481.

المعروف ( 28) الشافعي  علي  بن  موسى  بن  محمد 
الرائية البن  بابن البصيص كوالده، شارح قصيدة 
الخط  ابتداء  عن  فوائد  الشرح  هذا  وفي  البواب، 
الوزير  قبل  المنسوبة من  الكتابة  الكوفي واختراع 
عنه  متوفرة  دقيقة  ترجمة  هناك  ليست  مقلة،  ابن 
وال عن تاريخ وفاته، وقد خلط بعض الباحثين بينه 
وبين أبيه ونسبوا إلى الوالد شرح القصيدة الرائية 
البن البواب. )يوسف زنون: حاشية له على شرح 
البن  الكتابة  صناعة  علم  في  البواب  ابن  قصيدة 

البصيص، صـ131).

علم ( 29) في  البواب  ابن  قصيدة  شرح  البصيص:  ابن 
صناعة الكتابة، صـ137.

اهتم الُكتاب القدامى والمحدثون بقط القلم وأسلوبه ( 30)
قال عنها  القلم،  بالًغا، والقط هو قطع سن  اهتماًما 
نصف  البراية  "جــودة  العمري:  الله  فضل  ابن 
عليه  سهل  أحسنها  "من  أيًضا:  وقــال  الخط"، 
أسرار  من  القلم  قطة  الكتاب  بعض  وعد  الخط"، 
غيرهم،  على  بها  ضنوا  أنهم  وحتى  الخط  علم 
أن  أراد  إذا  كان  عجالن  بن  الضحاك  أن  فحكى 
يبري قلًما؛ توارى بحيث ال يراه أحد ويقول الخط 
كله القلم، وكان بعضهم إذا أراد أن يقوم من المكان 
الذي يكتب فيه؛ قطع رؤوس األقالم حتى ال يراها 
أحد، وتختلف أنواع قطة القلم باختالف نوع الخط 
فمنها ما هو محرف ومنها ما هو مستو وأفضلها 
عماد  الشيخ  سألت  القلقشندي:  قــال  المحرف، 
باألقالم،  الكتابة  عن  الله  رحمه  العفيف  بن  الدين 
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أميل  والتوقيع  الرقاع  فقال:  والتدوير،  والتحريف 
والمشعر  والمحّقق  والنسخ  بين،  بين  التدوير  إلى 
منهما.  تحريًفا  أكثر  والمحقق  التحريف،  إلى  أميل 
صـــ492،  ج2،  األعــشــى،  صبح  )القلقشندي: 
الثامن(: لمحة  القرن  حسين بن ياسين )من علماء 
المختطف في صناعة الخط الصلف، تحقيق هياء 
محمد الدوسري، سلسلة التراث العربي، الكويت، 

1992م، صـ42-40).

صاحب  الطيبي  حسن  بن  محمد  الخطاط  وشرح   
خطاطي  )من  الكتاب  كتابة  محاسن  جامع  كتاب 
إذا  بقوله:  القلم  العاشر(؛ شرح طريقة قطة  القرن 
أردت أن تقط فال يخلو أن يكون محرًفا أو مدوًرا 
أو بينهما، فإن كان محرًفا فأمل السكين إلى يمينك 
وال  يميًنا  تملها  فال  مدوًرا  كان  وإن  ظاهًرا،  مياًل 
السكين  إمالة  من  بد  فال  بينهما  كان  وإن  يساًرا، 
كان  ما  بالتحريف  ونعني  قلياًل،  مياًل  الداخل  إلى 
كبيًرا،  ارتفاًعا  اليمنى  الجهة  من  مرتفع  سن  ذا 
بين  ما  ونعني  سناه،  استوى  ما  بالمدور  ونعني 
التدوير والتحريف ما كان ذا سن مرتفع من الجهة 
اليمنى ارتفاعا يسيًرا، وأن من كتب بالمدور أجاد 
المحقق والريحان  الرقاع ونحوه، ولم يجيدوا  خط 
وما يحتاج إلى تحريف، وان القط المحرف يظهر 
الفركات والفركة تعني رقة الزاوية )وهي األجزاء 
من  القلم  اتجاه  يتغير  حين  الخط  في  النحيلة 
انظر:  نحوه(  أو  الرأسي  إلى  العمودي  االتجاه 
الطيبي )محمد بن حسن من خطاطى القرن العاشر 
تحقيق  الكتاب،  كتابة  محاسن  جامع  بالقاهرة(: 
صالح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، 

1962م، صـ17-16).

وال يجب علينا الخلط بين سن القلم المحرف وبين   
تغيير زاوية القلم وتصريفه في يد الخطاط وحرفه 

وعدله على الورقة أثناء الكتابة.

ــف ت: ( 31) ــوس ــن بـــن ي ــم ــرح ــد ال ــب ــغ )ع ــائ ــص ال
األلباب في صناعة  4)8هـ/0)14م(: تحفة ذوي 
بو  دار  ط2،  تاجي،  هالل  تحقيق  والكتاب،  الخط 

سالمة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، 1982م، 
صـ61. 

علم ( 32) في  البواب  ابن  قصيدة  شرح  البصيص:  ابن 
صناعة الكتابة البن البصيص، صـ138. 

علم ( 33) في  البواب  ابن  قصيدة  شرح  البصيص:  ابن 
صناعة الكتابة البن البصيص، صـ136. 

علم ( 34) في  البواب  ابن  قصيدة  شرح  البصيص:  ابن 
صناعة الكتابة، صـ136-137. وقلم األشعار هو 
القرن  الشام ومصر في  السابع لدى خطاطي  القلم 
الخط  نوًعا  ليس  وهو  الهجريين  والتاسع  الثامن 
وإنما هو ترتيب من خطوط ثالثة، المحقق والثلث 
شرح  على  له  حاشية  زنون:  )يوسف  والتواقيع، 
البن  الكتابة  صناعة  علم  في  البواب  ابن  قصيدة 

البصيص، صـ141، حاشية14(.   

الراء، ورق مستطيل ( )3) وتسكين  الدال  بفتح  الدروج 
مركب من عدة أوصال، كان في العصر المملوكي 
يكتب  وكان  متالصقة  وصلة  عشرين  عن  عبارة 
المنطقة  في  عالمته  يوقع  القاضي  وكان  ويلف، 
ال  حتى  ببعضها  األوراق  وصــل  فيها  تم  التي 
يكون هناك  الوثيقة وال  إلى  أوارق  تضاف وتدس 
من  وأصله  القديم  في  كان  هكذا  للتزوير،  مجال 
الرق، ثم تطور إلى قطع من الورق تجاور بعضها 
كالكتاب وقد أطلق  لتطوى  بعًضا وتلصق حافاتها 
عليها في العصر العثماني المرقعات. )القلقشندي، 
821هـــ/1417م:  ت:  أحمد،  بن  علي  بن  أحمد 
صـبح األعشى في صـناعة اإلنشا، سلسلة الذخائر 
الهيئة  طبعة  عن  مصورة  طبعة  األول،  الجزء 
لقصـور  العامة  الهيئة  للكتاب،  العامة  المصرية 
الثقافة، القاهرة،)200م، صـ138، يوسف زنون: 
علم  في  البواب  ابن  قصيدة  شرح  على  له  حاشية 

صناعة الكتاب البن البصيص، صـ142(. 

مقادير ( 36) من  وهي  الورق  من  الصحيفة  هي  القطع 
األوراق المعدة للكتابة في العصور الوسطى، وكانت 
االستعمال،  باختالف  تختلف  ومسمياتها  أحجامها 
وكان أكبرها هو ورق الطومار الكامل وكان يعبر 
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عن واحدته في زمن القلقشندي )بالفرخة(، ثم يأتي 
البغدادي وهو ورق ثخين مع ليونة  بعد ذلك قطع 
جّدا،  وافرة  وقطعه  أجزاء،  وتناسب  حاشية  ورّقة 
الشريفة،  المصاحف  إال  الغالب  في  فيه  يكتب  وال 
ملوك  مكاتبات  في  اإلنشاء  كتّاب  استعمله  وربما 
الشرق )القانات( ونحوهم في المكاتبات السلطانية، 
ثم يأتي دونه في الرتبة الشامّي؛ وهو على نوعين: 
نوع يعرف بالحموّي، ودونه الشامّي، ودونهما في 
نوعين:  أيًضا على  وهو  المصرّي؛  الورق  الرتبة 
والمنصورّي  العادة،  وقطع  المنصورّي،  القطع 
فإن  العادة  أما  جميًعا،  وجهاه  يصقل  وقلّما  أكبر، 
الوّراقين:  فيه ما يصقل وجهاه ويسّمى في عرف 
المصلوح، انظر )القلقشندي: صبح األعشى، ج2، 

 .)(16

يجمعها ( 37) الفارسية  تراز  من  معربة  كلمة  الطراز 
ويجمعها  طرازات  على  العرب  المؤرخين  قدامى 
المحدثون على طرز، معناها في األصل التطريز 
التطريز  بأشكال  المحلي  ــرداء  ال على  دلت  ثم 
باألشرطة  المزين  ــرداء  ال وخاصة  المتشابكة، 
المطرز عليها كتابات يرتديه الحاكم أو أي شخص 
يصنع  الــذي  المصنع  على  دل  ثم  األعيان،  من 
المالبس الفاخرة واألردية، وقد تطور معنى كلمة 
الرداء  على  بالكتابة  المطرز  الشريط  من  طراز 
التاريخ  وكتب  الوثائق  ففي  فرعي؛  معنى  إلى 
سواء  عليه  المكتوب  الشريط  به  يقصد  المملوكي 
أخرى  مادة  أي  على  أو  رداء  على  الشريط  كان 
وبأي طريقة من طرق تنفيذ الكتابات على الصخر 
بالفسيفساء  أو  الزجاج  أو  الخشب  أو  المعادن  أو 
القرآن  من  آيات  الكتابة  كانت  سواء  غيرها،   أو 
الكريم أو أي مضمون من مضامين الكتابة، وغالًبا 
واألبــواب  النوافذ  أعتاب  فوق  الطراز  يكون  ما 
الشرفات  أسفل  أو  الحوائط  ارتفاع  وسط  في  أو 
الداخل  القبة من  الواجهة، وحول رقبة  تتوج  التي 
والخارج، وعلى جانبي المدخل الرئيسي، وأحياًنا 
وأحياًنا  صــرر،  بينها  تفصل  بحور  إلــى  يقسم 
يلمع  ما  وغالًبا  رمزية،  رنوك  الكتابة  بين  تفصل 

فتدهن  األرضية  أما  الذهب  بلون  الكتابي  النص 
بالالزورد المعدني، ويسمى الطراز أيًضا باإلزار 
إبراهيم:  وليلى  أمين  محمد  )محمد  وباألبندارية 
 ( المملوكية  الوثائق  في  المعمارية  المصـطلحات 
648-923هـــ/0)12-17)1م(، ط1، دار النشر 
صـ11- 1990م،  بالقاهرة،  األمريكية  بالجامعة 

 .)12،79

هذه ( 38) موضوع  بيبرس  الظاهرية  المدرسة  هي 
الدراسة.   

الطاسات جمع طاسة أو طاس وهي آنية من نحاس ( 39)
له  يكون  مسطح  شبه  أو  كروي  نصف  )صفر( 
كبيًرا  كان  وإذا  به،  يشرب  أو  فيه  يشرب  حافة 
غسل  أو  الطعام  لطهي  فيستخدم  أغراضه  تعددت 
األيدي والوضوء أو غسل القماش ونحوه، وتسمى 
مقعرة  تكون  ما  غالًبا  والطاسة  القصعة،  أيًضا 
قاعدتها ضيقة تكون مسطحة تصغر وتكبر حسب 
وقاعدته  مستديًرا  بدنه  يكون  والطشت  الحاجة 
كبيرة مسطحة وحافته مفلطحة ويدخل في حكمها 
الطاسات  وتزين  الطشت،  أو  )الطست(  الطس 
والطسوت في المعادن المملوكية بالتكفيت والتنزيل 
الملتفة  والنباتية  الكتابية  األشرطة  هيئة  على 
التي  المفصصة  والجامات  والهندسية،  والحيوانية 
ومجالس  والرقص  والصيد  القنص  مناظر  تضم 
الشراب والحيوانات الخرافية والحيوانات المتقابلة 

أو المتدابرة.

ت  أحــمــد  بــن  محمد  ــروي:  ــه ال منصور  )أبـــو   
370هـ/980م: تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض 
بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  مرعب، 
2001م، الجزء 12، صـ193، ُدوِزي )رينهارت 
محمد  ترجمة:  العربية،  المعاجم  تكملة  آن(:  بيتر 
واإلعــالم،  الثقافة  وزارة  ط1،  النعيمي،  سليم 
الجمهورية العراقية، 1992م، ج7، صـ89، محمد 
محمد أمين وليلى إبراهيم: المصـطلحات المعمارية 

في الوثائق المملوكية، صـ77(. 
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ج)، ( 40) النصر،  وأعوان  العصر  أعيان  الصـفدي: 
ص482.

ابن منظور )محمد بن مكرم بن منظور األفريقي ( 41)
العرب،  لسان  711هـــ/1311م(:  ت:  المصري، 
ج4،  ت،  ــدون  ب بمصر،  المعارف  دار  ط1، 

صـ2668.

أحمد رضا: معجم متن العربية، دار مكتبة الحياة، ( 42)
بيروت، 9)19م، ج3، صـ606. 

قايماز، ت ( 43) بن  الذهبي )محمد بن أحمد بن عثمان 
748هـ/1347م(: تاريخ اإلسالم، تحقيق د. عمر 
العربي، بيروت،  الكتاب  عبد السالم تدمري، دار 
الشهابي  قتيبة   ،204 صـ   ،4( الجزء  1998م، 
واألحياء  لألماكن  التاريخي  دمشق  معجم  )د(: 
في  وردت  كما  وتاريخها  ومواقعها  والمشيدات 
الثقافة،  وزارة  منشورات  المؤرخين،  نصوص 

دمشق، 1999م، ج1، صـ 79. 

قايماز ( 44) بن  عثمان  بن  أحمد  بن  )محمد  الذهبي 
غبر،  من  خبر  في  العبر  ـــ/1347م(:  748ه ت: 
تحقيق أبو هاجر محمد السعيد، دار الكتب العلمية، 

بيروت، )198م، ج3، صـ)37. 

أحمد ( )4) بن  محمد  بن  موسى  الدين  )قطب  اليونيني 
البعلبكي الحنبلي، ت: 726هـ/1326م(: ذيل مرآة 
الزمان، الجزء الثالث، ط2، دار الكتاب اإلسالمي، 

القاهرة، 1992م، صـ9)2. 

ابن كثير: البداية والنهاية، ج13، صـ381.( 46)

أحمد ( 47) بن  بكر  أبو  الدين  )تقي  شهبة،  قاضي  ابن 
األسدي الدمشقي، ت1)8هـ/ 1448م(: تاريخ ابن 
قاضي شهبة. تحقيق عدنان درويش. دمشق: المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية، 1977م، ج3، 

صـ 8)1، 304.   

ابن تغري بردي )جمال الدين أبو المحاسن يوسف، ( 48)
ملوك  في  الزاهرة  النجوم  ت874هــــ/1470م(: 
الهيئة  مصـر والقاهرة، تحقيق محمد محمد أمين، 
المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2008م ، ج14، 

صـ20. 

قتيبة الشهابي )د.(: معجم دمشق التاريخي، الجزء ( 49)
األول، صـ277. 

صـــ11، ( 0)) ج14،  والنهاية،  البداية  كثير:  ابــن 
ج2،  النصر،  وأعوان  العصر  أعيان  الصـفدي: 

ص467(. 

ابن تغري بردي )جمال الدين أبو المحاسن يوسف، ( 1))
ت: 874هـ/1470م(: المنهل الصـافي والمستوفي 
مركز  أمين،  محمد  محمد  د.  تحقيق  الوافي،  بعد 
للكتاب،  العامة  المصـرية  الهيئة  التراث،  تحقيق 

القاهرة، )198م، ج1، صـ)16.

بن ( 2)) أحمد  الدين  )شهاب  العسقالني  حجر  ابــن 
بأبناء  الغمر  إنباء  2)8هـــ/1448م(:  ت:  علي، 
الجزء  حبشي،  حسن  الدكتور  تحقيق  العمر، 
الثاني، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، وزارة 

األوقاف، القاهرة، 1998م، صـ236.

طولون ( 3)) بــن  محمد  الــديــن  )شمس  طــولــون  ابــن 
ـــــ/46)1م(:  3)9ه ت:  الدمشقي،  الصـالحي 
محمد  تحقيق  الزمان،  حوادث  في  الخالن  مفاكهة 
مصطفى زيادة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
1962م،  القاهرة،  والنشر،  والطباعة  والترجمة 

ج1، صـ382.

ج1، ( 4)) التاريخي،  دمشق  معجم  الشهابي)د.(:  قتيبة 
صـ277.

أمراء ( ))) أحد  هو  المنصوري  آص  بهادر  األمير 
في  ترقى  المنصورية  المماليك  من  أصله  دمشق 
ثم صار  ألف  ومقدم  مائة  أمير  الرتب حتى صار 
من أكبر أمراء دمشق مدة طويلة تولى نيابة صفد 
سنة )711هـ/1311م( وتوفي ليلة الثالثاء الناسع 
بتربته  ودفن  ـــ/1329م(،  )730ه سنة  صفر  من 
خارج باب الجابية، وكان محبًبا للناس، طال عمره 
األوالد  من  خمسة  وخلف  والحشمة،  الثروة  في 
محمد وعلي وأبو بكر وأحمد وعمر،  )الصـفدي: 
صـ6)،  ج2،  النصر،  ــوان  وأع العصر  أعيان 
ابن  بالوفيات، ج10، صـ186،  الوافي  الصـفدي: 
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حجر العسقالني: الدرر الكامنة، ج3، صـ)3(.     

بن ( 6)) محمد  بن  الله  عبد  منصور  )أبــو  الثعالبي 
وسر  اللغة  فقه  ـــ/1037م(:  429ه ت:  إسماعيل 
دار  ط1،  المهدي،  الرازق  عبد  تحقيق  العربية، 

إحياء التراث العربي، 2002م، ج1، صـ237.

قال: ولقد رأيت هذه التربة فرأيتها مبنية بالحجارة ( 7))
جوانبها،  من  بالعمران  محاطة  وهي  الضخمة 
جدرانها:  أحد  على  الحجر  في  حفًرا  ومكتوب 
وفي  العبد،  المباركة  والتربة  المعمور  المسجد 
الراجي  تعالى  الله  إلى  الفقير  الثاني:  الجدار 
أتمكن  لم  الكتابة  وباقي  الملكي،  بهادر  ربه  عفو 
منادمة  بــدران:  القادر  عبد  انتهى،  قراءته(  من 
األطالل ومسامرة الخيال، المجمع العربي للتأليف 
1986م،  دمشق-بيروت،  والترجمة،  والدراسات 

صـ328.

ت: ( 8)) الدمشقي،  محمد  بن  القادر  )عبد  النعيمي 
الدارس  وإرشاد  الطالب  تنبيه  927هـــ/21)1م(: 
والمدارس،  والحديث  القرآن  دور  أحــوال  إلى 
المعروف "بالدارس في تاريخ المدارس"، تحقيق 
بدمشق،  العربي  العلمي  المجمع  الحسني،  جعفر 

مطبعة الترقي، دمشق، 1948م، ج2، صـ228.

هو السلطان الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي ( 9))
بيبرس  الظاهر  ابــن  خــان  بركة  المدعو  محمد 
المماليك  السالطين  من  الخامس  البندقداري، 
عام  في  تقريًبا  ولــد  )676-678هـــــ(،  بمصر 
والده  حياة  في  السلطنة  تولى  )8)6هـ/9)12م(، 
ذلك  فأقام على  في صفر عام )667هـــ/1268م( 
أن  إلى  االســم،  مجرد  إال  السلطنة  من  له  وليس 
فانفرد  توفي والده بدمشق عام )676هـ/1277م( 
من  خلع  ثم  المنابر،  على  له  وُخطب  بالسلطنة 
السلطنة الستهانته بمماليك أبيه من األمراء الكبار 
ورسم له باإلقامة بالكرك، وولي السلطنة أخوه بدر 
التاسع  في  الترجمة  توفي صاحب  الدين سالمش، 
من ربيع األول عام )678هـ/1279م( المقريزي 
)84هـ/1442م:  ت:  علي،  بن  أحمد  الدين  )تقي 

محمد  تحقيق  الملوك،  دول  لمعرفة  )السلوك 
مصطفى زيادة، القاهرة، 1934م، ج1، صـ674، 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج7، صـ9)2 

وما بعدها(.     

ج1، ( 60) الــمــدارس،  تاريخ  في  الــدارس  النعيمي: 
صـ0)3 – 1)3.

عبد القادر بدران: منادمة األطالل، صـ119.( 61)

كعنصر ( 62) العربي  الخط  عاشور:  يوسف  ريجان 
العمارة  من  مختارة  نماذج  في  البصري  للتشكيل 
كلية  ماجستير،  رسالة  دمشق(،  )حالة  المملوكية 
2012م،  األردنية،  الجامعة  العليا،  الدراسات 

صـ88.

63- Combe, E.,Sauvaget, J.,Weit, G., )RCEA( 

Répertoire chronologique d'épigraphie arabe, , 

Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 

Le Caire, 1943, tome, XII, p . 229, no. 4743,

ومحمد أحمد دهمان: في رحاب دمشق، ط1، دار   
قتيبة   ,124 صـ123-  1982م،  دمشق،  الفكر، 
دمشق،  أوابد  في  الكتابية  النقوش  )د.(:  الشهابي 
منشورات وزارة الثقافة بسوريا، دمشق، 1997م، 

صـ 162.

64- )RCEA( Répertoire, tome, XIII, p. 57- 58,  no. 

4885, 

 ومحمد أحمد دهمان: في رحاب دمشق، صـ124، ( )6)
أوابد  في  الكتابية  النقوش  )د.(:  الشهابي  قتيبة 

دمشق، صـ163. 

سورية، ( 66) في  العربي  الخط  ديوان  الحسيني:  فرج 
اإلسكندرية،  مكتبة  المملوكية،  العمائر  نقوش 

2019م، صـ178.

67- )RCEA( Répertoire, tome, XIII, p. 56, no. 4884,

ومحمد أحمد دهمان: في رحاب دمشق، صـ124، ( 68)
أوابد  في  الكتابية  النقوش  )د.(:  الشهابي  قتيبة 

دمشق، صـ163.



آثار الخطاط 
موسى بن 
الُبصيص 
في عمائر 

دمشق 
-690(

716هـ( 
-1291(
1317م(

111 آفاق الثقافة والتراث

يتناول ( 69) ما  بأنه:  الوضع  حسن  القلقشندي  فسر 
الكلمات  ثم  ومن  ببعض  بعضها  الحروف  عالقة 
وانسجامها مع ما قبلها وما بعدها حتى تكون سطًرا 
صبح  القلقشندي:  انظر  خلل،  فيه  ليس  منتظًما 

األعشى، الجزء الثالث، صـ144.

قائمة المصــادر والمراجع

المصادر:

ابن البصيص )محمد بن موسى بن علي، من أهل القرن 
الثامن الهجري(: شرح قصيدة ابن البواب في علم 
صناعة الكتابة، تحقيق يوسف زنون، مجلة المورد 

العراقية، المجلد 29، 2001م.

يوسف،  المحاسن  أبو  الدين  )جمال  بردي  تغري  ابن 
والمستوفي  الصـافي  المنهل  ت874هـ/1470م(: 
الجزء  أمين،  محمد  محمد  د.  تحقيق  الوافي،  بعد 
المصـرية  الهيئة  التراث،  تحقيق  مركز  الثالث، 

العامة للكتاب، القاهرة، )198م.

يوسف،  المحاسن  أبو  الدين  )جمال  بردي  تغري  ابن 
ملوك  في  الزاهرة  النجوم  ت874هــــ/1470م(: 
مصـر والقاهرة، ج14، تحقيق محمد محمد أمين، 
الهيئة المصـرية العامة للكتاب، القاهرة، 2008م.

إسماعيل  بن  محمد  بن  الله  عبد  منصور  )أبو  الثعالبي 
العربية،  وسر  اللغة  فقه  ت429هـــــ/1037م(: 
األول،  الجزء  ط1،  المهدي،  الرازق  عبد  تحقيق 

دار إحياء التراث العربي، 2002م. 

علي،  بن  أحمد  الدين  )شهاب  العسقالني  حجر  ابــن 
العمر،  بأبناء  الغمر  إنباء  ت2)8هــــ/1448م(: 
الثاني،  الجزء  حبشي،  حسن  الدكتور  تحقيق 
وزارة  اإلســالمــيــة،  للشئون  األعــلــى  المجلس 

األوقاف، القاهرة، 1998م.

ت:  علي،  بن  أحمد  الدين  )شهاب  العسقالني  حجر  ابن 
المائة  أعيان  في  الكامنة  الدُّرر  2)8هـ/1448م(: 
الثامنة، تحقيق محمد عبد المعيد خان، ط 2، أربعة 
العثمانية،  المعارف  دائرة  مجلس  مطبعة  أجزاء، 

حيدر آباد، 1972م.

لمحة  الثامن(:  القرن  علماء  )مــن  ياسين  بن  حسين 
المختطف في صناعة الخط الصلف، تحقيق هياء 
محمد الدوسري، سلسلة التراث العربي، الكويت، 

1992م.

ت:  يــوســف  بــن  إبــراهــيــم  بــن  )محمد  الحنبلي  ــن  اب
أعيان  تاريخ  في  الحبب  در  971هــــ/63)1م(: 
حلب، تحقيق محمود حمد الفاخوري ويحيى زكريا 
منشورات  األول،  القسم  األول،  المجلد  عبارة، 

وزارة الثقافة، دمشق، 1972م.

الذهبي )أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، 
د.  تحقيق  اإلسالم،  تاريخ  ت: 748هـــ/1347م(: 
عمر عبد السالم تدمري، الجزء )4، دار الكتاب 

العربي، بيروت، 1998م.

الذهبي )أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، 
غبر،  من  خبر  في  العبر  ـــ/1347م(:  748ه ت: 
تحقيق أبو هاجر محمد السعيد، الجزء الثالث، دار 

الكتب العلمية، بيروت، )198م. 

سبط ابن العجمي )أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل، 
ت: 884 هـ(، كنوز الذهب في تاريخ حلب، تحقيق 
دار  األول،  الجزء  البكور،  وفالح  شعث،  شوقي 

القلم، حلب: ، 1996م.

الصائغ )عبد الرحمن بن يوسف ت: 4)8هـ/0)14م(: 
والكتاب،  الخط  صناعة  في  األلباب  ذوي  تحفة 
للطباعة  سالمة  بو  دار  ط2،  تاجي،  هالل  تحقيق 

والنشر والتوزيع، تونس، 1982م.

ت:  ــك،  ــب أي ــن  ب خليل  ــن  ــدي ال )صـــالح  الــصـــــفــدي 
764هـ/1363م(: أعيان العصر وأعوان النصر، 
أربعة  أبو زيد وآخرين، ط1،  تحقيق دكتور علي 
والنشر،  والتوزيع  للطباعة  الفكر  دار  أجــزاء، 

دمشق، 1998م.

ت:  ــك،  ــب أي ــن  ب خليل  ــن  ــدي ال )صـــالح  الــصـــــفــدي 
أحمد  تحقيق  بالوفيات،  الوافي  764هـ/1363م(: 
إحياء  دار  ط1،  مصطفى،  وتركي  األرنــاؤوط 

التراث العربي، بيروت، 2000م.

العاشر  القرن  خطاطي  من  حسن  بن  )محمد  الطيبي 
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تحقيق  الكتاب،  كتابة  محاسن  جامع  بالقاهرة(: 
صالح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، 

1962م.

الصـالحي  طولون  بن  محمد  الدين  )شمس  طولون  ابن 
الخالن  مفاكهة  3)9هـــ/46)1م(:  ت:  الدمشقي، 
في حوادث الزمان، تحقيق محمد مصطفى زيادة، 
للتأليف  العامة  المصرية  المؤسسة  األول،  الجزء 

والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، 1962م.

أبو بكر بن أحمد األسدي  الدين  ابن قاضي شهبة، )تقي 
ابن  تاريخ  1448م(:  ـــ/  1)8ه ت:  الدمشقي، 
الجزء  درويــش،  عدنان  تحقيق  شهبة.  قاضي 
الثالث، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، 

دمشق، 1977م.

القلقشندي )أحمد بن علي بن أحمد، ت: 821هـ/1417م(: 
صـبح األعشى في صـناعة اإلنشا، سلسلة الذخائر 
الهيئة  طبعة  عن  مصورة  طبعة  األول،  الجزء 
لقصـور  العامة  الهيئة  للكتاب،  العامة  المصرية 
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في  الكافي  االهتمام  بعد  ينل  لم  خصب  مجال  على  الضوء  تسليط  الورقة  هذه  من  الغرض 
هو  ذلكم  خاصة،  بصفة  األندلس  وتاريخ  عامة،  بصفة  اإلسالمي  بالغرب  التاريخية  الدراسات 
الجانب المتعلق بتاريخ الطفل. فرغم أن الدراسات التاريخية الغربية قد قطعت أشواًطا هامة في 
هذا المجال، وخاصة المدرسة التاريخية اإلسبانية، فإن المحاوالت العربية على العموم ما زالت 
"محتشمة"، فالبحث في تاريخ الطفل ما زال ضعيًفا، على الرغم من وجود محاوالت جادة من 
طرف البعض. واألمر ال يتعلق بتفتيت التاريخ وال بترف فكري، وإنما له ارتباط بالوعي الحقوقي، 
لتبيان  الورقة  المنطلق خصصت  هذا  ومن  عنه.  والمسكوت  "الهوامش"  التاريخ على  وانفتاح 
جانب من ممتلكات الطفل األندلسي من خالل أدب النوازل، باعتبار األخيرة خصصت حيًزا كبيًرا 
به  المرتبطة  المشاكل  يخص  فيما  أو  كشخص،  به  يتعلّق  فيما  سواء  المجتمع،  من  الفئة  لهذه 

والصعوبات التي كانت تعترضه.

بأهمية  التذكير  إلى  الحاجة ضرورية  تعد  لم 
التاريخ  فــي  البحث  فــي  النازلية  الــمــدونــات 
توفره  لما  نظًرا  اإلسالمي،  للغرب  االجتماعي 
الحياة  بخصوص  قصد  غير  عن  معلومات  من 
االجتماعية واالقتصادية)1)، والثقافية)2) والذهنية، 
في  وردت  األحيان)3)،  بعض  في  والسياسية  بل 
سياق أجوبة أحد الفقهاء. فالبحث في هذا المجال 

سبعينيات  منذ  ونوعية-  كمية  الفتة-  طفرة  حقق 
أخذت  ذلك  مع  وبالموازاة  الماضي)4)،  القرن 
بموضوع  تهتم  وأطاريح)6)  ــات)))  دراس تظهر 
بعضها  واألندلس،  بالمغرب  والطفولة  الطفل 

نوقش والبعض في الطريق.

مــن هــذا المنطلــق ارتأينــا االشــتغاَل على 
موضــوع ممتلــكات الطفــل األندلســي عصري 

هشام البقالي
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، طنجة

المملكة المغربية

ممتلكات الطفل األندلسي عصري الطوائف 
 والمرابطين من خالل 

نوازل ابن الحاج التجيبي القرطبي
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الطوائف والمرابطين من خالل نوازل ابن الحاج 
التجيبي القرطبي )ت: 29)هـ(.

المظان  من  النوع  هــذا  مساهمة  مــدى  فما 
الطفل  ممتلكات  واستقصاء  تبيان  في  التاريخية 
وهل  والمرابطين؟  الطوائف  عصري  األندلسي 
امتلك الطفل األندلسي أمالًكا معينة؟ وما هي آلية 
وطرق امتالكه لها؟ ولماذا؟ وهل اعترته مشاكل 

في الحصول على ممتلكاته؟ 

تلك أسئلة ضمن أخرى تحاول الورقة اإلجابة 
عنها.

التساؤالت وجب  هذه  اإلجابة عن  أجل  ومن 
االعتماد على منهجية علمية قائمة على استقراء 
مختلف النصوص النازلية البن الحاج التجيبي)7)، 
الوصفي  المنهجين:  بتقنيات  ذلك  في  متسلحين 
المعطيات  استخراج  طريق  عن  والتحليلي، 
النصية، وتحليلها بغرض بناء تصور عام انطالًقا 

من نتائجها.

ابن  نوازل  كتاب  أن  إلى  أواًل  اإلشارة  يجب 
ن عدًدا كبيًرا من النوازل التي تتحّدث  الحاج َتَضمَّ
والحبس)10)  والهبة)9)  والصدقة)8)  الميراث  عن 
لكن  لألبناء،  أحدهما  أو  الوالدين  طرف  من 
الباحث يصعب عليه معرفة الوارث هل هو طفل 
أو  الفقيه  بذلك  يصرح  لم  إذا  راشد  شخص  أم 
السائل، فطبيعة السؤال والجواب تقف - في كثير 
القانونية  السن  معرفة  دون  حائاًل   - األحيان  من 
للطفل أو الراشد، رغم أن بعض النوازل األخرى 

بيّنت بتفصيل حدَّ البلوغ لدى الذكر واألنثى.

1- أنواع ممتلكات الطفل األندلسي:

في  المتضمنة  التاريخية  للمعطيات  استناًدا 
بأن  القول  يمكننا  الحاج"  ابن  ــوازل  "ن كتاب 
الطوائف  عصري  األندلسي  الطفل  ممتلكات 

والمرابطين قد تعددت، واختلفت قيمتها المادية، 
ويمكن إجمالها فيما يأتي:

أ- الممتلكات العقارية:

فالحية،  )أراض  أنواعه  بجميع  العقار  يعد 
امتلكها  التي  الممتلكات  أهم  فنادق...(  منازل، 
تعلق  ســواء  الــدراســة،  زمــن  األندلسي  الطفل 
عن  أو  التصّدق،  أو  الهبة،  بواسطة  امتالكها 
طريق الحصول عليها بعد اقتسام الميراث. ففي 
هذا الصدد قام أحدهم بتحبيس ثالث قرى كاملة 
بعدها،  لها  تولد  من  وعلى  سكينة  ابنته  "على 
يدلُّ  مّما  أعقابهم")11)،  وأعقاب  أعقابهم  وعلى 
الثراء  وهذا  الثراء،  فاحش  كان  جل  الرَّ أنَّ  على 
انتقل البنته، بينما حبّس رجٌل آخر قطعًة أرضية 
البنه وحفيده لمدة أربعة أعوام)12)، وحبّس رجٌل 
وتصدق  الصغيرة)13).  ابنته  لفائدة  داَره  ثالث 
آخر على طفلته الصغيرة في حجره فندًقا بمدينة 
بطليوس، وحازه لها بما يحوزه اآلباء من الهبات 

والصدقات)14).

من خالل النصوص السالفة الذكر يمكننا القول 
إن اآلباء واألولياء منحوا صغار بنيهم ممتلكاتهم 
أو جزًءا منها على سبيل التقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى، وحفًظا لحقوقهم المالية، وبخاصة زمن 
األندلس  عرفتها  التي  السياسية  االضطرابات 
عصر  إلى  االنتقال  ومرحلة  الطوائف  عصر 
مظاهر  يدخل ضمن  ذلك  كل  المرابطية،  الدولة 

"التعهد الوالدي" تجاه األبناء األطفال.

ب- الحلي:

تعــد الحلي والمجوهرات مــن بين الممتلكات 
التــي تدخــل ضمن ممتلــكات الطفل األندلســي، 
ومعلــوم أن هــذا النــوع مــن الممتلــكات انتقــل 
بالخصــوص مــن اآلباء إلــى الفتيــات، ففي هذا 
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الصدد دفع أب لطفلتــه حليًّا مصوغة))1)، وعلى 
الرغــم مــن أن اإلشــارات التاريخيــة فــي هــذا 
ا، إالَّ أنه بإمكاننــا االفتراض  الجانــب قليلــة جــدًّ
بأن الواقع فرض على اآلباء، وبخاصة األمهات 
التصدق بجزء من ممتلكاتهن من الحلي والذهب 
والمجوهرات لفلذات أكبادهن، سواء تعلق األمر 

بتجهيزهن لالبتناء بهن، أو لالحتفاظ بهن.

ت- المال:

مــن خــالل النوازل التــي بين أيدينــا نجد أن 
العديــد مــن األطفــال امتلكــوا مبالغ ماليــة، فقد 
تحصلــت طفلــة زمن الدراســة علــى مبلغ قدره 
"تســعة وأربعون مثقااًل حبة")16). هذا، مع العلم 
أنــه في بعض األحيان يمكن أن يبتاع األب البنه 
عقاًرا بالمبلغ الذي وهبه له سلًفا)17)، ونفس األمر 
قام به أحدهم مع ابنته حينما ابتاع لها داًرا بالمبلغ 

الذي كان قد وهبه إياها")18).

من خالل النماذج التي بين أيدينا يمكننا الخروج 
األطفال  من  كبيرة  فئة  أن  مفاُده  عام  باستنتاج 
لها  الممنوحة  ممتلكاتها  استغالل  من  لها  تمكنت 
من طرف اآلباء واألولياء، في حين أن فئة أخرى 
ُحرمت من حقها في استغالل ممتلكاتها، ويعزى 
هذا األمر للظروف االقتصادية واالجتماعية التي 
الولي  أو  األب  لجهل  نظرا  أو  األب،  قد تصيب 
الطفل من  الطفل، مما يحول دون تمكن  بحقوق 

استغالل ممتلكاته. 

األندلس��ي  الطف��ل  امت��الك  ط��رق   -2
للممتلكات:

تنوعت طرق حيازة الطفل األندلسي عصري 
خالل  فمن  للممتلكات،  والمرابطين  الطوائف 
على  الوقوف  يمكننا  الحاج  ابن  لنوازل  تصفحنا 

الطرق اآلتية: 

أ- عن طريق التحبيس:

الطفل  امتالك  طرق  أهم  من  التحبيس  يعد 
النقدية  العقارية  الممتلكات  لبعض  األندلسي 
قليلة،  أو  كبيرة  قيمتها  كانت  سواء  والعينية، 
عقبه  إلى  المحبس  من طرف  الُمْلُك  هذا  وينتقل 
وأعقاب عقبه)19)، حجتُنا في ذلك أن مسألة تحبيس 
تضمنت عقًدا حبس فيه "فالن بن فالن على ابنه 
فالن ثم على عقبه من بعده وعقب عقبه")20)، مع 
العلم أن التحبيس لم يقتصر على جنس معين)21)، 
فيه:  انعقد  حبس  عقد  "في  ورد  ما  ذلك  تصديُق 
رجع جميع هذا الحبس حبًسا على كل ولد يكون 
وأعقاب  أعقابهم  وعلى  أنثى،  أو  كان  ذكًرا  له، 
أعقابهم ما تناسلوا، للذكر مثل حظ األنثيين")22)، 
فيه  واألنثى  "الذكر  حبًسا  أحدهم  حبس  بينما 
نادرة)24)؛ حيث  إال في حاالت شاذة  سواء")23)، 
نجد أن عقود التحبيس تضمنت صراحة تحبيس 
الممتلكات للذكور فقط، حتى إذا انقرضوا تتحول 

الممتلكات لإلناث))2).

صراحة  أقرت  النوازل  بعض  أن  العلم  مع 
بأنه "إذا كان العرف بالبلد إذا قال الرجل حبس 
الذكران خاصة، فال حق  على أوالدي أن يكون 
لإلناث فيه، وكذلك لو كان العرف فيه بما عرف 
من تحبيس أهله يريدون اإلناث لما كان للذكور 
شائًعا  يكن  لم  األمر  هذا  أن  إال  حــق")26)،  فيه 

عصر الدراسة.

التحبيس  عملية  أن  إليه  اإلشارة  تجب  ومما 
عرفت تفاوًتا بين الجنسين، وذلك وفًقا للضوابط 
حظ  مثل  للذكر  تجعل  التي  الشرعية  اإلرثية 
ثالث  أحدهم  حبس  الصدد  هذا  في  األنثيين)27). 
تولّد  من  وعلى  سكينة  ابنته  "على  كاملة  قرى 
أعقابهم")28)،  أعقابهم وأعقاب  بعدها، وعلى  لها 
الثراء،  فاحش  كان  الرجل  أنَّ  على  يدل  مما 
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آخر  بينما حبس رجل  انتقل البنته،  الثراء  وهذا 
قطعة أرضية البنه وحفيده لمدة أربعة أعوام)29)، 
وحبس رجل ثالث داره لفائدة ابنته الصغيرة)30).
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ب- عن طريق الهبة:

يعد امتالك الطفل األندلسي عن طريق الهبة 
المدروس،  العصر  في  انتشاًرا  الطرق  أكثر  من 
داًرا)31)، وقام  ففي هذا الصدد وهب رجل البنه 
نكاحها)32)،  عقد  عند  البنته  داره  بوهب  آخر 
وبالمثل وهبت جدة لحفيدتها دارا "ثبوتا ال يكون 
قدره  مبلغ  على  أخرى  وتحصلت  دفع")33)،  فيه 
في  ويمكن  حبة")34)،  مثقاال  وأربعون  "تسعة 
بالمبلغ  عقاًرا  البنه  أب  يبتاع  أن  األحيان  بعض 
الذي وهبه له سلفا))3)، ونفس األمر قام به أحدهم 
مع ابنته حينما ابتاع لها دارا بالمبلغ الذي كان قد 

وهبه إياها")36).

من خالل نصوص النوازل نجد أن الممتلكات 
التي ُوهبت لألطفال لم تقتصر فقط على الممتلكات 
وهب  البعض  أن  نجد  إننا  بل  المالية،  العقارية- 
الفقه  من  وكتبه  ورباعه  دوره  "جميع  لولديه 
َرِف")37)، في حين أن رجال  والطب واألدب والطُّ

.(38(" "وهب البنة له صغيرة أحماال من لُّكٍ
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ت- عن طريق الوراثة:

الميراث واحد من الحقوق المادية التي كفلتها 
من  الرغم  وعلى  للطفل،  اإلسالمية  الشريعة 
عن  عديدة  مواضع  في  الكريم  القرآن  تحّدث 
طريقة تقسيم تركة الميت وتحديد مقادير الميراث 
ومراتب الوارثين، لم يمنع ذلك من وجود مشاكل 
ألقت بظاللها في الكتب الفقهية، وفقه اإلمام مالك 
كتب  لنا  حفظت  الصدد  هذا  ففي  منها،  واحــد 
حول  خالفية  مسائل  األندلسية  الفقهية  النوازل 
تقسيم التركة، وبطبيعة الحال لم يكن حق الطفل 

من الميراث بمنأى عن تلك الخالفات.

تاريخية  إشــارات  من  ورد  ما  بخصوص 
األطفال  من  مجموعة  ورث  المجال  هذا  في 
وانتقل  ومال،  فدان  عن  عبارة  عقارا  أبيهم  من 
صغيرة  طفلة  وورثت  أعقابهم)39)،  إلى  العقار 
في حين  الذهب)40)،  من  معينة  كمية  والدها  عن 
بغير  ميراثهم  األيتام  اإلخوة  اقتسم مجموعة من 
قرعة)41)، وامتلك بعض األطفال أمواال ورثوها 
في  أوصيائهم  طرف  من  استعملت  آبائهم،  عن 
تاجر  من  وهناك  بل  بلوغهم)42)،  قبل  التجارة 
منهم بأمواله التي ورثها من والده بعد بلوغه سن 

البلوغ)43).
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 نوازل اإلرث من إجمالي نوازل 
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ث- عن طريق الوصية:

األمالك  انتقال  وسائل  بين  من  الوصية  تعد 

هذا  أن  رغــم  ألطفالهم،  الوالدين  طــرف  من 

العصر  إبان  كثيرة  بنسب  منتشًرا  يكن  لم  النوع 

أيدينا-،  بين  التي  للنصوص  استناًدا  المدروس- 

ففي هذا الصدد أوصى رجل بمال عقاره لحفيداته 

األربع)44)، كما أن رجاًل أوصى بـجميع ممتلكاته 

من كتب وغيرها من العقار))4).

نوازل الوصايا من إجمالي نوازل ممتلكات 
الطفل األندلسي
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النوع  لهذا  لجؤوا  اآلبــاء  إن  القول  ويمكننا 

من تفويت ممتلكاتهم حفاًظا على حقوق األطفال 

واألحفاد، وبخاصة اليتامى منهم. 

ج- عن طريق التصدق:

مما ال مراء فيه أن يسعى اآلباء واألولياء إلى 
إدخال المّسرة على أبنائهم بالتصّدق عليهم بجزء 
من أمالكهم)46)، ولم يكن هناك تمايز بين الفئات 
جميع  الوالدّي  اإلحسان  شمل  بل  االجتماعية، 
أطياف المجتمع األندلسي، وقد رصدْت لنا نوازُل 
ابن الحاج طبيعَة األمالك التي تصدَّق بها اآلباء 
أراض  )دور،  عقارية  كانت  سواء  ألطفالهم، 
فالحية...(، أو أمالًكا منقولة )مجوهرات، حلي، 
جواري...()47)، منحها األولياء لصغار بنيهم على 
وحفًظا  وتعالى،  سبحانه  الله  من  التقّرب  سبيل 
إذا  إخوتهم، خصوًصا  كبار  المالية من  لحقوقهم 
من  بأكثر  الــزواج  مسألة  االعتبار  بعين  أخذنا 

امرأة واحدة.

في هذا الصدد تخبرنا نازلة بأن رجاًل حبس 
تصدَّق  حين  في  صــدقــة)48)،  حبًسا  ابنيه  على 
فندًقا  حجره  في  الصغيرة  طفلته  على  آخــُر 
حليًّا  لطفلته  ثالث  دفع  بينما  بطليوس)49)،  بمدينة 
بصدقة،  بنيه  على  رجل  وتصدق  مصوغة)0))، 
شريطة االنتفاع بُعشر غلتها لنفسه)1))، مما يدل 
بها  تصدق  فالحية  أراض  يمتلك  كان  أنه  على 
على أطفاله، بينما منحت امرأة لبنتها مبالغ مالية 

مقدارها مائتا مثقال عبادية)2)).

 - أيدينا  بين  التي   - النصوص  تعوزنا  وال 
نسوة  فيها  قامت  أخرى  أمثلة  عن  الكشف  في 
أبناء  لصالح  ممتلكاتهن  من  بجزء  بالتصدق 
ترزق  لم  المتصدقة  كانت  إذا  أزواجهن، خاصة 
"بثلث  امرأة  تصدقت  الصدد  هذا  ففي  بأطفال. 
البن  وجليلها  األشياء  دقيق  من  تخلفه  ما  جميع 
زوجها صغير من غيرها")3)). كل هذا يدخل فيما 
الوالدي")4))،  بــ"التعهد  الباحثات  إحدى  سمته 

وحفًظا لحقوق الطفل وبخاصة اليتامى منهم.
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 نوازل الصدقة من إجمالي نوازل 
ممتلكلت الطفل األندلسي
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3- مش��اكل امت��الك الطفل األندلس��ي 
للممتلكات:

تعددت المشاكل التي اعترت انتقال الممتلكات 
من طرف اآلباء ألبنائهم، فمن خالل تصفح عقود 
أنّها ال  لنا  الهبة أو الصدقة وكذا الحبس، اتّضح 
الصحيحة  القانونية  وأبعادها  مشروعيتها  تحقق 
إاّل إذا تخلى المانح )أب، أم ، جد( عن استغالل 
العقار أو المنقول، الممنوح للطفل، وصرمه من 
أمالكه فمثاًل: إذا تصدق األب بدار فعليه إخالؤها 
وال يسكنها، واألمر ذاته ينسحب على المنقوالت 
كالمالبس والحلي وغيرها فال يجب أن يستغلّها 

بعد وهبها أو التصدق بها.

واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  أّن  يبدو 
إلى  يْلِجؤون  فكانوا  الواهبين،  أثّرت على بعض 
بيع أبنائهم الهبة بعد بلوغهم؛ واألهم من ذلك هو 
الحاج عن  ابن  الفقيه  ُسئل  اْعِتَصاُرها))))، حيث 
أب اعتصر هبة ابنه ولم يرض تمكينه منها بعد 
الطفل  بمصلحة  بعضهم  جهل  أّن  كما  البلوغ، 
يسيئون  جعلهم  له  يصلح  ا  عمَّ نظرتهم  وقصور 
التصرف فيما منحوه، وفي مقابل ذلك حصل تعٍد 
على مبدأ الحيازة من قبل بعض اآلباء، القاضي 

إاّل  الصغير  على  تباع  ال  الصدقة  أو  الهبة  بأّن 
لنظر مصلحة وبعد مرور سنة من حيازتها.

إن محاولة اآلباء الرجوع عما قاموا بتحبيسه 
يمكن تفسيره بسبب األوضاع االقتصادية المزرية 
التي تصيب المتصدق والمحبّس، مصداق ذلك أن 
ابنته الصغيرة، وحاول  لفائدة  أحدهم حبّس داره 
استرجاعها فيما بعد، نظًرا لشدة فقره وعوزه في 
االضطرابات  فترة  في  خاصة  عمره)6))،  آخر 
الملوك  من  الحكم  انتقال  ومرحلة  السياسية، 

الطوائف للمرابطين.

جزء  باستثناء  قام  البعض  أن  العلم  مع  هذا؛ 
في حين  يهبه ألطفاله)7))  الذي  العقار  من  معين 
طرف  من  العقار  وأنواع  الممتلكات  وهب  يتم 
اآلباء ألطفالهم دون تمكينهم من حيازتها، حجتنا 
في ذلك ما فعله أحدهم حينما وهب داره البنه ولم 
يحوزها إياه)8))، لذلك شدد الفقهاء على ضرورة 
أن "يعاين الشهود قبض الموهوب له")9))، وأن 
البنه  بحيازة  هبته  أو   - حبسه   - صدقته  يتبع 
حين  إلى  نظره  ووالية  في حجره  الذي  القاصر 

بلوغه سن الرشد.

بينما تصدق آخر لطفله الصغير "بصدقة، إما 
غلة من داره أو أصل، ثم ثبت أنه اغتلها لنفسه ال 
البنه")60)، مّما يجعل الوارث ال يستغل ميراثه، 
يؤدي  قد  الطرفين،  بين  ذلك صراًعا  يخلق  وقد 
للعقوق، مما اضطر الفقهاء إلى وصف هذا النوع 

من الصدقة بالصدقة الباطلة)61).

ومما تجب اإلشارة إليه هنا، أن بعض اآلباء 
كان لهم ذكاء فطري في هذه القضية، إذ نجد أن 
أحدهم تعهد كتابة بأاّل رجوع له في وصيته)62)، 
تأمين  وقصد  الوارث،  لحقوق  حفًظا  ذلك  وكل 
مستقبله، خاصة إذا كان هذا األخير طفاًل صغيًرا.
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وعلى الرغم من أنَّ أًبا وهب "البنه الصغير 
بمعاينة  وِثَقلِه  نفسه  من  أخالها  وقد  سكناه  دار 
الشهود للهبة في ذلك")63)، فإنه لم يمّكنها لالبن. 

يعترضون  كانوا  الورثة  أن  العلم  مع  هذا؛ 
على  طفل  تخصيص  بسبب  اآلبــاء  على  كثيًرا 
حساب البقية)64)، مصداق ذلك ما حدث للقاضي 
على  إخوته  اعترض  كان  حينما  مــروان  أبي 
"جميع  وألخيه  له  وهب  الذي  والُدهم  فعله  ما 
واألدب  والطب  الفقه  من  وكتبه  ورباعه  دوره 
َرِف، وأوصى مع ذلك بوصية أو بثلثه"))6)،  والطُّ
وهبت  ا  أمًّ بأن  أخرى  نازلة  في  نعثر  حين  في 
البنتها حليًّا ومالبس ومبالغ مالية، لكنها تراجعت 
عن هبتها نظًرا للشرط الذي اشترطته على بنتها 

في عقد الهبة)66).

هذا، وال تعوزنا األدلة التاريخية التي تُثبت أن 
البعض اشترط عودَة أمالكه التي حبسها ألطفاله 
في  ورد  الصدد  هذا  ففي  قبله،  المنية  وافتهم  إذا 
مات  إن  وشرط  حبًسا  "حّبس  رجاًل  أنَّ  نازلة 
المحبس عليه قبله رجع إليه")67)، ونفس األمر 
طفليه  على  داره  حبّس  حيث  آخر  أب  مع  نجده 
الذكر واألنثى، واشترط عودة الميراث لصالحه 

في حالة وفاتهما)68)، أو لألقربين من بعده)69).

حبسوا  اآلباء  أن  أخرى  نــوازُل  تذكر  بينما 
ممتلكاتهم لفائدة أطفالهم طيلة مدة حياة األب فقط، 
وهبه  الباقي  ألن  فقط؛  الثلث  يرث  وفاته  وبعد 
البعَض  دفع  ما  وهذا  الله)70)،  سبيل  في  صدقة 
بالمطالبة بنصيبهم من تلك الصدقة)71). في حين 
بأن  ادَّعى  البعض  أن  تبرز  أخرى  نوازل  نجد 
أعقابه من طرف  أمالكه هي حبس عليه وعلى 
والده، لكن دون إثبات الحجة)72)، األمر الذي كان 

يدخل معه الورثة في نزاعات قضائية. 

حصول  اعترت  التي  المشاكل  بين  ومــن 
القضاة  اشتراط  قضية  ميراثهم  على  األطفال 
مع  الولي،  أو  األب  وفاة  لدليل  الورثة  إثبات 
فيهم  أو  بُلًُغا  "كانوا  الورثة  عدد  تحديد  ضرورة 

صغير")73).

خاتمة:

الطفل  ملكية  إن  القوُل  يمكننا  مما سبق ذكره 
ما  مظاهرها  وتعددت  أوجهها  تباينت  األندلسي 
بين  وما  واألحــبــاس،  والصدقات  الهبات  بين 
للنصوص  تحليلنا  خالل  ومن  العائلي؛  الميراث 
التاريخية الفقهية تبيّن لنا أن الطفل األندلسي زمن 
الدراسة امتلك أمالًكا متنوعة، استطاع استغاللها 
وجود  من  يمنع  لم  ذلك  أن  إال  منها،  واالستفادة 
تعارض مصالح البالغين مع حقوق الطفل، فكان 
السمات  من  النفوذ  واستغالل  والغصب  التَّعّدي 
السيما  األطفال،  أمالك  مع  التعامل  في  البارزة 
الفقهاء  محاولة  رغم  والحروب،  الفتن  أوقات 
تجسيَد الضوابط الشرعية في حماية الطفل وحفظ 
على  يدلُّ  فإنما  شيء  على  دلَّ  إن  وهذا  حّقه، 
الطفل األندلسي  بها  التي َحظي  المتميّزة  المكانة 
زمن الدراسة، سواء من طرف الوالدين، أو من 
على  الحرص  كّل  الذين حرصوا  الفقهاء  طرف 

العناية بالطفل من خالل تمكينه من ممتلكاته.

مبيان يوضح عدد نوازل ممتلكات الطفل من 
أصل عدد النوازل

 
 

 

  نوازل ممتلكات الطفل من أصل عدد النوازلمبيان يوضح عدد 
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مبيان لنسب طرق انتقال الممتلكات للطفل 
األندلسي البيبليوغرافيا

الحواشي

الدراسات  حصر  باحث  أي  على  يستحيل  يكاد   )1(
التاريخية التي نهلت من أدب النوازل وجعلتها مادة 
للتأريخ  اقتصادية  اجتماعية/  معلومات  الستخراج 

للغرب اإلسالمي.

عمار جيدل: "النوازل مصدرا للتاريخ االجتماعي   )2(
الغرب  في  النوازل  فقه  كتاب:  ضمن  والثقافي"، 
للغرب  السادس  الدولي  الملتقى  أعمال  اإلسالمي، 
المالكي، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف بالتعاون 
الجزائر،  الثقافة،  دار  الدفلى،  عين  واليــة  مع 

2010، ص 242- 293.

هشام البقالي: "التأريخ السياسي لألندلس عصري   )3(
النوازل:  كتب  خالل  من  والمرابطين  الطوائف 
قبس  مجلة  أنموذجا"  التجيبي  الحاج  ابن  نوازل 
الشهيد  جامعة  واالجتماعية،  اإلنسانية  للدراسات 
الرابع،  المجلد  الجزائر،  بالوادي،  لخضر  حمه 
العدد األول، يونيو 2020، ص 3)2- 266، عمر 
المرابطي:  العصر  من  سياسية  "فتاوي  بنميرة: 
أعمال  ضمن  الطوائف"،  ملوك  استنزال  قضية 
للتعليم  البشير  مؤسسة  تاشفين،  ابن  يوسف  ندوة: 
الفقه   ،((  -3( ص   ،2002 مراكش،  الحر، 
والتاريخ بسجلماسة، مباحث في تفاعالت المعاش 
واالقتصاد والثقافة من خالل ابن هالل السجلماسي، 
تنسيق محمد البركة وسعيد بنحمادة، سلسلة شرفات 
رقم )6، منشورات الزمن، خاصة المبحث الثالث.

محمد مزين: "حصيلة استعمال كتب النوازل الفقهية   )4(
في الكتابة التاريخية المغربية"، ضمن ندوة البحث 
ندوات  وتقويم، سلسلة  المغرب حصيلة  تاريخ  في 
ومناظرات رقم 14، الدار البيضاء: منشورات كلية 
هشام   ،1989 الرباط،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 
البقالي: "الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
لألندلس عصري الطوائف والمرابطين من خالل 
المغاربية  المجلة  التجيبي"،  الحاج  ابن  نــوازل 
الرابع،  المجلد   ،2 الجزائر  جامعة  للمخطوطات، 
 ،7(  -71 ص   ،2019 أكتوبر  األول،  العدد 
هشام البقالي: "قضايا النساء في األندلس )القرنين 
الخامس والسادس الهجريين( من خالل نوازل ابن 
الثقافة  آفاق  مجلة  )ت. 29)هـ("،  التجيبي  الحاج 
والتراث،  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  والتراث، 
رجب   ،109 العدد  والعشرون،  السابعة  السنة 

1441/ مارس 2020، ص 6- 7.

الغربية  التاريخية  المدرسة  أن  فيه  مراء  ال  مما   )((
الطفل والطفولة، فكان  تاريخ  لدراسة  كانت سباقة 
من  النوع  هــذا  إلــى  االهتمام  ــارة  إث في  الفضل 
الدراسات إلى الباحث الفرنسي Philippe Ariès في 
 L›Enfant et la Vie Familiale sous l›Ancien كتابه: 
Régime )1960(، وقد ترجمه إلى اللغة اإلنجليزية 

 Centuries of Childhood اسم:  تحت   1962 سنة 
والفرنسية  باإلسبانية  أخرى  دراسات  ظهرت  ثم 

والعربية، نذكر منها على سبيل المثال:
 Alvarez de Morales )C(, Giron Irueste )F(, Diaz 

Garcia )A(, Peña Muñoz, Carmen Peña Muñoz: 
El niño enfermo en los textos médicos anda-
lusíes ; Dynamis: acta hispanica ad medicinae 
scientiarumque historiam illustrandam.- Vol. 4 
)1984(, p. 265-276 ; Alvarez de Morales )C(, El 
niño en al-Andalus a través de la medicina y el 
derecho, Estudios de Historia de España, VII 
)2005(, pp. 51-65 ; ZOMEÑO Rodriguez, En los 
límites de la juventud. Niñez, pubertad y madurez 
en el derecho islámico medieval, Mélanges de 
la Casa de Velázquez, vol 34 , 2004, pp 85- 98 ; 
Arjona Castro, Antonio, La infancia y la sexu-
alidad de Ibn Hazm, AL-ANDALUS-MAGREB, 
1995, n. 3 -pp. 143-150 ; Torres Balbas, 
Animales de juguete, Al-Andalus, v. XXI 1956 
; pp. 373-375 ; Bordoy Guillermo, SILIBATOS 
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MALLORQUINES, AL-ANDALUS, XXII, 
1957, pp. 196-198 ; MARINETIO SÁNCHEZ, 
Purificación, Juguetes y silbatos infantiles de 
época nazarí,  Miscelánea de estudios árabes 
y hebraicos. Sección Arabe-Islam, Vol. 46, 
1997, pp, 183-205.

رضى  محمد  انظر،  الدراسات  هذه  فحوى  وعن   
األندلس من خالل  في  والطفولة  "الطفل  بودشار: 
األندلس  من  كتاب:  ضمن  اإلسبانية"،  الدراسات 
إلى تطوان، أعمال الندوة التكريمية للدكتور امحمد 
ابن عبود، تطوان 2013، ص 1)2- 261، كما 
جامعة  من  بيدال،  فرانسيسكو  الدكتور.  شارك 
القضائي  النظام  في  الطفل  "حقوق  بمقال:  جيان، 
في  اإلنسان  "حقوق  ــدوة:  ن ضمن  باألندلس"، 
األندلس"، نظمها مركز دراسات األندلس وحوار 
الحضارات بتعاون مع جامعة إشبيلية، يومي 17 

و 18 أبريل 2008. 

بوضعية  وعالقته  الطفل  "تعليم  لطيف:  محماد   )6(
األسرة في المغرب القرن السادس الهجري- الثاني 
الثقافة،  التاريخ،  أمل،  مجلة  الميالدي"،  عشر 
 ،2(  -17 2004م، ص   ،30 ع  المجتمع، 
االجتماعية  والتنشئة  الطفولة  لطيف:  محماد 
الوسيط،  العصر  خــالل  األقصىى  بالمغرب 
ابن  اآلداب  كلية  الرابطة،  منشورات  )أكادير: 
"الطفل  بودشار:  رضى  محمد   ،)201( زهر، 
والطفولة من خالل كتب التراجم األندلسية"، ضمن 
البحث  مجموعة  تنظيم  والتوثيق،  األندلس  ندوة: 
اآلداب  بكلية  واألندلسي،  المغرب  التاريخ  في 
 ،2008 دجنبر   19 بتطوان،  اإلنسانية  والعلوم 
)لم ينشر بعد(، نفسه: "الوالية الصوفية والطفولة 
كتاب  ضمن  الهجري"،  السادس  القرن  خــالل 
الشريف  محمد  للدكتور  مهداة  أعمال  جماعي: 
المغرب  في  "األيتام  تيتاو:  حميد  الطبع(،  )قيد 
كتاب:  ضمن  الوسيط"،  العصر  خالل  األقصى 
الذهنيات  التاريخ االقتصادي واالجتماعي وتاريخ 
بالمغرب واألندلس، قضايا وإشكاالت، منشورات 
قضايا   ،2 ج  التاريخي،  للبحث  المغربية  الدمعية 
 .62  -23 ص   ،2019 االجتماعي،  التاريخ  في 
جويرو:  زهية  منها:  فنذكر  العربية  األعمال   أما 

المجتمع األندلسي من خالل مجموعة  "الطفل في 
ضمير  في  المغرب  كتاب:  ضمن  الفتاوى"،  من 
للنشر،  سحر  دار  ــدان،  ري سليم  تنسيق  أدبائه، 
أطروحة  زاهية  خالفي  الباحثة  وناقشت   ،200(
األندلسي  المجتمع  في  الطفولة  موسومة:  دكتوراه 
ما بين القرنين الرابع والسادس الهجريين )ق 10- 
اإلنسانية  العلوم  كلية  دكتوراه،  أطروحة  12م(، 
واالجتماعية، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، 
2019، 12) صفحة، وعنها انظر: هشام البقالي: 
"قراءة في أطروحة: الطفولة في المجتمع األندلسي 
)ق  الهجريين  والسادس  الرابع  القرنين  بين  ما 
10- 12م("، مجلة المناهل، عدد 99 خاص عن: 
إطاللة على حصيلة الدراسات التاريخية المغربية، 

2020، ص ))4- )46.

ابن  نوازل  "كتاب  البقالي:  هشام  انظر  الكتاب  )7( عن 
كتاب:  التاريخية"، ضمن  وأهميته  التجيبي  الحاج 
عبد  تنسيق  المخطوط،  العربي  الكتاب  في  أبحاث 
العزيز الساوري، منشورات وزارة الثقافة والشباب 
والرياضة )قطاع الثقافة(، الرباط، 2020، الجزء 

الثالث، ص )- 76.

معصر  تعالى"،  الله  عند  للثواب  األعيان  "تمليك   )8(
المالكي،  الفقه  الله: تقريب معجم مصطلحات  عبد 
 ،)2007 العلمية،  الكتب  دار  لبنان:  )بيروت- 

2007، ص 82. 

ِباَل  إِيَّاه  أعَطاُه  َوِهَبًة،  وهًبا  َيَهبُُه  ْيء(  الشَّ لَُه  )وهب   )9(
وآخرون:  مصطفى  إبراهيم  واهب.  َفُهَو  عوض 
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج 2 )القاهرة: 
دار الدعوة(، ص 9)10، معصر عبد الله: تقريب 

معجم مصطلحات الفقه المالكي، ص 139.

من  شــاء  بما  ــره  ألم المالك  يتصدق  أن  "هــو   )10(
ذلك،  غالت  لتجري  وعقاره  وكرمه  ونخله  ريعه 
مما  فيه  سبلها  الذي  السبيل  في  ومنافعه  وخراجه 
يقرب إلى الله عز وجل"، معصر عبد الله: تقريب 

معجم مصطلحات الفقه المالكي، ص 8- 9.

التجيبي  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الحاج،  ابن   )11(
دراسة  التجيبي،  الحاج  ابن  ــوازل  ن القرطبي: 
 ،2 ج  اليوسفي،  شعيب  أحمد  الدكتور  وتحقيق، 
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للدراسات  المغربية  الجمعية  منشورات  )تطوان: 
األندلسية، 2018(، نازلة 4)1، ص 167.

)12( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 7)2، 
ص 279.

)13( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 233، 
ص 8)2.

)14( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 184، 
ص 203.

))1( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة ]134. 
ج[، ص 149.

)16( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 293، 
ص 317.

)17( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 190، 
ص 218 

)18( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 6)2، 
ص 279.

)19( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 130، 
 ،1(4 والنازلة  لحفيده،  حبسا  أحدهم  حبس  حيث 

النازلة 184.

)20( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، ص 67، نازلة 
2)- نازلة 184.

)21( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 183، 
ج 3، ص 91).

)22( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، ص 3)، نازلة 
68، نازلة 289، ص )31.

الحاج، ج 2، 208، ص  ابن  نوازل  الحاج،  ابن   )23(
.23(

)24( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 129، 
ص )14- 146، ج 3، نازلة 664، نازلة 730، 

نازلة 731.

))2( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 129، 
ص )14- 146.

نازلة 731،  الحاج، ج 3  ابن  الحاج، نوازل  ابن   )26(
ص 631، والنازلة 730، مع األخذ بعين االعتبار 

اختالف أجوبة الفقهاء.

 ،(3 ص   ،2 ج  الحاج،  ابن  نوازل  الحاج،  ابن   )27(
نازلة 68.

)28( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 4)1، 
ص 167.

)29( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 7)2، 
ص 279.

)30( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 233، 
ص 8)2.

نازلة 61،   ،2 ج  الحاج،  ابن  نوازل  الحاج،  ابن   )31(
ص )7، ووهب رجل آخر البنته منزال، ج 3، ص 

نازلة 81)، ص 40).

)32( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 360، 
ص 409، ج 3، ص 40).

)33( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة )32، 
ص 2)3.

)34( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 293، 
ص 317.

))3( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 190، 
ص 218.

)36( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 6)2، 
ص 279.

)37( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 204، 
ص 233.

)38( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 3، نازلة 672، 
اللحم،  من  المكتنز  الصلب  هو  َواللُّكُّ   ،(9( ص 
للخفاف  المعزى  جلود  به  يصبغ  أحمر  صبغ  أو 
الدين  جمال  الفضل،  أبو  منظور،  ابن  وغيرها، 
 10 ج  العرب،  لسان  اإلفريقي:  مكرم  بن  محمد 
 -483 ص  تاريخ(،  دون  صادر  دار  )بيروت: 
شعيب  اليوسفي  أحمد  الدكتور  رجح  وقد   ،484

المعنى الثاني. 
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)39( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 3، نازلة )74، 
ص 2)6- 3)6.

)40( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 3، نازلة 672، 
ص )9). 

)41( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 3، نازلة 80)، 
ص 39)، وانظر النازلة 718، ص 621.

)42( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 3، نازلة 04)، 
ص 492.

282، ص  نازلة  الحاج،  ابن  نوازل  الحاج،  ابن   )43(
.300

)44( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 107، 
ص 124.

))4( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 204، 
ص 233.

)46( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 189، 
ص 217.

األندلسي...،  المجتمع  في  الطفولة  زاهية خالفي:   )47(
ابن  نوازل  الحاج،  ابن  م. س، ص 344، وانظر 
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)49( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة 184، 
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)0)( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 2، نازلة ]134. 
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ص 217.
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الرجوع في الهبة، وقد اختلفت آراء الفقه اإلسالمي 
حول شروط الرجوع والرجوع من األصل ، وذلك 
نظرا لما يمكن أن يترتب عنه من إفساد للعالقات 
وعناصره  المجتمع  ــراد  أف بين  ــر  األواص وفــك 

المشكلة له.
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ص 233.
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)68( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 3، نازلة 674، 
ص 96).
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)69( ابن الحاج، نوازل ابن الحاج، ج 3، نازلة 681، 
"حكى  النازلة:  صيغة  في  ورد  حيث   ،600 ص 
ابن المواز عن أصبغ عن أشهب فيمن وهب لرجل 
حبس  هذا  إنما  قال:  يهب،  وال  يبيع  أال  على  هبة 
عليه  حبس  من  انقرض  فإذا  عقبه،  وعلى  عليه 
بالمحبس  الناس  أقرب  على  حبسا  رجعت  وعقبه 
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 ُتْحَفُة اإلْخَوان 
في فَوات بيْع الثنَيا بُطول الزّمان

 تأليف أبي عبد اهلل محمد التاودي بن سودة المري 

ت: 1209 هـ

دراسة وتحقيق

د. لحسن حدوشان
دكتوراه في الفقه وأصوله

المغرب
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تقدي�م

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

فقد وقع نظري على رسالة ألبي عبد الله، محمد التاودي بن سودة )ت: 1209هـ(، في مسألة فوات 
النقول  من  فيها  جمع  مؤلفها  أن  وجدت  عليها،  اطالعي  وبعد  الزمان؛  بطول  األصول  في  الثنيا  بيع 
المسألة  هذه  ألهمية  ونظرا  اختياره.  وحسن  اطالعه  سعة  على  يدل  ما  المالكية  الفقهاء  عن  النفيسة 
في بيان الحكم الشرعي في المعامالت التي تجري بين الناس، رأيت أنه من المفيد نشر هذه الرسالة 

وإبرازها ليستفيد منها العلماء والباحثون في الدراسات الفقهية. 

وسيرا على المنهجية المتبعة عند الباحثين، فقد رأيت أن أقدم لهذه الرسالة بدراسة تتضمن حديثا 
مختصرا عن المؤلف ومكانته ومنهجه في هذه الرسالة، فاشتمل هذا البحث على قسمين:

القسم األول: وقد خصصته للتقديم والدراسة، ويتضمن فصلين، في كل فصل مباحث:

وبعض  شيوخه  وبعض  بحياته  تتعلق  مباحث  وفيه  بالمؤلف،  للتعريف  خصصته  األول:  الفصل  		•
تالمذته؛ وكذا بعض مؤلفاته في مختلف العلوم.

تأليفها، ووصفها ومنهج  بسبب  تتعلق  مباحث  بالرسالة، وفيه  للتعريف  الثاني: خصصته  الفصل  	 	•

المؤلف في الرسالة ومصادره فيها. وعرضت فيه أيضا للنسخ المعتمدة والمنهج المتبع في تحقيقها. 

القسم الثاني: اشتمل على الرسالة محققة، وألحقت بها أجوبة بعض الفقهاء المعاصرين للمؤلف، الذين 
وافقوه في اختياره وأثنوا على سعة اطالعه ومنهجه.
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القسم األول: الدراسة

الفصل األول: التعريف بمؤلف الرسالة

 المبحث األول: نبذة من حياة المؤلف ونشأته)1(: 

مؤلف الرسالة هو أبو عبد الله، محمد التّاُودي بن الطالب بن سودة الـُمّري القرشي األندلسي أصال، 
الفاسي دارا ومنشأ )2)؛ ولد بفاس مطلع القرن الثاني عشر الهجري، وبها نشأ وترعرع وسط أسرة ابن 
سودة، وهي من أعرق البيوتات العربية بفاس. بدأ تلقي العلوم عن شيوخ بلده، ثم أخذ في رحلته إلى 

ا عن غير واحد من علماء المشرق، فاستفاد منهم، وأفادهم)3). المشرق حاجًّ

علما  الهْجري،  عشر  الثاني  الَقرن  في  وُعلماِئه  المغرب  ُفقهاء  أبرز  من  ُسودة  بن  التّاُودي  ويُعد 
وعمال. ويدل على مكانة هذا الفقيه العلمية ما تركه من آثار تتجلى في مصنفاته وتالمذته؛ ويدل عليها 
أيضا ما حاله به المترجمون له من األوصاف وثناؤهم عليه. وفيما يأتي نبذة عن المؤلف فيما يتعلق 

بحياته وشيوخه وتالمذته ومكانته العلمية.

وهي أوصاف تدل على مكانته في مختلف العلوم، فمن ذلك قول عبد الحي الكتاني: " شيخ الجماعة 
النور: "هالل  المغرب")4).وقول صاحب شجرة  فقهاء  إمام  المعمر،  الصالح  المحدث  العالمة  بفاس، 
المغرب وبركته، وحامل فتواه وقدوته، اإِلمام الهّمام، شيخ اإِلسالم، وعمدة األنام، وخاتمة المحققين 
انتهت  مشارك،  كبير  محقق  "فقيه  السامي:  الفكري  وفي  الناصح")))؛  البار  الصالح  الولي  األعالم، 
إليه رياسة العلم في المغرب إقراء وإفتاء، ألحق األبناء باآلباء، وانفرد بعلو اإلسناد حتى صار شيخ 

الشيوخ، والمحرز على قصب السبق في ميدان الرسوخ")6). 

فقد جمع مع ذلك االجتهاد في العبادة والسخاء وحسن الخلق والمحبة العظيمة آلل البيت والطلبة 
واالعتناء بأمور الناس وزيارة الصالحين)7). 

)1) انظر ترجمته في: الروضة المقصودة في مآثر بني سودة ألبي الربيع سليمان الحوات، وهو تلميذ المؤلف، وقد خصه 

نبوغ علمي وما صاحب  له من  المؤلف وما  العائلة، وبداية ظهور  فيها أصول  بترجمة مستفيضة، ذكر  وسلفه 
ذلك من غزارة في التأليف، وذكر شيوخه في مختلف التخصصات والتالميذ الذين أخذوا عنه.  وترجم له أيضا 
في كتابه: ثمرة أنسي، ص: 89 وما بعدها، وسلوة األنفاس 110/3، وفهرس الفهارس 6/1)2، والفكر السامي 
الشرفاء، ص: 239-238،  البهية 291/2-292، مؤرخو  الزرقاني، والدرر  الرهوني على  0/2)3، وحاشية 

وإتحاف المطالع، وتذكرة المحسنين ضمن موسوعة أعالم المغرب 3/7)4-24).
)2) فهرس الفهارس 6)7-2)2. 

)3) سلوة األنفاس 118/1، وشجرة النور الزكية 34/1).

)4) فهرس الفهارس 6/1)2.

))) شجرة النور 1/ 34). 

)6) الفكر السامي 2/ 0)3.

)7) حاشية الرهوني 13/1.
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توفي التاودي بن سودة سنة 1209هـ، وقد جاوز التسعين، وذلك عصر يوم الخميس تاسع وعشرين 
حجة. ودفن من غده بزاويته الكائنة بحومة زقاق الحجر، وكان فاتح السنة، ولذلك يقال إنه توفي عام 

تسعة ومائتين وألف ودفن عام عشرة)1).

المبحث الثاني: شيوخه وتالمذته)2(:

• شيوخه

  ذكر أصحاب التراجم أن والد المؤلف توفي وهو في بطن أمه، فتربى في كنفها؛ ثم لما بلغ سن 
العناية بالقراءات والرسم)3). ثم أخذ بعد ذلك  التعليم صرفته للمكتب، فحفظ القرآن وأتقن قواعده مع 
العلوم التي كانت تدرس في وقته على أهم شيوخ بلده وعلى غيرهم في رحلته إلى المشرق. وفيما يأتي 

أهم هؤالء الشيوخ وأهم التالمذة الذين أخذوا عن التاودي بن سودة.

متنوعة  تخصصات  في  العلماء  من  مجموعة  عن  أخذ  حيث  العلمية،  سودة  ابن  مشارب  تنوعت 
ورحل إلى أماكن مختلفة للنهل من شيوخ الحواضر التي اجتاز منها أثناء رحلته. وكان شيوُخه األوائل 

من أهل فاس، فمنهم:  

واأللفية  األجرومية  عليه  قرأ  1136هـــ(.  )ت:  الفاسي  جلون  بن  أحمد  بن  محمد  الله،  عبد  أبو   -
الضبط واإلتقان والتحرير والتبيان". وهو من  المؤلف: "ما رأيت مثله في  قال عنه  والمختصر. 

أوائل من أخذ عنهم ابن سودة)4). 

أبو العباس، عالل بن أحمد الوجاري، وفي الروضة المقصودة: أحمد بن علي )ت:1141هـ(؛ قرأ   -
عليه األلفية وبعض التسهيل والمغني))). 

أبوابا من المختصر، وسمع عليه  العباس، أحمد بن أحمد الشدادي )ت: 1146هـ(، قرأ عليه  أبو   -
بعض التفسير)6). 

أبو عبد الله، محمد بن الحسين الجندوز )ت: 1148هـ(. قال عنه ابن سودة إنه سيبويه زمانه، قرأ   -
عليه األلفية وشروحها، والكافية والتسهيل والمغني، والسلم وتلخيص المفتاح)7).  

أبو البقاء، يعيش بن الرغاي )ت: 0)11هـ(. قرأ عليه تحفة ابن عاصم والمية الزقاق وطرفا من   -

)1) سلوة األنفاس 119/1، وفهرس فهارس 7/1)2، وإتحاف المطالع 

)2) انظر ذكر هؤالء الشيوخ في فهرسة المؤلف، ص 66 وما بعدها. 79-78/1.

)3) الروضة المقصودة 204/1، 211. 

)4) الفهرسة، ص: 76.

))) الفهرسة، ص: 77. 

)6) الفهرسة، ص: )7.

)7) الفهرسة، ص: 77-76.  
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البخاري، وغير ذلك)1). 

أبو عبد الله، محمد التماق )ت:1)11هـ(. قرأ عليه الرسالة، والحكم البن عطاء الله، وسمع عليه   -
بعض التفسير)2).  س

عليه  قرأ  المؤلف،  عمدة  وهو  )ت:))11هـ(،  اللمطي  السجلماسي  مبارك  بن  أحمد  العباس،  أبو   -
المنطق والكالم والبيان واألصول والتفسير والحديث، والزمه مدة مديدة)3). 

أبو عبد الله، محمد بن عبد السالم بناني )ت:1163هـ(.   -

أبو العباس، أحمد بن عبد العزيز الهاللي السجلماسي )ت:)117هـ(.   -

أبو العباس، أحمد بن عبد الله الغربي الرباطي )ت:1178هـ(.  -

أبو عبد الله، محمد بن قاسم جسوس )ت:1182هـ(، الزمه مدة، وقرأ عليه الرسالة ومختصر خليل،   -
والحكم البن عطاء الله، وشمائل الترمذي وصحيح البخاري)4).   

الحج، فمر في طريقه على كثير من  أواخر عمره ألجل مناسك  التاودي بن سودة في  وقد رحل 
مراكز العلم، فأخذ عن شيوخها وأقرأ في كثير من المجالس، فأفاد واستفاد))). 

بعض شيوخه الذين أخذ عنهم في رحلته:

أثناء رحلة ابن سودة إلى المشرق أخذ عن عدة شيوخ من المذهب المالكي ومن أصحاب المذاهب 
األخرى، كأبي الحسن العدوي المالكي )ت:1191هـ( وأجازه بمروياته. 

وأخذ بالحرمين عن جملة من الشيوخ، منهم:

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد أسلم الحسني الحسيني المكي، حاله بأوصاف جليلة من حيث تبحره   -
في الفقه واللغة والكالم، وأخذ عنه الطريقة النقشبندية، وأجازه)6). 

أبو علي حسين بن عبد الشكور الطائفي )ت:1196هـ(، ذكره في الفهرسة وكيفية أخذه عنه جملة   -
من التآليف في التصوف)7).

أبو عبد الله محمد بن خالد الجعفري، مفتي المالكية بالبلد الحرام، ووالده أبو بكر الذي أجاز المؤلف   -

)1) الفهرسة، ص: )7.

)2) الفهرسة، ص: 76.

)3) الفهرسة، ص: 72-71. 

)4) الفهرسة، ص: 74-73.

))) تنظر مقدمة الفهرسة.

)6) الفهرسة، ص: 82، والروضة المقصودة 314-313/1.

)7) الفهرسة، ص: 84-83.
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بجميع مروياته وتقاييده)1). 

علوم  من  بالمدينة  عنه  أخذ  )ت:1190هـــ(،  الشافعي  السمان  الكريم  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو   -
اإلشارة، وأذن له في الطريقة القادرية)2).  

أبو إسحاق إبراهيم األسعد )ت:1190هـ()3).   -

لقيه  من  أعلم  لغوي،  معقولي  محدث  أنه  صفاته  من  ذكر  ـــ(،  )ت:1187ه السندي  الحسن  أبو   -
بالحرمين الشريفين)4).

وأخذ بمصر عن جملة من الشيوخ، منهم: أبو زيد عبد الرحمن العيدروسي الحسيني اليمني الحنفي 
)ت: 1192هـ(، وارث أوصاف الطوسي، كما وصفه المؤلف؛ وذكر في ترجمته له مسائل أخذ معه 
)ت:)119هـ()7).  الكردي  محمد  الفضل  وأبو  )ت:1190هـ()6)،  الفيومي  أحمد  العباس  وأبو  فيها))). 

ومنهم أبو الحسن، علّي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي )ت:1191هـ()8)، وغيرهم. 

وكان البن سودة شيوخ في الحقيقة والسلوك، ذكر تلميذه الحوات كثيرا منهم في كتاب الروضة. 
وذكر صاحب "مؤرخو الشرفاء" أن الشيخ الصالح أحمد بن محمد الصقلي )ت:1227هـ( هو الذي 
يتردد  كان  )ت:1136هـــ()10)،  مسعود  بن  عزوز  فمنهم:  رجاله)9).  ومجالسة  التصوف  إليه  حبّب 
علي  وأبو  )ت:1138هـ(،  األندلسي  محلى  جيدة  وأبو  عمره؛  من  والسابعة  السادسة  بين  وهو  عليه 
 الحسن الصنهاجي )ت:1146هـ(، وأبو عبد الله محمد المدرع )ت:1147هـ(، وأبو الفضل قاسم بن 

محمد بن عمرو بن رحمون )ت:1149هـ(، وغيرهم)11). 

•	تالمذته:
ذكر الذين ترجموا للتاودي بن سودة أنه من العلماء الذين رزقوا حظا من التالميذ، فال يمكن حصر 
عدد الذين أخذوا عنه؛ وقد أشار الرهوني إلى هذا األمر في مقدمة حاشيته على شرح الزرقاني، فذكر 
أن التاودي حاز رياسة فاس والمغرب كله، ثم قال: "فال أعلم اآلن أحداً ممن ينتمي إلى العلم بالمغرب 

)1) الفهرسة، ص: 84-)8.

)2) الفهرسة، ص: )86-8.

)3) الفهرسة، ص: 87، والروضة المقصودة 329/1.

)4) الفهرسة، ص: 87-88، والروضة المقصودة 329/1.

))) الفهرسة، ص: 88-90، والروضة 334-330/1 

)6) الفهرسة، ص: 90، والروضة 334/1-)33.  

)7) الفهرسة، ص: 91، والروضة 1/)338-33. 

)8) الفهرسة، ص: 91-92، والروضة 338/1-340، وفهرس الفهارس 712/2-713، والفكر السامي 347/2. 

)9) مؤرخو الشرفاء، ص: 238. 

)10) الفهرسة، ص: 119، والروضة 212/1. 

)11) انظر الروضة المقصودة 422/2 وما بعدها. 
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سيدي  المتفنن  العالمة  إال  معاً،  بهما  وإما  واسطة  بغير  وإما  بواسطة  إما  التعليم،  منة  عليه  وله   إال 
محمد بن قاسم الفياللي")1). 

على  والقدرة  والمعرفة،  االطالع  في  السعة  منها  بصفات،  اتصف  من  إال  تتحقق  ال  الميزة  وهذه 
نقل هذه المعارف إلى المتلقي والقدرة على التفهيم، وكذلك سعة الخاطر وتحمل أعباء التدريس، وهي 
صفات تحققت في التاودي بن سودة، وكان من نتيجة هذا ما ذكره تلميذه الحوات أنه "ال عجَب حيَنئذ 
إن ُشّدت إليه رَحال الّطلب، وَجاءه الناُس ينِسلُون من كل َحدٍب، حتّى كثُر اآلخُذون عنه أْخذ انِتفاع، 

وعّمت درايتُه وروايتُه في أكثر البلدان واألصقاع")2). 

وممن أخذ عنه أوالده، أبو العباس أحمد، وأبو عبد الله محمد، وأبو بكر محمد، وأبو القاسم.

وعنه أخذ خلق منهم: محمد بن عبد السالم بن ناصر الدرعي )ت:1238هـ(، ومحمد بن الحسن 
الجنوي )ت:1200هـ( وأبو عبد الله محمد بن علي الورزازي )ت:1214هـ(، وأبو عبد الله محمد 
العالء إدريس بن  الرهوني )ت:1230هـ(، وأبو  الطيب بن كيران )ت:1227هـ(، ومحمد بن أحمد 
الله محمد بن عمرو الزروالي )ت:1230هـ(، وأبو زكرياء  زيان العراقي )ت:1228هـ( وأبو عبد 
يحيى الشفشاوني )ت:1229هـ(، وأبو الربيع سليمان الحوات )ت:1231هـ(، وأبو العباس حمدون ابن 

الحاج والشيخ أحمد الملوي والشيخ األمير)3). 

 المبحث الثالث: مكانته العلمية

ذكر المترجمون للتاودي بن سودة صفتين تميز بهما، وهما اهتمامه بالتعليم والتأليف، فلذلك وصفه 
من ترجموا له "بالفقيه المدّرس")4). وذكر تلميذه الحوات أنه كان شديد الحرص على التعليم، مكين 
الملكة في االقتدار))) على التفهيم، يقرب األقصى بلفظ موجز ويبسط البذل بوعد منجز، أخذ التدريس 

حدود األربعين من المائة السالفة وسنه دون العشرين.)6)  

أما براعته في التأليف فيدل عليها كثرة مؤلفاته وجودتها، فقد ألف ابن سودة تآليف محررة مفيدة 
في مختلف المجاالت، وقد ذكر تلميذه الحوات الكثير منها في كتابه الروضة)7). وكان من عادته إقراء 
الكتب ووضع تعاليق وشروح عليها، ويلخص منهجه ما ذكره تلميذه الحوات في الروضة المقصودة، 

ولخصه صاحب فهرس الفهارس بقوله: 

)1) حاشية الرهوني 13/1. 

)2) الروضة المقصودة 707/2.

)3) سلوة األنفاس 3/)، وشجرة النور 34/1).  

)4) الدرر البهية 291/2.  

))) في المطبوع: االقتداء؛ ولعل الصحيح ما أثبته.

)6) الروضة المقصودة 707/2.

)7) الروضة المقصودة 699/2 وما بعدها، وينظر كذلك أوضح المسالك 13/1، وشجرة النور 34/1).
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"ومن دؤوبه أنه ثابر على إقراء صحيح البخاري حتى جاوزت ختماته حد األربعين، وله عليه زاد 
المجد الساري، في نحو أربع مجلدات. وأقرأ أيضاً صحيح مسلم كثيراً، وله عليه تعليق. وأقرأ أيضاً 
سنن أبي داوود، وكانت بالمغرب عزيزة الوجود، فافتض بكرتها بحاشيته، وأقرأ بقية الكتب الستة، 
الصغاني،  ومشارق  الصغير  والجامع  وفاس،  بمراكش  والشفا  سلطاني،  بأمر  الدارمي  مسند  وأقرأ 
عليها  وكتب  النووية،  األربعين  وأقرأ  عليها؛  وعلق  للترمذي،  والشمائل  نفيساً،  شرحاً  عليها  وأملى 
شروحاً، والفتوحات اإللهية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله، واأللفيتين للعراقي، والكعبية البن زهير 
وشرحها، والبردة والهمزية مراراً، والتفسير في عدة سنوات، واأللفية نحواً من ثالثين مرة، وربما 
أقرأها في الشهر الواحد بدءاً وختماً، وأقرأ أحياناً التسهيل والمغني والكافية والشافية، وأما األجرومية 
السنوسي،  كبرى  وأقرأ  وفاته.  إلى  المودة  أهل  وأبناء  أعقابه  من  للصغار  يقرئها خصوصاً  يزل  فلم 
والمقاصد للسعد، والمواقف للعضد، والورقات وجمع الجوامع والحكم، وهي آخر ما درس، والمباحث 
األصلية، وابن عاشر، والرسالة، حتى لم يكن يدعها، وأقرأ التهذيب حيناً من الدهر، وأقرأ مختصر 
خليل نحو الثالثين مرة وربما أضاف إليه أحياناً الجامع وشرحه، وأقرأ بالجامع األزهر بمصر الموطأ، 

حضره أعيان المذاهب األربعة، وكبار شيوخ مصر وصلحائها)1).

وفيما يأتي أهم مؤلفات التاودي بن سودة في مختلف العلوم.

مؤلفاته:

1. التفسير: 

•	حاشية على تفسير ابن جوزي)2) 
•	حاشية على تفسير البيضاوي)3)

•	تحرير المقال في البسملة)4)
•	الدر المكنون في شرح "سبحان ربك رب العزة عما يصفون")))

2. الحديث:

البخاري، طبع بفاس )المطبعة  البخاري، وهو حاشية على صحيح  المجد الساري في مطالع  زاد  	•
المولوية 1328( وطبع الجزء األول منه على الحجر بفاس، وطبع بدار الكتب العلمية بتحقيق عمر 

أحمد الراوي، سنة 2007
)1) فهرس الفهارس 7/1)8-2)2.

)2) الروضة 700/2.

)3) الروضة 700/2.

)4)-  - مخطوط بالخزانة السودية، ضمن مجموع رقمه 463. نقال عن مقدمة تحقيق عبد المجيد الخيالي لكتاب جامع 

األمهات من أحاديث العبادات والصلوات، ص 38، إحالة رقم ).
))) الروضة 701/2، وتوجد نسخة منه بالخزانة الصبيحية بسال.
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تقريب السالك إلى فهم موطأ مالك)1) 	•
•	شرح على مشارق األنوار للصغاني)2)

•	حاشية على مسند أبي داود)3)
•	تعليق على صحيح مسلم)4)

•	شرح األربعين النووية. طبع سنة 1309هـ. وله نسخ في عديد من المكتبات. 

3. الفقه
•	شرح المية الزقاق)))

•	حلي المعاصم، وهو شرح تحفة ابن عاصم)6)
•	طالع األماني على شرح الزرقاني)7)؛ وهو حاشية على شرح الزرقاني على مختصر خليل 

•	نفائس الدرر من جواهر المختصر مخطوط)8)
•	تقريظ المسامع بشرح كتاب الجامع)9)

بن عبد  السلطان محمد  بأمر من  الفاسي  أبي حفص  التاودي مع  كتبه  للحكام،  الزكاة  أحكام  إحكام  	•
الله)10)

•	إزالة األشجان في الكالم على صالة اللحان)11)
•	كشف الحال عن الوجوه التي ينتظم منها بيت المال)12)

•	مناسك الحج)13)

)1) الروضة 700/2.

)2) توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية، رقم )ك - )41(. 

)3) الروضة 700/2.

)4) الروضة 700/2.

))) طبع على الحجر أكثر من مرة، ومعه حواش. ينظر: المطبوعات الحجرية في المغرب، فهرس مع مقدمة تاريخية، 

ص: 46. 
)6) طبع أكثر من مرة.

)7) الروضة 230/1. 

)8)  توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بالرباط، )رقم ج-971).

)9) وهو مطبوع، دار يوسف بن تاشفين ومكتبة اإلمام مالك، سنة 2004. 

)10) توجد نسخة منه بالخزانة الصبيحية، )رقم 170/2(. 

)11) الروضة 700/2.

)12) طبعته دار الكتب العلمية سنة 2000، بتحقيق عبد المجيد الخيالي. 

)13) توجد منه نسخ كثيرة، منها نسخة بالخزانة الحسنية )رقم 4641(، وبالمكتبة الوطنية )رقم د2018(، وبمؤسسة 

عالل الفاسي )رقم ع 747(.  
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•	شرح التحفة القدسية في الفرائض)1) 
•	الخبير في فكاك األسير)2)

•	شرح النبذة)3)

•	أجوبة وفتاوى، جمعها ابنه أحمد؛ وقد طبعت على الحجر بفاس

4. العقيدة:

•	تقييد في حديث )لو عاش إبراهيم لكان نبيا()4). 

•	شرح توحيد المرشد))). 

5. السيرة النبوية: 
•	حاشية على شمائل الترمذي)6)

•	حاشية على ألفية العراقي في السيرة)7)

6. السلوك:
•	إدخال السرور على المقصر مثلي والمغرور)8)

7. التراجم والمناقب واألنساب:
•	الفهرسة الصغرى والكبرى)9)

وله مؤلفات غيرها، اقتصرت على أهمها اختصارا.

الفصل الثاني: التعريف بالرسالة ومنهج المؤلف فيها

 المبحث األول: موضوع الرسالة وسبب تأليفها

موض وع الرسالة التي بين أيدينا هو فوات نوع من أنواع البيوع الفاسدة، وهو بيع الثنيا؛ وقد تكلم 
فيها المؤلف عن العقار المبيع بيعا فاسدا إذا طال عليه الزمن هل يفوت بذلك أم ال؛ وسبب تأليفها هو 

)1) توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية، رقم )ج - 297(. 

)2) الروضة 700/2. 

)3) منه نسخة بالمكتبة الوطنية، رقم )ك-483(. 

)4) منه نسختان بالمكتبة الوطنية، رقم )ك - 609(، و)ك - 936).

))) منه نسخة بالمكتبة الوطنية، رقم )ج-320).

)6) الروضة 700/2 

)7) الروضة 700/2، ومنه نسخة بالخزانة الصبيحية بسال، رقم 70).

)8) منه نسخة بالمكتبة الوطنية، رقم )د- 80)2).

)9) طبعته دار الكتب العلمية سنة 2002، بتحقيق عبد المجيد الخيالي.
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ما رآه المؤلف من اختالف أقوال المذهب في المسألة، ورغبته في الجواب على سؤال ورد عليه في 
المسألة كما يتضح من مقدمة الرسالة. 

والبيع الفاسد هو ما اختل فيه شرط من شروط العقد، أو تضمن شرطا مناقضا لمقصد العقد؛ ومن 
البيع والشرط المناقض للمقصود بيع الثنيا. قال في المدونة: ومن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد 
الثمن فالسلعة له فال يجوز ألنه بيع وسلف. سحنون: بل سلف جر منفعة. أبو الحسن: هذا يسمى بيع 
الثنيا. واختلف إذا نزل هل يتالفى بالصحة كالبيع والسلف أم ال على قولين. اهـ؛ يعني بإسقاط الشرط. 
الرجراجي: اختلف إذا أسقط المشتري الثنيا شرطه فهل يجوز البيع أم ال على قولين، أحدهما: أن البيع 

باطل والشرط باطل وهو المشهور)1).

فبيع الثنيا عند المالكية هو بيع متضمن لشرط؛ وهو أن يقول: أبيعك هذا الملك، أو هذه السلعة على 
أني إن أتيت بالثمن إلى مدة كذا، أو متى آتيك به فالبيع مصروف عني)2)؛ وسمي كذلك ألن فيها نوعا 
من االستثناء. وقد أشارت النقول المتقدمة إلى أن هذا البيع فاسد؛ واختلف في حكمه إذا وقع ثم صحح 
بإسقاط الشرط المصاحب له. أما المسألة التي تكلم فيها التاودي بن سودة في هذه الرسالة فهي في حكم 

هذا البيع إذا وقع في العقار وطال عليه الزمان، هل يفوت بهذا الطول أم ال.

التعارض  وهذا  التعارض؛  ظاهرها  المسألة  في  وأقواال  روايات  المذهب  مصادر  من  نقل  وقد 
الظاهري وارد في كتاب المدونة؛ ففي موضع منها ما نصه: "فأّما الدُّور واألرُضون فال يُفيتُها َحوالة 

مان")3). فدلت في هذا الموضع على أن طول الزمان ال يفيت بيع الثنيا.  األْسواق وال ُطوُل الزَّ

من، أو بَهْدم الّدار أو تغيُّر المَساكن، أو ببْيٍع، أو هَبٍة  اُر بُطول الزَّ وفي موضع آخر: َفإن لم تُفِت الدَّ
ان بْعد التّحالَُف)4). ودلت في هذا الموضع  ونحوه، وُهو بَيد الُمْبتاع أو الَبائع، فالقْول قْوُل الَبائع، ويَترادَّ

على أن طول الزمان من األسباب المفيتة بداللة مفهوم الشرط. 

بَع في البْيع الفاِسد الهدُم والبناُء والغرُس وبناُء البيوت وعطُب الغْرس،  وفي موضع ثالث: ويُفيُت الرَّ
نتْين والثَّالثة ))). ودلت  باع فوًتا، وال أْعرُف أن تغيُّر البناء فوٌت أو ُطول الُمدة، السَّ ولْيس تغيُّر ُسوق الّرِ

في هذا الموضع على أن طول الزمان ليس مفيتا، ولكنه قيده بالسنتين والثالثة.

فهذه النصوص من المدونة فيها تعارض ظاهري في حكم المسألة؛ وقد استقرأ المؤلف أقوال الفقهاء 
فيها واعتمد على مصادر مختلفة، المتقدمة منها والمتأخرة؛ وفيما يأتي إشارة إلى هذه المصادر، على 

أن يأتي بعده الحديث عن اختيار المؤلف في المسألة.

)1) منح الجليل شرح مختصر خليل، )/2).

)2) منح الجليل شرح مختصر خليل، 473/4.

)3) التهذيب 4/)6. 

)4) التهذيب 4/)13، والجامع البن يونس 72-71/20.

))) التهذيب 142/4، والجامع البن يونس 129/20. 
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 المبحث الثاني: مصادر المؤلف في الرسالة

على  تتكلم  لم  التي  منها  فذكر  يديه،  بين  التي  المصادر  استقرأ  المسألة،  على  المؤلف  كالم  قبل 
المسألة، فقال: لم يتكلَّم عليها ابُن َشاس، وال ابُن الَحاجب، وال َصاحُب الُمختصر، وال صاحُب التَّلقين، 
وق وال صاحب التحفة وال ابنه، وال  َسالة وال القلَشاني عليها، وال الشيخ زرُّ ب، وال الّرِ وال ابن الَجالَّ

اَلم.  ْيخ َمياَرة، وال ابُن َسلُمون، وال ابُن عْبد السَّ الشَّ

وابن  عَرفة،  وابن  اِمل،  والشَّ التَّوِضيح،  فذكر  المسألة،  على  تكلمت  التي  المصنفات  من  ذكر  ثم 
نة وُشُروحَها". هاُرون، وابن أبي َزَمنين، وابن ُرشد، وابن يُونس، وصاحب النََّواِدر، والُعْتبية، والُمَدوَّ

ويمكن القول إن المؤلف اعتمد على مصادر متنوعة من مصادر المذهب المالكي، المتقدمة منها 
والمتأخرة، ومن الواضح أن هذه المصادر كانت بين يدي المؤلف، فقد كان ينقل منها بالنص ويحيل 

على موضع النقول كثيرا. ويمكن تقسيم مصادر المؤلف إلى قسمين: 

- المدونة وشروحها

- المختصرات وشروحها

أما ما يخص المصادر التي تكلمت على المسألة ورجع المؤلف إليها ، ففي مقدمتها كتاب المدونة، 
أبي  إلى شروحها، كالجامع البن يونس، والنوادر والزيادات البن  المصدر األساس، كما رجع  وهو 
عياض،  للقاضي  والتنبيهات  رشد؛  البن  والتحصيل  والبيان  اللخمي،  الحسن  ألبي  والتبصرة  زيد، 

وتعليقة الوانوغي؛ وغيرهم. 

وأما المصادر األخرى فقد رجع المؤلف إلى كتب متقدمة ومتأخرة، منها شرح التلقين ألبي عبد الله 
المازري، وقد اعتمد عليه المؤلف كثيرا في ترجيحاته. ومن المؤلفات أيضا، شرح خليل على مختصر 
أبي زمنين،  إلى مصنفات مستقلة كالمنتخب البن  المؤلف  التوضيح. كما رجع  المسمى  الحاجب  ابن 

والشامل لبهرام، ومختصر ابن عرفة، وغيرهم. 

 المبحث الثالث: منهج المؤلف واختياره

اشتملت هذه الرسالة على ثالثة عناصر أساسية؛ أما األول فهو عبارة عن مقدمة بين فيها المؤلف 
األسباب التي دعته إلى كتابة هذا الجواب، وقد سبقت اإلشارة إلى تلك األسباب. وأما الثاني، فقد خصه 
المؤلف بالكالم عن المسألة في مصادر المذهب، وعن أقوال األئمة فيها، معتمدا في ذلك على منهج 
استقرائي من خالل تتبع المسألة في المصادر كما سبقت اإلشارة إليه. وأما الثالث فقد بين فيها المؤلف 
اختياره، وذلك بالجمع بين األقوال المختلفة، فقد عرض هذه األقوال، وكشف وجه التعارض بينها؛ فقد 
ذكر عن مالك وابن القاسم أن طول الزمان ال يفيت العقار المبيع بيعا فاسدا؛ وفي موضع من المدونة 

أن الطول مفيت له. 
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وقد جمع المؤلف بين القولين بحمل الموضع الذي فيه الفوات على ما إذا كان الزمان طويال جدا 
كالعشرين سنة؛ والموضع الذي فيه عدم الفوات على ما إذا كان طول الزمان مثل ثالث سنوات؛ ثم 

لخص المسألة واألقوال الواردة فيها، فقال: 

مان بُمجّرده قْولْين، ُهما في الُمدّونة في  " والَحاصُل أّن في فْوت َما ِبيَع من الَعقار فاِسداً بُطول الزَّ
ا،  ول ِجدًّ مْوضعْين، وأّن في كْون الَموضَعْين ِخالفاً أو ِوفاقاً بَحْمل الَموِضع الَمذُكور فيه الفَواُت على الطُّ
ا، كالّسنتْين والثاّلث، كَما ُهو لفُظها تأويلْين؛  ول ال ِجدًّ كالعْشريَن َسنة، والَمذكوُر فيه َعدُمه على الطُّ
ا،  ِجدًّ بالطول  الَفواُت  واِحٍد،  قْول  على  الُمدّونة  تكون  حتّى  الوَفاق  تأويُل  وُهو  الثّاني،  التّأويَل  وأّن 
كالعْشريَن َسنة فأْكَثر، وَعدُمه فيَما ُدونَها، ُهو مْذهُب الُمدّونة ونّص النّوادر عن اْبن الَقاسم، ولْم َيْحك 
ابُن أبي زَمنين في الُمنتَخب غْيَره، وكذا ابُن َبشير وَصاحُب الَمَجالس، فيَترّجُح بذلَك وَيْقَوى، وَيُكوُن 

إلْيه الَمصيُر، وَيكوُن الُمعين في القَضاء والفْتوى".

فقد رجح المؤلف الجمع بين األقوال في المسألة، وذلك حرصا على موافقة األقوال بعضها بعضا 
ودفعا للتعارض حتى تكون المدونة على قول واحد. يضاف إلى هذا أن المؤلف اعتمد فيما ذهب إليه 
على بعض األئمة، وفي مقدمتهم أبو عبد الله المازري؛ فقال، ردا على سؤال مفترض في أن بعض 
الفقهاء حملها على الخالف: قلُت: هو ُمعاَرض بحْمل الَمازري لَها على الوَفاق، كَما نقلُه في التّوضيح 
عْنه، وَناهيَك بالَمازري لو انفَرد، فكْيف وقْد وافَقُه ابُن بشير وابُن أبي زَمنين وغيُرهَما من الُمْعتبرين؟

وقد وافق الكثير من الفقهاء التاودي فيما اختاره، وسيأتي في آخر الرسالة ملحق فيه أجوبة لبعض 
هؤالء، فيها ثناء على سعة اطالع المؤلف وكذا على منهجه واختياره في هذه الرسالة.  

 المبحث الرابع: النسخ المعتمدة في التحقيق

أو  نسخة  من  تخلو  المغربية  الخزائن  من  خزانة  تكاد  فال  الرسالة،  لهذه  كثيرة  خطية  نسخ  توجد 
بين  تداولها  وكثرة  شهرتها  على  كذلك  ويدل  ومؤلفها،  الرسالة  مكانة  على  يدل  وهذا  منها.  نسختين 
العلماء، ومما يؤكد ذلك اطالع العلماء عليها في حياة المؤلف، وجواب بعضهم بالموافقة على ما اختاره 

المؤلف، وقد أثبت بعضا من هذه األجوبة في آخر الرسالة.

ونظرا لكثرة النسخ، فقد اخترت بعضا منها، واعتمدتها في النسخ والمقابلة بناء على معايير، منها: 

موافقة بعضها لبعض في مجملها، وقلة االختالف بين النسخ، إال في حروف أو كلمات، ال تغير   -
المعنى، إال في مواضع قليلة نبهت عليها.

موافقة النصوص الواردة في الرسالة للمصادر المنقول منها.   -

استبعدت بعض النسخ التي فيها أخطاء كثيرة ونقص في مواضع منها، وكذلك تخفيفا على القارئ   -
من كثرة التعاليق التي ال تؤثر في قراءة النص وال تغير من معناه.
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وقد اعتمدت في المقابلة على النسخ المحفوظة بخزانة القرويين بفاس، والمكتبة الوطنية بالرباط،   -
والخزانة الحسنية بالرباط، ومكتبة عالل الفاسي بالرباط، والخزانة الصبيحية بسال. 

الخزانة الصبيحية: واعتمدت فيها على النسخة المسجلة تحت رقم )9/93(؛ ورمزت لها بحرف:   -
)ص(. وهي من أحسن النسخ، وذلك لندرة األخطاء فيها وموافقة نصوصها لما هو في المصادر 
المنقول منها. ويبدو أنها ألحد تالمذة المؤلف؛ ويقوي هذا الظن أن هناك تعليقا على الرسالة ألحد 
وللرسالة  التعليق.  في  المتضمنة  الرسالة  مع  الرسالة  وتتطابق  نفسها،  بالخزانة  المؤلف  تالمذة 

نسختان في الخزانة غير المعتمدة، وهما مسجلتان تحت رقم 19/177، و27)/3.

آخرها، وهي  في  زيادات  التي تضمنت  منها  اعتمدت  أيضا،  كثيرة  نسخ  وفيها  الوطنية:  المكتبة   -
)د1861(،  رقم  تحت  مسجلة  وهي  المؤلف،  اختاره  ما  فيها  وافقوا  لفقهاء،  أجوبة  عن  عبارة 
ورمزت لها بحرف: د. وللرسالة في المكتبة نسخ أخرى منها نسخة برقم )د2011(، ونسخة برقم 

)د1079).

خزانة جامع القرويين: وفيها نسختان، إحداهما مسجلة برقم 1199، والثانية برقم )/9))1 ضمن   -
مجموع. وقد اعتمدت األولى في المقابلة؛ ألنها مصححة وخطها واضح ومزينة باأللوان، ورمزت 

لها بحرف: ق. 

الخزانة الحسنية: وقد اطلعت على نسختين للرسالة، أوالهما مسجلة برقم 9678، والثانية برقم   -
وعناية  خطها،  ووضوح  وجودتها  أخطائها  لقلة  األولى  اعتمدت  وقد  مجموع.  )13941( ضمن 
تالمذة  النسخة ألحد  أن  ويبدو  المسائل.  باأللوان، وفي هوامشها عناوين  فهي مزينة  بها،  ناسخها 
اإلخوان...  تحفة  كتاب  "هذا  الرسالة:  مطلع  ففي  التالميذ،  أحد  نسخة  عن  منسوخة  أو  المؤلف 

لشيخنا". وقد رمزت لها بحرف: ح.

مكتبة عالل الفاسي: وقد اطلعت فيها على نسخة للرسالة برقم )ع691(، وهي نسخة مقابلة على   -
أصلها، ونسخت بتاريخ )118 هـ، أي قبل وفاة المؤلف بحوالي عشرين سنة. ورمزت لها بحرف: 

ع. 

 8 بقرطبة:  الملكية  باألكاديمية  ونسخة   ،)19/17( بقرطبة:  البلدية،  بالمكتبة  نسخة  وللرسالة   -
 .)10/4(
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الصفحة األولى من النسخة ح

  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

الصفحة األخيرة من النسخة ق

  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  



ُتْحَفُة 
اإلْخَوان 
في فَوات 
بْيع الثنَيا 

بُطول 
الّزمان

143 آفاق الثقافة والتراث

الصفحة األولى من النسخة د

  
 

 

 

الصفحة األخيرة من النسخة ع 
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القسم الثاني: نص الرسالة

الحْمُد لله وْحَده وَصلّى الله وَسلّم على َسيّدنا ُمحّمد وآله وَصْحبه كثيًرا أثيًرا

هذا كَتاُب: تُْحَفُة اإلْخَوان في فَوات بْيع الثنَيا بُطول الّزمان)1)، لشيخنا)2) الَعالم الُمحّقق الُمْتقن، سيدي 
تودي اْبن ُسودة، أبَقاُه الله ونَفعَنا به، آمين.  

د وآله وَصحِبه أْجمعين، وَبعد:  الم على سيّدنا ُمحمَّ الة والسَّ الحمُد لله رّب العالَمين والصَّ

الُمتطاِولَة،  نُون  الّسِ عليه  تْمِضي  كالثُّنَيا  فاِسًدا،  بيًعا  واألْرض،  ار  الدَّ الَعقاِر،  بْيع  عن  سئلت  فقد 
ُن من ذلك أم ال؟ ّد، ]لِما ُذِكر من الفساد[)3)، هل يُمكَّ كالِعْشرين َسنة فأكثر؛ ثمَّ َيُقوم الباِئُع مثال، يُريُد الرَّ

بُطول  َفاسًدا  الَمِبيِع  الَعقار  فواَت  أْعني  الَمْسألة،  أنَّ هذه  ُسبَحانه،  للصواب  الُموّفُِق  والله  الَجواُب، 
مان، لم يتكلَّم عليها ابُن َشاس، وال ابُن الَحاجب، وال َصاحُب الُمختصر، وال صاحُب التَّلقين، وال ابن  الزَّ
ْيخ  وق وال صاحب التحفة ]وال ابنه[)4)، وال الشَّ َسالة وال القلَشاني عليها، وال الشيخ زرُّ ب، وال الّرِ الَجالَّ
اِمل، وابن عَرفة، وابن  اَلم، وتكلَّم علَيَها في التَّوِضيح، والشَّ َمياَرة، وال ابُن َسلُمون، وال ابُن عْبد السَّ
نة وُشُروحَها. هاُرون، وابن أبي َزَمنين، وابن ُرشد، وابن يُونس، وصاحب النََّواِدر، والُعْتبية، والُمَدوَّ

فَقال في  الَعقاُر  ا  أمَّ الَحيواِن،  َغْير  ول في  الطُّ الُمَصنِّف عن  ه: "تْنبيه: سَكَت  َما َنصُّ التَّوضيح  ففي 
والقْوالن  أم ال؛  والدُّور  األَرضين  في  فْوٌت  هو  َهل  مان  الزَّ ُطول  في  الَقاسم  ابن  قوُل  اْختلَف  البَيان: 
مان فوٌت، وفي َموِضع آَخر أّن  نة: نصَّ في مْوضع منَها على أنَّ ُطول الزَّ فَعة من الُمدوَّ في كَتاب الشُّ

مان فْوت.  نتين والثَّالث لْيس بفْوٍت؛ فَيُدل أن ُطول الزَّ السَّ

ونَقل اللَّْخمي والَماَزري أن مالكاً وابَن الَقاسم قاال: ال يُفيتُها))) الُطول. قاال: وقال أصبغ: إال أن يُكون 
وأشار  والِبلَى)7).  الُوُجوه  َبعِض  في  التَّْغيير  يدُخله  أن  بُد  ال  َهذا  فإّن  فأكثر)6)،  َسنة  كالعْشرين  الّطول 
واية المذكوُر)8) فيها أن ُمجّرد الُطول ال يُِفيت إنَما  الماَزري إلى أن َما ذكرُه أْصبغ ال يُخالَف فيه، والّرِ

أطلَقت على أّن ُطول الّزَمان لم يُغير عيَنها)9).

وليَست  وفيها:  به،  يُفوت  فِفيها:  بالُطول،  الَعقار  َفوات  في  واْختُلَف  فقال:  امل،  الشَّ في  واختَصرُه 

)1) في د: تحفة بعض.

)2) هكذا في ح، وفي غيرها: للشيخ.

)3) ما بين معقوفتين، سقط من: ص.

)4) ما بين معقوفتين، سقط من: ق.

))) في ق: "ال يفيتهما"، وفي د: يفوتها، بغير نفي، وال يستقيم المعنى بغير النفي.

)6) "فأكثر": زيادة من ص.

)7) في ح، وفي التوضيح المطبوع: والبالد. والبلى والبالء مصدران من الفعل: بلي. )لسان العرب(.

)8) في ق: المذكورة.

)9) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )/11).
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عليه  واقتَصر  مْنه.  انتَهـى  الِوَفاق)1).  على  وُحمل  َسنة،  كِعْشرين  إال  أصبغ:  فْوتاً.  والثالُث  نتان  السَّ
الَحطاب، قائاًل: "ونحُوه في التَّوضيح")2).

ا الدُّور واألرُضون فال يُفيتُها َحَوالُة األْسواق وال  ه)3): وفي رْهنَها: وأمَّ ا ابُن َعرَفة فقال ما نصُّ وأمَّ
مان، وإنَما يُفيتها الغْرُس والبناُء والهدُم، ]وَسواٌء َهدمَتها أنَت، أو َتهدََّمت بأمٍر من الله، فذلك  ُطول الزَّ
مان فيهَما ُمطلقاً وفوتهَما بعْشرين َسنة، نقل اللَّْخمي  فْوٌت[)4). ثُم قال بْعد نْحو الَورَقة: وِفي لْغو ُطول الزَّ
عن ابن الَقاسم مع َمالك وأْصبغ، قائاًل: البد أن يدُخلها التَّغييُر في ذلَك))). انتهى. ونحُوه البن َهارون 

فعة، وَسيأتي إن شاَء الله[)6).  في شرِح ابن الَحاجب، ]وأغفاَل مًعا كالُهَما َما في كَتاب الشُّ

وقال ابُن يُونس: ومن الُمدّونة، قال ابُن القاِسم: وال يُفيُت الدُّور واألَرضين حَوالُة األْسواق أو ُطول 
َمان. ابُن المواز: قال أْشهب: حَوالة األْسواق فوٌت، وقالُه أْصبغ في كَتاب اْبن َحبيب. وَقال في كَتاِب  الزَّ

من مْثل عْشريَن َسنة فيَها فْوٌت)7). انتهـَى ِمن اْبن يُونُس.  ُمحّمد: وُطوُل الزَّ

وِمَن الُعْتبية، َقال أْصبغ: سألُت ابَن الَقاِسم عن األْرض َيبيُعها الّرُجل ِمن الّرُجل على أْن يُرّدها َعلْيه 
متى َجاءه بالثَّمن، ما الذي يُفّوتُها؟ فَقال: قال َمالك: الغْرُس والبُنَيان مًعا مّما يُفّوتها. قال مالك: والهْدُم 
ان فيَها إلى القيَمة، قيَمتَها يوَم قبَضها،  تها، حتَّى ال َيُكون له إليَها َسبيٌل، ويُردَّ ا يُفّوِ وبْيُع الُمشتري إيَّاها ممَّ
ان فيه إلى القيَمة وال غْير ذلَك إذا  وينُفذ شراُء الُمْشتري الثَّاني إيَّاها فيَما بْينُه وبْين َبائعه َحالاًل، ال يُردَّ

ل والَبائع.  كاَنت ُعقدتُهَما في ذلك َصحيَحة؛ وإنََّما القيَمُة فيَما بْين الُمْشتري األوَّ

َمان في ذلَك عْندي لْيَس بفْوٍت، ]واْختالُف األْسواق لْيَس بَفوٍت[)8)، ويُردُّ  َقال اْبن الَقاسم: ُطوُل الزَّ
ماُن بالدُُّهور، مثل العْشرين َسنًة وَما فْوق ذلَك، فإنَّ  مَتى ما ُعلم بَذلك. وقاَل أصَبغ: "إال أْن يُطول الزَّ

َهذا ال بُد أن يْدُخلُه التَّغييُر ببْعض األوُجه والِبلَى وغْيره، فأراُه فْوًتا وإن كانت قائَمة؛ وَهذا رأيي. 

ل سَماع أْشهب، خاَلف  قال اْبن ُرشد: قْول اْبن الَقاسم في َهذا البْيع إنَّه بْيع فاسٌد مْثل قول َمالك في أوَّ
قْول اْبن الَماجُشون وقول سحنُون في الُمدّونة من أنُه ليس ببْيع فاسد، وإنَّما هو َسلٌف جرَّ مْنفعة حْسبما 

مَضى الَقوُل فيه في سَماع أْشَهب الَمذُكور. 

مان بالدُُّهور هل ُهو فوٌت في األَرضين والدُّور. والَقواَلن  وقد)9) اْختلَف قوُل ابُن الَقاسم في ُطول الزَّ

)1) الشامل في فقه اإلمام مالك 87/1). 

)2) مواهب الجليل 383/4.

)3) المختصر الفقهي البن عرفة 47/6.

)4) ما بين معقوفتين ال يوجد في مختصر ابن عرفة المطبوع، والذي فيه: والهدم بفعلك أو غيره.

))) المختصر الفقهي البن عرفة 48/6.

)6) ما بين المعقوفتين سقط من د. 

)7) الجامع لمسائل المدونة 711/12.

)8) ما بين معقوفتين سقط من ح.

)9) في النسخ األخرى: "وكذا"، وما أثبته من ص، وهو موافق لما في البيان والتحصيل.
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مان فيها فوٌت؛ وقال في  [)1) في مْوضع ِمنَها على أنَّ ُطول الزَّ نة. ]َنصَّ له في كَتاب الّشفَعة من الُمدوَّ
ويل فيَها فوٌت، فَعلى  َمان الطَّ نتين والثالَث لْيست بَفوت. فَدل ذلك مْن قْوله إن الزَّ مْوضع آخر: إنَّ السَّ
َهذا يُكون قوُل أْصبغ في َهذه الّرواية تْفسيًرا لقول اْبن الَقاسم وُمبيِّنا له، كَما ذهَب إلْيه أْصبغ. وله في 
موضع آخر مْنها أن تغيُّر البْنيان من غْير َهدٍم ليس بَفوت. فَعلى هذا يُكون قْوُل أْصبغ خالًفا لَقول اْبِن 

الَقاسِم. انتهى مْنه)2).

يُخ )في نَوادره()3) بأن َجعَل الفَوات بالعْشرين َسنة من نّصِ ابن الَقاسم،  قلُت: وَعلى التَّْفسير حَملُه الشَّ
ول عْشرين َسنة،  ولم َيْحك غيَره. وكذا فِهَمُه ابُن أبي زَمنين في الُمنتَخب، حْيُث اقتَصر على الفَوات بالطُّ

ها)4):  ادر مْن ترجَمة نّصِ َعازًيا لُه الِبن المواز. ونصُّ النوَّ

فيَمن باع ِسلَعة على أنّه مَتى رّد الثّمن، أو قال إلى أَجل كذا فهي له، أو شَرط ذلك بْعد البْيِع: 

مَن الُعتبية، أشَهب عن َمالك، فيَمن باَع حائَطه من رُجل، على أنّه متَى رّد الثّمن ]كان أحقَّ به، ثُم 
رّد[))) الثّمن بْعد َسنة، وقد اغَتلّه الُمْبتاع، وبَنى فيه، وحَفر، وَزرَع فيه قصًبا واْغتلَُّه؛ قال: البْيُع فاِسٌد، 
قاله  بْئٍر؛  بُنيان جَدار أو حْفر  أنفَق في  البائع ما  الَحائط، ولُه على  َمان، ويُرّد  بالضَّ له  فُهو  وما اغَتلَّ 
عْنه ابُن القاسم من رواَية أصبغ، فيَما ِبيَع على َهذا مْن أرٍض وشبِهَها. والبناُء)6) يُفيتُها والَهدُم، وبْيُعها 

يُفيتُها؛ ويُوجُب على الُمْشتري األّول قيمتها يوم قبَضَها، والبيُع الثَّاني َتام. 

قال ابُن القاسم: وال يُفيتُها ُطول الّزمان وحَوالة األْسواق. قال: إالَّ مْثل عْشرين َسنة فما فْوق ذلَك؛ 
فال بُّد أن تتغيّر في بعض الُوُجوه، والتّغيُر ما رآه َفوًتا. انتهى من النّوادر)7). 

يُفيتُها  والغْرُس، وال  والبْيُع  والبناُء  الهْدُم  الدُّوَر واألَرضين  ويُفيُت  ُمحمد:  قال   " المنتخب:  ونص 
مان، إال مْثل العْشرين َسنًة. انتهـى منه. الّزرُع وال َحوالُة األْسواق وال ُطوُل الزَّ

نة فتكلَّمْت على هذه الَمْسألة في َثالثة َمواِضع:  ا الُمدوَّ أمَّ

ْهن بَيدك بَما يُفوت به البْيُع الَفاسُد، من َحوالة  ه: فإْن فاَت الرَّ ل في كتاِب الّرُهون منها، ونصُّ - األوَّ
مان،  لَع؛ فأّما الدُّور واألرُضون فال يُفيتُها َحوالة األْسواق وال ُطوُل الزَّ ُسوق فأْعلى في الحَيوان والّسِ

وإنَّما يُفيتُها الغْرُس والبَناُء والهْدُم، وسواٌء هدْمتَها أنَت أو تَهدَّمت بأْمر الله، فَذلَك فْوٌت)8). انتهى.

)1) زيادة من ع.

)2) البيان والتحصيل 13-12/8.

)3) سقطت العبارة من ص.

)4) النوادر والزيادات 160/6.

))) ما بين معقوفتين زيادة من ص، وهي ثابتة في النوادر.

)6) في ص و ع والنوادر: والغرس مكان البناء.

)7) النوادر والزيادات 160/6.

)8) التهذيب 4/)6. 
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ْقص بمائتْين، وقال الُمْبتاع:  والثاني والثالث في كتاب الّشْفعة مْنها، قال أّواًل: وإن َقال الَبائُع: بْعُت الّشِ
من، أو بَهْدم الّدار أو تغيُّر  اُر بُطول الزَّ فيُع: بَخْمسين، أْو لم َيدَّع شيئاً، َفإن لم تُفِت الدَّ بمائة، وقال الشَّ
ان بْعد التّحالُف،  المَساكن، أو ببْيٍع، أو هَبٍة ونحوه، وُهو بَيد الُمْبتاع أو الَبائع، فالقْول قْوُل الَبائع، ويَترادَّ
وْا البْيَع، وال ُشْفعة حتّى يِتمَّ البْيُع، فتِصير الُعْهدُة  فيع أن يُقول: إنّما آُخُذها بمائَتْين، وال يُردُّ ثّم لْيس للشَّ
على الُمْبتاع، وِهي َهُهنا على الَبائع. وإَذا تغيَّرت)1) الّداُر بما ذكْرنا، وِهي بَيد الُمْبتاع، ُصّدِق َمع َيميِنه، 

فيُع بذلَك)2). انتهى. وأَخَذها الشَّ

بَع في البْيع الفاِسد الهدُم والبناُء والغرُس ]وبناُء البيوت وعطُب الغْرس[)3)،  ثُّم قال ثانًيا: ويُفيُت الرَّ
نتْين والثَّالثة))).  باع فوًتا، ]وال أْعرُف أن تغيُّر البناء فوٌت[)4) أو ُطول الُمدة، السَّ ولْيس تغيُّر ُسوق الّرِ

انتهى منها.

الَعَقار غيُر ُمفيت)6)، وفي  الّزَمان في  الّشفَعة أيًضا، أّن ُطول  وَحاصلُه أّن في رُهونَها، وأُِخذ من 
فيَها  فيُكوُن  الِخالف،  فَيحَتمل  ُمفيًتا؛  يْعرُفه  الّسنَتين والثاّلث)7) ال  الُمّدة،  ُمفيت، وأّن ُطول  أنه  ُشفَعتها 
ول على ما ]إذا لم يكثُر، بأْن لم يْبلُغ  قْوالن، وَيحَتمُل الِوَفاق ِبحْمل ما في الّرُهون مْن َعَدم الَفوات بالطُّ
ول  فَعة َعلى ما[)8) إذا كثُر بأن َبلغَها، كَما ألْصبغ، أو َما في الّرُهون في الطُّ العْشريَن َسنًة، وَما في الشُّ

ول الذي من َشأنَها أن تتَغيَّر فيه.  فَعة في الطُّ الذي ال َتتغيَّر فيه الّرَباع، وَما في الشُّ

مْنه؛  َشْيء  إلى  البَيان  في  ُرْشد  ابُن  وأَشار  التّنبيَهات،  في  وعياض  الَحَسن  ألبي  َما  َحاصُل  َهذا 
]فأّما كالُم اْبن ُرْشد فَقد تَقّدم. ولَنأِت بكاَلم الّشْيخ أبي الَحَسن بُرّمته؛ فَقد تَضّمن َما في التّنبيَهات مع 
َزمان"،  بُطول  ار  الدَّ تُفت  لم  ]"فإْن  َقولُه:  ُدون غْيره،  بالَمْسألة  مْنه  يَتعلّق  ما  عْنده. ونصُّ  زَيادٍة من 
المسألة. عياض: قاَل بعُضهم: قولُه: "بُطول زَمان"[)9)، يُدّل على أّن َحوالة األْسَواق فْوٌت في اْختالف 
الُمتَبايعْين، كَما وَقع في كَتاب محّمد، وَما وقَع في بْعض رواَياِت األندلُسيِّين أنّه فْوٌت في َذلك. وإلى 
َتغيُّر  أو  مان  الزَّ بُطول  ار  الدَّ تُفت  لم  "فإْن  يُونُس،  ابُن  المْسألة  ونَقل  عْمران)10).انتهى.  أبُو  نَحا  َهذا 

األْسَواق")11).

)1) في ص: فاتت.

)2) التهذيب 4/)13، والجامع البن يونس 72-71/20.

)3) ما بين المعقوفتين زيادة من: ص، وهو موافق لما في التهذيب.

)4) ما بين المعقوفتين سقط من ق وح.

))) التهذيب 142/4، والجامع البن يونس 129/20. 

)6) هكذا العبارة في ص، وفي غيرها: "وغيره مفيت"، وفي بعضها سقطت كلمة "غير"، وذلك يخل بالمعنى. 

)7) هكذا في ص، وفي غيرها: "السنة والسنتين"، وما أثبته موافق للنقول السابقة، ولما هو في المدونة.

)8)  ما بين المعقوفتين سقط من: ق.

)9)   ما بين المعقوفتين سقط من: د.

)10) التنبيهات 3/ 1834.

)11) الجامع 72-71/20.
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يين الّذي ذكَر عياض. وكَذلَك اْستَدلّوا منَها أيًضا على أّن ذلَك فْوٌت  الّشْيخ: ولََعلّه من بْعض األنَدلّسِ
في البْيع الفاِسد، كَما قال أْصبغ. 

باع، وإنَّما يُفيتُها الغْرُس والبَناُء والَهدُم.  الّشْيخ: وتقّدَم في كَتاب الّرُهون أّن ُطول الّزمان ال يُفيُت الّرِ

عياض: وقْد يَُقال: إّن الُمراد بُطول الّزمن الّذي تتَغيّر في مْثلِه الّداُر وتْنَهدُم من ذاتَها، لضْعف بَنائَها 
ووَهائَها)1). 

بَهْدم"،  "أو  ]وقْولُه:  مْثله.  في  تتَغيّر  اَل  الّذي  به  الُمراُد  الّرهون،  كَتاب  في  الّذي  والّطوُل  الّشْيخ: 
ظاِهُره أنّه فْوٌت، وفيَما يأتي ظاهُره أنّه لْيس بَفْوت[)2). عياض: َما َيأتي من فْعل َبني آَدم، وُهنا تَهّدَمت 

من ذاتَها لضْعفَها. 

ة البَناء()3)؛ وُهنا ُهو فْوٌت  وقوله: "أو تغيُّر المَساكن"، جعله ُهنا فْوتاً، وفيَما يأِتي لْيس بَفْوت )لصحَّ
]لضْعف بَناء الّدار. قْولُه: وال أْعرُف أّن تغيُّر البَناء والّرَباع فوٌت[)4): وتقّدم في اْختالِف الُمتَبايَعْين أّن 

تغيُّر الَمساَكن فْوٌت، وتَقّدم الفْرُق ُهَنالك.

اْختالف  في  نّص  وُهو  فْوٌت،  ذلَك  أكَثر من  أّن  مفُهوُمه  والثاّلث":  الّسنَتين  الُمّدة  ُطوُل  "أو  قولُه: 
الُمتَبايعْين فيَما تقّدم. وقْولُه: ال أْعرُف أّن تغيُّر البَناء فْوٌت يُقوُم مْنه أّن ُطول الُمّدة لْيس بَفوٍت، وُهو 

نصٌّ في كَتاب الّرُهون في باب غلق الّرهن.

ول الّذي في الّرُهون َما لم يُطل ِجّدا، وُهنا  فَعلى َهذا في الكَتاب قْواَلن، وأّن ذلَك قوٌل واِحٌد، وأّن الطُّ
ول الذي تتَغيَّر في مْثله الّرباع. وتغيُّر البَناء ُهنا مْعَناه الذي ال يَُخاف مَعُه الهْدُم، وَما تَقّدم يُخاُف  الطُّ
مَعُه الهْدُم، فاَل يُؤخُذ مْنه أّن ُطول الُمّدة فْوٌت. قال أْصبغ: وُطوُل الّزمان عْشُرون َسَنة. اْنتَهى ما تَعلّق 

بالمْسألة من َكالم الّشْيخ أبي الحَسن، وإن كاَن فيه ُمفّرقاً.

مان بُمجّرده قْولْين، ُهما في الُمدّونة في  بُطول الزَّ ِبيَع من الَعقار فاِسداً  والَحاصُل أّن في فْوت َما 
ا،  ول ِجدًّ مْوضعْين، وأّن في كْون الَموضَعْين ِخالفاً أو ِوفاقاً بَحْمل الَموِضع الَمذُكور فيه الفَواُت على الطُّ
ا، كالّسنتْين والثاّلث، كَما ُهو لفُظها تأويلْين؛ وأّن  ول ال ِجدًّ كالعْشريَن َسنة، والَمذُكوِر فيه َعدُمه على الطُّ
ا، كالعْشريَن  التّأويَل الثّاني، وُهو تأويُل الوَفاق حتّى تكون الُمدّونة على قْول واِحٍد، الَفواُت بالطول ِجدًّ
َسنة فأْكَثر، وَعدُمه فيَما ُدونَها، ُهو مْذهُب الُمدّونة))) ونّص النّوادر عن اْبن الَقاسم، ولْم َيْحك ابُن أبي 
وَيْقَوى،  بذلَك  فيَترّجُح  المكناسية[)6)،  الَمَجالس  َبشير وَصاحُب  ابُن  ]وكذا  غْيَره،  الُمنتَخب  في  زَمنين 

)1) التنبيهات 1834/3.

)2) عبارة ص: وقوله: "وتنهدم"، ظاهره أنه ليس بفوت.

)3) سقطت العبارة من ص.

)4) ما بين المعقوفتين زيادة من ص.

))) في )ح، ص،ع(: الموازية.

)6) ما بين معقوفتين سقط من ص.
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وَيُكوُن إلْيه الَمصيُر في القَضاء والفْتوى. 

فإْن قلَت: كْيف تُرّجُح حْملَها َعلى الوَفاق، وَهذا ابُن َعرَفة قْد حَملها على الِخالف تبعاً للّْخمي، كَما 
]وَناهيَك  التّوضيح عْنه،  نَقلُه في  كَما  الوَفاق،  لَها على  الَمازري  ُمعاَرض بحْمل  قلُت: هو  نَقلُه عْنه؟ 

بالَمازري لو انفَرد، فكْيف وقْد وافَقُه ابُن بشير وابُن أبي زَمنين وغيُرهَما من الُمْعتبرين؟[)1) 

ه: "ال  وأّما قْوُل ابُن َناجي في قْولَها: "واَل أْعرُف أّن ُطول الّزمن، الّسنتْين والثاّلث، فْوٌت"، َما نصُّ
َمفُهوم لقْوله "الّسنتين والثالث"، وَهذا ُهو المْشُهور؛ وفي كتاب محمد هو فوت، مثل العشرين سنة، 
وقاله أصبغ"، انتهى؛ فُهو في ُعْهدته كْون الَمشُهور؛ ولم يذكرُه عياض وال أبُو الحَسن وال الَمشدالي 

واء.  وال الوانُوغي وال ابُن َغازي في تكميل التّْقييد، وجعلَهما في البَيان اْحتَمالين على السَّ

وُكّل من تكلّم على الَمْسألة مّمن تَقّدم، إّما أن يذُكر القْولين، أو يْقتصَر على القْول بالَفوات إذا كان 
الحَسن، وكأنّه استْرَوح  أبُو  قالُه  الّسنتين والثاّلث مفُهوم، كَما  فلقْولَها  َسنًة؛ وعلْيه،  الّطول كالعْشريَن 

م، وال يتم. والله ُسْبحانه أْعلم.  ذلَك من كالم ابِن َعرفة الُمتقّدِ

قال: هذا وكتبه عبد الله تعالى محمد التاودي بن الطالب بن سودة، كان الله له آمين. 

انتهى بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 

ملحق فيه أجوبة موافقة لما اختاره المؤلف، كتبها بعض الفقهاء المعاصرين 

]جواب الفقيه محمد بن الحسن بناني[

الُم على َسيّدنا ُمحّمد  الُة والسَّ اللُّهم لك الحْمُد يا الله كَما ينَبغي لَجالل وْجهَك وَعظيم ُسْلطانَك، والصَّ
صلى الله عليه وَسلّم مظهر ُجودك ومنَبع فْضلك وإْحَسانك، وبْعُد: فَما قيّدُه الَعاّلمة المحّقق أْعاله في 
َواضٌح  نَقلُه،  ا  ممَّ ظاِهٌر  َسنة  كعْشريَن  ا،  جدًّ ول  بالطُّ الَفاْسد  البْيع  في  األُصول  َفوات  وتْرجيح  النَّازلة 
من َكالِم النَّوادر والمْنتَخب واْبن ُرشد وعَياض وأبي الَحَسن وَصاِحب التَّْوضيح عن الـَمازرّي، َيْنبغي 

اعِتَماُده والـَمصيُر إلْيه. والله ُسْبحانُه أْعلم، وَكتَبُه عْبُد الله تَعالى محّمد بُن الحَسن بناني كان الله له.

]جواُب الَفقيِه عْبد الَقادر بن الَعربي ُبوْخريص[

األْنَقال  الَعاّلمة من  األخ  كَتَبه  ما  فقْد طالْعُت  وبْعُد:  ُمحّمد،  وأَُسلّم على مْوالنا  وأَُصلّي  أْحمُد،  اللَه 
ول  بالطُّ الَعَقار  فْوت  َنازلة  في  المْذَهب  نُُصوص  تْلخيِص  في  َمعانيَها  َنَسق  وَسْوقها على  َمَعادنها  من 
الَكثير وَما رّجَحُه مْنها بَشَهادة من َصّح اعتَباُره من الَجّم الَغفير، فَوجدتُه قد َشرَب من اأُلُصول، وأَفاد 
فَقاَبل  وزَيادة،  وأفاَد  ذلك،  وغْير  الُمنتَخب  واْقتَصار  الَقاِسم،  اْبِن  َعن  النَّوادر  كنْقل  ذَكر،  بمن  َح  وَرجَّ
بُدون  أْولى  الِوَفاق  والَحْمُل على  لألْمرين،  ُمْحتمٌل  والكَتاُب  الَماَزري، والِسيَما  بتْأويِل  اللّْخمي  تْأويَل 

َمْين، أْبقى الله مَجاَدته. 
)1) ما بين عق سقط من ص ومن د.
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وَكتَب عْبد الَقادر بُن الَعربي بُوْخريص، كان الله له، آمين.

]جواُب الفقيه أبي الَقاسم الَعميري)1([

الَقاسم  أبُو  سيدي  الهاشميّة  الحْضرة  قاِضي  الَعاّلمة  الّشْيخ  المَعاِصرين  الُفقَهاء  من  علْيه  وكَتب 
ه:  الَعميري َما نصُّ

الحْمُد لله، مْن أْمَعن النّظر في َنازلة فْوت الَعقار بُطول الّزَمان وأْعطاَها حّقَها من التَّأّمل تبّيَن لُه من 
ول جّدا ُمفوٌت، وال يُعّكر  َحال َهذه األْنقال الّتي َجلَب علْيَها كاتُب َهذه الَورَقات أّن الُمْعتمد فيها أّن الطُّ
علْيه ما ذكَرُه ابُن َناجي من أّن المْشُهور أنّه ال يُكون فْوتا؛ فإّن أئّمة المْذَهب المْنُقول عْنُهم ما حّررُه 
واء. وَما ظنُّك ]بهْم وُهم َما  وَقّرره، لْيس فيهم إاّل من اْقتَصر على أنّه فْوٌت، أْو ذكر االْحتَمالْين علَى السَّ
ُهم، ويْبُعد[)2) أن َيُكون ابُن ناجي اّطلَع علَى ما لْم يّطلُعوا علْيه. ولقْد أَجاد كاتبَُها في تْحصيلَها، وطبَّق 
الَمْفِصل في إجْمالها وتْفصيلَها. والله تَعالى أْعلُم. وكتَب عْبُد الله تَعالى أبُو الَقاسم بُن َسعيد الَعميري 

كاَن الله لُه آمين[. 

)1) الجواب ورد أيضا في ختام نسختي الخزانة الحسنية.

)2) ما بين معقوفتين سقط من نسختي الحسنية، وهي زيادة يستقيم بها المعنى.
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وزارة الثقافة المغربية، 1996. 

o الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي، تحقيق مجموعة باحثين 
في رسائل دكتوراه، نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، توزيع دار الفكر، ط1، 

2013م.

العلوي  المهدي  بن  أحمد  ومقابلة  مراجعة  الفضيلي،  إدريس  النبوية،  والجواهر  البهية  الدرر   o
1420هـ،  المغرب،  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  طبعة  العلوي،  أحمد  بن  ومصطفى 

1999م. 

o الروضة المقصودة في مآثر بني سودة، أبو الربيع سليمان الحوات، تحقيق عبد العزيز تيالني، 
مطبوعات أحمد بن سودة الثقافية، ط1، 1994م. 

o سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، أبو عبد الله محمد بن 
جعفر الكتاني، تحقيق عبد الله الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الكتاني ومحمد حمزة الكتاني، دار 
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الثقافة، ط1، 2004م.  

o الشامل في فقه اإلمام مالك، أبو البقاء، بهرام بن عبد الله، ضبطه وصححه أحمد بن عبد الكريم 
نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط1، 2008م. 

o شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد مخلوف، علق عليه عبد المجيد خيالي، دار الكتب 
العلمية، ط1، 2003م.  

o الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، دار الكتب 
العلمية، ط1، )199م.

o فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت، عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، ط2، 1982م. 

o الفهرسة الصغرى والكبرى، أبو عبد الله محمد التاودي بن سودة، تحقيق عبد المجيد الخيالي، 
دار الكتب العلمية، ط1، 2002م. 

للتأليف  القادر خالدي، مطبوعات دار المغرب  ليفي بروفنصال، تعريب عبد  مؤرخو الشرفاء،   o
والترجمة والنشر، الرباط، 1977م.  

o المختصر الفقهي، ابن عرفة الورغمي، تحقيق حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد 
الحبتور لألعمال الخيرية، ط1، 2014م. 

o المطبوعات الحجرية في المغرب، فهرس مع مقدمة تاريخية، جمع وإعداد فوزي عبد الرزاق، 
دار نشر المعرفة، الطبعة 1، 1989م.

عيني، دار الفكر، ط3، 1992م.  o مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، أبو عبد الله الحطاب الرُّ

o النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات، أبو محمد بن أبي زيد القيرواني، 
تحقيق مجموعة من الباحثين، دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1999 م.
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ثالث رسائل لغويّة
 لسرّي الدين الدرورّي 

) ت: 1066 هـ(

دراسة وتحقيق

د. جالل عبد اهلل محّمد سيف الحّمادّي
أستاذ اللسانيات المشارك بجامعة تعز – الجمهوريّة اليمنيّة
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مقّدمة:

الله  عبد  بن  محّمد  والمرسلين،  األنبياء  أشرف  على  والّسالم  والصالة  العالمين،  رّب  لله  الحمد 
الصادق األمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد:

العربّي  تراثنا  من  جانًبا  أطالع  وأنا  عليها  بالوقوف  علّي  تعالى  الله  مّن  لغويٍّة  رسائل  ثالث  فهذه 
العلوم والمعارف، وكم كانت سعادتي عظيمًة حين  العلميّة في شتّى  المخطوطات  الزاخر بكنوٍز من 
تعّرفُت على َعلٍَم من أعالم هذا التراث لم ينْل حّظه من الشهرة وذيوع الّصيت وال يكاد يعرفه كثيٌر 
من الدارسين المحدثين على الرغم مّما تبّوأه من مكانٍة علميٍّة بين أقرانه في زمانه، وعلى الرغم مما 

خلّفه من تراٍث علمّيٍ خصٍب.

سرّي الدين الدرورّي هو أحد أعيان القرن الحادي عشر الهجرّي الذين خلّفوا تراًثا علميًّا جديًرا 
بالدراسة والبحث، وقد وقع اختياري على ثالث رسائل لغويٍّة له )من المظنون أنّها لم تُدرس قبُل(؛ 

لتكوَن ماّدًة للدراسة والتحقيق.

إشكااًل ورد في عبارٍة  تعالج  نسوة حواّج( وهي  في  لغويٌّة  الثالث عنوانها )رسالٌة  الرسائل  أُولى 
للجوهرّي في كتابه الصحاح، وثانية الرسائل بعنوان )رسالٌة في: ماذا( وهي تتناول تعبيًرا لغويًّا شائًعا 
بيتان  وهما  الرقمتين(  )بيتي  عن  الثالثة  والرسالة  المعياريّة،  اللغة  لقواعد  مخالًفا  المتداولة  اللغة  في 

للعلماء في تأويل معناهما كالٌم  كثيٌر.

وقد جعلت دراستي هذه في قسمين: األّول: قسم الدراسة، وخّصصته للحديث عن المصنّف: مولده 
ووفاته، ومذهبه الفقهّي والعقدّي، ومكانته العلميّة، وشيوخه وتالميذه، ومؤلّفاته، كما تحّدثت في هذا 
القسم عن المخطوطات الثالث: نسبِتها إلى سرّي الدين، ومنهجه في تأليفها، ولغِتها وأسلوِبها، ووصِفها 

، ثُّم ختمُت هذا القسم بعرض منهجي في التحقيق. الشكلّيِ

وخّصصُت القسم الثاني من هذه الدراسة للنصوص المحّققة نسًخا وتخريًجا وتعليًقا على وفق قواعد 
التحقيق المتعارف عليها، ثُّم ختمته بقائمة المصادر والمراجع التي أفدُت منها في دراستي هذه.

وقد اقتضت طبيعة الموضوع المدروس أن يكون المنهج المتّبع مزيًجا من منهجين، هما: المنهج 
التاريخي، والمنهج الوصفّي. تجلّى المنهج التاريخّي في الدراسة في جانب الحديث عن المصنّف ما 
له وما عليه، وفي نسبة الرسائل إليه، في حين برز المنهج الوصفّي في الحديث عن الرسائل الثالث: 

وصِفها ومنهِجها ولغِتها وأسلوِبها.

وأخيًرا أسأل الله العلّي القدير أن يكون هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يكون 
إضافًة جديدًة إلى المكتبة العربيّة.



ات
وط

خط
الم

ق 
حقي

ت
ات

وط
خط

الم
ق 

حقي
ت

آفاق الثقافة والتراث 156

ترجمة المصّنف

• تمهيد:

على الرغم مّما وصل إلينا من تراث العربيّة الفصحى في شتّى فنون العلم والمعرفة، فما يزال هذا 
التراث يزخر بكنوٍز عظيمٍة في جوانب المعرفة المختلفة التي بقيت بعيًدا عن ُمتناول الدارسين، إّما 

جهاًل بقيمتها العلميّة، أو انشغااًل عنها بغيرها من العلوم المعاصرة.

وإذا كان بعض الدارسين المحدثين على معرفٍة واسعٍة بأعالم التراث العربّي وعلى اّطالٍع كبيٍر 
على نتاجهم العلمّي، فما يزال كثيٌر من هؤالء األعالم مجهولّي الهويّة واإلنتاج عند هؤالء، ناهيك عن 

ا قلياًل من اإلحاطة والمعرفة بتراثنا العظيم وأعالمه. عاّمة الدارسين ممن أوتي حظًّ

تراثهم  لبعض  عابرٍة  بلفتاٍت  إاّل  يحظوا  ولم  الدارسون  عنهم  غفل  الذين  األعالم  هؤالء  ومن 
الِبْكر- العاّلمة سريُّ الدين الدروري المصرّي من علماء القرن الحادي عشر الهجري والسابع عشر 
الميالدي، وال أجد غضاضًة في اإلقرار بأني كنت إلى عهٍد قريٍب في غفلٍة عن هذه الشخصيّة الفّذة، 

حتّى وقفُت عليها في أثناء البحث والتنقيب في موضوعاٍت علميٍّة أُخرى. 

ثُّم ُرحُت أتتبّع هذه الشخصيّة وأرصد نتاجها العلمّي حتى وقفت على غير قليل من هذا النتاج، وكان 
للدراسة  الكثيرة حتى تكون موضوًعا  أن اخترت ثالث رسائل من رسائله  من حصيلة هذا االّطالع 
والتحقيق، وسيأتي الحديث عن الرسائل الثالث في موضعها من الدراسة، وقبل الخوض في ذلك يجدر 

ف على مالمحها العاّمة وعلى خطوطها العريضة. بنا أن نعّرج على شخصيّة الرجل للتعرُّ

ووفاته: ومولده  • اسمه 

الدين محمد بن إبراهيم الدرورّي المصري الحنفّي، ولم أقف على من ذكر سنة مولده  هو سرّي 
في المصادر المعتبرة، غيَر أّن بعض الدارسين ذكر أنّه ولد سنة ))97هـ()1)، ويُرّجح باحٌث آخر أّن 

الرجل ُولد سنة )987هـ()2)، وال نريد أن نقف كثيرا على هذه القضيّة ألسباٍب منها:

1- إذا كان المتقّدمون من العلماء ممن عاصر الدرورّي أو عاش قريًبا منه قد أغفلوا سنة مولده لسبٍب 
أو آلخر، فإّن حديث المتأخرين عن مولد الرجل ال يعدو أن يكون ضرًبا من التخمين واالجتهاد، 

فيكون البحث في هذه النقطة من قبيل استنفاد الجهد والوقت فيما ال طائل من ورائه.

2- أّن بحث هذه القضيّة ليس له كبير تأثير في مكانة الرجل العلميّة وتراثه الفكرّي.

)1) يُنظر: عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي: 289. 
النهارّي، )بحث  الدرورّي: حميد عبده أحمد سالم  الدين  العّز بن عبد السالم لسرّي  يُنظر: رسالٌة في حّل أسئلة   (2(

مخطوط(: 12.
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بين  واسًعا  جدال  أثار  قد  وفاته  تاريخ  فإّن  مجهواًل،  ظّل  قد  الحقيقيُّ  الرجِل  مولِد  تاريُخ  كان  وإذا 
أنّه  العارفين(  )هديّة  في  البغدادّي  توّفي سنة )1066هـ()1)، وذكر  أنّه  األقوال على  وأكثر  الباحثين، 
توفي سنة )1069هـ()2)، وترجم له مّرًة أخرى وكأنّه شخٌص آخر لّقبه بابن الصائغ، وجعل وفاته سنة 
)1066هـ(، فقال: "ابن الصائغ: محمد بن إبراهيم الدروري المصري سري الدين الحنفي المعروف 
بابن الصائغ توفي سنة )1066( ست وستين وألف")3)، ويذهب معدو فهارس مكتبة راغب باشا )في 
أنّه توّفي )بعد 1070هـ/1660م()4)، وقد كانت وفاته )رحمه الله( بمصر وُدفن  رأي آخر لهم( إلى 

بمقبرة المجاورين))).

وقد أشكل لقب المصنّف )سرّي الدين( على بعض الفضالء من إخواننا المجتهدين فضبطه )بكسر 
ذوات  األسر  بعض  وجود  ذلك  في  حّجته  وكانت  الدين،  ِسّرّي  جميًعا(  والياء  الراء  وبتشديد  السين 
ّري(، وعلى الرغم من أّن هذه اأُلسر  األصل التركّي في بعض مناطق من اليمن يُعرفون بـ )بيت الّسِ
ين( البتّة، فقد داخلني بعض الشّك  ّري( أو )بيت ِسّري( بدون إضافة )الّدِ الُمشار إليها تُعرف بـ )بيت الّسِ
أنّني من قراءتي األولى السم المصنّف ضبطته )بفتح السين وكسر  في حقيقة األمر على الرغم من 
المروءة  الرجل الشريف ذو  راة( وهو  ِبَعّده مفرَد )السُّ الدين(  َسِرّي  الياء:  الراء غير مشّددة وبتشديد 
والسخاء)6)، حتّى وقفُت على نّص نفيس فرحت به كثيًرا أذهب عني الشّك وزادني يقيًنا بصواب ما 
ذهبُت إليه ابتداًء، وهو قول المحبّّي في )نفحة الريحانة( مادًحا المصنّف: "َسِرّي الدين محمد الدروري 

المعروف بابن الصائغ ماجٌد َسِرّي، وفاضٌل بكل مدٍح َحِرّي" )7).

فإّن تحقَُّق السجع بين كلمتّي )َسِرّي وَحِرّي( يشهد بأّن ضْبَط األولى هو )بفتح السين وكسر الراء 
السجع  وكلمة  الياء(،  وتشديد  الراء  وكسر  الحاء  )بفتح  َحِرّي  السجِع:  كلمُة  لتُجاِنَسها  الياء(؛  وتشديد 
)َسِرّي( هي صفٌة، وبينها وبين كلمة: َسِرّي في اللقب )َسِرّي الدين( جناٌس تامٌّ، وقد استعملهما المحبّي 
عامًدا؛ لإلشارة إلى كون هذا اللقب/ الَعلَم منقوٌل عن الوصف )َسِرّي( بمعنى السيد الشريف الماجد: 

وقد صّرح المحبّّي بذلك في )نفحة الريحانة()8)، حين أنزل عليه قوَل الشاعر:

فــبــنــفــِســه َســــــَرى  إذا   ) )الـــــسَّـــــِريَّ ـــاإنَّ  ـــَم أْســـَراُه َســـــَرى  إذا  ــــِرّيِ  ــــسَّ ال وابـــــُن 

العربيّة:  الكتب  مصنفي  تراجم  المؤلفين  ومعجم   ،318/3 الحادي عشر:  القرن  أعيان  في  األثر  يُنظر: خالصة   (1(
28/3، وفهرس مكتبة راغب باشا: )/361.

)2) يُنظر: هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 384/1. 
)3) هديّة العارفين: 287/2. 

)4) فهرس مكتبة راغب باشا: 681/8. 
))) يُنظر: خالصة األثر: 3/ 318، ومعجم المؤلفين: 28/3. 

)6) يُنظر: لسان العرب )س ر ا(: 377/14.
)7) نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة: 39/4).

)8) السابق: 39/4).
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ثُّم إنّي قطعُت )في حقيقة ضبط هذه الكلمة( الشكَّ باليقين الذي وقفت عليه في )صبح األعشى( من 
ْرو وهو  قول القلقشندّي: "األسرى)1) )بالسين المهملة(: من ألقاب ملوك المغرب وهو مأخوذ من السَّ

سخاء في مروءة، ومنه قيل لمن اشتمل على ذلك َسِرّي، وبه لُّقِب من لُّقب )َسِرّي الدين(")2). 

الفقهّي والعقدّي: • مذهبه 

وفي   له  ترجموا  الذين  العلماء  أقوال  في  ذلك  يتجلّى  الفقهي  المذهب  حنفي  الدرورّي  الدين  سرّي 
معالجته لمسائل الفقه، أّما في جانب العقيدة فالرجل أشعرّي تظهر أشعريّته بجالء في تفسيره آليات 

العقيدة)3). 

العلمّية واألدبّية ومؤّلفاته: • مكانته 

إّن المّطلِع على حياة سرّي الّدين الدرورّي يُدرك أّن الرجل عاش حياًة حافلًة بالعلم وتبّوء مكانًة 
مرموقًة بين علماء عصره، وتذكر المصادر أنّه تلّقى العلم في مراحله األولى في المدرسة السليمانيّة 
والمدرسة الصرغتمشيّة بمصر، وأنّه كان يُتقن اللغتين الفارسيّة والتركية وكأنّه من أهلهما)4)، وأنّه " 

كان يكتب الخّط الُمدهش"))).

من  ا  وحظًّ مدهشًة  أدبيًّة  ملكًة  المختلفة(  بفروعه  العلم  فضيلة  جوار  )إلى  الدين  سرّي  أُوتي  وقد 
البالغة وافًرا، حتّى قال فيه )المـُحبّّي(: "قد ضربت البراعة رواقها بناديه، ولم يزل داعي البالغة من 

كثٍب يناديه")6)، وقد أورد له قصيدة بديعًة، جاء فيها)7):   

ــا ــدَّم ــقَ ـــهُ َعــــْهــــًدا بَـــالـــغَـــراِم تَ ـــل ُمــنَــْمــنــمــاَرعــــى ال ـــا  ـــيً َوْش ْهــــِر  الــــدَّ ـــوِب  ـــثَ بِ أَراهُ 

ـــــــاَر أََحـــبَّـــتـــي ـــي ِدي ـــنّ ــــا الـــَحـــيـــا ِم ــــيّ ــاَوَح ــدَّم ــَه تَ ِمــْنــُهــْم  الــــــُوِدّ  ـــــُع  َرْب كــــاَن  َوإِْن 

ـــــَن ُهـــْم ـــُع الـــعـُــْمـــَر فـــي أَْي ــــْم أُضـــي ــــى َك )أَْيــنَــمــا(إِل َو  ــلَّ(  ــعَ )لَ يُْسليني  َوَحــتّــاَم  ـــَدوا  َغ

بِــقُــْربِــِهــْم ـــجـــوَد  يَ أَْن  َدْهـــــري  مـــاأُطــــاِلــــُب  ـــرُّ ـــبَ تَ إِاّل  بِــــالــــبـُـــْطــــالِن  زاَد  ـــا  ـــم فَ

األَذى ـــةَ  ـــَم ـــاَس ـــق ُم إِالَّ  ـــــهُ  ـــــْدتُ ـــــاَش ــي، فَــاْســتَــقــاَم َوأَْقــَســمــاَون ــال ــي ــل َوَصـــْفـــَو ال

ــْم ــِه ــائِ ــق ــتِ ال ـــــْرَق  بَ أَنَّ  لَــــْو  ـــْم  ُه ـــرَّ َض ـــمـــا[)8(َومــــا  ـــلَ ]أَْظ ــِة  ــَحــقــيــقَ ال لَـــْيـــُل  إِذا  أَضـــــاَء 

بَـــأِْســـِهـــْم زّيِ  فـــي  ـــــــاُم  األَيَّ ــــَي  ِل ــــدَّْت  ــاتَــــبَ ــذَم ــْخ ــِل ِم ــتْ ــقَ ــْل ـــْدِر ِل ـــغَ ـــّفِ ال ـــَك ـــْت بِ ـــلَّ َوِس
نُّو، وليست جمع األسير. )1) وصٌف للمفرد بمعنى: األشرف واألسخى، مثل: األعلى من الُعلّو واألدنى من الدُّ

)2) صبح األعشى في صناعة اإلنشا: 6/)، 6. 
)3) يُنظر: العاّلمة سرّي الدين ومنهجه في كتابه طراز المجالس: 4. 

)4) يُنظر: خالصة األثر: 3/ 317، 318. 
))) السابق: 3/ 318. 

)6) نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة: 4/ 39). 
)7) خالصة األثر: 3/ 318. 

)8) في األصل: أضرما، وما أثبتناه هو الصواب؛ ليُقابَل قولُه: )ليُل الحقيقة أظلما( قولَه السابق: )برُق التقائهم أضاء(. 
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َشبيبَتي َعـــْصـــَر  أَنَّ  َمــشــيــبــي  ــا  َوِضـــْحـــُك  ــم ــلَّ ــَس ُم أَراهُ  ـــا  م ـــا  ـــًم ـــْس ِج ُع  ــــــــــَوّدِ يُ

بِـــالَّـــذي الـــــــَمـــذَلَّـــِة  أَْرِض  ــــى  إِل ــا  ــن ــْط ــبَ ــاَه ــم ــلَّ ـــى َوُس ـــْرقً ـــْرحِ الـــِعـــِز َم ـــَص ـــْذُت ِل ـــِخ تَ
بِـــأَْغـــيَـــٍد)1( ــُت  ــي ــل بُ أَْن  ـــي  ـــان َده ــاَوِمـــّمـــا  ــم ــسَّ ــبَ تَ ـــوِل  ـــق ـــعُ ال ــــاَر  ــــك إِْس شـــــاَء  إِذا 

ـــِه ـــواِم قَ ُغـــْصـــُن  ــــزَّ  ــــتَ َواْه َرنــــا  مــا  الــدُّمــاَوإِْن  َعــلــى  ــا  ــًس ــْع َوتَ ــهُ،  ــْن ِم الـَمهى  فَــَوْيــُل 

ــوِن َومـــا اْحــتـَـســى ــف ــُج ـــاُن ال ـــن ــَل َوْس ــايَ ــم ــاتَ ــم ــُه أَْس راَش  َومــــا  َوأَْصـــمـــانـــا  ـــا،  ـــداًم ُم

ــا ــن ــوَس ــف نُ ـــاِل  ـــم ـــَج ال ـــاُن  ـــط ـــْل ُس ــمــاَوَواّلهُ  ــلَ ــْع ــــِه ُم ْي ــــدَّ ـــاَج َخ ـــب ــــَت تَــــرى دي ــــْس أَلَ

ــجــى ــِح ال ـــهُ  ـــفَ ـــطَّ ـــعَ تَ أَْن  إِالَّ  ُهـــــَو  ــاَومـــــا  ــَدم ــْن يَ ــــمَّ  ثُ َزْوَرٍة  فـــي  لـــي  فَـــيَـــْســـَمـــَح 

ِه ـــّدِ َخ َرْوِض  فــي  ــــَوْرَد  ال بِلَْحظي  ــــُت  أًمـــا؟َزَرْع ــــا  أًم ؟  ـــيَّ ـــف بِ ــى  ــن ــْج يُ أَْن  آَن  ــــا  أَم

ـــــذاِرِه ـــــِع ــــــــــــهُ بِ ـــى َوْرِديُّ ـــم ـــــهُ َح ـــــْب لـِما؟َوَه ــمــى  ــلّ ال ذاَك  الــعُــّشــاِق  فَـــِم  ــُع  ــْن ــَم فَ

ــهُ ــتُ ــْب ــِح َص ــــْد  قَ ـــْن  ـــَم بِ إِاّل  ــا  ــق ــبَ ال ــاَمـــِلـــْلـــُت  ــم ــَج أَْح ـــُف  ـــْي الـــطَّ إِذا  ـــاًل  ـــْي لَ ـــهُ  ـــقُ ـــانِ أُع

ـــذي الّ الـــكـــاِمـــِل  الـــــــُمـــْفـــَرِد  ـــاُء  ـــق ِل فَماَوذاَك  ـــِه  ـــتِ ـــْدَح ِم تَــْرتــيــِل  فــي  ْهـــُر  الـــدَّ ـــدا  غ

واستأثر  رقادي،  وسلب  فؤادي،  سكن  الذي  "سيدي  مراسالته:  بعض  في  قوله  البديع  نثره  ومن 
بودادي، وقصر على محبته والنزوع إلى رؤيته سويداي وسوادي، فيا من ملك زمام العلوم، من كل 

منطوٍق ومفهوم، وساعده التوفيق، على أن جمع بين التحقيق والتدقيق.

ةً ــــــرَّ َم لـــنـــفـــٍس  ـــا  ـــمـــعَ ـــت اْج ـــا  ـــم ُه ـــاِنوإذا  ـــك ـــــلَّ َم ـــــن الــــعَــــْلــــيــــاِء ك ـــْت ِم ـــغ ـــلَ ب

الوّهاج، من  الثّجاج، وفهمك ذلك السراج  البحر  المّواج، وصدرك ذلك  الغّواص  أعيذ طبعك ذلك 
أن ترضى بأن أصبر على الظما، وأن أبقى في ظلمة الهجر والنوى، ولم تغث مسرح بصيرتي بنوء، 

ومطمح نظري ببعض ضوء.

وهو )حفظه الله تعالى( يعلم أن من مداده أمدادي، ومن سنا طبعه الوقاد هدايتي ورشادي، وعلمه 
محيٌط بما في احتباس القطر من ضجر النفوس، وبما في خفاء الشمس من الوحشة والعبوس.

وأنا أشكو تعطشي إليه، وأعرض حال وحشتي من بعده عليه، فهو )حفظه الله تعالى( إذا شاء أثلج 
بخطابه األحشا، وأنا بكتابه ناظٌر أصبح لغيثه أعشى")2).

ا وكيًفا، قال )الُمحبّّي( فيه: "وكلها ممتعة نفيسة جارية  وقد خلّف لنا )سرّي الدين( تراًثا حافاًل  كمًّ
على الدقة والنظر الصحيح")3)، ويمكن تصنيف تراث سرّي الدين في مجموعتين:

هذا  ويشمل  باستنبول:  باشا  راغب  مكتبة  في  المحفوظة  الدين  سرّي  مجموع  ضمن  ورد  ما  أ- 

)1) )أغيد( ممنوع من الصرف للوصفيّة ووزن الفعل، وقد صرفه لضرورة الوزن. 
)2) نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة: 4/ 43). 

)3) خالصة األثر: 3/ 317. 
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المجموع مجموعًة من المؤلّفات والرسائل، هي:

1- حاشيٌة على العناية شرح الهداية في الفقه الحنفي ألكمل الدين البابرتي في فروع الفقه الحنفّي)1).

2- حاشيٌة على تفسير البيضاوي وحاشية الكازروني)2).

3- رسائُل في تفسير بعض اآليات)3).

4- حاشيٌة على سورة النساء)4).

)- رسالٌة في حديث: ُكّل أمٍر ذي بال))).

6- رسالٌة في قوله تعالى: فسجدوا إاّل إبليس)6).

7- رسالٌة في قوله تعالى: وما ُكنّا معذبين حتّى نبعث رسوال)7).

8- رسالٌة في قوله تعالى: فال تُظلم نفٌس شيًئا)8).

9- رسالٌة في قوله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات)9).

10- رسالٌة في قوله تعالى: الزاني ال ينكح إاّل زانيًة أو مشركًة)10).

11- رسالٌة في قوله تعالى: إّن الذين يُحبّون أن تشيع الفاحشة...اآلية)11).

12- رسالٌة في قوله تعالى: فأخرجناهم من جنات..اآلية)12).

13- رسالٌة فيما يتعلّق بآيٍة من سورة الروم)13).

14- رسالٌة في قوله تعالى: ال الشمُس ينبغي لها)14).
)1) يُنظر: مجموعة رسائل سرّي الدين الدروري: 0/2)1. ويُنظر: خالصة األثر: 3/ 317، هديّة العارفين: 384/1، 

ومعجم المؤلفين: 3/ 28. 
)2) يُنظر: المجموعة: 2)1/ 9)1، وخالصة األثر: 3/ 317، ومعجم المؤلفين: 3/ 28. 

)3) يُنظر: المجموعة: 161- 162.
)4) يُنظر: المجموعة: 164- 223. ويُنظر: هديّة العارفين: 384/1. 

))) يُنظر: المجموعة: 223. 
)6) يُنظر: المجموعة: 224.

)7) يُنظر: المجموعة: 224، )22.
)8) يُنظر: المجموعة: )22.
)9) يُنظر: المجموعة: )22.

)10) يُنظر: المجموعة: 226.

)11) يُنظر: المجموعة: 226.

)12) يُنظر: المجموعة: 227.

)13) يُنظر: المجموعة: 227.

)14) يُنظر: المجموعة: 228.
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)1- رسالٌة في قوله تعالى: إنّا أرسلناك شاهًدا... اآلية)1).

16- رسالٌة في قوله تعالى: فال يُظهر على غيبه أحًدا)2).

17- رسالٌة في حّل أسئلة العز ابن عبد السالم)3). 

18- رسالٌة في التقليد)4).

19- رسالٌة في المصدر الصريح والمنسبك))).

20- رسالٌة فيما يتعلّق بعسى وإقحامها في الكالم)6).

21- رسالٌة في بيان ِعْتق البعض)7).

22- رسالٌة في نسوٍة حواّج بيت الله)8). )وهي جزٌء من هذه الدراسة التي نقوم بها بعون الله(.

23- رسالٌة في علم الكالم)9).

24- رسالٌة في )ماذا()10). )وهي جزء من هذه الدراسة أيًضا(.

)2- رسالٌة على بيتي الرقمتين)11). )وهي كذلك جزٌء من هذه الدراسة أيًضا(.

ب- ما ورد في مصادر متفرقة، ويشمل اآلتي:

1- حاشيًة على شرح المفتاح الشريفّي)12).

2- طراَز المجالس ) كتاب تفسير( )13).

)1) يُنظر: المجموعة: 228، 229.
)2) يُنظر: المجموعة: 229.

)3) يُنظر: المجموعة: 229- 232، وهديّة العارفين: 2/ 287.
)4) يُنظر: المجموعة: 232- 234، ويُنظر أيًضا: هديّة العارفين: 2/ 287، ومعجم المؤلفين: 3/ 28.

))) يُنظر: المجموعة: 234- 236.

)6) يُنظر: المجموعة: 236، 237.

)7) يُنظر: المجموعة: 237، 238.
)8) يُنظر:  المجموعة: 238.
)9) يُنظر: المجموعة: 238.

)10) يُنظر: المجموعة: 238، 239.

)11) يُنظر: المجموعة: 229، 240.
)12) يُنظر: خالصة األثر: 3/ 317، ُسلّم الوصول: 3/ 300، هديّة العارفين: 1/ 384، ومعجم المؤلفين: 3/ 28. 

)13) الكتاب موجوٌد في جامعة الكويت يُنظر: رسالٌة في حل أسئلة العز بن عبد السالم، دراسٌة وتحقيق )بحٌث مخطوط(: 
20، وهناك بحٌث عن الكتاب بعنوان: العاّلمة سرّي الدين الدرورّي ومنهجه في كتابه طراز المجالس:  للباحثة: 

هاجر علّي محّمد محّمد الحسام، مجلّة القلم، السنة السادسة، العدد الخامس عشر، أكتوبر/ ديسمبر، 2019م. 
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3- حاشيًة على شرح نخبة الفكر)1).

4- رسالًة في الُمشاكلة)2).

)- رسالًة في قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف)3).

تعالى  الله  كتاب  من  متفرقات  آيات  تفسير  في  وأقوال  ومقاالت  رسائل  مجموعة  الدين  ولسرّي 
مضّمنٌة في مجموعتين خاصتين بتفسير آيات من القرآن له ولغيره من العلماء)4). 

وتالميذه: • شيوخه 

من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم سرّي الدين الدروري:

1- الشيخ أبو بكر بن إسماعيل بن القطب الرباني شهاب الدين الشنوانّي )ت: 1019هـ())).

2- حسين باشا بن رستم المعروف بباشا زادة )ت: 1023هـ()6)، وقد اختّص به على نظرائه)7). 

أّما تالميذه الذين تتلمذوا على يديه فهم كثٌر، نذكر منهم:

الشافعي  البشبيشي  المصري  الدين  شمس  بن  أحمد  القاضي  بن  اللطيف  عبد  بن  أحمد  الشيخ   -1
)ت:1096هـ()8).

2- الشيخ شاهين بن منصور بن عامر األرمناوي الحنفّي )ت: 1100هـ()9).

3- الشيخ عبد الباقي بن عبد الرحمن بن علّي إمام األشرفيّة بمصر )ت: 1078هـ()10).

4- وعبد القادر بن عمر البغدادّي )1093هـ()11).

)- الشهاب أحمد بن القاضي شهاب الدين الشافعّي األزهرّي )ت: 1086هـ()12).

وعن  عنها  دراسة  الفكر  نخبة   ،384 /1 العارفين:  وهديّة   ،300 /3 الفحول:  طبقات  إلى  الوصول  ُسلّم  يُنظر:   (1(
منهجها: 4)1. 

)2) خالصة األثر: 3/ 317، وهديّة العارفين: 2/ 287. 
)3) الرسالة مخطوطٌة في مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض، يُنظر: رسالٌة في حل أسئلٍة لعز بن عبد السالم، دراسة 

وتحقيق )مخطوطة(: 20. 
)4) المجموعتان محفوظتان في مكتبة راغب باشا باستنبول برقم )219( ، )220(. 

))) يُنظر: خالصة األثر: 3/ 317. 
)6) يُنظر: خالصة األثر: 3/ 317. 
)7) يُنظر: خالصة األثر: 3/ 317. 

)8) يُنظر: خالصة األثر: 1/ 238، وسمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي: 4/ 67).
)9) يُنظر: خالصة األثر: 2/ 221، وعجائب اآلثار في التراجم واألخبار: 1/ 120.

)10) يُنظر: خالصة األثر: 2/ )28. 
)11) يُنظر: السابق: 2/ 2)4. 

)12) يُنظر:  فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت: لعبد الحي بن عبد العليم الكتّانّي، 
تحقيق: إحسان عبّاس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط2، 1982م: 2/ 810. 
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6- الشيخ عبد الحي بن عبد الحق بن عبد الشافي الحنفي)ت: 1117هـ()1).

7- الشيخ محمد بن محمد العيثاوي )ت: 1080هـ()2). 

8- فضل الله بن محب الله بن محّمد بن محّب الله الحموي والد )المحبّي( صاحب )خالصة األثر( 
و)نفحة الريحانة( )ت:1082هـ()3).

ومع هذه المكانة العلميّة المرموقة التي تبّوأها الرجل، لم يسلم من النقد ومن ِذْكر بعض المآخذ التي 
ال تؤثر في هذه المكانة وال يكاد يسلم منها بشر، فقد أشار صاحب كتاب )نخبة الفكر دراسة عنها وعن 
منهجها( إلى صفة التعالي والتطاول على العلماء األجالء عند الرجل، فقال وهو يتحّدث عن )حاشية 
الدروري على شرح نخبة الفكر(: "وقد أشار ]أي: الدرورّي[ إلى هاتين الحاشيتين ]يقصد حاشيتي 
أن  له  وبدا   ،] أبي شريف ]ت 906هـ[  وابن  قطلوبغا ]ت 879هـ[،  ابن  ابن حجر:  الحافظ  تلميذي 
ه الُمتحامل؛ فكتب هذه الحاشية  يتعّقب النخبة - في أشياء عند تدريسه لها - إال أنه توّجه إلى ذلك توجُّ
قائال في أولها: )لما قرأ علّي جماعة من أهل النظر توضيح نخبة الفكر، وكانت معانيه كثيراً ما َتِضلُّ 
عليها... فنبهُت  أشياء  فاتهما  تلميذيه...وقد  من  كلٌّ  الخلل  ذلك  على  للتنبيه  المراد...وتصّدى  طريَق 

فعّززت كتابيهما بثالث(، وقد تعالى بنفسه حين رفعها إلى مصاّف تلميذي الحافظ، ُمحاواًل االستظهار 
ِبهما في الخصومة ضّد شيخهما، لكْن أنّى له ذلك؟! والحال أنهما تأّدبا مع شيخهما ولم َيِصفا عمله ِبمثل 

بيِن؟! حاشا لله! فالله يغفر لنا وله")4). هذا الوصف الَمشين الذي أتى به، فكيف يُقَرن الُمسيء بالُمتأّدِ

ويشير البشبيشّي إلى ِقلة استحضار الدروري عند انتقاله من فّنٍ إلى فّنٍ في أثناء الدرس، وهذا أمٌر 
فطريٌّ ليس للدرورّي فيه يدان، وإنّما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، يقول البشبيشّي: "إّن سِرّي الدين 

كان إذا طالع الدرس ال يقدر عليه أحد فيه، وإذا نقل إلى غيره وقف )يشير إلى قلة استحضاره("))).

ب / النصوص المحّققة:

• تمهيد:

المخطوطات الثالث التي بين أيدينا هي من نوع الرسائل  القصيرة التي ال يتجاوز أطولها صفحتين 
الدين  سرّي  لدى  التأليف  ألوان  من  لوًنا  تمثّل  األخرى(  الرسائل  من  مجموعٍة  )مع  وهي  ونصف، 
وحاشية  الهداية  وحاشية  كالطراز  مستقلًّة،  وكتٌب  طويلٌة  رسائل  يُمثّله  الذي  اآلخر  اللون  جوار  إلى 

البيضاوي..إلخ.

)1) يُنظر: عجائب اآلثار: 1/ 121. 
)2) يُنظر: خالصة األثر: 3/ 317. 
)3) يُنظر: خالصة األثر: 3/ 317. 

)4) نخبة الفكر دراسة عنها وعن منهجها: 4)1. 
))) يُنظر: خالصة األثر: 3 / )17. 
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ويبدو أّن اللون األّول )الرسائل القصيرة( كان طابع العصر، والذي يظهر أّن امتهان التدريس هو 
الذي فرض هذا النوع من التأليف؛ فكثيرا ما كان الطلبة في حلقات الدرس يطرحون على مشايخهم 
ما يعّن لهم من تساؤالت واستفسارات عن بعض القضايا المشكلة والمسائل الغامضة، فيبادر مشايخهم 
إلى اإلجابة عن هذه التساؤالت ويُجلّون ما فيها من غموض وإشكال في  ويدّونون ُكّل ذلك  في هذه 

الرسائل القصيرة.

بأهّميّة  العلماء  يشعر  التي  االستدراكات  في  يتمثّل  التأليف  من  النوع  هذا  على  آخر  باعٌث  وثّمة 
تسجيلها في أثناء وقوفهم على بعض القضايا العلميّة التي تعرض لهم في حلقات التدريس أو في أثناء 

مطالعاتهم.

العلماء ميَل الطلبة إلى هذا  التأليف يتمثّل في استشعار  النوع من  ثالٌث قد يقف وراء هذا  وباعٌث 
الكبيرة  الكتب  بخالف  عليها  االطالع  وسهولة  النفوس  على  لخّفتها  القصيرة؛  الرسائل  من  النوع 

والرسائل الطوال التي قد تبعث في نفوس طلبة العلم  الملل والسآمة.   

العربّي، بل والمعاصر ظاهرة  التراث  التأليف في  البارزة في نظام  وظاهرٌة أخرى من الظواهر 
توارد الُكتّاب على الموضوع الواحد بالتأليف والتصنيف، حتّى ال تكاد تجد موضوًعا واحًدا ظّل حصًرا 
على مبتكره األّول، وِعلّة ذلك أّن المعانَي واألفكاَر عزيزٌة مستعصيٌة ال يهتدي إليها إال ِقلٌّة قليلٌة مّمن 
ا وافًرا من النباهة وسعة األفق، فلم يبَق بُدٌّ أمام الالحق )والحال هذه( إاّل أن يحذَو حذَو السابق  أوتي حظًّ

وينسَج على منواله.

وقد نبّه العربّي األّول على هذه الحقيقة فقال شعًرا:

مـــــعـــــاًرا إاّل  نـــــقـــــول  أرانـــــــــــا  مــــكــــرورامــــــا  لــفــظــنــا  مــــن  ــــــعــــــاًدا  ُم أو 

وال غضاضة على المتأخر في هذا الصنيع ما دام أنّه سيضع بصمته مستوعًبا أو ُمقّوًما أو مستدركا.

لم يكن سرّي الدين الوحيد أو السابق إلى تأليف رسالة في )بيتي الرقمتين( فقد ألّف فيها جملٌة من 
العلماء، وقد أشار ابن أبي حجلة )ت: 776هـ( إلى هذه الحقيقة بقوله: "وللنّاس عليه كالٌم، ولهم على 

فهمه زحاٌم، حتّى أّن بعضهم وضع فيه كتاًبا")1). 

)حدق  أسماها  رسالًة  ألّف  الذي  البجائي)ت:841هـ(  علّي  بن  محّمد  بن  أحمد  فيهما:  ألّف  ومّمن 
المقلتين في شرح بيتي الرقمتين( يتضّمن واحًدا وأربعين معنًى لهما)2). 

بيتي  شرح  في  المقلتين  )حدقة  له  1034هـ(  قبل  حيّا  كان   ( زغالن  بن  محّمد  بن  أحمد  ومنهم 

)1) ديوان الصبابة: 230.
المصنّفين:  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  هديّة   ،63(/1 والفنون:  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف  يُنظر:   (2( 

1/ 126، واألعالم: 1/ 227.
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الرقمتين()1)، ومنهم حامد بن علّي بن إبراهيم العمادّي )ت:1171هـ( له رسالة )شرح بيتي الرقمتين()2). 

ومنهم عبد الرحيم بن عبد الرحمن السيوطي الجرجاوي )ت:1924م( له )ثالث القمرين في شرح 

بيتي الرقمتين()3). 

وكذلك الحال بالنسبة لـ )رسالة في ماذا( فقد تناولها بالدراسة قبل سرّي الدين علماء كثيرو، وقد 

ذكرهم سرّي الدين نفسه في رسالته.

المصّنف: إلى  • نسبتها 

ما من شّكٍ في نسبة هذه الرسائل الثالث إلى سرّي الدين الدرورّي، وباعث اليقين لدينا في حقيقة 

هذه النسبة يستند على مجموعٍة من الحقائق على النحو اآلتي:

مكتبة  فهارس  في  الدين  إلى سري  نسبت  فقد  نسوٍة حواّج(  في  لغويٌّة  )رسالٌة  األولى  الرسالة  أّما 

راغب باشا باستنبول، برقم: )1949( وتحت الرقم الَحميدّي )2)14/ 21))4). يُنظر الشكل رقم )1).
 

  
 
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 
  

 

  
 

شكل رقم )1)

مكتبة راغب  في  المحفوظة  الدين  الرسالة موجودة ضمن مجموعة رسائل سرّي  إّن مصّورة  ثُّم 
باشا في الصفحة 238 أ+ب، وأخيًرا وثّق سريُّ الدين نسبة الرسالة إلى نفسه في المخطوط، كما في 

الشكل رقم )2).

 

  
 
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 
  

 

  
 

شكل رقم )2)

)1) يُنظر: معجم المؤلفين تراجم مصنّفي الكتب العربيّة: 1/ )26 ، 264.
)2) يُنظر: هدية العارفين: 1/ 261، األعالم: 2/ 162، وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: 3/ 13.

)3) يُنظر: معجم المؤلفين: 2/ 132.
)4) يُنظر: فهارس مكتبة راغب باشا باستنبول: 8/ )70.
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وأّما )رسالٌة في ماذا( فقد نُسبت إلى سرّي الدين في فهارس مكتبة راغب باشا أيًضا برقم )1)19(، 
وتحت الرقم الَحميدّي )2)23/14))1)، كما في الشكل رقم )3(. 

 

  
 
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 
  

 

  
 

شكل رقم )3)

وللمخطوط نسخٌة مصّورٌة ضمن مجموعة سرّي الدين المحفوظة في مكتبة راغب باشا باستنبول 
وهذا جزء من المخطوط شكل رقم )4).

 

  
 
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 
  

 

  
 

شكل رقم )4)

وأّما رسالة )بيتي الرقمتين( فهي يقيًنا لسرّي الدين الدرورّي المتوفى )1066هـ(، آية ذلك ورود 
مصّورتها في مجموعة سرّي الدين المحفوظة في مكتبة راغب باشا باستنبول بجمهوريّة تركيا، وهي 

آخر رسالٍة في المجموعة.

الرقم  باشا برقم )2)19( وتحت  الدين في فهارس مكتبة راغب  كما ورد ذكرها ونسبتها لسرّي 
الحميدّي 2)14 / )2)24.كما هو مبيّن في الشكل رقم ))).

 

  
 
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 
  

 

  
 

شكل رقم )))

)1) يُنظر: فهارس مكتبة راغب باشا باستنبول: 8/ 707.

)2) يُنظر: فهارس مكتبة راغب باشا باستنبول: 8/ 708.
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وياُلحظ أّن تاريخ وفاة سرّي الدين هنا هو )بعد 1070هـ( وهي الرواية الثانية لوفاة الرجل عند 
ُمعّدي فهارس مكتبة راغب باشا إلى جوار الرواية األولى وهي )1066هـ( وقد أشرنا إلى ذلك في 

قسم الدراسة من رسالة )في نسوٍة حواّج(.  

• منهج التأليف:

- في رسالة )نسوة حواج(:

اعتمد المؤلّف أسلوًبا منطقيًّا في بناء رسالته وتحرير مسائله، فبدأ بذكر نّص المسألة: )ففي باب 
الجيم من الصحاح: ونسوٌة حواّج بيت الله..إلخ(، ثُّم ثنّى بطرح اإلشكال القائم فيها: )وإشكاله ظاهٌر، 
فإّن اسم الفاعل عند إضافته يحتمل..إلخ(، ثُّم ختم بتوجيه اإلشكال: )وأقول: توجيهه أّن اسم الفاعل لما 

كان حقيقًة..إلخ(.

وقد يِعنُّ له أن يعترض على نفسه ويستكنه ما قد يدور في خلد قارئه من تساؤالت واعتراضات، 
إلى  يطمئن  ويجعله  الكاتب  بإنصاف  يثق  القارئ  يجعل  مسلٌك  وهو  بنقضها.  نفسه  يُلزم  ثُّم  نها،  فيُدّوِ

تحريره المسائل.

تنّوعت مصادر االحتجاج عند المؤلِّف ما بين: القرآن الكريم، وكتب الفقه )عيون المسائل(، وكتب 
اللغة )الصحاح(، ورأي الجمهور، وغاب االحتجاج بالحديث النبوّي وعيون الشعر ومأثور النثر ُربّما 

بسبب صغر الموضوع وانحصاره في قضيٍّة ضيّقٍة.

 المؤلّف يحيل على كتبه التي استقى منها ماّدة رسالته بذكر الكتاب والباب، وهو منهٌج رائٌد في 
التوثيق والعزو، ففي رسالته )نسوة حواّج( نقف على قوله: ففي باب الجيم من )الصحاح(..إلخ، وقوله: 

في باب حّد السرقة نقاًل )عن عيون المسائل(..إلخ.  

النصوص سقٌط  فقد وقع في بعض هذه  النصوص من مصادرها،  نقل  دقيًقا في  المصنّف  لم يكن 
وزيادٌة وتحريف على ما وّضحناه في موضعه من البحث.

- وفي )رسالة في ماذا(:

عرض المؤلّف موضوع المخطوط على أّنه ظاهرٌة لغويٌّة شائعٌة في االستعمال اللغوّي ال ظاهرة 
لغويّة نظريّة )فمن األلفاظ الدائرة على األلسنة قولهم: كان ماذا ونحوه( مّما منح الرسالة بعًدا تداوليًّا 

مغايًرا للرسالتين اأُلخريين.

)الكشاف(،  التفسير  وكتب  العلوم(،  و)مفتاح  المفتاح(  )شرح  البالغة  كتب  الرسالة  في  حضرت 
والشعر العربّي، ورأي الجمهور، وغاب االستشهاد بالقرآن الكريم والحديث النبوّي ومأثور النثر.

العلوم وشرح  )مفتاح  سبقوه  الذين  العلماء  عند  الظاهرة  وثّقت  التي  المصادر  على  المؤلّف  أحال 
المفتاح والكّشاف(، وهو مسلٌك يكشف عن إنصافه وعدم اّدعائه السبق في رصد الظاهرة.
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بدأ المؤلّف بعرض توجيهات العلماء السابقين للظاهرة، ثُّم ختم بعرض ما يراه هو من تخريج لها، 
األمر الذي يشي بتواضع الرجل وتأّدبه مع ذوي الفضل والسبق من العلماء. وأحياًنا كان يعّقب على 

آراء السابقين ويُفنّدها ويذكر ما فيها من خلل.

لم يكن المؤلّف دقيًقا في نقل النصوص المقتبسة، يظهر ذلك في التحريف الذي وقع في بيتي الشاهد 
بوضع عبارة )ليت شعري( مكان عبارة )دون علٍم( في الشطر الثاني من البيت الثاني.

- وفي رسالة )بيتي الرقمتين(:

في  الطلبة  بعض  من  حقيقيًّا صادًرا  السؤال  يكون  وقد  وجواٍب،  سؤاٍل  من  رسالته  المصنّف  بنى 
حلقات الدرس، وقد يكون سؤااًل متخياًّل اتّخذه المؤلّف مدخاًل لطرح أفكاره أو اإليحاء إلى طلبة العلم 

بأّن التعلّم الحقيقّي ينبغي أن يُبنى على طرح األسئلة وتتبُّع اإلشكاالت.

السؤال فيه نوع إيهاٍم بأّن )بيتي الرقمتين( ظّل اإلشكال فيهما قائًما دون توجيٍه حتّى زمن المؤلّف، 
والحاُل أنّه قد ظهرت رسائل في توجيه بيتي الرقمتين قبل زمن سرّي الدين وفي زمانه على الوجه 
الذي بيّناه في تعليقنا على الرسالة، أّما السؤال عن بيتي مجنون ليلى فقد ذكر المصنّف آراء العلماء 

السابقين في توجيههما ثُّم ختم بذكر ما فتح الله عليه به في تخريجهما. 

في مناقشة القضايا اعتمد المؤلّف أسلوب عرض اآلراء والحجج وقرن ُكّل واحٍد منها بموقفه منه 
قبواًل أو رفًضا. 

يشي   منهٌج  رأيه هو، وهو  بذكر  ثُّم عقَّب  القضيّة،  في  اآلخرين  العلماء  آراء  بعرض  المؤلّف  بدأ 
بتأّدبه مع غيره من العلماء وتوقيره إيّاهم وتواضعه الجّم.  

وّظف المؤلّف بعض مصطلحات العلوم اأُلخرى، مثل: مصطلح )وحدة الوجود( الذي استعاره من 
حقل علم العقيدة، ومصطلح )مفهوم المخالفة( من علم األصول.

وكتب  والشعر،  النبوي،  والحديث  الكريم،  القرآن  بين  ما  الرسالة  في  االحتجاج  مصادر  تنّوعت 
النحو، وكتب الفقه وأصوله، وكتب البالغة، وكتب العقيدة.

النّص كما ورد في  تأدية  الدقة في  اقتباس النصوص من مصادرها بين  المؤلّف في  تفاوت منهج 
هذا  لنّص  المخالفة  بعض  مخالٌف  وهو  ما  مصدٍر  إلى  المنقول  النّص  نسبة  وبين  األصلّي  مصدره 

المصدر ومطابٌق لنّص مصدٍر آخَر.

عزا المؤلّف بعض التوجيهات التي أوردها لبيتي الرقمتين إلى أصحابها كما في التوجيهات األّول 
والخامس  الثاني  التوجيهات  في  كما  اآلخر  بعضها  عزو  أغفل  حين  في  والعاشر،  والرابع  والثالث 

والسادس والسابع والثامن والتاسع.
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واألسلوب: • اللغة 

استثنائّيٍ  قارئ  إلى  وتحتاج  العادي؛  القارئ  مستوى  فوق  غامضٌة  ومعانيه  منطقيّة  المؤلّف  لغة 
عديدٍة  مّراٍت  عباراته  قراءة  إلى  تُضطّر  وقد  اإلشارة،  الواسعِة  العبارة  الكثيفِة  المنطق  بلغة  متمّرٍس 

لتحرير المسائل، ثُّم تخُرج منها بغير طائل.

الغموض عند الرجل متفاوت النسبّة في الرسائل الثالث، ففي حين ترتفع نسبة الغموض في رسالته 
)نسوٌة حواّج(؛ ألنّها ذات صبغة نحويّة بحتة، نجدها تنخفض في رسالة )بيتي الرقمتين(؛ ربما ألنها 
لغٌة شعريٌّة، لتصل إلى الحّد األدنى في )رسالة في ماذا(، ُربّما لقصرها وضيق مساحة االستعراض 

اللغوّي فيها.

كشفت الّرسائل الثالث عن ملكِة )الِحجاج المنطقّي( عند المصنّف، التي تمثّلت في طرح اإلشكاالت 
وعرض حجج المخالفين ثُّم نقضها بالحجج المنطقيّة، وقد تجلّت هذه الملكة في أبدع صورها في قوله 
في رسالة )نسوة حواّج(: )فإن كان يرى رأي الجمهور من امتناع عمل اسم الفاعل بمعنى الماضي 
كانت اإلضافة معنويًّة، فيؤّدي إلى نعت النكرة بالمعرفة، وإن كان مّمن وافق الكسائّي في جواز عمله 

بمعنى الماضي بطل ما مّر من توجيه كالمه(.  

استهّل المصنّف رسائله الثالث بعبارة االستهالل: الحمد لله وسالٌم على عباده الذين اصطفى، وهي 
الزمٌة أسلوبيّة، في معظم مجموعة الرسائل الدَّروريّة.

بعبارة  حواّج(  )نسوة  رسالة  ُختمت  حين  في  نوعها،  كان  أيًّا  الخاتمة  من  ماذا(  في  )رسالة  تخلو 
االحتراس: )هذا ما الح للنظر، والمأمول أن ينكشف بما هو أظهر(، وهو مسلك العلماء األفاضل في 
إظهار التواضع في عقب تحرير المسائل، وقد تضّمنت وصف المؤلِّف نفَسه بكلمة )الحقير(، وقد كان 
تقليديًّة في  الرقمتين( فجاءت خاتمتها  )بيتي  أّما رسالة  الفقير.  أو  العاجز  كلمتي:  بمثل  ُغنيٌة عنها  له 

الحمد والصالة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.  

تخلو المخطوطات الثالث من ظاهرة رسم همزة القطع، وهي ظاهرٌة عاّمة في مخطوطات التراث 
العربّي قاطبًة.

برزت في مخطوطي )رسالٌة في ماذا( و )بيتي الرقمتين( ظاهرٌة صوتيٌّة الفتٌة هي ظاهرة تحقيق 
الهمزة وتسهيلها، ولعّل ذلك يعكس سمًة من سمات لغة العصر، يُنظر الشكالن رقم )1( و )2).

 

  
 
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 
  

 

  
 

شكل رقم )1( كلمتا: الدايرة وزائدة من مخطوط )رسالة في ماذا(
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شكل رقم )2( كلمتا: زائدة وزايدة من مخطوط )بيتي الرقمتين( 

•	وصف المخطوطات:

باستنبول  باشا  المحفوظة في مكتبة راغب  الدين  تقع ضمن مجموعة سرّي  رسالة )نسوة حواّج( 
برقم )1949(، وتحت الرقم الحميدّي )2)14/ 21(، وهي عبارٌة عن لوحٍة واحدٍة من وجهين: 238 
/ أ، ب. والحال كذلك بالنسبة لـ )رسالة في ماذا( فهي ضمن مجموعة سرّي الدين )أيًضا( الُمشار إليها 
آنًفا برقم )1)19( وتحت الرقم الحميدّي )2)14/ 23(، ويشغل المخطوط السطر األخير من الوجه 
)ب( من اللوحة )238(، ونصف الوجه )أ( تقريًبا من اللوحة رقم )239(، وكذلك حال رسالة )بيتي 
الرقمتين( فهي ضمن المجموعة نفسها برقم )2)19( وتحت الرقم الحميدّي )2)14/ 24(، وتشغل 

الرسالة الثالثة األوجه األخيرة من المجموعة )239/ أ، ب(، )240/ أ(.

الواحد تسع عشرة كلمًة في  ثمانيٌة وثالثون سطًرا، في السطر  عدد سطور رسالة )نسوة حواّج( 
الحّد األعلى وأربع عشرة كلمًة في الحّد األوسط، وفي السطر األخير كلمتان، في حين أّن )رسالة في 
الحّد األعلى وتسُع  الواحد تسَع عشرة كلمًة في  السطر  ماذا( عدد سطورها خمسة عشر سطًرا، في 
داخاًل  سطًرا  وخمسون  ستٌّة  فمجموع سطورها  الرقمتين(  )بيتي  رسالة  أّما  األدنى،  الحّد  في  كلماٍت 
فيها العنوان، وعدد كلمات السطر الواحد من المخطوط هو تسع عشرة كلمة في الحّد األعلى وكلمتان 

)فقط( في الحّد األدنى.

ياُلحظ أّن رسالتي )نسوٌة حواّج( و )رسالة في ماذا( ليس لهما عنواٌن مزبوٌر في أعالهما، كما هو 
المألوف في ُجّل رسائل مجموعة )سرّي الدين(، كما في الشكل رقم ) 6 (، ) 7 (:

  
 

  
 

  
 
  

 
  

 

 

  
 

  
 

 

  
 

 

 
 

  شكل رقم ) 6 ( خلّو رسالة )نسوة حواج( من العنوان
 

  
 

  
 
  

 
  

 

 

  
 

  
 

 

  
 

 

 
 

شكل رقم ) 7 ( خلّو )رسالة في ماذا( من العنوان 
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عنواني  وضعوا  الذين  هم  باستنبول  باشا  راغب  مكتبة  مخطوطات  فهارس  ُمعّدي  أّن  شّك  وال 
الرسالتين استنباًطا مّما ورد في متن المخطوطين)1). 

أّما مخطوط )بيتي الرقمتين( فعلى الرغم من أّن له عنواًنا مزبوًرا في أعاله كما في الشكل رقم )8).

  
 

  
 

  
 
  

 
  

 

 

  
 

  
 

 

  
 

 

 
 

شكل رقم ) 8 ( وجود عنواٍن  لرسالة ) بيتي الرقمتين ( مزبوٍر في أعالها.

األّول: كون  يحمل مؤّشرين مهّمين:  العنوان  فإّن هذا  الدراسة،  أخويه حقل  ينماز عن  بذلك  وهو 
العنوان من صنيع معّدي فهارس مكتبة راغب باشا وليس من صنيع المؤلّف، والثاني: أّن المخطوط 

ليس بخط يد المؤلّف.

يظهر ذلك في استعمال ضمير الغائب )له( وفي جملة الدعاء )روحت روحه(  التي تحمل أيًضا 
المعبّر عنه  الناسخ إلى مؤلّف المخطوط  الغائب فيه  إشارٌة من  الغائب، فإّن استعمال ضمير  ضمير 

بضمير الغائب.

إذا  العادة إال  الغائب في  لنفسه بضمير  الدعاء اإلشارة نفسها؛ ألّن اإلنسان ال يدعو  وتحمل جملة 
الله له، ويؤّكد ذلك )أيًضا( خلّو المخطوط من  سبقه بذكر اسمه كأن يقول: كتبه فالن بن فالن غفر 

مثل هذه العبارة. 

وأخيًرا نلحظ أّن العنوان غير مطابٍق لمحتوى المخطوط، فهو يشير إلى بيتي الرقمتين فقط، في حين 
أّن المخطوط يتضّمن الحديث عن بيتي مجنون ليلى أيًضا، بل إّن بيتي المجنون قد استغرق توجيههما 
أكثر من ثالثة أرباع  المخطوط، ويبدو أّن واضع العنوان قد قصره على بيتي الرقمتين؛ ألّن المؤلف 

ابتدأ بذكرهما.

الرسائل الثالث، بل رسائل المجموعة كلّها ُكتبت بخّطٍ واحد جميٍل)2)، واستُعمل اللون  األسوُد في 
ُمجمل الرسائل، في حين استُعمل فيها اللون األحمر في الكلمات التي يُراد من القارئ التركيز عليها 

ألهّميّة ما سيأتي بعدها من أفكار، كما في الشكل رقم ) 9 (: 

)1) يُنظر: فهارس مكتبة راغب باشا: 8/ )70، 707.
)2) في رسالة )نسوة حواج( ما يشي بكون المخطوط بخّط المصنّف سرّي الدين نفسه، وهو قوله: ) قاله وكتبه...محّمد 
سرّي الدين( ، وفيها خطأٌ شنيٌع يأبى ذلك هو قوله: فإن لم يكّن قد حججن قلَت: )حوايج( !! وصواب ذلك قواًل 
واحًدا )حواِجج(، وهذا الخطأ ال يصدر إال من ناسٍخ وظيفته النسخ فقط دون وعٍي بمضمون ما يكتب، وحاشا أن 

يصدر عن عالٍم بمكانة سرّي الدين وقدره الجليل.
ومن زاويٍة أخرى قد ال تُعدُّ جملة )وكتبه( دلياًل على كون المخطوط الذي بين أيدينا بخّط سرّي الدين، فقد تكون   
ُهناك نسخٌة كتبها سرّي الدين بخط يده فعاًل  ثُّم جاء ناسٌخ آخر فكتب النسخة التي بين أيدينا من نسخة سرّي الدين 

األصليّة التي كتبها بخط يده.
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شكل رقم ) 9 (

كالهمزة  الحاشية،  على  اإلحالة  رموز  رسم  وفي   )،( الفاصلة  رسم  في  اللون  هذا  استُعمل   كما 
) ء ( وغيرها، واستُعملت الشرطة باللون األحمر )أيًضا( للداللة على بداية الفقرة.

إلى  المعزّو  النّص  في  واحٌد  واحدٌة وتحريٌف  زيادٌة  وفيه  واحٌد،  فيه سقٌط  )نسوٌة حواّج(  مخطوط 
الصحاح، ويخلو من همزات القطع، كما يخلو من عالمات اإلعراب إال فيما ندر، كاستعمال الفتحة 

عالمًة على النصب، كما في الشكل رقم )3).

  
 

  
 

  
 
  

 
  

 

 

  
 

  
 

 

  
 

 

 
 

شكل رقم )3)

في حين يخلو مخطوط )رسالة في ماذا( من السقط والتحريف والتصحيف والزيادة، وكذلك الحال 
بالنسبة لمخطوط )بيتي الرقمتين( فهو كامٌل ليس فيه سقٌط وال زيادٌة وال تحريٌف وال تصحيٌف.

ظاهرة تكرار العبارة وقعت في مخطوط )نسوة حواج( في موضٍع واحٍد فقط، وخال المخطوطان 
اآلخران من هذه الظاهرة. يُنظر الشكل رقم )4)

  
 

  
 

  
 
  

 
  

 

 

  
 

  
 

 

  
 

 

 
 

شكل رقم ) 4 ( تكرار عبارة )أي يجوز( في مخطوط )نسوة حواج(.

خال مخطوط )رسالة في ماذا( من الخاتمة خالًفا ألخويه، في حين انماز مخطوط )نسوة حواّج( عن 
أخويه بتوثيق نسبة التأليف والكتابة إلى محّمد سرّي الدين )وإن كانت نسبة الكتابة فيها نظر كما اشرنا 
سابًقا(، وفي حين خلت المخطوطات الثالث من اإلشارة إلى تاريخ كتابتها أو تاريخ نقلها من المسّودات 

إن كان لها مسّودات، كما هو الحال في كثيٍر من مخطوطات مجموعة سرّي الدين.

•	منهجي في التحقيق:

سرُت في تحقيقي لهذه الرسائل الثالث على وفق مجموعٍة من القواعد العلميّة المتعارف عليها التي 
تتناسب مع طبيعة عمليّة التحقيق وإجراءاتها الخاّصة، وذلك على النحو اآلتي:

إعادة كتابة النّص المحّقق على وفق قواعد الكتابة واإلمالء الحديثة ما استطعت إلى ذلك سبياًل،  	•
مع ضبط كامل النص بالشكل.
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نظًرا ألّن ُكّل مخطوٍط من المخطوطات الثالثة المحّققة هو النسخة الوحيدة التي عثرت عليها  	•

من الرسالة، فقد اعتمدت على هذه النسخة في عمليّة التحقيق، وقابلتها مع النسخة التي فّرغتها لها 
عّدة مراٍت بمعيّة بعض الفضالء من الزمالء ذوي االهتمام بالتحقيق.

ما ثبت لي يقيًنا كونه خطأً من الناسخ أصلحته في المتن وأشرت إلى ذلك في الهامش. 	•

المخطوط من  ما زيد على متن  بينهما  ]  [ ألضع  المعكوفين  المعقوفين/  القوسين  استعملت  	•

خارجه، كتخريج اآليات القرآنيّة، والعناوين الفرعيّة التي استحدثتها، كـ ]مقّدمة المخطوط[..إلخ.

والتفسير  بالشرح  المخطوط  في  لغويٍّة  قضايا  من  تخريجه  إلى  الحاجة  دعت  ما  خّرجُت  	•

والتحليل. 

عزوت اآليات القرآنيّة بذكر السورة ورقمها برواية حفٍص عن عاصٍم. 	•

ما اقتبسه المصنّف من كالم غيره وثّقتُه بالرجوع إلى المصدر األصلّي ما أمكن، وقارنته به،  	•

ثُّم أشرُت إلى مدى المطابقة بينهما. 

لتسهيل فهمه والتعامل معه، ووضعت ُكل عنواٍن  النّص؛  قمت بوضع عناوين فرعيّة داخل  	•

منها بين معقوفين لتمييزه من كالم المصنّف في متن المخطوط.

من  األولى  الكلمة  قبل  الصفحة  رقم  بوضع  المخطوط  صفحات  من  صفحٍة  ُكّل  إلى  أشرت  	•

السطر األّول مشفوًعا بالرمز ) أ ( للصفحة اليمنى وبالرمز ) ب ( للصفحة اليسرى. 

•	صور من مخطوط )رسالة لغويّة في نسوة حواج(:

  
 

  
 

  
 
  

 
  

 

 

  
 

  
 

 

  
 

 

 
مقدمة المخطوط 
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 مقدمة المخطوط 
  

  
 

 خاتمة المخطوط واسم المؤلّف 
  

 :(رسالة في ماذا) صور من مخطوط 
   

 
 

 مقّدمة المخطوط 
  

  
 

  خاتمة المخطوط 
 :(في بيتي الرقمتين) صور من مخطوط  رسالة 

 
 

 
 

 مقّدمة المخطوط 

خاتمة المخطوط واسم المؤّلف
•	صور من مخطوط )رسالة في ماذا(:

 مقدمة المخطوط 
  

  
 

 خاتمة المخطوط واسم المؤلّف 
  

 :(رسالة في ماذا) صور من مخطوط 
   

 
 

 مقّدمة المخطوط 
  

  
 

  خاتمة المخطوط 
 :(في بيتي الرقمتين) صور من مخطوط  رسالة 

 
 

 
 

 مقّدمة المخطوط 

مقّدمة المخطوط

 مقدمة المخطوط 
  

  
 

 خاتمة المخطوط واسم المؤلّف 
  

 :(رسالة في ماذا) صور من مخطوط 
   

 
 

 مقّدمة المخطوط 
  

  
 

  خاتمة المخطوط 
 :(في بيتي الرقمتين) صور من مخطوط  رسالة 

 
 

 
 

 مقّدمة المخطوط 

خاتمة المخطوط
•	صور من مخطوط  رسالة )في بيتي الرقمتين(:

 مقدمة المخطوط 
  

  
 

 خاتمة المخطوط واسم المؤلّف 
  

 :(رسالة في ماذا) صور من مخطوط 
   

 
 

 مقّدمة المخطوط 
  

  
 

  خاتمة المخطوط 
 :(في بيتي الرقمتين) صور من مخطوط  رسالة 

 
 

 
 

 مقّدمة المخطوط 
مقّدمة المخطوط
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خاتمة المخطوط خاتمة المخطوط 

ثانيا-النّصوص المحّققة

النّص األول:  

]عنوان المخطوط[
 )رسالٌة لُغويٌّة: في نسوٍة حواّج()1)

]مقّدمة المخطوط[

]238/أ[ اْلَحْمُد لِلَّه، َوَسالٌم َعلى ِعباِدِه الَِّذْيَن اْصَطفى، َوَبْعُد: 

]متن المخطوط[

َقْد  ُكنَّ  إِذا  )باإلضافة(:  وجّل[)3)  ]عّز  اللِه  َبْيِت  َحواجُّ   "َوِنْسَوٌة  حاِح)2):  الّصِ ِمْن  اْلجْيِم  باِب  َففي 
َحَجْجَن، َفإِْن)4) لَْم َيُكنَّ ]َقْد[))) َحَجْجَن، ُقْلَت: َحواّج)6) َبْيَت اللَِّه، َفَتْنِصُب اْلَبْيَت؛ أِلَنََّك تُرْيُد التَّْنوْيَن في 

)1) أشرنا سابًقا إلى أّن هذا العنوان ليس مزبوًرا في أعال المخطوط، ولكنّه من وضع معّدي فهارس مكتبة راغب باشا.
)2) هو تاج اللغة وصحاح العربيّة، للجوهرّي، وستأتي ترجمته. 

)3) ما بين المعكوفين ساقٌط من المخطوط وهو مثبٌت في نّص الصحاح، وال مجال للقول إّن النقل كان بالمعنى؛ ألّن 
النّص كلّه مطابٌق لنّص الصحاح باستثناء هذا الموضع وموضعان آخران سيأتيان، وقد يُقال: لعّل سرّي الدين 

أخذ عن نسخٍة من الصحاح ليس فيها ما أثبتناه من سقٍط، وهو وجٌه محتمٌل.
)4) الذي في نّص الصحاح: )وإن( بالواو، وهو تحريٌف.

))) ما بين المعكوفين زائٌد على نّص الصحاح.
)6) في األصل: حوايج، وهو خطأٌ بيٌّن من الناسخ، وقد أثبتها الناسُخ قبُل في قوله: نسوة حواٌج، وبعُد في ثالثة مواضع 
من المخطوط، ولعّل وجود هذا الخطأ وأمثاله يُعّد دلياًل على أّن المؤلّف لم ينسخ المخطوط بيده؛ الستبعاد صدور 

مثل هذا الخطأ عن مثله وهو من هو في العلم.
وقد تركنا كلمة )حواّج( بال تنوين الرفع )وهي تستحّقه معنًى(؛ ألنّها ممنوعٌة من الصرف، وبال ضّمة رفٍع؛ ألنّها   

ستكون )حينئٍذ( مضافًة، وذلك خالُف الُمراد.  
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َفيُدّل)2)  َزْيًدا َغًدا(،  َزْيٍد أَْمِس(، َو )ضاِرٌب  يُقاُل: )هذا ضاِرُب  َيْنَصِرُف)1)،  َكما  أَنَُّه ال  إاِّل  )َحواّج(، 
ِبَحْذِف التَّْنِويِن َعلى أَنَُّه َقْد َضَرَبُه)3)، وِبإِْثباِت التَّْنوْيِن َعلى أَنَُّه لَْم َيْضِرْبُه")4). انتهى.

َوإِْشكالُُه ظاِهٌر، َفإِنَّ اْسَم اْلفاِعِل )ِعْنَد إِضاَفِتِه( َيْحَتِمُل ُكالًّ ِمَن اأْلَْزِمَنِة الثَّالَثِة، َوِعْنَد َتْنِوْيِنِه َيْحَتِمُل 
اْلحاَل َواالْسِتْقباَل َحتّى يَُقيََّد))) ِبما يَُعيُِّن أََحَدُهما، َفَكْيَف َيُدلُّ َحْذُف التَّْنِوْيِن َعلى اْلُحُصْوِل ِفي اْلماِضي، 

َوإِْثباتُُه َعلى َعَدِمِه؟)6).

 َوأَقْوُل: َتْوجيُهُه)7) أَنَّ اْسَم اْلفاِعِل  لَّما كاَن َحقْيَقًة فيَمْن الَبَس اْلَحَدَث باْلِفْعِل، َوكاَن اأْلَْصُل ِفْيِه أاَّل 

ال  أنّه  إاّل  وقوله:  األصل،  على  التنويَن  الكلمة  هذه  استحقاق  إلى  إشارٌة  )حواّج(،  في  التنوين  تريد  ألنّك  قوله:   (1(
ينصرف: بياٌن للعلّة المانعة من هذا االستحقاق، وهي كوُن كلمة )حواّج( ال تنصرف، وعلّة منع الصرف كونُها 

جاءت على صيغة منتهى الجموع، وهي ما كان بعد ألف جمعه حرفان أو ثالثٌة أوسطها ياٌء ساكنٌة.
للمجهول، عطًفا  بالياء وبالبناء  الكلمة  أثبتناه من كون  )2) في األصل: فىدل )بدون نقط(، والسياق يشهد بصواب ما 

على قوله: )فيُقاُل( السابق.
)3) في األصل: َصَرَبُه )بالصاد(، وهو خطأٌ واضٌح من الناسخ، والكلمة بالضاد كما أثبتناها في المتن، يشهد لذلك كلمة 

)ضارب( السابقة، وكلمة )يضربه( الالحقة.
)4) النّص في الصحاح كاآلتي: )ونسوٌة حواّج بيت الله عّز وجّل باإلضافة: إذا ُكّن قد حججن، وإن لم يكّن حججن 
قلت: حواجُّ بيَت الله فتنصب البيت؛ ألنك تريد التنوين في )حواّج( إال أنّه ال ينصرف، كما يُقال: هذا ضارب 
زيٍد أمِس، وضارٌب زيًدا غًدا، فتدّل بحذف التنوين على أنّه قد ضربه ، وبإثبات التنوين على أنّه لم يضربه (: 

تاج اللغة وصحاح العربيّة: 1/ 304.
))) هذا القيد مطلوٌب )أيًضا( في اسم الفاعل الُمضاف، فاسم الفاعل في قولنا: هذا ضارُب زيٍد، يحتمل األزمنة الثالثة، 
فإذا أضفنا إلى الجملة نحو: )أمِس، أو اآلن، أو غًدا( كانت هذه اإلضافة/ الزيادة قيًدا معيًِّنا داللَة اسم الفاعل على 

زمٍن معيٍّن.
)6) سؤال اإلشكال هذا الذي وضعه المصنّف على عبارة الجوهرّي فيه إشكال؛ إذ كان ينبغي أن يقف سؤال اإلشكال 
عند قوله: )في الماضي(، فيُقال: فكيف يدّل حذف التنوين على الحصول في الماضي؟ ألّن هذا هو الُمشكل؛ فإّن 
حذف التنوين واإلضافَة يجعالن االسم محتماًل األزمنة الثالثة كما ذكر الُمصنّف، فيكون تخصيص االسم بالداللة 
على الحصول في الماضي مشكاًل. أّما إثبات تنوين اسم الفاعل، فهو قيٌد لداللته على الحال واالستقبال فقط دون 
الماضي، وقد ذكر ذلك المصنّف قبُل، فال إشكال في عبارة الجوهرّي إًذا، وال معنى لتتّمة سؤال اإلشكال الذي 
وضعه المصنّف؛ ألّن إثبات تنوين اسم الفاعل يُدلُّ )فعاًل( على عدم الحصول في الماضي. وقد تنبّه المصنّف 
؛ إِْذ ال َيْعَمُل  لهذا المعنى الحًقا، فقال عن اسم الفاعل المنّون )فاعٌل(: )َوَمتى َنَصَب ما َبْعَدُه، اِْنَتَفْت إِراَدُة الُمِضّيِ

ِبَمْعناُه(.
)7) هذا التوجيه هو توضيٌح من المؤلّف وبسٌط لعبارته السابقة التي وردت في سياق اإلشكال، وهي قوله: )اْسَم اْلفاِعِل 
)ِعْنَد إِضاَفِته ( َيْحَتِمُل ُكالًّ ِمَن اأْلَْزِمَنِة الثَّالَثِة( ، وفحوى هذا التوجيه أّن اسم الفاعل إذا أُضيف إلى ما بعده ولم 
توجد قرينٌة تعيّن زمن حدوثه في أحد األزمنة الثالثة، كانت داللته مطلقًة محتملًة األزمنة الثالثة جميًعا، يقول 
)عبّاس حسن( عن هذا النوع من المشتّقات بأنّها: " المشتّقات التي ال دليَل معها على نوع الزمن الذي تحّقق فيه 
معناها، نحو: قائُد الطيّارة مأموُن القيادة...وتُسّمى هذه المشتّقات الخالية من الداللة الزمنيّة بـ )المشتّقات المطلقة 

الزمن(" النحو الوافي: 3/ ).  
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َيْعَمَل، َوإِذا َعِمَل َفِبَطرْيِق اْلَحْمِل َعلى اْلِفْعِل ؛ لُِمشاَبَهِتِه لَُه)1)، َفَمتى أُضْيَف َواَل َقرْيَنة، َوَجَب َحْملُُه َعلى 
اْلَحِقْيَقِة، َفيُِفْيُد ُمالَبَسَة الّذاِت لِْلَحَدث ِباْلِفْعِل ُمْطلًَقا.

َوأَّما ما َيْقَتِضْيِه ظاِهُر َقْولِِه: )َقْد َحَجْجَن( ِمْن َكْوِن َذلَِك فْي ُخصْوِص اْلماضْي، َفَيِجُب َصْرُفُه َعْن 
اْلُمالَبَسِة  َزماِن  ُمْطلَُق)3)  ِبها  أُريَد  ِعباَرِتِه(  )ِفْي  َحَجْجَن  أَنَّ صْيَغَة:  َعلى  ِبناًء  إِنَُّه  يُقاَل)2):  ِبأَْن  ظاِهِرِه 

)1) ههنا يقّرر المؤلّف أّن األصل في اسم الفاعل أاّل يعمل النصَب وأّن األصل فيه اإلضافَة وعمَل الجّر، وإْن َعِمَل 
النصَب فبطريق الحمل على الفعل المضارع ومشابهته إيّاه، وهذا الذي قّرره المؤلّف رأٌي قديٌم، فقد نُسب إلى 
الكسائّي قوله: "ويظهر لي أّن الجّر أولى؛ ألّن األصَل في األسماء إذا تعلّق أحدهما باآلخر اإلضافة، والعمل إنّما 

هو بجهة الشبه للمضارع، فالحمُل على األصل أولى" همع الهوامع: 3/ 6). 
 ، وأقول: هذا القول المنسوب إلى الكسائّي الذي أخذ به المؤلّف إنّما يصّح إذا كان الُمضاُف غيَر وصٍف مشتّقٍ  
فتكون اإلضافة والجّر أصاًل فيه، أّما إذا كان وصًفا مشتقًّا )كاسم الفاعل الذي هو نقطة البحث(، فإّن األصل فيه 
قطُعه عن اإلضافة وإعمالُه النصَب حماًل على الفعل المضارع؛ ألنّه إنّما بُني من أّول األمر على مشابهته إيّاه، 
فصارت مشابهته الفعل المضارع وحمله عليه أصاًل، وحّق المشبَّه أن يأخذ حكَم المشبَّه به، ولّما كان المشبَّه به 
)وهو المضارع( يعمل النصَب وال يعمل الجر، كان حّق المشبّه به )وهو اسم الفاعل( أّن يعمل النصَب )بحسب 
أصل وضعه(، وإذا عمل الجرَّ كان هذا على خالف األصل وخالف األولى. "قال أبو حيّان: وظاهُر كالم سيبويه: 

أّن النصَب أولى من الجّر" همع الهوامع: 3/ 6).  
  ويُجلّي عبّاس حسن هذه الفكرة بقوله:"... ففي مثل: الصديُق خالُص النصِح )باإلضافة( يكون التقديُر الملحوُظ في 
النفس هو: الصديُق خالٌص النصَح، والمعنيان متّحدان، ولكّن األسلوَب الثاني الخالي من اإلضافة هو األصُل...
والمخالفة – لداٍع قوّيٍ – هي مخالفٌة لألصل، والداعي لها أمٌر طارٌئ له اعتباره، ولكنّه ال يُنسينا األصَل األّوَل 

المكيَن" النحو الوافي: 3/ 34.
)2) ههنا يوّجه المصنّف قوَل الجوهرّي: )قد حججن( في تفسير معنى إضافة اسم الفاعل إلى معموله في عبارة )ونسوٌة 
حواجُّ بيِت الله( مع ما في هذا التفسير من إشكاِل تخصيِص زمِن الحّجِ بالماضي، بأنّه ينبغي أن يُحمل على غير 

ظاهره بأن يُوّجه توجيهاٍت ثالثٍة:
- األّول: أن يكون قوله: )قد حججن( مجاًزا ُمرساًل عالقتُه التقييد واإلطالق، فقد عبّر بالمقيّد وهو الزمن الماضي   
وأراد المطلق وهو عموم األزمنة الثالثة، وبيانه أنّك إذا قلت: )الحاّج  هو الذي حّج(، يكون ظاهره أن وصف 
الذي يحّج اآلن والذي  الماضي، لكّن معناه عامٌّ مطلٌق، فالحاّج )أيًضا(  بالحّج في الزمن  بَمْن قام  )الحاّج( مقيٌّد 

سيحّج مستقباًل.
الله( باإلضافة، داالًّ على  بيِت  الجوهرّي: )قد حججن( في تفسير قوله: )ونسوة حواجُّ  الثاني: أن يكون قول   -  
إن حصل في زمن  نطقك بوصف )حواّج(  أّن زمَن  أيًضا من جهة  الحاضر  الزمن  في  للحدث  الفاعل  مالبسة 
مالبسة الفاعل للحدث فإنّه يصّح تفسيره بقولك: قد حججن؛ ألّن زمن المالبسة قد بدأ قبل زمن النُّطق باسم الفاعل 
ا في الزمن الحاضر، فلّما كانت مالبسة حدث الحّج قد بدأت في زمٍن ماٍض على زمن  )حواّج(، وما زال مستمرًّ
النطق باسم الفاعل وما زالت مستمّرًة في الزمن الحاضر، صّح تفسير الوصف باسم الفاعل المضاف )حواجُّ بيِت 

اللِه( بالفعل الماضي )قد حججن(؛ )ألنّه إذا حصل في الحال فقد حصل في الماضي( على حّد تعبير المصنّف.
الفاعل  اسم  ن  نُّوِ فإذا  المستقبل،  الداللة على  الماضي ومحتماًل  داالًّ على  قوله: )قد حججن(  أن يكون  الثالث:   -  
وانتصب معمولُه انتفى الماضي وتعيّن المستقبل فقط. أّما الحاُل فال داللة عليه أصاًل؛ ألنّه ليس قسًما من أقسام 

الزمن؛ إذ هو حاصُل جمع أواخر الزمن الماضي مع أوائل الزمن المستقبل.  
)3) في حاشية المخطوط: قوله مطلق زمان.. إلخ على ما ذكر بعُض الُمحّققين في شرح الحاجبيّة من أّن األفعال الواقعة 
في التعريف مجّردٌة عن الزمان المعيّن مجاًزا مشهوًرا، وفي المعنى أّن األفعال التي لإلنشاء مجّردٌة عن الزمان. 

ونقل الدمامينّي عن ابن الحاجب: أّن فعل الشرط قد يُستعمل في مطلق الزمان، فيشمل الماضي والُمستقبل.  
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ِباْلِفْعِل، ال ُخصْوُص اْلماضي َمَجاًزا ُمْرًساًل ِبَعالَقِة اإلْطالِق والتَّْقِيْيِد، َفَيْنَتِظُم اْلحاُل. 

أَواِخِر  ِمْن  ِبأَْجزاٍء  إاِّل  َيَتَحقَُّق  أَنَُّه ال  الماضي، ال  َفَقْد َحَصَل في  اْلحاِل،  إِذا َحَصَل في  أَنَُّه  أَْو َعلى 
الماضي، َفاْلُمَتَحّقُِق في الماضي صاِدٌق ِبالُمَتَحّقِِق في الحاِل، أَْو َعلى أَنَّ الحاَل لَْيَس ِقْسًما ُمْسَتِقالًّ ِمْن 
ِسوى  الَحقيَقِة  في  ماُن  الزَّ َفلَْيَس  الُمْسَتْقَبِل،  َوأَواِئِل  الماضي  أَواِخِر  ِمْن  أَْجزاٌء  ُهَو  إِْذ  َماِن؛  الزَّ أَْقساِم 

الماضي والُمْسَتْقَبِل، َفإِذا اْنَتفى الماضي ِبَقريَنِة النَّْصِب، َفَقْد َتَعيََّن الُمْسَتْقَبُل. 

ْرِف، َكَقْولِِه َتعالى چ  ڱ  ڱ  ڱ    َغْيَرأَّن)1) الـُمْسَتْقَبَل لَّما كاَن ُمتِّسًعا، َفُربَّما ُعيَِّن ُجْزٌء ِمْنُه ِبالظَّ
؛ إِْذ ال َيْعَمُل ِبَمْعناُه،  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ     چ ]الكهف: 23[  َوَمتى َنَصَب ما َبْعَدُه، اِْنَتَفْت إِراَدُة الُمِضّيِ
َقرْيَنُة  النَّْصَب،  َوإِْعمالِِه  اأَلَخّفِ  ِبَتْرِك  اِهِر  الظَّ َوُمْقَتضى  اأَلْصِل  إِلى ِخالِف  الُعدوَل  أِلَنَّ  الحاُل؛  َوَكذا 
إِراَدِة ِخالِف اأَلْصِل ِباْسِتْعمالِِه فيَمْن لَْم ياُلِبْس الَحَدَث َبْعُد)2)، ُمراًدا ِبِه االْسِتْقباُل الَّذي ُهَو َمْعًنى َمجاِزيٌّ 

)1) في حاشية المخطوط: "قوله: غير أّن..إلخ، جواٌب عّما يُقال: إذا كان التنوين والنّصب معيًّنا لالستقبال، فأّي حاجٍة 
إلى التقييد بالظرف في مثل: فاعٌل ذلك غًدا في اآلية".  

)2) ههنا يؤكد المؤلّف الفكرة التي عرضها قبُل والتي قررها قبله الكسائّي من أّن األصَل في اسم الفاعل اإلضافة وجر 
معموله وأّن إعماله النصب في معموله هو عدوٌل )إلى خالف األصل ومقتضى الظاهر( ، لكّن الجديد في طرحه 
هنا أنّه عّد هذا العدول انتقااًل من األخف )اإلضافة( إلى األثقل )النصب(، ثّم عّد هذا االنتقاَل قرينًة على إرادة 

خالف األصل، وكأّن األصل عنده هو الخّفة والثقل فرٌع عليها.  
وأقول: من المسلّم به في نظريّة اللغة أّن اللغات اإلنسانيّة تتّجه في نمّوها وتطّورها من الصعوبة إلى اليُسر ومن   
الثقل إلى الخّفة، وعليه يُصبح من نافلة القول أن نقّرر: أّن الثقل في اللغة هو األصل وأّن طلب الخّفة واالنتقال 

إليها هو عدوٌل عن هذا األصل.
"واعلْم  سيبويه:  يقول  القديم،  تراثنا  في  إليه  إشاراٍت  نقف على  اللغة  نظريّة  في  البحث  نتائج  أثبتته  الذي  وهذا   
أّن العرب يستخّفون فيحذفون التنوين والنون...فمن ذلك قوله عّز وجّل: )كّل نفٍس ذائقُة الموت( و)وإنّا مرسلو 
الناقة(...وقال الخليل: هو كائُن أخيك على االستخفاف، والمعنى: هو كائٌن أخاك"  كتاب سيبويه: 1/ )16 وما 

بعدها. 
فها هو إمام النحاة وشيخه أبو العربيّة يقرران أّن حذف النون والتنوين من اسم الفاعل العامل النصب وتحويله   
إلى اإلضافة هو لغرض التخفيف، فالتخفيف إًذا بحذف التنوين معدول إليه عن األصل، ويؤّكد هذا المعنى ابن 
السّراج )ت 316هـ( بقوله: "واعلم أنّه يجوز لك أن تحذف التنوين والنون من أسماء الفاعلين التي تجري مجرى 
الفعل...إنّما حذفت النون استخفاًفا، فلّما ذهبت النون عاقبها اإلضافة" األصول في النحو: 1/ 126. وكفى بقوله: 

)عاقبها اإلضافة( دلياًل على كون اإلضافة معدواًل إليها عن اسم الفاعل المنّون الذي هو األصل.



ثالث 
رسائل 
لغوّية

لسرّي 
الدين 

الدرورّي 
) ت: 

 1066
هـ(

179 آفاق الثقافة والتراث

َر هذا، َظَهَر ِسرُّ الُعدوِل)2) َعن اإِلضاَفِة في َقْولِِه َتعالى چ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ       لِْلُمْشَتّقاِت)1). َوإِذا َتَقرَّ
ڦ     چ ] البقرة:30 [.

َوالنُّْكَتُة في ِزَياَدِة)3) الَقْيِد في َقْولِِه َتعالى چ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ     چ ] الكهف: 23 [ 

)1) جاء في هذا المعنى: "مصطلح األصوليين أّن اسم الفاعل حقيقٌة في الحال مجاٌز في االستقبال" حاشية الدسوقي: 
3)1، وجاء فيها في تفسير العبارة السابقة: "وقولهم: )اسم الفاعل حقيقة في الحال( الُمراد: أنّه حقيقٌة في الحدث 
الواقع في الحال، ومجاٌز في الحدث الواقع في المستقبل، وليس المراد أنّه حقيقٌة في الزمن الحال" حاشية الدسوقي: 

  .1(4
)2) الذي يظهر أّن سّر العدول عن إضافة اسم الفاعل )جاعل( وجّر معموله إلى تنوينه وإعماله النصَب في معموله هو 
اإلشارة إلى أّن َجْعَل الخليفة في األرض لم يكن قد تحقَّق في الماضي، وليس متحّقًقا في الحال، بل إّن إرادة الله 
كانت متوّجهًة إلى جعل خليفٍة في األرض مستقباًل، يؤّكد ذلك سؤال المالئكة حين عبروا عن خوفهم من أن يُفسد 
هذا الخليفة في األرض ويسفك الدماء كما فعل سابقوه حين قالوا: چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڦ     چ 
]البقرة: 30[، ولو أّن معنى اسم الفاعل كان الداللة على أّن َجْعَل الخليفة قد وقع في الماضي أو هو واقٌع بالفعل 
في الحال، لما كان هناك معنى لهذا االستفهام الذي دافعه التخّوف؛ ألّن األمر )حينئٍذ( يكون قد ُحسم وال معنًى 

للتخّوف منه والحذر من وقوعه؛ ألّن التخّوف والحذَر إنّما يكونان من شيٍء مستقبلّيٍ لم يقع بعُد.
)3) في الحاشية: وقد أحال المولى ابن الكمال على بيان ذلك في تفسير سورة البقرة حوالًة غير رايجٍة، حيُث لم يذكر َثمَّ 
شيًئا، فقال في تفسير سورة الكهف: إنّما قال: فاعل )بالتنوين دون اإلضافة(؛ لمكان قوله: غًدا، ومبنى ذلك على 

قاعدة ِذْكِرنا في تفسير قوله تعالى: إنّي جاعٌل في األرض خليفًة. انتهى.  
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ِرَقِة( )3) َنْقاًل َعْن )ُعيُْوِن الَمساِئِل()4)  ) َكما َيلوُح()1) َوْجُه ما َذَكَرُه الُمَحّقُِق اْبُن الُهماِم)2) في باِب )َحّدِ السَّ
أِلَنَُّه َعلى االْسِتْقباِل  َن القاَف لَْم يُْقَطْع؛  أَنَُّه لَْو قاَل: أَنا ساِرُق هذا الثَّْوِب )ِباإِلضاَفِة( ُقِطَع، َولَْو َنوَّ ِمْن 
ِرَقِة في الحاِل، َوالثَّاني أَنَُّه َسَيْسِرُقُه. َل يُفيُد أَنَُّه ُمتَِّصٌف ِبالسَّ ُل َعلى الحاِل. اْنَتهى. َوالمْعنى: أَنَّ اأَلوَّ َواأَلوَّ

: أَنَّ َمْعنى َقْولِِه: ِباإِلضاَفِة، أَْي: ال َغْيُر؛ أِلَنَُّه ال  هذا َوَقْد يُقاُل في َتْوجيِه ]238/ ب[ َكالِم الَجْوَهِرّيِ
َيْعَمُل ِعْنَد الُجْمهْوِر ِبَمْعنى الماِضي، َوَقْولِِه: َوإِْن لَْم َيُكنَّ َقْد َحَجْجَن، أَي: في الماِضْي الّصاِدِق ِبالَحّجِ 
ُوجوِب  ُمقاَبلَِة  في  أِلَنَُّه  النَّْصُب؛  )حيَنِئٍذ(  لََك  َيجوُز()))  )أَي:  َفَتْنِصُب  َوَقْولِِه:  االْسِتْقباِل،  أَو  الحاِل  في 

اإلضاَفِة، َولَْيَس ِبَشْيٍء.

)1) في الحاشية: وذلك ألنّه لم يقل: ألنّه يحتمل الحال واالستقبال فال يقطع بالشّك، بل جزم بداللة تنوينه على االستقبال.  
علماء  من  الُهمام،  بابن  المعروف  اإلسكندرّي،  السيواسّي  الحميد  عبد  بن  الواحد  عبد  بن  محّمد  الدين  كمال  هو   (2(
وجاور  ًة،  ُمدَّ بحلب  وأقام  القاهرة،  في  ونبغ  789هـ(،  أو   788 أو  )790هـ،  سنة  باإلسكندريّة  ُولِد  الحنفيّة، 
بالحرمين. من مؤلفاته: شرح القدير في شرح الهداية، والتحرير في أصول الفقه، والُمسايرة في العقائد الُمنجية 
في اآلخرة، وزاد الفقير )مختصر في فروع الحنفيّة(. تُوّفي بالقاهرة سنة )861هـ -7)14م( يُنظر في الترجمة: 

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: 8/ 127 وما بعدها، واألعالم: 6/ ))2، 6)2.  
األصلّي  اسمه  المشروح  الهداية  وكتاب  للمرغيناني(: )/ 361.  الهداية  كتاب  القدير على  فتح  كتاب )شرح  )3) من 
)الهداية في شرح البداية(، وهو شرٌح لكتاب )بداية المبتدي(، وكال الكتابين للمرغيناني، وهو: أبو الحسن برهان 
الدين علّي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانّي المرغينانّي، من أكابر فقهاء الحنفيّة، ونسبته إلى مرغينان من 
والفرائض،  الفروع،  ومنتقى  البداية،  شرح  في  الهداية  وشرحه  المبتدي  بداية  مصنّفاته:  من  َفْرغانة*،  نواحي 
والتجنيس والمزيد، ومناسك الحج، ومختارات النوازل، ولد سنة )30) هـ - )113م( وتوفي سنة )93) هـ - 

1197م(. يُنظر في الترجمة: األعالم: 4/ 266. 
النهر  وراء  بما  واسعة  مدينة وكورة  نون(:  األلف  وبعد  معجمة  السكون وغين  ثم  )بالفتح  "فرغانة  فرغانة:   *  
متاخمة لبالد تركستان في زاوية من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس على يمين القاصد لبالد الترك كثيرة 

الخير". معجم البلدان: 4/ 3)2.
* مرغينان: "مرغينان )بالفتح ثم السكون وغين معجمة مكسورة والياء ساكنة ونون وآخره نون أخرى(: بلدة   

بما وراء النهر من أشهر البالد من نواحي فرغانة خرج منها جماعة من الفضالء" معجم البلدان: )/ 108.
)4) )عيون المسائل(: اسٌم لكتٍب شتّى ألّفها علماء مختلفون، منها: 1- عيون المسائل من أعيان الرسائل، البن مكرم 
الطبرّي )976هـ – 1033هـ(، 2- عيون المسائل في نصوص الشافعّي: ألحمد بن الحسين بن سهل الفارسّي، 
من فقهاء الشافعيّة )ت )30هـ – 917 م( ، 3- عيون المسائل في التفسير: للقاضي عبد الوهاب بن علّي بن نصر 
 الثعلبّي البغدادّي، من فقهاء المالكيّة )ت 422هـ – 1031م(، 4- شرح عيون المسائل في علم الكالم: للمحسن بن 
م(،  الزمخشرّي )ت 494هـ – 1101  شيخ  الزيدّي  ثُّم  المعتزلّي  ثّم  الحنفّي  البيهقّي  الجشمّي  كرامة  بن   محّمد 
)- عيون المسائل: ألبي يعلى محّمد بن الحسين بن الفّراء من أهل بغداد عالم عصره في األصول والفروع وأنواع 
الفنون )ت 8)4هـ – 1066م( ، 6- عيون المسائل في الفتاوى والتراجم: ألبي الليث نصر بن محمد بن أحمد 
السمرقندّي )ت 888هـ(، من علماء الحنفيّة )ت 383هـ– 983م(، وقيل إّن وفاته كانت سنة ))37هـ(: يُنظر: 
سير أعالم النبالء: 4024، وقيل: بل سنة )393هـ(: يُنظر: طبقات المفسرين: 1997.  يُنظر في التراجم السابقة: 

األعالم: 1/ 114، 4/ 44، 4/ 2)، 4/ 84، )/ 289، 6/ 100، 8/ 27. 
ونرّجح أّن كتاب )عيون المسائل( الذي ذكر مصنّف المخطوط أن كمال الدين بن الهمام نقل عنه هذا النّص هو   
كتاب أبي الليث السمرقندّي، ألّن السمرقندّي هذا حنفّي المذهب وكذلك سرّي الدين صاحب المخطوطة، فيغلب 
على الظّن أن يأخذ الحنفّي عن الحنفّي خاّصًة في مسائل الفقه، أّما أصحاب الكتب األخرى فمنهم الشافعي ومنهم 

المالكي ومنهم الزيدّي. 
))) هذه العبارة مكّررٌة في المتن. 
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َوِبإِْثباِتِه َعلى  َقْد َضَرَبُه،  أَنَُّه  التَّْنويِن َعلى  ِبَحْذِف  )َفيَُدلُّ  َقْولُُه:  ِد ذلَِك  ِبُمَجرَّ َيتَِّجُه  نَُّه ال  َفأِلَ أَّواًل؛  أَّما 
ْرَب في الحاِل، َفَكْيَف َيُدلُّ  ْرِب َكما َيْحَتِمُل الضَّ أَنَُّه لَْم َيْضِرْبُه(؛ أِلَنَُّه َمَع َحْذِف التَّْنويِن َيْحَتِمُل َعَدَم الضَّ
ْرَب في الحاِل، َفَكْيَف َيُدلُّ  ْرِب في الماضي؟)1) َوَمَع إِْثباِتِه َيْحَتِمُل الضَّ ُد َحْذِفِه َعلى ُخصوِص الضَّ ُمَجرَّ

ْرِب؟ َوإِنَّما الّذي َيُدلُّ َعلَْيِهما لَْفَظٌة َنْحُو: أَْمِس َوَغٍد إِْن ُوِجَدْت. ُد إِْثباِتِه َعلى َعَدِم الضَّ ُمَجرَّ

رُّ في َتْنوين چ    پ  پ   ، َكما ال َيْظَهُر الّسِ ُج َعلَْيِه ما ُذِكَر ِمن الَفْرِع الِفْقِهيٌّ نَّه ال َيَتَخرَّ ا ثاِنًيا؛ َفأِلَ َوأَمَّ
پ  پڀ      ڦ     چ ] البقرة:30 [ َوَنْحِوِه.

َوَقْد َبِقَي في َكالِم الَجْوَهِرّيِ إِْشكاٌل آَخُر، َوُهَو أَنَّ الـُمَتباِدَر ِمن التَّْركيِب أَنَّ )َحواّج َبْيت اللِه( َنْعٌت 
إِضاَفتُُه  الماضي، كاَنت  ِبَمْعنى  الفاِعِل  اْسِم  َعَمِل  اْمِتناِع  الُجْمهوِر ِمن  َرْأَي  َفإِْن كاَن َيرى  )ِنْسَوٍة(،  لـِ 
)4) في َجواِز َعَملِِه ِبَمْعنى  ْن واَفَق الِكساِئيَّ َمْعَنِويًَّة)2)، َفيَُؤّدي إِلى َنْعِت النَِّكَرِة ِبالَمْعِرَفِة)3)، َوإِْن كاَن ِممَّ
َفيُْجَعَل  الماضي، َبُطَل ما َمرَّ ِمْن َتْوجيِه َكالِمِه)))، اللُّهمَّ إاِّل أَْن يُْحَمَل التَّْركيُب َعلى ِخالِف الـُمَتباِدِر، 

)1) في الحاشية: ألنّه إنّما يدّل على تعيّن اإلضافة إذا حججن، وليس فيه أنّه ال يُضاف إاّل إذا كان للماضي، كما أنّه ال 
يُفيد أنّه إذا نصب تعيّن االستقبال. 

)2) وتُسّمى أيًضا اإلضافة المحضة أو اإلضافة الحقيقيّة،  "ويريدون بالمحضة التي بين طرفيها قّوة اتّصال وارتباط، 
وليست على نيّة االنفصال؛ ألصالتها وألنّها ال يُفصل بين طرفيها )وهما المضاف والمضاف إليه( ضميٌر مستتٌر 
كالضمير الذي يفصل في اإلضافة غير المحضة، فيجعلها كأنّها غير موجودة؛ بسبب وجود هذا الفاصل الملحوظ، 
وإن كان مستترا... ويريدون بالمعنويّة: أنّها تُحّقق الغرَض المعنويَّ الذي يُراد منها تحقيقه، وهو استفادة المضاف 
، من،  )الالم  الجّر]الثالثة  تتضّمن معنى حرٍف من حروف  التخصيَص...وألنّها  أو  التعريَف  إليه  المضاف  من 
النحو  تقديًرا".  أو  السابَق حقيقًة ال مجاًزا...وال حكًما  المعنويَّ  الغرَض  أنّها تؤّدي  بالحقيقيّة:  في( [.. ويريدون 

الوافي: 3/ 3.
واإلضافة المعنويّة )المحضة( تفيد المضاَف أحد شيئين:  

1- التعريَف إن كان المضاف نكرًة والمضاف إليه معرفًة، نحو: كالُم المرء عنواٌن لعقله. 
2- التخصيص إن كان المضاف نكرًة والمضاُف إليه نكرًة، نحو: فالٌن رجُل مروءٍة. والتخصيص هو درجٌة من التعيين 
وسطى بين التعريف والتنكير ال ترقى إلى درجة التعريف الخالية من اإلبهام والشيوع، وال تنزل إلى درجة التنكير 
الخالية من التحديد والتعيين. أّما إذا كان المضاف معرفًة لم يجز إضافته إلى المعرفة وال إلى النكرة؛ ألن هذه 

اإلضافة ال تفيده شيًئا. يُنظر: النحو الوافي: 23/3.
والنوع الثاني من أنواع اإلضافة هو اإلضافة غير المحضة )اللفظيّة/ المجازيّة(، وهي: ما يغلب أن يكون فيها   
الفاعل واسم  اسم  يدّل  أن  أو صفة مشبّهٌة(، بشرط  اسم مفعول  أو  فاعل  )اسم  بعده  فيما  المضاف وصًفا عاماًل 
محموُد  وهذا  زيٍد،  هذا ضارُب  نحو:  الدوام،  على  المشبّهة  الصفة  تدّل  وأن  االستقبال  أو  الحال  على  المفعول 

األخالِق، والرجل حسُن الوجِه. النحو الوافي: 29/3. 
إضافة  كانت  وإذا  والتنكير،  التعريف  منها:  أشياء،  في  المنعوت  تتبع  التي  التوابع  من  النعَت  ممنوٌع؛ ألّن  وذلك   (3(
)حواّج( إلى ما بعدها معنويًّة صارت الكلمة معرفًة، وُوصفت النكرة )نسوٌة( بالمعرفة )حواج(، وهذا ُمشكٌل.            
بمعنى  كان  إذا  النصَب  الفاعل  اسم  إعمال  جواز  إلى  للجمهور(  )خالًفا  وابن مضاء  هشاٌم  وتبعه  الكسائّي  ذهب   (4(
الماضي، يقول ابن هشاٍم: "ومنه عند الجمهور )وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد( أي يبسط ذراعيه بدليل )ونقلبهم( 
"مغني  يعمل  الماضي  بمعنى  الذي  الفاعل  اسم  إن  الكسائي وهشام  قول  يندفع  التقرير  وبهذا  وقلبناهم،  يقل  ولم 

اللبيب: 906. 
))) ألّن ُكّل ما مّر من توجيه كالم الجوهري إنّما هو على اعتبار أّن اسم الفاعل )حواّج( إنّما عمل النصب فيما بعده؛ 

ألنّه بمعنى الحال أو االستقبال ال بمعنى الماضي.
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)1) ِنْسَوٌة، َوَيكوُن )َحواّج( َخَبًرا َبْعَد َخَبٍر. )ِنْسَوٌة( َخَبَر ُمْبَتَدإٍ َمْحذوٍف ِبَتْقديِر: ُهنَّ

]الخاتمة[

َقاَل الُمَؤلُِّف ) َرِحَمُه اللَُّه َتعالى (: هذا ما الَح لِلنَّظِر، َوالَمْأموُل أَْن َيْنَكِشَف ِبما هو أَْظَهرُ . قالَُه َوَكَتَبُه 
الَعْبُد العاِجُز الَحقْيُر ُمَحّمٌد َسِريُّ الّديِن عاَملَُه اللُّه ِباللُّْطِف َوالِعناَيِة في الّداَرْيِن. آميُن.

النّص الثاني: 

]عنوان الرسالة[

رسالٌة في ماذا)2) 

]مقّدمة الرسالة[

]238/ ب[ الَحْمُد لِلِه، َوسالٌم َعلى ِعباِدِه الَّذيَن اْصَطفى، َوَبْعُد:

]متن الرسالة[

ريُف)3) في )َشْرِح  َفِمَن اأَللفاِظ الّداِيَرِة َعلى اأَللِسَنِة ]239/ أ[ َقْولُُهْم: ) كاَن ماذا( َوَنْحَوُه. قاَل الشَّ
الـِمْفتاِح()4): ُرِوَي َعْن َبْعِض الثِّقاِت: )كاَن ماذا، َوَفَعَل ماذا، َوَيكوُن ماذا(، َوفي َمْبَحِث الَغَرِض))) ِمَن 

: )يُْشِبُه ماذا()6)، َوفي الَكّشاِف َعن اْبِن َعبّاٍس )َرض( ِعْنَد َقْولِِه َتعالى چ    ڭ   التَّْشبيِه في ِعباَرِة السّكاكّيِ
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ    ۉ      چ في سوَرِة آِل ِعْمراَن ] )7 [: )َيقولوَن ماذا()7).

)1) في األصل: ُهْم، وهو خطأٌ واضٌح؛ ألنّه يقتضي اإلخبار عن المذّكر )ُهْم( بالمؤنَّث )نسوة(. 
)2) هذا العنوان أيًضا ليس مزبوًرا في أعال الرسالة، بل هو )يقيًنا( صنعة معّدي فهارس مكتبة راغب باشا.

)3) في الحاشية: ذكره في تعريف علم المعاني، وفي الباب الثاني من قانون اإلنشاء في تعريف الخبر عند قوله: أما 
ترى الحّد األّول كيف دار.

والمقصود بالشريف: السيّد علّي بن محّمد بن علي الحسينّي المعروف بالسيّد الشريف )ت 816هـ(، يُنظر في   
ترجمته: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 1/ 488– 490.

)4) المصباح شرح المفتاح للشريف الجرجاني: )46.
))) في المخطوط: العرض )بالعين المهملة(، وهو خطأٌ بيٌّن.

)6) في قوله: "وربما كان الغرض العائد على المشبه به بيان كونه أهم عند المشبه، كما إذا أشير لك على وجه كالقمر 
في اإلشراق واالستدارة وقيل: هذا الوجه يشبه ماذا؟ فقلت: الرغيف؛ إظهارا الهتمامك بشأن الرغيف ال غير، 

وهذا الغرض يسمى إظهار المطلوب" مفتاح العلوم: )34.
)7) الذي في الكّشاف )فتقولون ماذا(، وهذه عبارة الزمخشرّي: "وعن ابن عباس أنه سأله رجل فقال: إنا نصيب في 
الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة قال: فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا في ذلك بأس" الكشاف عن 

حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: 402/1.
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َزُه، َفقاَل)1): َفأَّما َقْولُُهْم: ) كاَن ماذا( َفَقِد اْخَتلََفْت فيِه َكلَِمُة الَقْوِم، َفِمْنُهْم َمْن َجوَّ

مــــــــاذا( كـــــــــاَن   ( ـــــــــــــْوٌم  قَ لَــــــــْيــــــــَت ِشــــــــْعــــــــري ِلـــــــــــَم هـــــــذا؟ عـــــــــاَب 

ـــــــال ـــــــْه َج عـــــــــابـــــــــوهُ  الرمل[َوإِذا  ]مجزوء  مـــاذا؟)2(  كــاَن  ِشْعري  لَْيَت 

زوا ِمْثَل ذلَِك، َوأَجابوا َعِن الِعباَرِة الـَمْذكوَرِة ِبأَْجِوَبٍة: َوالُجمهوُر لَْم يَُجّوِ

( َبْعَد )َحْيُث(؛ َتْنبيًها َعلى  - أََحُدها: أَنَُّه إِْشعاٌر ِباأَلْصِل َكما قيَل َبِه في َتْصحيِح )اْسَتْحَوَذ(، َوَفْتِح )أَنَّ
أَنَّ اأَلْصَل أَْن تُضاَف إِلى ُمْفَرٍد)3).

- الثّاني: أَنَُّه شاذٌّ، والّشواذُّ ال َتْدُخُل َتْحَت الُحدوِد)4). 

ِة، َوفيها َضميٌر َيْرِجُع إِلى الـَملوِم َعلَْيِه، أَْي: َفَرْضنا أَنَّ  َر الَوْقُف َعلى ) كاَن( التّامَّ - الثّالُث: أَْن يَُقدَّ
هذا اأَلْمَر َفَعْلتُُه َخَطأً َكما ُقْلتُْم، ثُمَّ اْسَتْأَنَف َفقاَل: كاَن ماذا، أَي: كاَن َذلَِك ِمنّي ماذا، أَْي: ماذا َيْلَزُم َعلَْيِه، 

أَْو ما هذا االْضِطراُب َواللّوُم، َكذا َنَقَل َبْعُض اأَلفاِضِل))).

)1) البيتان لمالك بن عبد الرحمن المرحل المالقي )ت699هـ(، يُنظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة: 271/2. 
وجاء في )مرعاة المفاتيح(: "وقال المالكي: في قول عائشة: أقول ماذا؟ شاهٌد على أن ما االستفهامية إذا ركبت   
فالرفع كقولك: "كان ماذا"، والنصب كما في  ونصباً،  قبلها رفعاً  ما  فيها  فيعمل  التصدير  تفارق وجوب  ذا  مع 

الحديث: )أن يغفر لي( بالبناء للمفعول". مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 1/ 97.
قوله: )في قول عائشة: أقول ماذا؟( يقصد: في حديث عائشة المشهور وهو حديث اإلفك، وأّما عبارة )أقول ماذ؟(   
ه: "َفقلت ألبي: أجبه، َفَقاَل: أَُقول  فليست من قول عائشة، بل هي من قول أبيها وأّمها، ورد في الحديث ما نصُّ

َماَذا َيا بنية؟ َفقلت ألمي: أجيبيه، َفَقالَت: أَُقول َماَذا؟ " تغليق التعليق على صحيح البخاري: 267/4. 
وأّما الحديث الذي وردت فيه عبارة )أن يُغفر لي(، فهو حديث: "أتيت النبي- صلى الله عليه وسلم– فقلت: ابسط   
يمينك فألبايعك، فبسط يمينه، فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟  قلت: أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟  
قلت: أن يُغفر لي، قال: أما علمت يا عمرو أن اإلسالم يهدم ما كان قبله؟..الحديث". مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 

المصابيح: 97/1.
والشاهد فيه أّن المصدر المؤّول )أن يُغفَر لي( في محل نصٍب مفعوٌل به لفعٍل محذوٍف يفّسره الفعل قبله وتقديره:   
أشترط، فلّما وقع المصدر المؤّول )أن يُغفر لي( موقع اسم االستفهام )ماذا( وكان المصدر المؤّول مفعواًل به، 
دّل ذلك على كون اسم االستفهام )ماذا( مفعواًل به أيًضا، وكان ذلك شاهًدا على أّن )ماذا( يجوز أاّل تتصّدَر وأن 

يعمل فيها ما قبلها.
)2) يُروى الشطر الثاني من البيت الثاني في مصادر كثيرة هكذا: )دون علٍم كان ماذا؟(، ويبدو أّن هذا التحريف سببه 
إّما سوء حفٍظ من المؤلّف )رحمه الله(، وجّل من ال يسهو، أو هو خطأٌ من الناسخ بسبب عبارة )ليت شعري( 
الواردة  في الشطر الثاني من البيت األّول، فلعّل الناسخ عند نسخ الشطر الثاني من البيت الثاني ذهبت عينه إلى 
الشطر الثاني من البيت األّول فنسخ العبارة هنا كما وردت هناك. يُنظر في رواية )دون علٍم كان ماذا؟(: أعيان 

العصر وأعوان النصر: 4/ 188، بغية الوعاة: 2/ 271، واألعالم: 7/ 202.
)3) ومّما خرج عن القاعدة تنبيًها على أصل الباب قولهم: أغَيلت المرأة )أغالت(، وأطَولَت الصدود )أطال(، وشراٌب 
َمْبَولة )مبالة(، ويُؤْكرم )يُكرم(، واستْقَوم )استقام(، وصددَت )صّديَت(، وَشلِلَْت يده )شلّْت(، وضِننْت )َضنَّْت(، 

وُمصغُي الخّد )مصغي الخد(،  يُنظر: الخصائص: 1/ 176، 177، 1/ 269، 270.
)4) جاء في حاشية الصبّان: "أعمَل بعُض العرب في االستفهام ما قبله شذوذا كقولهم: ضرب ًمْن ِمنّا؟ وقولهم: كان 

ماذا؟". حاشية الصبّان على شرح األشموني على ألفيّة ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني: 118/4.
))) في الحاشية: هو الفاضل علي أفندي المعروف بقنلي )أو فتلي( زاد، ولم أقف له على ترجمة.
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ريُف الُجْرجانيُّ  َوَبِقَي َجواٌب راِبٌع أَشاَر إِلَْيِه الَعاّلَمُة التّْفتازانيُّ في َتْوِجْيِه)1) ما َوَقَع في الَكّشاِف، والشَّ
َمُه. ُرُه ما َتَقدَّ ٍر َمْحذوٍف يَُفّسِ في َتْوجيِه ما َوَقَع في الِمْفتاِح)2)، َوُهَو أَنَّ )ماذا( ُمَتَعلَِّقٌة ِبُمَتأَّخِ

َوالَمْحذوُف َخَبُره، َوإِْن  َوَتْحقيُقُه أَنَّ )ذا( إِْن كاَنْت ُمْلغاًة، أَي: زاِئَدًة ِبَمْعنى )أَّي َشيٍء(، َفِهَي ُمْبَتَدأٌ 
كاَنْت َمْوصولًَة، َفِهَي َخَبٌر َوالَمْحذوُف ِصلَتُها)3). 

َّنُ إِلْغاؤُها؛ لِوُقوعِ )ما( مَفْعوالً لِلْمَحْذوِف)4).  وَأَمّا نَحْوُ: )يَقولونَ ماذا( و )يُشْبِهُ ماذا( فَيَتَعَي

النّص الثالث: 

]عنوان الرسالة[

َحْت روُحه( على بيتي الرقمتين())) ]239/ أ[)رسالة له )ُرّوِ

]مقّدمة الرسالة[

الَحْمُد لِلَِّه، َوَسالٌم َعلى ِعباِدِه الَِّذْيَن اْصَطفى، َوَبْعُد:

]متن الرسالة[

]السؤال[

ْقَمَتْيِن، َوَعْن َقْولِِه: ؤاُل َعْن َبْيَتي الرَّ َفَقْد طاَل السُّ

ـــى َوتَـــــْرِكـــــْي ـــلَ ـــْي ـــــوى لَ ـــــْن َه ــــــــا ِم ـــــــــْوُبَوأَمَّ أَت ال  ــــــي  ــــــِإنّ فَ ــــــا،  ــــــه ــــــاَرتَ ِزي

)1) قال التفتازانّي: "قوله: )فتقولون ماذا؟( الصواب )ماذا تقولون؟( بتقديم االستفهام إاّل أّن مثله شائٌع في الكالم، فيُحمل 
على حذف متعلق االستفهام متأّخًرا". حاشية التفتازانّي على الكّشاف للزمخشرّي )الجزء األّول(: 681/1. فيكون 

التقدير على هذا التوجيه: فتقولون ماذا تقولون؟
)2) قال الجرجانّي: "وأّما ما ُروَي عن بعض الثقات أنّه قال: )فعل ماذا؟( أو )يكون ماذا؟(، فقد قيل: إّن )ماذا( فيه 

ٍر محذوٍف يُفّسره ما تقّدمه". المصباح في شرح المفتاح: )46. متعلٌِّق بمتأّخِ
التخريج مبنيٌّ على كون )ماذا( مسبوقًة بعامل رفٍع هو: كان أو يكون، فتكون )ما( اسم كان، وتكون  )ذا(  )3) هذا 
ُر المذكوِر خبٌر لها، وهي وخبرها المحذوف خبر كان، أو موصولًة،  أحد شيئين: إّما زائدًة والفعل المحذوُف مفّسِ

فتكون خبًرا لكان والمحذوف صلٌة لها.
الفعل  تقولون؛ ألّن  أو  يقولون  أو  يُشبه  أو  فعَل  بعامل نصٍب هو:  )ماذا( مسبوقًة  مبنيٌّ على كون  التخريج  )4) وهذا 

المتعّدي قد استوفى فاعله ومفعوله، فلم يبقى لـ )ذا( في الجملة معنًى وال وظيفًة نحويًّة فتعيّن إلغاؤها.
))) هذا العنوان مزبوٌر في أعال المخطوط خالًفا للمخطوطين السابقين اللذين يخلوان من العنوان، وهو بخّطٍ مطابٍق 

لخط المخطوط.
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ْقَمَتْيِن َقْولُُه)1): َفأَقوُل: الـُمراُد ِبَبْيَتي الرَّ

فَـــأَْذَكـــَرتْـــنِـــي ـــاِء،  ـــم ـــسَّ ال قَـــَمـــَر  ْقـــَمـــتَـــْيـــِن)2(َرأَْت  ـــَي َوْصـــِلـــهـــا بِـــالـــرَّ ـــال ـــي لَ

ـــــْن ـــــِك ـــــٌر قَـــــــَمـــــــًرا، َولَ ـــــاِظ ــيِكـــــالنـــــا ن ــن ــْي ــعَ بِ َوَرأَْت  ـــهـــا،  ـــْيـــنِ ـــعَ بِ ـــــــــُت  َرأَْي

]الجواب[

َّهُما وارِدانِ عَلى طَريْقِ القائِلِيْنَ بِوَحْدَةِ الُوجوِد)3)، ] َو [)4) َحْيُث أَْخَبَر ِبأَنَّ ُكالًّ ِمْنُه َوِمْن  وَجَوابُهُ: أَن
ِرِه  لَِتَذكُّ َسَبًبا  ُرْؤَيتُها  كاَنْت  َولِذا  َحقْيَقًة؛  الّرائي  ُهَو  َفكاَن  ِبَعْيِنه،  َرأَْتُه  إِنَّما  لَِكنَّها  الَقَمَر،  َرأى  َمْحبوَبِتِه 

َوْصلَها الواِقَع في لَْيلٍَة ُمْقِمَرٍة، َكما أَنَّه ِحْيَن رآُه لَْم َيَرُه إاِّل ِبَعْيِنها:

ـــــِه ـــــــــهُ َطــــــْرفًــــــا َرآهـــــــــا بِ ]المتقارب[أَعـــــــــاَرتْ ــهــا)5(  ــْرفُ َط بِها  البَصْيَر  ــكــاَن  فَ

للحاجزي عيسى بن سنجر بن  بالرقمتين، والبيتان منسوبان  ليالَي وصلنا  البيت األّول:  الثاني من  الشطر  يُروى   (1(
بهرام )ت632هـ(، يُنظر: الكشكول: 1/ 222. ومنسوبان البن المستوفي األربلي المبارك بن أحمد بن المبارك 

)ت 637هـ(، يُنظر: ديوان الصبا: 230.
في  الرقمتان  بنجد...وقيل:  واألخرى  البصرة  من  قريب  إحداهما  روضتان:  "هما  المعطار(:  )الروض  في  جاء   (2(

أطراف اليمامة". الروض المعطار في خبر األقطار: 272.
)3) "وحدة الوجود: مذهب فلسفي ال ديني يقول بأن الله والطبيعة  حقيقة واحدة، وأن الله هو الوجود الحق، ويعتبرونه- 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- صورة هذا العالم المخلوق، أما مجموع المظاهر المادية فهي تعلن عن وجود 

الله دون أن يكون لها وجود قائم بذاته". الموسوعة الميّسرة في األديان والمذاهب المعاصرة: 146/1.
)4) الواو مثبتٌة في المتن، وهي قلقٌة في موضعها ، ويبدو أنّها مقحمٌة من الناسخ والسياق يأباها، فالكالم بعدها تفسيٌر 
الوجود، وإثباتها يقتضي  البيتين وردا على وفق عقيدة وحدة  الحكم بكون  قبلها وهو  الكالم  وتوضيٌح لمضمون 

العطف وهو خالف الُمراد في هذا السياق.
))) يُنسب البيت لعز الدين عبد السالم بن أحمد المقدسي، يُنظر: الفتوحات القدسيّة في شرح القصيدة النقشبنديّة: أبو 
السالم  الدين عبد  كتاب عز  إلى  وقد عدُت  بيانات(: 106.  )بدون  البنانّي  الله  بن عبد  بن محّمد  بكر  بو  ُقحافة 

فوجدت البيت فيه بالرواية اآلتية: 
ــــــــــــا بـــه ــــا أعـــــــــارتـــــــــه طــــــــرًفــــــــا رآه ــــه ــــرف ــــــم يــــــــرهــــــــا بــــــــســــــــوى ط ــــــل ف

وُذكر في الهامش أّن الرواية  في إحدى النسخ: فليس يراها سوى طرفها، وفي نسخة أخرى: فكان البصير لها   
الكنوز في شرح بعض  الدين، يُنظر: حّل الرموز ومفاتيح  الرواية هي األقرب إلى رواية سرّي  طرفها، وهذه 

المصطلحات والمفاهيم الصوفيّة المبهمة: 81. 
المتوّفى  المعروف  الشافعي  الفقيه  العلماء  السالم سلطان  العز بن عبد  ليس هو  البيت  إليه  المنسوب  الدين  وعّز   
ترجمته:  في  يُنظر  الدمشقي.  السلمّي  الحسن  بن  القاسم  أبي  بن  السالم  عبد  بن  العزيز  عبد  واسمه:  )660هـ( 
األعالم: 21/4. وإنّما هو عز الدين عبد السالم بن أحمد بن غانم )ت 678هـ(، ويبدو أّن ابن حجر قد وهم حين 
سّماه )عز الدين بن عبد السالم(  وإنّما هو عز الدين عبد السالم كما أثبتناه يشهد لذلك ما أورده ابن حجر في 
ترجمة أخيه عيسى حيث قال: "عيسى بن أحمد بن غانم بن علي النابلسي األصل شرف الدين الواعظ سمع من.... 
مات بدمشق في ربيع األول )سنة 749هـ( وهو أخو الواعظ عز الدين بن عبد السالم بن أحمد بن غانم" الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 3/ 202، فكيف يكون اسمه عز الدين بن عبد السالم وأخوه عيسى بن أحمد ؟!! 

وإنّما عز الدين لقب واسمه الحقيقّي عبد السالم بن أحمد. يُنظر في ترجمته: األعالم: 3/ ))3.  
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:(1(
ا َقْولُُه: َوأَّما ِمْن َهوى لَْيلى..إلخ فالـُمراُد ِبِه َقْوُل َقْيٍس العاِمِرّيِ َوأَمَّ

ـــا ـــــُن ِمـــمَّ ـــــم ــــا َرْح ـــوُبإِلَــــــْيــــــَك أَتـُــــــــــْوُب ي ـــذُّن ــــَرت)2( ال ــــاثَ ــــك ـــْد تَ ـــقَ ـــُت، فَ ـــْي ـــنَ َج

ــــي ــــْرك ـــى َوتَ ـــل ـــْي ]الـــوافـــر[َوأَّمـــــــــا ِمــــــْن َهــــــوى لَ أَتـــــــوُب)3(  ـــي ال  ـــِإنّ فَ ِزيـــاَرتَـــهـــا 

واَيَة ) َُحبِّي( ال )َوَتْركي(، َوقاَل  )4) )َوَقْد ُسِئَل َعْن َمْعنى الَبْيِت الثَّاني(: ِبأَّن الّرِ
ّيٍ َوَقْد أَجاَب اْبُن َبّرِ

اْبُن الحاِجِب))): َوَقْصِدي، َوَعلَْيِهما فال إِْشكاَل، َولَِكنَّ الـَمْشهوَر: )َوَتْركي(. َوَقْد ُذِكَر لَُه ُوجوٌه:

ثُمَّ  التَّْوَبِة،  ِمن  يُْطلَُب  لَِبياِن ما  التَّْرِك  ِذْكِر  أَنَّ  ِمْن  التَّْسهْيِل)7)  َشْرِح  )6) في  ماِمْيِنيُّ الدَّ َذَكَر  أََحُدها:   -
قاَل: َفإِنّي ال أَتوُب ِمّما يُْطلَُب ِمنّي َتْرُكُه. ]239/ ب[ أاَل َترى أَنَُّه لَْو قاَل: َوأَّما ِمْن َهوى لَْيلى َوَتْوَبتي 
ال  ِمْنه،  التَّْوَبُة  ِمنّي  يُْطلَُب  ِمّما  أتوُب  ال  َفإِنّي  َمْعنى:  َعلى  ُمْسَتقيًما  لَكاَن  أَتوُب،  ال  َفإِنّي  ِزياَرِتها  ِمْن 
َعلى َمْعنى: َفإِنّي ال أَتوُب ِمْن َتْوَبتي، َفَكذلَِك هذا، َوال َفْرَق َبْيَن أَْن َيقْوَل: )َوَتْركي ِزياَرَتها َوَتْوَبتي ِمْن 

ِزياَرِتها(. اِْنَتهى.

َوال َيْخفى ما فيِه، َفإِنَّه َيْحتاُج إِلى َجْعِل الـَمْصَدِر )َوُهَو التَّْرُك( ِبَمْعنى الـَمْفعوِل، ثُمَّ اْعِتباُر إِضاَفِتِه 
َتْرُكُه،  ِبَمْعنى الـَمْطلوِب  َفِة إِلى الـَمْوصوِف، ثُمَّ َجْعُل الـَمْتروِك  ياَرِة، ثُّم َجْعلُُه ِمْن إِضاَفِة الّصِ إِلى الّزِ
اًللَْم َيْنَصب الـَمْفعول  ياَرِة، َبْل إِلى الفاِعِل، َولَْو كاَن ُمَؤوَّ أَنَُّه لَْم يَُضْف إِلى الّزِ َيْأباُه  ف  َوَبْعَد هذا التََّعسُّ

ٍل آَخَر. ياَرُة، َفَيْحتاُج إِلى َتَمحُّ َوُهَو الّزِ

)1) هو قيُس بن الملّوح بن ُمزاحٍم العامرّي المشهور بمجنون ليلى )ت 68هـ( ، يُنظر في ترجمته: سير أعالم النبالء: 
3107، واألعالم: )/208، ومعجم المؤلفين: 661/2.

)2) في الديوان: تظاهرت، وينظر أيًضا: الموّشى )أو الظرف والظرفاء(: 1/ 73.
)3) ديوان قيس بن الملّوح مجنون ليلى )رواية أبي بكر الوالبّي(: 36.

)4) هو عبد الله بن بّري بن عبد الجبّار المقدسّي )ت82)هـ( ولد ونشأ وتوفي بمصر، تولّى رياسة الديوان المصرّي، 
من مؤلفاته: غلط الضعفاء من الُخلفاء، وشرح شواهد اإليضاح، وحواٍش على صحاح الجوهرّي، وحواٍش على 

ُدّرة الغّواص للحريري. يُنظر: األعالم: 4/ 73، 74.
))) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس )ت646هـ(، كردي األصل، ولد وعاش ومات في مصر، فقيه مالكّي، من 
أشهر مؤلفاته: الكافية في النحو والشافية في الصرف ومختصر الفقه. يُنظر في ترجمته: األعالم: 4/ 210، 211. 
االعتراض وصحته  بتقرير  بّري  ابن  "فأجاب  ونّصه:  النحويّة  األمالي  كتابه  في  هو  الحاجب  المنسوب البن  والرأُي 
لو كان الرواية )وتركي(، وإنما الرواية )وحبي(، فيزول حينئذ االعتراض. قلُت وقد قيل أن الرواية )وقصدي( 

فيزول أيضاً االعتراض" أمالي ابن الحاجب: )64.
)6) هو بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر المخزومي القرشّي الدمامينّي )ت827هـ(، له: تحفة الغريب 
تسهيل  وشرح  للدميري،  الحيوان  حياة  مختصر  الحياة  وعين  الحديث،  في  الرباني  والفتح  اللبيب،  مغني  شرح 

الفوائد..إلخ. يُنظر في ترجمته: األعالم: 6/ 6)، 7).
)7) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ألبي عبد الله جمال الدين محّمد بن مالك الطائّي األندلسّي الدمشقّي )ت 672هـ( 

النحوّي المشهور صاحب األلفيّة وهو غنيٌّ عن الترجمة.
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ُر لَُه  ]َوُهَو أَنَّ التَّْأويَل بْعَد اْعِتباِرِه عاِماًل في َمْفعولِِه َوَبْعَد التَّْأويِل َبِقَي َمْنصوًبا َعلى ما كاَن، أَْو يَُقدَّ
عاِمٌل، َنْحُو: أَْعني ِزَيارَتها َعلى ما َذَكَر النُّحاُة في الـُمَتَعّدِي إِلى َمْفعولَْيِن إِذا بُِنَي لِلمـَْفعوِل َوأُقيَم أََحُد 

الـَمْفعولَْيِن َمقاَم الفاِعِل[)1).

: ِبأَنَُّه فاسٌد؛ لِلُزوِم َكْوِنها َغْيَر زاِئَدٍة ِبالنََّظِر إِلى إِْحدى  - الّثاني: أَنَّ )ال( في )ال أَتوُب( زاِئَدٌة. َوُردَّ
اْلَكلَِمَتْيِن، زاِيَدًة ِباْعِتباِر اأْلُْخرى.

- الّثالُِث: أَّن التَّْرَك َمْنصوٌب َعلى أَنَُّه َمْفعوٌل َمَعُه ِبناًء َعلى ما َذَهَب إِلَْيِه الُجْمهوُر ِمْن َعَدِم اْشِتراِط 
َجَواِز َعْطِفِه ِمْن َحْيُث الـَمْعنى َعلى ُمصاِحِبِه)2)  َعلى َمْعنى: )ال أَتوُب َعْن َهوى لَْيلى ُمصاِحَبها لَِتْرِك 
چ  ۈ      ۓۓ     ے   ے   ھ   چ      ِمْنواِل:  َعلى  َوالـُمَقيَِّد،  الَقْيِد  إِلى  النَّْفِي  ُرُجوِع  َعلى  ِزياَرِتها( 

ِم الـَمْفعوِل َمَعُه َعلى ما َعِمَل في ُمصاِحِبِه)3). ُه اتِّفاُقُهْم َعلى اْمِتناِع َتَقدُّ ]البقرة: 273[، َوَيُردُّ

- الّراِبُع: أَنَّ الواَو لِْلَمِعيَِّة، قاَل َبْعُض الُفَضالِء)4): َوهذا أَْقَرُب الُوجوِه ِعْندي؛ لَِسالَمِتِه ِمن الَحْذِف. 
ياَرِة، والحاُل َيْقَتضي أَنَُّه ال َيتوُب ِمْن َهواها  َوال يُراُد: أَنَُّه يُفيُد أَنَُّه َيتوُب ِمْن َهوى لَْيلى الـُمصاِحب للّزِ
َر في  ياَرِة فاْنَتفى. َوَقْد َتَقرَّ ا التَّْوَبُة َمَع الّزِ ْوَرِة الـَمظنوِن فيها التَّْوَبُة، َوأَمَّ ُمْطلًَقا؛ َوَذلَِك أِلَنَُّه َتَكلََّم َعلى الصُّ

اأُلصْوِل أَنَّ َمْفهوَم الـُمخالََفِة ِبَمْعنى إِذا كاَنت الـُمواَفَقُة أُْخَرِويًَّة.

ِة(  اأَلِئمَّ )َنْجُم  َح  َصرَّ َفَقْد  َكَذلَِك،  َولَْيَس  اْلَعْطِف،  َعِن  َدٌة  ُمَجرَّ الـَمِعيَِّة(  )واَو  أَنَّ  َعلى  َمْبِنيٌّ  أَقوُل: 
ضي))) في َمباِحِث الـُمْبَتَدإِ ِبأَنَّها: )َوإْن كاَنْت ِبَمْعنى )َمَع( َتكوُن في اللَّْفِظ لِْلَعْطِف في َغْيِر الـَمْفعوِل  الرَّ

)1) ما بين المعكوفين ساقٌط من المتن ومستدَرٌك في الحاشية وقد أشار إليه الناسخ بكلمة )ِمنه(، وهو مناسٌب للمعنى 
ل اآلخر الذي ذكره المؤلّف قبُل. في الموضع الذي اثبتناه من المتن؛ ألنّه بياٌن للتمحُّ

ثُّم إّن تقدير البيت بأنّه على معنى: فإنّي عن هوى ليلى وعن طلب تركها ال أتوب هو تقديُر فاسٌد ينقض آخُره   
أّوله، فعلى هذا التقدير يكون المعنى إقراَر الشاعر في أّول البيت بعدم توبته عن هوى ليلى وهو المراد، وإقراَره 

في آخر البيت بعدم توبته عن طلب ترك محبّتها، وهو ظاهر الفساد.
)2) جاء في حاشية الصبّان: "قوله )سيري والطريق( يفيد أنه ال يشترط في نصب االسم على أنه مفعول معه جواز 

عطفه من حيث المعنى على مصاحبه، وهو كذلك خالفاً البن جني" حاشية الصبّان: 198/2.
)3) قال السيوطّي: "المفعوُل معه ال يتقّدم على عامله باتّفاق؛ ألّن أصَل واوه للعطف، والمعطوف ال يتقّدم على عامل 

المعطوف عليه إجماًعا" همع الهوامع: 2/ 178.
)4) في الحاشية: )هو الفاضل الَمّقري المغربي رحمه الله تعالى(، وهو: أبو العبّاس أحمد بن محّمد بن أحمد الَمقَّري 
أزهار  أيًضا:  وله  الرطيب،  األندلس  غصن  في  الطيب  نفح  الشهير  الكتاب  صاحب  1041هـ(  )ت  التلمسانّي 
الرياض في أخبار القاضي عياض، وحسن الثنا في العفو عّمن جنى، وإضاءة الدجنّة في عقائد أهل السنّة..إلخ. 

يُنظر في ترجمته: األعالم: 1/ 237.
))) رضّي الدين محمد بن الحسن االستراباذي، عالٌم بالعربيّة من استراباذ في طبرستان، له: الوافية في شرح الكافية 

البن الحاجب، والشافية شرح مقّدمة ابن الحاجب في الصرف )ت688هـ(، يُنظر: األعالم: 6/ 86.
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َمَعُه()1)، َوِحْيَنِئٍذ َيعوُد اإِلْشكاُل.

: َعَدَم التَّْوَبِة َعْنُهما َمًعا صاِدٌق ِبَعَدِم التَّْوَبِة َعْن ُكّلٍ ِمْنُهما َوَعن الــَمْجموِع، َفَيْصُدُق  ُه ِبأَنَّ َنَعْم، َقْد يَُوجَّ
ياَرِة )َوهذا ال يُراُد كالَّذي َقْبلَُه(،  ِبالتَّْوَبِة َعْن أََحِدِهما، َوُهَو داِئٌر َبْيَن أَْن َيتوَب َعن الَهوى دوَن َتْرِك الّزِ

ياَرِة دوَن الَهوى َفَيْهَوى َوَيزوُر. َوَبْيَن أَْن َيتوَب َعْن َتْرِك الّزِ

 َوِفيِه بحٌث، َفإِنَّ هذا )َوإِْن كاَن َصحيًحا في َنْفِسِه( لَْيَس ُهناَك َتْرٌك لَِيتوَب َعْنُه، َولَْو ُسلَِّم َفلَْيَس ِمّما 
اُل أَْن َيتوَب ِمْنُه. َيْطلُُب الُعذَّ

َوالُجْملَُة  ُمحاٌل،  أي:  َخَبُرُه،  ُحِذَف  ُمْبَتَدأٌ  َو)ت:ْركي(  اْعِتراِضيًَّة،  )الواُو(  َتكوَن  أَْن  الخامس:   -
ْرِط َوَجواِبُه. ُمْعَتِرَضٌة َبْيَن الشَّ

- الّساِدُس: أَّن في الَكالِم َحْذُف ُمضاٍف، أَْي: َوَعَدُم َتْركي ِزيارَتها.

-الّساِبُع: أَْن َيكوَن َمْفعوُل )ت:ْركي( َمْحذوًفا، َوَقْولُُه: )ِزياَرَتها( َمْفعوٌل ِمْن أَْجلِه، أَْي: َوأَّما َتْركي 
َكذا َوَكذا أِلَْجِل ِزياَرِتها َفإِنّي ال أَتوُب ِمْنُه، َوأَْنَت َخبيٌر ِبأَنَّ هذا ال َقريَنَة َعلَْيِه، َفلَْيَس ِبَشيٍء.

ْدُر، َفال َيْعَمُل ما َقْبلَها  ْرِط لَها الصَّ ُه أَنَّ أَداَة الشَّ - الّثاِمُن: َعَطَف )َوَتْركي( َعلى )ما َجَنْيُت(، َوَيُردُّ
فيما َبْعَدها َمَع إيهاِم ِخالِف الـُمراِد.

ياَرِة َتْأباُه حالَُة الِعْشِق. - الّتاِسُع: أَنَّ الواَو لِلَقَسِم، َولَْيَس ِبَشيٍء؛ إِذ الَقَسُم ِبَتْرِك الّزِ

- العاِشُر: أَنَّ الواَو ِبَمْعنى الباِء َكما َذَكَرُه  ابُن ِهشاٍم)2) في َقْولِِهْم: أَْنَت أَْعلَُم َومالَُك)3)، ِبَمْعنى: )ال 
ُه أَنَّ لَِتْقديِم  أَتوُب ِمْن َهوى لَْيلى ِبأَْن أَْتُرَك ِزياَرَتها(، َعلى أَنَّ الباَء َسَبِبيٌَّة، َذَكَرُه َبْعُض الُفَضالِء)4)، َوَيُردُّ

، َوَحْرَف النَّْفِي.  الـَمْعموِل))) )َهُهنا( َثالَثَة َمواِنَع: الفاَء، َوإِنَّ

)1) هذا نّص الرضّي في شرحه على الكافية بلفظه دون زيادة وال نقصان، يُنظر: شرح الكافية: 1/ 282.
فيه  لو استُعملت  الذي  الموضع  إاّل في  تُستعمل  التي بمعنى )مع( ال  أّن "الواو  المعنى  ابن جنّيٍ في هذا  ويذكر   
عاطفًة لجاز" الخصائص: 1/ 317، ويقول في سياق آخر: "واو العطف فيها معنيان: العطف، ومعنى الجمع. 
الماُء والخشبَة،  استوى  قولهم:  العطف، نحو  فإذا ُوضعت موضع )مع( خلُصت لالجتماع، وُخلعت عنها داللة 

وجاء البرُد والطيالسَة" الخصائص: 1/ 39).
)2) هو جمال الدين أبو محّمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن هشام االنصاري  )ت761هـ(، عالٌم بالنحو 
والمعاني والبيان والعروض والفقه، ولد بمّكة وتوفي بمصر، وله مؤلفات كثيرٌة منها: قطر الندى وبل الصدى، 

ومغني اللبيب، وأوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، وشرح شذور الذهب: يُنظر: األعالم: 6/ 163.
)3) قال ابن هشاٍم وهو يعدد معاني الواو في العربيّة: "والثاني أن تكون بمعنى باء الجر كقولهم أنت أعلم ومالك وبعت 

الشاء شاة ودرهما". مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 469.
)4) لم يذكر اسمه ال في المتن وال في الحاشية ، فلم نزدد به إال جهاًل.

))) أي: تقديم معمول الفعل: ال أتوب، وهو: عن هوى ليلى.
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هذا ما َذَكَرُه الَقْوُم ِمن الُوجوِه، َوَقْد أَْوَضْحنا لََك ما فيها، َوَبِقَيْت ُوجوٌه أَُخُر اْسَتَتَرْت َعْنُهْم، َفَنقوُل:

َر لِـ )ِمْن( ُمَتَعلٌَّق َمْرفوٌع أَْو َمْنصوٌب،  َل َعلَْيِه(: أَْن يَُقدَّ - الحادَي َعَشَر: )َوُهَو الَّذي َيْنَبغي أَْن يَُعوَّ
ا َتْوَبتي ِمْن َهوى لَْيلى، َفَيكوُن َكَقْولِِهْم: أَّما الِعْلم َفعالٌِم )ِبَرْفع الِعْلِم َوَنْصِبِه( َعلى أَنَّ  أَي: ]240/ أ[ َوأَمَّ
اأَلْصَل )َمْهما ُذِكَر الِعْلُم(، أَْو )َذَكْرَت الِعْلَم(، َفَيكوُن الَعَمُل لِْلَمْحذوِف ال لِـ )أَّما(؛ إِذ )اْلَحْرُف ال َيْعَمُل 
في الـَمْفعوِل ِبِه( َكما في الـُمْغني)1)، َوحيَنِئٍذ َيكوُن َقْولُُه: )ت:ْركي ِزياَرَتها( َمْعطوًفا َعلى َذلَِك الـُمَتَعلَّق 
الـَمْحذوِف، َوَقْولُُه: )َفإِنِّي ال أَتوُب( َجواُب َقْولِِه: )أَّما التَّْوَبُة َعْن َهوى لَْيلى(، َوَجواُب الـَمْعطوِف ) َوُهَو 

َقْولُُه: َوَتْركي ِزياَرَتها( َمْحذوٌف، َوالـَمْعنى: َوأَّما َتْركي ِزيارَتها َفال أَْتُرُك، أَْو: َفال َيكوُن.

- الّثانَي َعَشَر: إِْجراُء اللَّْفِظ َعلى ظاِهِرِه ِبَجْعِل التَّْرِك َمْعطوًفا َعلى َهوى لَْيلى، َوالِتزاِم أَنَُّه ال َيتوُب 
َغْيِر  َقباِء، إِلى  الرُّ لَِكْثَرِة  أَْو  لَِغْيِرِه،  َمْن يُِحبُّ ُمواِصاًل  أَْن َيرى  َيْسَتطيُع  أِلَنَُّه ال  إِّما  ياَرِة،  الّزِ َتْرِك  َعْن 

ذلَِك ِمَن الـَمواِنِع.

َتعالى  َقْولِِه  في  َوالجاِنِب  كالَجْنِب  )َوِزيارِتها(،  والـُمراُد  ُمْقَحًما،  التَّْرُك  َيكوَن  أَْن  َعَشَر:  الّثالَِث   - 
چ ]اإلسراء:  چ    ۇ  ۆ  ۆۈ      ۅ      َتعالى:  َوَقْولِِه   ،] الزمر: 6)   [ چ  چ       ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    ىب   

ْطُت في ذاِت اللِّه، َذَكَرُه الَعاّلَمُة التَّْفتازاني )2) في َمْبَحِث  83[، ]ُفّصلت: 1)[، أَي: َذَهَب ِبَنْفِسِه، َوَفرَّ

)1) هو ُمغني اللبيب عن ُكتُب األعاريب، البن هشاٍم األنصاري )ت761هـ( وقد جاء فيه تعليًقا على ما ُسمع عن العرب 
من قولهم: أّما العبيَد )بالنصب( فذو عبيٍد: "وفيه عندي دليٌل على أموٍر: أحدها...والثاني: أّن )أّما( ليست العاملة؛ 

إذا ال يعمل الحرف في المفعول به". مغني اللبيب: 83.
)2) "مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى، سعد الدين ]ت793هـ[: من أئمة العربية والبيان والمنطق، ولد بتفتازان )من 

بالد خراسان( وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند، فتوفى فيها، ودفن في سرخس" األعالم: 7/ 219.
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"إِنَّما  َوَسلََّم(:  َعلَْيِه  َتعالى  اللَُّه  )َصلَّى  َقْولِِه  في  ْهِر(  )الظَّ َوَكإِْقحاِم  الـِمْفتاِح()1)،  )َشْرِح  ِمْن  )االْلِتفاِت( 
َدَقُة َعْن َظْهِر ِغَنًى"،  َكما في )التَّْلويِح()2). الصَّ

)الخاتمة(

ٍد، َوآلِِه َوَصْحِبِه. اًل َوآِخًرا، َوظاِهًرا َوباِطًنا، َوَصلَواتُُه َوَسالُمُه َعلى َخْيِر َخْلِقِه ُمَحمَّ والَحْمُد للِّه أَوَّ

)1) ذكر الشوكاني أّن للتفتازاني كتاًبا في شرح )المفتاح( وأنّه انتهى منه في شوال سنة )789هـ(: يُنظر: البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع: 2/ 303. ولم أقف على هذا الكتاب ال مطبوًعا وال مخطوًطا، ولعلّه كان موجوًدا 
ثُّم ُفِقد ولم يصل ألينا، وقد ُعدُت إلى كتاَبي )المختصر( )والمطّول( وكالهما للتفتازاني لكن على )تلخيص المفتاح( 
للقزويني وليس على )المفتاح( علّي أجد فيهما شيًئا مشابًها لما أشار إليه )سرّي الدين( في إحالته، فلم أقف على 

شيٍء من ذلك.
وأّما فكرة اإلقحام التي طرحها سرّي الدين وأشار فيها إلى إقحام لفظي )الجنب والجانب( في اآليتين، فلم أجد قائاًل   
ْطُت ِفي َجْنِب اللَِّه{ قال  بها غيَره، ويُلّخص القرطبي أقوال العلماء في تفسير كلمة )جنب( في اآلية بقوله: "}َفرَّ
الحسن: في طاعة الله. وقال الضحاك: أي في ذكر الله عز وجل. قال: يعني القرآن والعمل به. وقال أبو عبيدة: 
} ِفي َجْنِب اللَِّه { أي: في ثواب الله. وقال الفراء: الجنب القرب والجوار؛ يقال فالن يعيش في جنب فالن أي في 
اِحِب ِباْلَجْنِب { أي: ما فرطت في طلب جواره وقربه وهو الجنة. وقال الزجاج: أي على  جواره؛ ومنه } َوالصَّ
ما فرطت في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه. والعرب تسمي السبب والطريق إلى الشيء جنبا؛ 
تقول: تجرعت في جنبك غصصا؛ أي: ألجلك وسببك وألجل مرضاتك. وقيل: }ِفي َجْنِب اللَِّه{ أي: في الجانب 

الذي يؤدي إلى رضا الله عز وجل وثوابه، والعرب تسمي الجانب جنبا، قال الشاعر: 
ـــب ـــل ـــق ـــــودا لــــــــــذاك ال ـــــه ـــــج ـــبقــــســــم م ـــــــــر جـــن ـــــــــي ــــــــاس جـــــنـــــب واألم ــــــــن ال

يعني الناس من جانب واألمير من جانب. وقال ابن عرفة: أي تركت من أمر الله؛ يقال ما فعلت ذلك في جنب   
حاجتي؛ قال كثير: 

عــاشــق ـــب  ـــن ج فــــي  الــــلــــه  تــتــقــيــن  ـــعأال  ـــط ـــق ـــــيـــــك ت ــــــــه كــــــبــــــد حـــــــــــرى عـــــل ل
وكذا قال مجاهد؛ أي: ضيعت من أمر الله" الجامع ألحكام القرآن: )1/ 271.  

)2) نّص التلويح "والظهر مقحم كما في ظهر الغيب وظهر القلب" شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول 
الفقه: 374/1. 

وقد ورد الحديث في التلويح بصيغٍة مغايرٍة للصيغة التي أوردها المؤلّف هي: "ال صدقة إال عن ظهر غنًى"،   
أخر  مصادر  في  المخطوط  في  المصنّف  أوردها  التي  بالصيغة  وجدته  وقد    .374/1 التلويح:  شرح  يُنظر: 
غير التلويح، كالبدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير: 7/ 714. والفتح الكبير في 
للزمخشري  الكشاف  تفسير  في  الواقعة  األحاديث واآلثار  الصغير: 3/ 383. وتخريج  الجامع  إلى  الزيادة  ضّم 

)ت38)هـ(: 1/ 134... وغيرها.
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) المصادر والمراجع (

األصول في النحو: أبو بكر محّمد بن سهل بن السّراج النحوّي البغدادّي )ت:316هـ(، تحقيق: عبد   •
الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط3، 1417هـ – 1996م.

األعالم: خير الله الزركلّي، دار العلم للماليين، ط)1، 2002 م.  •

أبو  الصفدي )764هـ(، تحقيق: علي  أيبك  الدين خليل بن  النصر: صالح  العصر وأعوان  أعيان   •
زيد وآخرين، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريّة، ط1، 1418هـ – 

1998م.

أمالي ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن الحاجب )ت:646هـ(: دراسة وتحقيق: فخر صالح سليمان   •
قدارة، دار الجيل، بيروت، لبنان - دار عّمار، عّمان، األردن.

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطينّي الرومّي الحنفّي   •
)ت:1067هـ(، تحقيق: دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 1413هـ – 1992م.

أبي  محّمد  تحقيق  )ت:911هـ(،  السيوطي  الدين  والنحاة: جالل  اللغويّين  طبقات  في  الوعاة  بغية   •
الفضل إبراهيم، المكتبة العصريّة، صيدا، لبنان.

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكانّي )ت:0)12هـ(، دار المعرفة،   •
بيروت، لبنان. 

البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملّقن سراج الدين الشافعي   •
المصري )ت:804هـ(، تحقيق: مصطفى أبي الغيط، وعبد الله بن سليمان، وياسر بن كمال، دار 

الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربيّة السعوديّة، ط1، )142-2004م.

تاج اللغة وصحاح العربيّة: إسماعيل بن حّماد الجوهرّي )ت:393هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور   •
عّطار، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط4، 1990م.

وتخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري )ت: 38)هـ(: جمال الدين عبد   •
الله بن يوسف بن محمد الزيلعّي )ت:762هـ(، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن 

خزيمة، الرياض، المملكة العربيّة السعودية، ط1، 1414هـ.

تغليق التعليق على صحيح البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالنّي )ت:2)8هـ(،   •
تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب اإلسالمّي، بيروت، لبنان – دار عّمار، عّمان، 

األردّن، ط1، )140هـ.

الجامع ألحكام القرآن: شمس الدين أبو عبد الله محّمد بن أحمد بن أبي بكر األنصارّي الخزرجّي   •
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العربيّة  المملكة  الرياض،  الكتب،  عالم  دار  البخارّي،  سمير  هشام  تحقيق:  )671هـ(،  الُقرطبّي 
السعوديّة، 1423هـ – 2003م.

حاشية التفتازانّي على الكّشاف للزمخشرّي )الجزء األّول(: سعد التفتازانّي )ت:793هـ(، تحقيق:   •
القاهرة، مصر،  األزهر،  العربيّة، جامعة  اللغة  كلّية  دكتوراة  البربرّي، رسالة  الفتّاح عيسى  عبد 

1398هـ-1978م.

حاشية الشيخ محّمد الدسوقي المالكي )ت:1230هـ( على شرح المحّقق أبي الليث السمرقندّي )ت:   •
6)7هـ(،  )ت:  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  للقاضي عضد  العضديّة  الرسالة  على  888هـ(  بعد 

المكتبة األزهريّة للتراث– الجزيرة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 1347هـ – 1929م.

حاشية الصبّان على شرح األشموني على ألفيّة ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني: تحقيق: طه   •
عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقيّة، القاهرة، مصر.

الدين  المبهمة: عّز  الكنوز في شرح بعض المصطلحات والمفاهيم الصوفيّة  الرموز ومفاتيح  حّل   •
عبد السالم بن أحمد بن غانم المقدسي )ت: 678هـ(، تحقيق: محّمد بوخنيفي، دار الكتب العلميّة، 

بيروت، لبنان، ط1، 1432هـ – 2011م.

الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جنّّي )ت:392هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمّي،   •
بيروت، لبنان، ط1، 1421هـ - 2001م.

)ت:  الحموي  الله  محب  بن  الله  فضل  بن  محمد  عشر:  الحادي  القرن  أعيان  في  األثر  خالصة   •
1111هـ(: )بدون بيانات(.

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر أحمد بن علّيٍ بن محّمد الكنانّي العسقالني )ت:   •
2)8هـ(، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1414هـ - 1993م.

الدين أحمد بن حجلة المغربّي )ت: 776هـ(، دار مكتبة الهالل، بيروت،  ديوان الصبابة: شهاب   •
لبنان، 1404هـ – 1984م.

ديوان قيس بن الملّوح مجنون ليلى )رواية أبي بكر الوالبّي(: دراسة وتعليق: يُسرى عبد الغنّي،   •
دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط1، 1420-1999م.

رسالٌة في حّل أسئلة العّز بن عبد السالم لسرّي الدين الدرورّي: حميد عبده أحمد سالم النهارّي،   •
بحث مخطوط.

إحسان  تحقيق:  )ت:900هـــ(،  الحميري  المنعم  عبد  محّمد  األقطار:  خبر  في  المعطار  الروض   •
عبّاس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، لبنان، ط2، 1980م.
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)حاجي  بـ  المعروف  العثماني  القسطنطيني  الله  عبد  الفحول: مصطفى  طبقات  إلى  الوصول  ُسلّم   •
والفنون  للتاريخ  األبحاث  مركز  األناؤوط،  القادر  عبد  محمود  تحقيق:  )ت:1067هـــ(،  خليفة( 

والثقافة اإلسالميّة باستانبول، تركيا، 2010م. 

الشافعي  الملك  عبد  بن  حسين  بن  الملك  عبد  والتوالي:  األوائل  أنباء  في  العوالي  النجوم  سمط   •
الكتب  دار  معّوض،  محّمد  وعلي  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  1111هـ(،  )ت:  العاصمي 

العلميّة، بيروت، لبنان، ط1، 1419هـ – 1998م.

الله شمس الدين محّمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، رتّبه واعتنى به:  سير أعالم النبالء: أبو عبد   •
حّسان عبد المنّان، بيت األفكار الدوليّة، بيروت، لبنان، 2004م.

التفتازاني  الدين مسعود بن عمر  الفقه: سعد  التنقيح في أصول  التوضيح لمتن  التلويح على  شرح   •
ط1،  لبنان،  بيروت،  العلميّة،  الكتب  دار  عميرات،  زكريّا  تحقيق:  793هـــ(،  )ت:  الشافعي 

1416هـ-1996م.

يونس،  قان  جامعة  منشورات  عمر،  حسن  يوسف  تحقيق:  االستراباذّي،  الرضّي  الكافية:  شرح   •
بنغازي، ليبيا.

شرح فتح القدير على كتاب الهداية للمرغيناني، دار الفكر، بيروت، لبنان.  •

صبح األعشى في صناعة اإلنشا: أحمد بن علّي القلقشندّي، تحقيق: يوسف علي طويل، دار الفكر،   •
دمشق، ط1، 1987م.

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي )ت: 902هـ(، دار   •
الجيل، بيروت، لبنان، ط1، 1412هـ – 1992م.

طبقات المفسرين: أحمد بن محمد األدنروي، تحقيق: سليمان صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم،   •
المدينة المنّورة، ط1، 1997م.

الجيل،  دار  )ت:1237هـــ(،  الجبرتي  حسن  الرحمن  عبد  واألخبار:  التراجم  في  اآلثار  عجائب   •
بيروت، لبنان.

عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي: محمد بن أبي بكر بن أحمد الّشلي باعلوي، تحقيق:   •
إبراهيم أحمد المقحفي، مكتبة تريم الحديثة، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، اليمن، ط1، 1424هـ-2003م.

العاّلمة سرّي الدين الدرورّي ومنهجه في كتابه طراز المجالس: هاجر علي محّمد محّمد الحسام،   •
ديسمبر،  أكتوبر/  عشر،  الخامس  العدد  السادسة،  السنة  محّكمة(،  دوريّة-  )علميّة-  القلم  مجلّة 

2019م.
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تحقيق:  )ت:911هـ(،  السيوطّي  الدين  جالل  الصغير:  الجامع  إلى  الزيادة  ضّم  في  الكبير  الفتح   •
يوسف النبهاني، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1، 1423هـ-2003م.

الفتوحات القدسيّة في شرح القصيدة النقشبنديّة: أبو ُقحافة بو بكر بن محّمد بن عبد الله البنانّي )بدون   •
بيانات(.

العليم  عبد  بن  الحي  عبد  والمسلسالت:  والمشيخات  المعاجم  ومعجم  واألثبات  الفهارس  فهرس   •
الكتّانّي، تحقيق: إحسان عبّاس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط2، 1982م.

فهرس مكتبة راغب باشا باستنبول.  •

عمر  بن  محمود  القاسم  أبو  التأويل:  وجوه  في  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   •
الزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

خليفة  بحاجي  المشهور  الله  عبد  بن  مصطفى  والفنون:  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف   •
)ت:1067هـ(، دار إحياء التراث العربّي، بيروت، لبنان 1360هـ-1941م.

الكشكول: بهاء الدين محمد بن حسين العاملي )ت:1031هـ(، تحقيق: محمد عبد الكريم النمرّي،   •
دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط1، 1418هـ – 1998م.

لسان العرب )س ر ا(: محّمد بن مكرم بن منظور)ت:711هـ(، دار صادر، بيروت، لبنان، ط4.  •

مجموعة رسائل سرّي الدين الدروري: مكتبة راغب باشا، استنبول، تركيا.  •

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن عبيد الله بن محمد المباركفوري )ت:1414هـ(،   •
إدارة البحوث العلميّة والدعوة واإلفتاء، الجامعة السلفيّة، بنارس، الهند، ط3، 1404هـ- 1984م.

المصباح في شرح المفتاح: علي بن محّمد بن علّي الجرجانّي )ت:740هـ(:  تحقيق: يوسكيل جليك،   •
أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العربيّة والبالغة، كلّيّة اإللهيّات، جامعة مرمرة، استانبول، الجمهوريّة 

التركيّة، 2009م.

معجم البلدان: ياقوت الحموي )ت:626هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان.  •

ومعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيّة، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،   •
ط1، 1414هـ-1993م. 

مغني اللبيب: جمال الدين ابن هشاٍم األنصارّي )ت:761هـ(، تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي   •
حمد الله، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط6، )198م.
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مفتاح العلوم: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكّي )ت:626هـ(، دار الكتب العلميّة، بيروت،   •
لبنان، ط2، 1407هـ - 1987م.

إشراف  اإلسالمّي،  للشباب  العالميّة  الندوة  المعاصرة:  والمذاهب  األديان  في  الميّسرة  الموسوعة   •
ومراجعة: مانع بن حّمادي الُجهني، الناشر: دار الندوة العالميّة.

الموّشى )أو الظرف والظرفاء(: أبو الطيّب محّمد بن إسحاق بن يحيى الوّشاء )ت:)32هـ(، تحقيق   •
كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط2، 1373هـ – 3)19م.

النحو الوافي: عباس حسن: دار المعارف، القاهرة، مصر، ط4، 1976م.  •

اإلسالميّة  الجامعة  الناشر:  سيف،  نور  محمد  بن  إبراهيم  منهجها:  وعن  عنها  دراسة  الفكر  نخبة   •
بالمدينة المنّورة.

نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة: محمد أمين بن فضل الله بن محّب الدين الحلبّي )ت:1111هـ(،   •
وشركاه(،  الحلبي  البابي  )مصطفى  العربيّة  الكتب  إحياء  دار  الحلو،  محمد  الفتاح  عبد  تحقيق: 

1967م.

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادّي )ت:1339هـ(، مؤسسة   •
التاريخ العربّي.

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطّي )ت:911هـ(،   •
تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان،  1418هـ – 1998م.
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Tohfatul- El Ikhwan fi Bia el Thinya betul al Zaman

Dr. Hassan Hadoshan / Morocco

This is a research in a matter relating to a kind of corrupt selling, namely, the sale of thinya ; the 
subject of this letter is about the judgment of this type of sales in terms of validity. This research 
was written by one of the late senior Maliki jurists, Abu Abdullah Mohammed al-Toudi bin Suda 
)t. 1209 Ah(. 

The author investigated the matter based on many sources and concluded in his research to 
combine statements, and accept the opinion that the sale of the two assets would be missed if 
the duration was too long. It demonstrates the importance of this research, which was circulating 
among scholars in the author‘s life, and the answer of many jurists to agree to the author‘s choice 
and praise for his approach and knowledge. Some of these answers have been attached to this 
research at the end .

Three language letters by Seri al-Din Al-Darouri 
)died 1066 Ah(

Jalal Abdullah Mohammed Saif al-Hammadi / Yemen
These are   three linguistic researches that I could write by help of Allah, which I have to stand 

on as I read part of our Arab heritage, which is full of treasures of scientific manuscripts in various 
sciences and knowledge, and how great I was when I got to know a pioneer of this heritage. He 
did not get his deserved  fame and reputation and hardly known  to many modern scholars despite 
his scientific standing among his peers in his time. He is Sri al -Dine Darouri who is one of the 
dignitaries of the eleventh century. 
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The Mahan Emirate of Sandan )198-227 Ah / 813-841 AD(,  
Cultural Historical Study

Dr. Mohammed Hassan Mohammed Imam Al-Basha / India
The Mahan emirate of Sandan was the first independent Arab emirate in the  Indian subcontinent 

from the Abbasid caliphate. Al Fadl bin Mahan,  who was governor of the  Sindiya region on india‘s 
borders,  succeeded in heading his army south towards the north of Kjrat, specifically towards the 
Sandan area of Surchtra, and was able to open it in  221 Ah )835 AD( in the succession of Califa 
Al Maamoun  )198-218 Ah / 813-833 AD(, and to establish an independent Arab emirate, but it did 
not continue for a long time,  where the discord and conflict between the brothers Mohammed and 
Mahan weakened  the emirate and then disappeared.

Traces of calligrapher Musa ibn al-Bassa on the old buildings of 
Damascus )690-716 Ah( )1291-1317 AD(

Dr. Faraj al-Husseini / Egypt
The value of writing in Islamic civilization doesn‘t need proof , because it has become one of the 

most honorable manufactures in Arab civilization. That is why the Arabs honor the calligrapher the 
most and was near to high positions. 

The Andalusian child features and rights during the Tawaif era and 
Almoravid era through Nawazil ibn El Haj Al-Tjibi al-Qortabi

Hisham Al-Bakkali/Morocco
The purpose of this paper is to contribute to the excavation of a fertile area that has not yet been 

adequately seached in historical studies in the Islamic West in general, and the history of Andalusia 
in particular, which is the aspect of the history of the child.

Although Western topography has made significant strides in this area, particularly the Spanish 
historical school, Arab attempts in this field in general remain ”decent, although there are serious 
attempts by some. It is not about fragmentation of history or intellectual luxury, but about human 
rights awareness, and the openness of history. From this point of view, the paper was devoted to 
unveiling some of the rights of the Andalusian child through the literature of Nawazil, which shows 
many aspects of child life at that time
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Moroccan and Andalusian Qur’an scripts:  
its scientific value and aesthetic values

Sameh Magdi Al-Said/ Egypt
The researcher chose to focus on the scripts of Moroccan and Andalusian Qur‘ans because of 

their specificity and features in drawing some of their letters, as well as their scientific and artistic 
value of a distinct character.

      The study came in a preface on the status of Arabic calligraphy, and then three investigations: 
first addressed the definition of the term Moroccan calligraphy, its origin and stages of development.  
the second was to talk about the types of Moroccan scripts, and in the third exposed to mention the 
aesthetic values in the scripts of Moroccan and Andalusian Qur‘ans.

Feminist Trend in Western Literary Criticism

Walid Kassab / Saudi Arabia
The so-called ”feminist” or ”feminism” is a human socio-intellectual movement from the trends 

of what is known as ”postmodernism”

  Launched in the West since the beginning of the 20th century, it has become an organized 
movement that decides on a range of ideas, adopting a new discourse on women, rejecting the 
rolling heritage discourse.

 In this direction, a human social function of literature has been demonstrated, namely, the 
call for redress for women and the reconsideration of their personality, which is said to have been 
marginalized and excluded from many knowledge arenas.

What is left of ibn Saklab al-Andalusi’s poetry ,  
“Collection, Documentation and Study”

Dr. Mohamed Mahjoub Mohammed Abdel Meguid / Sudan
The Andalusian poem of the Almohideen era underwent major transformations in form influenced 

by the taste of the times,. Although wastefulness spoils poetry and makes it merely a manipulation 
of words, we find ourselves obliged to study it, based on our belief that the poetry critic is like a 
botanist who studies both flowers and thorns.  Perhaps this is why I chose ibn Saklab al-Andalusi 
and introduced him, collecting his poetry, studying his art as an excellent representative of his time 
and artistic taste, and because the hands of researchers - as far as I know - did not extend to him 
with lessons and criticism.  
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السنة الثالثون : العدد مئة وثمانية عشر - ذو القعدة 1443 هـ / يونيو )حزيران( 2022 م

الدراســـات  قســـم  عـن  تصـدر 
والنشـــر والشـــؤون الخارجية
ــاجـــــد ــة الــمـــ ــع ــم بــمــركــز ج
ـــراث ــــ ــــ ـــت ــة وال ــاف ـــ ـــ ــق ــث ــل ل

aljamie alsahih riwayat ‘abi alwaqt eabd al’awal ean aibn almuzafar aldaawudii ean alsarukhsi ean alfarbari 
ean albukharii, almualafi: albukhariu, muhamad bin ‘iismaeil bin ‘iibrahim aljuefi, ‘abu eabd allh 256 hijri

 tarikh alnasakh: 10 jmadaa alakhirat 779 hijri

اث
تر

وال
ة 

افـ
لثق

د ل
جـ

لما
ة ا

مع
 ج

كـز
مر

   
   

   
 م 

20
22

ن( 
يرا

حز
و )

وني
/ ي

هـ 
 1

44
3 

دة
قع

 ال
ذو

 - 
شر

 ع
ية

مان
وث

ة 
مئ

دد 
الع

 : 
ون

الث
الث

ة 
سن

 ال
   

   
   

اث
ــر

تــ
وال

ة 
ـاف

ــــ
لثق

ق ا
ـــا

آف

Published by:
Department of Studies, Publications and Foreign Affairs

Juma Al Majid Center for Culture and Heritage

Juma Al Majid Center 
for Culture and 

Heritage - Dubai

anwar alhaqayiq alrubaaniat fi tafsir alayat alqurania
 almualafu: al’asbuhaniu: mahmud bin eabd alrahman (‘abi alqasima) bin ‘ahmad alshaafieii shams aldiyn, ‘abu althana’ 749 hijari 

tarikh alnaskha: 1157 hijri

أنوار الحقائق الربانية في تفسير اآليات القرآنية
المؤلف: األصبهاني: محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( بن أحمد الشافعي شمس الدين، أبو الثناء 749 هـجري

تاريخ النسخ: 1157 هجري

ـــــة   مـــــجـــــل
ـــة  ـــي ـــل ـــص  ف
 عـــلـــمـــيـــة 
ـــة ـــم ـــك ـــح م

الجامع الصحيح رواية أبي الوقت عبد األول عن ابن المظفر الداودي عن السرخسي عن الفربري عن البخاري
المؤلف: البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي، أبو عبد الله 256 هـجري

 تاريخ النسخ: 10 جمادى اآلخرة 779 هجري
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