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Abstract

This paper discusses some of the inscriptions related to the religious doctrines in the Bahari Mamluk 
Period. As the aim of this paper is to define the content of these inscriptions, it focuses on the relation 
between the content of these inscriptions and the content of the texts of the religious doctrines, which were 
mentioned in the sources of the manuscript. It is noteworthy, that these inscriptions are being published 
for the first time, and studying it sheds the light on an important phenomenon, which is the prevalence 
of some religious doctrines and denominations in the Bahari Mamluk Period, as well as the presence of its 
followers. Moreover, the visual study of these inscriptions determines an important message sent by those 
who executed these inscriptions to the followers of these religious doctrines and denominations.
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الدينية  املعمارية  الآثار  على  الكتابية  النقو�ش  م�ضامني  تتنوع 
ونقو�ش  واأدعية،  قراآنية  ون�ضو�ش  اإن�ضاء،  ن�ضو�ش  بني  اململوكية؛ 
ت�ضري اإىل وظائف الوحدات املعمارية الدينية داخل املن�ضاأة الواحدة 
املن�ضاأة  داخل  اجلانبية  واملدار�ش  بل  وال�رضيح،  والُكّتاب  كال�ضبيل 
ح�ضن،  ال�ضلطان  من�ضاأة  يف  اجلانبية  املدار�ش  يف  احلال  هو  كما 
الكتابية  النقو�ش  لبع�ش  وال�ضحيحة  اجلديدة  القراءات  وك�ضفت 
وجود  عن  حتديًدا  البحرية  اململوكية  الدينية  العمائر  بع�ش  على 
واملذاهب  بالطرق  م�ضمونها  يرتبط  النقو�ش  من  اأخرى  نوعية 
الدينية التي انت�رضت يف هذا الع�رض، مما يعك�ش وجود هذه الطرق 
انعكا�ًضا  البحري  اململوكي  الع�رض  يف  الدينية  احلياة  يف  واملذاهب 
تراًثا  يج�ّضد  ومبا  وتابعيها،  مريديها  تواجد  على  يوؤكد  وا�ضًحا 
الطرق  هذه  لأدبيات  اململوكية  املعمارية  الآثار  على  مكتوًبا 
واملذاهب، يتوافق وتراثها املكتوب يف املخطوطات، وهو ما يعني 
هذه  عن  واإعالنية  اإعالمية  ر�ضالة  لتحمل  ُنفذت  النقو�ش  هذه  اأن 
النقو�ش  هذه  يقروؤون  الذين  العامة  من  ولغريهم  لتابعيها،  الطرق 
التي  للمن�ضاآت  املعمارية  العنا�رض  على  منها  �ُضجل  ما  مطالعة  عند 
املن�ضاآت  هذه  اإىل  يدخلون  ممن  غريهم  اأو  هوؤلء  لتخدم  اأُن�ضئت؛ 

لأجل ال�ضالة اأو الدر�ش اأو الت�ضوف. 

كما اأن هذه النقو�ش تعك�ش من جهة اأخرى التوجهات الدينية 
لهم  وكان  معينة،  لطريقة  مريدين  اأو  اأمراًء  كانوا  �ضواًء  ملُن�ضئيها 
زاوية  احلال يف  املن�ضاآت وتعمريها، كما هو  اإن�ضاء هذه  دورهم يف 
زين الدين يو�ضف،2 ومن هنا تربز اأهمية درا�ضة هذه النوعية الأخرية 
من النقو�ش، والتي يعر�ش البحث لت�ضعة ن�ضو�ش منها متت قراءتها 
مبعرفة الباحث، ويتم ن�رضها لأول مرة يف هذا البحث الذي يت�ضمن 

تفريًغا وا�ضًحا لبع�ضها ينفذ لأول مرة ومبعرفة الباحث.

تتفق  البحث  هذا  يف  خا�ضة  منهجية  الباحث  وينتهج 
ومو�ضوعه، حيث يتم توثيق النق�ش توثيًقا علميًّا متكاماًل، ويتاأ�ض�ش 
على ذلك معرفة الطريقة اأو املذهب الذي يرتبط به النق�ش، ويعر�ش 
وانت�ضاره  بن�ضاأته  بالتعريف  الطريقة  اأو  املذهب  لهذا  باإيجاز  البحث 
يف الع�رض اململوكي، ثم يعقد الباحث مقارنة بني ما ورد يف امل�ضادر 
ُنفذت يف  بها، والتي  ترتبط  التي  الن�ضو�ش  الأدبية املخطوطة وبني 
الوقت ذاته كن�ضو�ش منقو�ضة على الآثار الدينية اململوكية البحرية، 
وهو التنفيذ الذي يخل�ش اإىل اأن هذه املن�ضاآت كانت ترتبط وظيفيًّا 

ودينيًّا بهذه املذاهب والطرق.

احلياة العلمية والدينية يف القاهرة يف الع�ضر اململوكي 
العلمي  للن�ضاط  مركًزا  اململوكي  الع�رض  يف  القاهرة  مدينة  متثل 
واآثار  خمطوط  نتاج  من  الع�رض  هذا  خًلفه  ما  ذلك  ودللة  والديني، 
معمارية دينية وتعليمية، فقد كانت القاهرة مق�ضد طالب العلم من كل 
اجلهات، ومما زاد من هذا الن�ضاط قدوم امل�ضلمني من العراق وال�ضام 
والأندل�ش نتيجة ملا حل بهذه الأقطار من كوارث، وقد كان للدولة 
الأيوبية دور كبري يف الهتمام بالق�ضاء على املذهب ال�ضيعي، وتدعيم 
مب�رض  نهجوا  فقد  املدار�ش،  وبناء  بالثقافة  والهتمام  ال�ضنية  املذاهب 
ليوجهوا  املدار�ش؛ وذلك  اإن�ضاء  نور الدين حممود يف  منهج  ودم�ضق 
عقول النا�ش اإىل التفكري ال�ضني بعد اأن عا�ضت م�رض ودم�ضق زهاء قرنني 
من الزمان يف اإطاراملذهب ال�ضيعي، وكانت مدار�ش الأيوبيني كثرية 
العدد بحيث متكنت من حتقيق اأهدافها يف وقت ق�ضري،3 كذلك كانت 
اخلانقاوات والزوايا من املوؤ�ض�ضات الدينية التي �ضاعدت على تدعيم 

ا يف الق�ضاء على املذهب ال�ضيعي.  املذهب ال�ضني والتي اأ�ضهمت اأي�ضً

وا�ضتهروا  امل�ضرية،  واأمراوؤهم هذه  املماليك  �ضالطني  اأكمل  ثم 
املدار�ش  اإن�ضاء  حيث  من  �ضواء  والدينية،  العلمية  للحركة  برعايتهم 
تقديرهم لأهل  اأو من  واخلانقاوات والزوايا وامل�ضاجد والكتاتيب، 
لالإ�ضعاع  مركًزا  القاهرة  اأ�ضبحت  اأن  اإىل  الدين،4  ورجال  العلم 
الثقايف ب�ضفة عامة والن�ضاط الديني ب�ضفة خا�ضة5 وفيما يلي عر�ش 
للن�ضو�ش الكتابية لبع�ش هذه الطرق واملذاهب الدينية التي انت�رضت 

يف القاهرة يف الع�رض اململوكي البحري. 

اأواًل: الن�ضو�ض املتعلقة بالطرق ال�ضوفية 
الع�رض  ويعد  الدينية،  الثقافة  مظاهر  اأهم  اأحد  الت�ضوف  يعد 
اململوكي البحري هو ع�رض الت�ضوف احلقيقي يف القاهرة اململوكية، 
ويعك�ش ذلك النت�ضار الكبري لعدة طرق �ضوفية خمتلفة، فقد عا�ش 
فيه  فما وجد  ال�ضوفية،  م�ضايخ  من  عدد  واأكرب  اأهم  الع�رض  هذه  يف 
التالية،  الأخرى  القرون  يف  وجد  ما  اأ�ضعاف  ال�ضوفية  م�ضايخ  من 
ا كبار  كما اأن ن�ضبة كبرية منهم قدموا من املغرب والأندل�ش خ�ضو�ضً
 هوؤلء ال�ضوفية مثل )ال�ضيد البدوي – ال�ضاذيل – اأبو العبا�ش املر�ضي – 
ال�ضوفية برعاية  الوا�ضع للطرق  وغريهم(، ورمبا تعلق ذلك النت�ضار 

املماليك لل�ضوفية والهتمام بهم.6 

وعن طبيعة الت�ضوف ذاته، فقد وجدت له عدة تعريفات اختلفت 
باختالف فرق املت�ضوفة، وبالتايل، فلي�ش هناك تعريف ثابت للت�ضوف، 
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ولي�ش هذا فح�ضب، بل اإن ال�ضويف الواحد قد يكون له اأكرث من تعريف 
للت�ضوف دون وجود رابط بينهما؛ وذلك لأن ال�ضويف ابن وقته فهو 

ينطق يف كل وقت مبا يغلب عليه احلال يف ذلك الوقت.7 

 وترجع بداية ظهور الت�ضوف يف م�رض اإىل القرن الثالث الهجري - 
التا�ضع امليالدي، وا�ضتمر بعدها يف القرون التالية حتى اأن�ضاأ �ضالح 
الدين الأيوبي اأول خانقاه للمت�ضوفة �ضنة 567هـ/ 1171م، وهي 
ال�ضوفية،  للطرق  اإداري  تنظيم  اأول  وهي  ال�ضعداء،  �ضعيد  خانقاه 
وكان اإدخاله اخلانقاوات الت�ضوف باعتبارها اأداة من الأدوات التي 
ت�ضاعده على تدعيم املذهب ال�ضني، وما اإن حل الع�رض اململوكي حتى 
انت�رض الت�ضوف ب�ضكل اأكرب، وانعك�ش هذا النت�ضار على املت�ضوفة، 
فقد انق�ضموا وتفرعوا اإىل عدة طرق مبا يتوافق مع فكر كل منهما،8 
القرنني  مبكر يف  تاريخ  بداأ يف  قد  ال�ضوفية  الطرق  اإن�ضاء  كان  واإن 
لنت�ضار  الذهبي  الع�رض  فاإن   ،) )9-10م  الهجريني  والرابع  الثالث 
الطرق ال�ضوفية بداأ بعد تقرير الت�ضوف كاأ�ضلوب للتدين ومذهب يف 
العامل الإ�ضالمي، اأي بعد ع�رض الإمام الغزايل ون�رض كتبه واأفكاره يف 

القرن ال�ضاد�ش الهجري - الثاين ع�رض امليالدي.9 

بع�ش  اأن  اململوكي  الع�رض  يف  وانت�ضاًرا  قوة  الت�ضوف  زاد  ومما 
مل�ضايخ  ويخ�ضعون  بالت�ضوف،  يوؤمنون  كانوا  املماليك  �ضالطني 
بيرب�ش  الظاهر  لذلك  مثال  الربكات، وخري  ليلتم�ضوا منهم  ال�ضوفية 
نفوذ  بوجود  �ضمح  فقد  وا�ضتبداده،  و�ضطوته  بدهائه  ات�ضم  الذي 
’خ�رض‘، بل وتغا�ضى عن كثري من اأخطائه؛ لأنه كان يعتقد  لل�ضيخ 
يف وليته ويف معرفته الغيب، وغريها من احلوادث التي تفيد ب�ضيطرة 

اآراء �ضيوخ املت�ضوفة على بع�ش ال�ضالطني والأمراء.10 

وقد اأخذ ال�ضوفية منذ القرن الثالث الهجري ينظمون اأنف�ضهم 
طوائف وطرًقا يخ�ضعون فيها لنظم خا�ضة بكل طريقة، وقوام كل 
طريقة كان عدد من املريدين يلتفون حول �ضيخ هذه الطريقة، وتعد 
عند  طريقة  لفظ  واأ�ضبح  الإ�ضالمي،  العملي  الت�ضوف  هي  الطرق 
�ضيخ  اإىل  ينت�ضبون  ال�ضوفية  من  اأفراد  جمموعة  على  يطلق  ال�ضوفية 
حياة  ويحيون  الروحي  ال�ضلوك  يف  دقيق  لنظام  ويخ�ضعون  معني، 
اجتماعات  يجتمعون  اأو  واخلانقاوات،  والربط  الزوايا  يف  جماعية 

دورية يف منا�ضبات معينة ويعقدون جمال�ش العلم والذكر بانتظام.11

الثالث  القرن  بداية وجوده يف  منذ  مراحل  بعدة  الت�ضوف  مر 
الهجري، وقد تغري مفهومه با�ضتمرار، واأخذ تف�ضريات كثرية لدى 
املت�ضوفة، واأ�ضبحت له طريقته التي وردت يف الر�ضالة الق�ضريية باأنها 

طائفة  بها  يتم�ضك  التي  والعقائد  والأخالق  الآداب  جمموعة  هي 
بال�ضيخ وقواعد  املريد  الغزايل على عالقة  الإمام  يوؤكد  ثم  ال�ضوفية، 
العزلة واخللوة والذكر وما اإليها، كما وردت عند اأبي احل�ضن ال�ضاذيل 
باأنها هي ال�ضرية املخت�ضة باملت�ضوفني ال�ضالكني اإىل اهلل فهي �ضفر اإىل 
ي�ضلك  اأن  امل�ضافر  فعلى  امل�ضافر،  هو  املريد  اأو  ’وال�ضالك  تعاىل  اهلل 
طريق القوم واأن يجتازها مرحلة بعد مرحلة، ثم انتهت الطريقة يف 
القرن ال�ضابع الهجري اإىل اأن اأ�ضبحت مبثابة عهًدا بني ال�ضيخ ومريده 
على التوبة وال�ضتقامة والدخول يف طريق اهلل وذكره دائًما والعمل 
باآداب واأ�ضول الطريقة التي يتبعها املريد مع القيام باأوراد واأحزاب 

�ضيخ الطريقة يف املواعيد التي يحددها له‘.12

ومن خ�ضائ�ش الطرق ال�ضوفية ذكر اهلل تعاىل، ولل�ضوفية اأ�ضانيد 
وقد  وف�ضله،13  الذكر  تلقني  يف  واأحاديث  قراآنية  اآيات  من  كثرية 
تعددت اأنواع الذكر عند ال�ضوفية فمنها ما هو ثناء على اهلل، ومنها 
ما هو دعاء، ومنها ما هو مناجاة هلل، ومنها ما هو للرعاية يف الدنيا 
واأورادها  اأحزابها  يف  الأخرى  عن  طريقة  كل  وتختلف  والآخرة، 
النقو�ش  �ضجلت  التي  ال�ضوفية  الطرق  وطريقة ذكرها،14 ومن هذه 
الكتابية ن�ضو�ش اأحزابها اأو اأذكارها اأو غريها؛ الطريقة ال�ضاذلية التي 
’حزب احلمد‘ وهو اأحد اأحزاب هذه الطريقة على  ُنق�ش جزء من 
احلاجب 730هـ/ 1329م،  املا�ش  الأمري  مل�ضجد  الرئي�ضة  الواجهة 
ويعر�ش البحث فيما يلي للنق�ش الكتابي الذي ُيثل هذا احلزب بعد 

التعريف بالطريقة ال�ضاذلية ومنهجها. 

الطريقة ال�ضاذلية
 ُتن�ضب هذه الطريقة لل�ضيخ ’اأبو احل�ضن ال�ضاذيل ) 593–656هـ/ 
ويعرف  لها،15  ف�ضارعلًما  با�ضمه  وت�ضبثت  1197-1258م(، 
تون�ش،  من  بالقرب  فيها  �ضكن  التي  ’�ضاذلة‘  لقرية  ن�ضبة  بال�ضاذيل 
وهو علي بن عبد اهلل بن عبد اجلبار بن متيم بن هرمز بن يو�ضف بن 
يو�ضع ورد بن بطال بن اأحمد بن حممد بن عي�ضي بن حممد بن احل�ضن 
بن علي بن اأبي طالب، هكذا اأجمعت كتب الطبقات والرتاجم على 
هذا الن�ضب وعلي �ضحة ن�ضبه اإىل الإمام احل�ضني بن علي ،16وكان 
مولده �ضنة 593هـ/ 1196م بقرية ’ُغمارة‘ املغربية من مدينة �ضبتة، 
يد  على  وتتلمذ  احلق،  ال�ضويف  لل�ضيخ  مثاًل  عمره  �ضنوات  عا�ش 
الت�ضوف،  فا�ش17 ولب�ش خرقة  ال�ضيخ عبد اهلل بن حرازم يف مدينة 
ثم �ضافر اإىل تون�ش وتفقه فيها على يد علمائها، كما �ضافر اإىل العراق 
وتتلمذ على يد اأبي الفتح الوا�ضطي تلميذ الإمام الرفاعي الذي قدم 
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الإ�ضكندرية �ضنة 630هـ/ 1232م، ون�رض طريقتهم )الرفاعية(  اإىل 
بها  واأقام  اأخرى  مرة  تون�ش  اإىل  ال�ضاذيل  احل�ضن  اأبو  عاد  ثم  فيها، 
اأبرزهم الإمام ’اأبو العبا�ش املر�ضي‘، ثم ترك  وتتلمذ على يديه كثري 
الإمام  تلميذه  ومعه  ال�ضكندرية  اإىل  وذهب  تون�ش  ال�ضاذيل  الإمام 
يف  درو�ضه  يلقي  وبداأ  1244م،  642هـ/  �ضنة  املر�ضي  العبا�ش  اأبي 
تنت�رض  وبداأت  طريقته،  واأ�ض�ش  بالإ�ضكندرية،18  العطارين  م�ضجد 
انت�ضاًرا �رضيًعا يف �ضائر الديار امل�رضية، وظل اأبو احل�ضن ال�ضاذيل مب�رض 
اإىل وفاته يف �ضوال �ضنة  اأربعة ع�رضعاًما من �ضنة 642هـ/1244م، 
656هـ/ 1257م، ومبوت الإمام ال�ضاذيل خلفه يف طريقته تلميذه 
’اأبو العبا�ش املر�ضي‘ )616: 685هـ/ 1286 :1219م(،19 وذلك 
بناًء على و�ضية الإمام ال�ضاذيل بذلك اإذ قال لهم: ’اإذا اأنا مت فعليكم 

باأبي العبا�ش املر�ضي فاإنه اخلليفة من بعدي20.‘

اأ�ضول الطريقة ال�ضاذلية وتعاليمها 
بل  والعمل،  العلم  على  اأ�ض�ضها  ال�ضاذلية  الطريقة  و�ضعت 
اإخال�ش العمل هلل – عز وجل - وما يرتتب على ذلك من اأمور دينية 
ودنيوية،21 وت�ضهد اأقوال الإمام ال�ضاذيل الكثرية تاأكيده امل�ضتمر على 
�رضورة اللتزام مبتابعة ال�ضنة النبوية، فمن هذه الأقوال: ’اإذا عار�ش 
ك�ضفك الكتاب وال�ضنة فتم�ضك بالكتاب وال�ضنة ودع الك�ضف فقل 
ومل  وال�ضنة  الكتاب  يف  الع�ضمة  يل  �ضمن  قد  تعاىل  اهلل  اإن  لنف�ضك 
ي�ضمنها يل يف الك�ضف ول الإلهام ول امل�ضاهدة اإل بعد عر�ضه على 
اهلل  ’تقوي  ال�ضاذلية يف  الطريقة  تعاليم  وتتمثل   22، وال�ضنة  الكتاب 
يف ال�رض والعالنية واتباع ال�ضنة يف الأقوال والأفعال والإعرا�ش عن 
اخللق يف الإقبال والإدبار والر�ضا يف القليل والكثري والرجوع اإىل اهلل 

تعاىل يف ال�رضاء وال�رضاء23.‘ 

اأما عن موقف الطريقة ال�ضاذلية من اخلالفات الفكرية القائمة يف 
الع�رض اململوكي البحري بني الفقهاء وخا�ضة مدر�ضة الإمام ابن تيمية 
الفقهية وبني املت�ضوفة؛ فقد ورد اأن ابن تيمية حني هاجم اأ�ضحاب 
العبا�ش  ’اأبو  بقول:  عليهم  هجومه  يف  ا�ضت�ضهد  الوجود،24  وحدة 
يعتقدون  كفار  ’هوؤلء  وهو  الوجود  وحدة  اأ�ضحاب  يف  املر�ضي‘ 
اأن ال�ضنعة هي ال�ضانع25،‘ وهذا يعني اأن ابن تيمية يرى اأن املدر�ضة 
ال�ضاذلية بريئة متاًما من القول بوحدة الوجود، بل قد كان ت�ضوف اأبي 
احل�ضن ال�ضاذيل واأبي العبا�ش املر�ضي وابن عطاء اهلل ال�ضكندري، وهم 
اأركان املدر�ضة ال�ضاذلية مبتعًدا عن تيار مدر�ضة ابن عربي ومذهبها يف 
وحدة الوجود، فلم يكن واحد منهم قائاًل بهذا املذهب،26 وبذلك 

فالطريقة ال�ضاذلية تعد اأحد اأوجه الت�ضوف املعتدلة التي مل تدخل يف 
خالف فكري مع الفقهاء يف الع�رض اململوكي.

املر�ضي  العبا�ش  اأبي  الذي هو حزب  نق�ش حزب احلمد  ويعد 
هذه  اأن  تو�ضح  ر�ضالة  احلاجب  املا�ش  الأمري  م�ضجد  واجهة  على 
الأمري  اأن  ويبني  ال�ضاذلية،  الطريقة  ملت�ضويف  �ضمنيًّا  تابع  امل�ضجد 
كان  ورمبا  وتابعيها،  وملريديها  الطريقة  لهذه  راعًيا  كان  املا�ش 
اأبي  اأقوال  فمن  الطريقة،  هذه  مريدي  اأحد  احلاجب  املا�ش  الأمري 
احل�ضن ال�ضاذيل: من قراأ حزبنا فله ما لنا وعليه ما علينا،27 ويالحظ 
لتبليغ  املن�ضاأة  واجهة  على  بو�ضعه  اهتموا  النق�ش  هذا  منفذي  اأن 

الر�ضالة املق�ضودة منه. 

توثيق النق�ض 
الواجهة  من  العلوي  اجلزء  على  كتابي  �رضيط  النق�ش:  مو�سع 
الرئي�ضية مل�ضجد28 الأمرياملا�ش احلاجب29 730هـ/ 1329م، نق�ش 

رقم )1( – لوحة رقم )1( �ضكل رقم )1(. 

احلجر  على  اجللي  الثلث  بخط  منفذ  النق�ش  النق�ش:  تنفيذ  هيئة 
بطريقة احلفر البارز، داخل �رضيط كتابي يبلغ ارتفاعه30�ضم، ويتد 

بطول الواجهة، والتي يبلغ طولها نحو 17م.

بيانات الن�رش: �ضبق قراءة ون�رض بع�ش اأجزائه،30 واأجزاوؤه الأخرى 
يقوم الباحث بقراءتها ون�رضها لأول مرة.31 

ن�ض النق�ض وتوزيعه على الواجهة 
الرحيم  الرحمن  اهلل  ’ب�ضم  الواجهة:  من  الأمين  اجلزء  على  الن�ش 
ال�ضدق  وبني  بيننا  اجمع  فيه  ريب  ل  ليوم  النا�ش  جامع  يا  اللهم 
والنور  واملراقبة  واحليا32  والهيبة  واخل�ضوع  والخال�ش  والنية 
ال�ضرت  واليقني والعلم واملعرفة واحلفظ والع�ضمة والن�ضاط والقوة و 
باملحبة  القران وخ�ضنا منك  والبيان والفهم يف  واملعرفة والف�ضاحة 

وال]�ضطفائية و التخ�ضي�ش[33 

�ضمعا  لنا  وكن  والتولية  املدخل:  من حجر  الأمين  اجلزء  على  الن�ش 
)هكذا(  واتنا 34اللدين  ومويدا  ويدا  وعقال  وقلبا  ول�ضانا  وب�رضا 

والعمل ال�ضا]لح والرزق الهنيء الذي لحجاب به[ 

ول  الدنيا  يف  املدخل:35  حجر  من  الأي�رض  اجلزء  على  الن�ش 
علم  ب�ضاط  على  الخرة  يف  عليه  عقاب  ول  �ضوال  ول  ح�ضاب 

التوحيد وال�رضع �ضاملني من الهوى وال�ضهوة
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احلزب اأهمية خا�ضة عند اأ�ضحاب الطريقة ال�ضاذلية ومريديها، وهو 
الثناء على اهلل بذكر  يثل دعاء للهـ/ عز وجل - مع وجود عبارات 
بع�ش اأ�ضمائه احل�ضنى، وبذلك جمع هذا اجلزء من احلزب بني نوعي 
هو  ذلك  كان  ورمبا  والثناء،  الدعاء  وهما  وتعاىل  �ضبحانه  هلل  الذكر 
�ضيما واأن عديًدا  �ضبب اختيار هذا اجلزء من احلزب ب�ضفة خا�ضة، 
لالآخرة  وال�ضتعداد  الدنيا  الزهد يف  املوعظة واحلث على  ُدعاة  من 
ركزوا عليه يف دعوتهم ب�ضفة خا�ضة47 وهو ما يومئ اإىل اأن ت�ضجيل 
هذا اجلزء من احلزب على واجهة م�ضجد الأمري اأمُلا�ش احلاجب يعد 

دعوة وموعظة بجانب اأنه يثل طريقة معينة يف الت�ضوف. 

ومبقارنة ن�ش احلزب بن�ش النق�ش الكتابي، تبني تطابق الن�ضني 
عدا بع�ش الختالفات الآتية:

عند  الأ�ضلي  الن�ش  كلمات  بع�ش  يف  النق�ش  منفذ  :غرّي  اأوًل 
والف�ضاحة(  ’واملعرفة‘  )وال�ضرت  الواجهة؛ كما يف كلمة  نق�ضه على 
ن�ش  يف  وردت  حني  يف  الواجهة،  من  الأين  اجلزء  على  الن�ش  يف 
اإىل  بالإ�ضافة  ’واملغفرة‘ والف�ضاحة(، هذا  احلزب الأ�ضلي )وال�ضرت 
اإن ا�ضتخدام كلمة ’املغفرة‘ هي الأ�ضح يف اإطار �ضياق الن�ش، خا�ضة 
اآخر،  �ضياق  قبل ذلك يف  النق�ش  بن�ش  املعرفة قد وردت  واأن كلمة 
كما �ضقطت من اخلطاط كلمة ’العلم اللدين‘ وهذه الكلمة مل تكن 
موجودة من البداية يف النق�ش، وذلك لأن الكلمة ال�ضابقة لها على 
نف�ش اللوح احلامل جاءت بهذه ال�ضيغة ’اتنا اللدين‘، كذلك ا�ضتمل 
ن�ش احلزب على عبارة ’ياهلل‘ قبل اأن يبداأ بـ ’يا علي يا عظيم‘ لكنها مل 
توجد بالنق�ش ومل يكتبها اخلطاط، ورمبا كان عدم كتابة لفظ اجلاللة، 
ا، مما يعني اأن ذلك غري موؤثر  لأنه يليه يف الن�ش اأ�ضماء اهلل احل�ضنى اأي�ضً
ا عبارة ’يا عليم‘ يف ال�ضياق  يف �ضياق الن�ش، ومل يكتب اخلطاط اأي�ضً
ا نف�ش ال�ضبب  ’يا حليم يا عليم يا �ضميع‘، وقد ينطبق على ذلك اأي�ضً
يف عدم كتابة لفظ اجلاللة �ضيما واأنه ذكر اأحد ع�رض ا�ضًما من اأ�ضماء 
ن�ش احلزب ذكرت  ففي  ’هو‘  ا كلمة  اأي�ضً يكتب  احل�ضنى، ومل  اهلل 
’يا من هو هو هو يا هو‘ يف حني ذكرت يف ن�ش النق�ش ’يا من هو 
بعد  فقط  مرتني  ’هو‘  كلمة  تكرار  على  اقت�رض  انه  اأي  هو‘،  يا  هو 
النداء الأول ’يا من‘ ورمبا كان ذلك يوؤدي املعنى نف�ضه عند اأهل هذه 

الطريقة؛ لذا مل يهتم اخلطاط بكتابتها للمرة الثالثة. 

ل�ضقوط  نتيجة  الكتابي،  النق�ش  كلمات  بع�ش  ُفقدت  ثانيًا: 
مرة  تركيبها  واإعادة  الواجهة  على  الكتابي  للنق�ش  احلاملة  الألواح 
امل�ضجد  واجهة  يف  متت  التي  الإ�ضالحات  بع�ش  اإطار  يف  اأخرى 

الواجهة: والطبع و’ادخلنا مدخل  الأي�رض من  اجلزء  الن�ش على 
�ضدق واخرجنا خمرج �ضدق واجعل لنا من لدنك �ضلطانا ن�ضريا‘36 
يا علي يا عظيم يا حليم يا �ضميع يا ب�ضري يا مريد يا قدير يا حي يا قيوم يا 
رحمن يا رحيم يا من هو هو يا هو ا�ضالك بعظمتك التي مالت اركان 
عر�ضك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي و�ضعت 

كل �ضي وبعلمك املحيط بكل �ضي و�ضلي اهلل على �ضيدنا حممد واله‘

ومبراجعة ن�ش هذا النق�ش تبني للباحث يف اإطار مراجعة امل�ضادر 
اخلا�ضة بالت�ضوف وحتديًدا الطريقة ال�ضاذلية اأن هذا الن�ش يثل جزًءا من 
حزب احلمد لالإمام �ضهاب الدين اأحمد اأبي العبا�ش املر�ضي ابن عمر 
اخلليفة الوارث، تويف �ضنة 686هـ/ 1287م، ودفن مبدينة الإ�ضكندرية، 
وهو اأحد م�ضايخ الطريقة ال�ضاذلية، اأتى من املغرب اإىل م�رض واأقام يف 
مدينة الإ�ضكندرية 37 ويعد حزب الإمام اأبي العبا�ش املر�ضي من كالم 
ال�ضيخ اأبي احل�ضن ال�ضاذيل قبل وفاته، بل اإن ابن عطاء اهلل ال�ضكندري 

ذكر اأن هذا احلزب هو ورد اأبي احل�ضن ال�ضاذيل بعد الع�ضاء.38 

ن�ض احلزب كما ورد يف م�ضادر الرتاث
ورد ن�ش حزب احلمد عن الإمام اأبي العبا�ش املر�ضي كما يلي: )ب�ضم 
اهلل الرحمن الرحيم، اللهم يا جامع النا�ش ليوم ل ريب فيه، اجمع بيننا 
واملراقبة،  واحلياء،  والهيبة  واخل�ضوع  والإخال�ش  والنية  ال�ضدق،  وبني 
والنور، واليقني، والعلم، واملعرفة، واحلفظ، والع�ضمة، والن�ضاط، والقوة، 
وال�ضرت، واملغفرة، 39 والف�ضاحة، والبيان، والفهم يف القراآن، وخ�ضنا منك 
باملحبة وال’�ضطفائية والتخ�ضي�ش40،‘ والتولية، وكن لنا �ضمًعا وب�رضًا 
ول�ضاًنا وقلًبا وعقاًل ويًدا و موؤيًدا، واآتنا العلم اللدين،41 والعمل ال�ضـ’الح، 
والرزق الهنيء، الذي ل حجاب به42،‘ يف الدنيا، ول ح�ضاب ول �ضوؤال 
ول عقاب عليه يف الآخرة، على ب�ضاط علم التوحيد وال�رضع، �ضاملني من 
الهوى وال�ضهوة والطبع، واأدخلنا مدخل �ضدق، واأخرجنا خمرج �ضدق، 
واجعل لنا من لدنك �ضلطاًنا ن�ضرًيا. يا اهلل،43 يا علي، يا عظيم، يا حليم، 
يا عليم،44 يا �ضميع، يا ب�ضري، يا مريد، يا قدير، يا حي، يا قيوم، يا رحمن، 
يا رحيم، يا من هو هو هو45 يا هو، اأ�ضالك بعظمتك التي مالأت اأركان 
عر�ضك، وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي و�ضعت 

كل �ضيء، وبعلمك املحيط بكل �ضيء،....46.‘

درا�ضة مقارنة لن�ض النق�ض والن�ض االأ�ضلي للحزب 
لت�ضجيله  اختياره  مت  احلمد،  حزب  من  جزًءا  الن�ش  هذا  يثل 
على واجهة م�ضجد الأمري املا�ش احلاجب، ويبدو اأن لهذا اجلزء من 



عبد اهلل حممد، حممد عبد ال�ستار، عالء الدين عبد العال

�أبجديات 2019 108

ظهرت هذه العقيدة بظهور الت�ضوف،52 فقد بداأت عقيدة وحدة 
الوجود مبكًرا، فمن اأقوال الإمام اجلنيد53 عن الت�ضوف: ’هو اأن تكون 
ا: ’الت�ضوف هو ت�ضفية القلب عن موافقة  مع اهلل بال عالقة‘، وقال اأي�ضً
وجمانبة  الب�رضية  ال�ضفات  واإخماد  الطبيعية  الأخالق  ومفارقة  الب�رضية 
الدواعي النف�ضانية ومنازلة ال�ضفات الروحانية والتعلق بالعلوم احلقيقية‘ 
وغريها من العبارات التي تثبت وجود هذا املبداأ لديه، وقال اأبو بكر 
الع�ضمة عن روؤية الكون‘،55 كما ورد عن  ال�ضبلي:’ 54الت�ضوف هو 
ا عديد من الأقوال التي توؤكد دعوته واتفاقه مع  ذي النون امل�رضي56 اأي�ضً
هذا املبداأ فمنها قوله: ’التفرد باهلل هو النقطاع من كل �ضيء �ضوى اهلل‘، 
ولن يتحقق هذا التفرد باهلل اإل باعتقاد اأن كل ما �ضوى اهلل معدوم الآن 
واأن وجوده هو وجود اهلل57،‘ وي�ضري الق�ضريي يف نف�ش الجتاه وكتب 
ا58 ثم ياأتي الإمام الغزايل59 ليكون  ’الر�ضالة الق�ضريية‘ يف ذلك العتقاد اأي�ضً
اأبرزمن نادى بوحدة الوجود تكملة مل�ضرية من قبله،60 واأهم ما قام عليه 
كتابه ’اإحياء علوم الدين‘ اإن العقيدة درجات اأدناها التوحيد الإ�ضالمي 
واأعالها يف وحدة الوجود متابًعا لالإمام اجلنيد يف ذلك، معتمًدا على 
بع�ش الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة، ليجد �ضنًدا اإ�ضالميًّا يعتمد عليه،61 
ومع انت�ضار الت�ضوف وازدهاره يف الع�رض اململوكي زادت هذه الفكرة 
واأ�ضبحت عقيدة اأ�ضا�ضية لدى كثريمن ِفرق املت�ضوفة، فما لبث اأن جاء 
عهد حميي الدين بن عربي62 اآخر فال�ضفة الت�ضوف الكبار، وقد �ضارعلى 

ما قام به الغزايل يف عقيدة وحدة الوجود مع بع�ش الختالفات.63 

ومن اجلدير بالذكر اأنه قد دارت عدة �رضاعات بني اأتباع ابن عربي 
ومدر�ضته كابن الفار�ش وغريه، وبني علماء وفقهاء الع�رض اململوكي، 
فقد كّفرهوؤلء الفقهاء املت�ضوفة الذين يّدعون بوحدة الوجود وعقيدة 
الحتاد، وظهر عديد من ال�رضاعات واخلالفات الفكرية بني الطرفني 
يف الع�رض اململوكي البحري تعر�ش فيها ابن تيمية للمحاكمة مرتني.64

وحدة  بعقيدة  تتعلق  التي  �ضيخو  االأمري  خانقاه  نقو�ض  توثيق 
الوجود عند املت�ضوفة 

الن�ش الأول: �رضيط كتابي اأ�ضفل �ضقف الن�ضف الغربي من البالطة 
الأوىل جهة املحراب برواق القبلة، نق�ش )2( – لوحات )2(.

طريقة تنفيذ النق�ش: النق�ش منفذ بخط الثلث اجللي على اخل�ضب، 
باللون  اأر�ضية  على  الأزرق  اللون  با�ضتخدام  بالألوان،  الكتابة  بطريقة 
الأبي�ش، على هيئة �رضيط كتابي بارتفاع 64�ضم، ويبلغ طوله نحو 35م . 

بيانات الن�رش: قراءة ون�رض لأول مرة

والكلمات   48 1910م،  �ضنة  يف  العربية  الآثار  حفظ  جلنة  يد  على 
’وال�ضطفائية  كلمتي  هي؛  العامل  لهذا  نتيجة  النق�ش  من  املفقودة 
ومل  الواجهة،  من  الأين  اجلزء  على  الن�ش  نهاية  والتخ�ضي�ش ‘يف 
الأوىل،  الكلمة  من   )... )ال  حريف  �ضوي  بالنق�ش  منهما  يبق 
الكلمتني  هاتني  لكتابة  تكفي  اجلزء  هذا  نهاية  يف  املتبقية  وامل�ضاحة 
مقارنة بحجم باقي كلمات الن�ش، مما يعني اأن هذه الكلمات كانت 
ا هذا اجلزء من  موجودة بالنق�ش الكتابي، كما �ضقط من النق�ش اأي�ضً
به‘ يف  الذي ل حجاب  الهنيء،  والرزق  ال�ضـالح،  ’والعمل  الن�ش 

نهاية الن�ش على اجلزء الأين من حجر املدخل. 

االأمري  بخانقاه  �ضوفية  واأقوال  ومواعظ  ِحكم  ن�ضو�ض 
�ضيخو بالقاهرة 

الطرق  من  اأخرى  طريقة  وتوثق  ت�ضجل  التي  الن�ضو�ش  ومن 
املعمارية  املن�ضاآت  اإحدى  داخل  وكتابتها  ن�ضو�ضها  بذكر  ال�ضوفية 
�ضوفية  واأقواًل  ومواعظ  ِحكًما  متثل  ن�ضو�ش  البحرية؛49  اململوكية 
ت�ضتمل  حيث  وذلك  1354م؛50  756هـ/  �ضيخو  الأمري  بخانقاه 
خانقاه الأمري �ضيخو على �ضتة ن�ضو�ش يثل كل ن�ش منها مو�ضوًعا 
م�ضتقالًّ يخدم فكرة واحدة؛ حيث يبداأ بالب�ضملة ويت�ضمن جمموعة 
واأقواًل  ومواعظ  ِحكًما  متثل  خمتلفة  تراثية  م�ضادر  من  اقتبا�ضات 
حيث  من  وذلك  الوجود،  وحدة  ملبداأ  تبعيتها  يف  اتفقت  �ضوفية 
ال�ضوفية  م�ضايخ  من  اإليهم  ُتن�ضب  ومن  القتبا�ضات،  هذه  م�ضمون 
البالطات  �ضقف  اأ�ضفل  وجدت  وقد  املبداأ،  بهذا  القائلني  الأوائل 
البالطات  هذه  من  بالطة  كل  ت�ضتمل  حيث  القبلة؛  لرواق  الثالث 
البالطة،  من  الغربي  بالن�ضف  ال�ضقف  اأ�ضفل  اأحدهما  ن�ضني  على 
عر�ش  يلي  وفيما  منها،  ال�رضقي  بالن�ضف  ال�ضقف  اأ�ضفل  والآخر 
لهذه الن�ضو�ش وربطها بن�ضو�ضها الأ�ضلية التي وردت يف امل�ضادر، 
البحث  و�ضيعر�ش  املت�ضوفة،  لدى  الوجود  بعقيدة وحدة  وعالقتها 

لها بعد التعريف مباهية عقيدة وحدة الوجود.

ماهية عقيدة وحدة الوجود
وحدة الوجود عقيدة كربى من عقائد ال�ضوفية تقوم على مبداأ 
اأنه ’ل موجود اإل اهلل‘ والتي تعني اأن العامل جزء من اهلل، واأنه ل فارق 
بني اخلالق واملخلوق، واأن اخللق امتداد وفي�ش من اخلالق، واأن عالقة 
الذي  هو  احلق  وال�ضويف  واأمواجه،  البحر  كمثل  واملخلوق  اخلالق 

يدرك ذلك ويهتك احلجاب ويعلن احتاده باهلل اأو حلول اهلل فيه.51
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم هو كل ا�سمه الذي نبتدا به قيمنا وبذكره الذي 
اذا افتتح به عمل كمل ومت مويدا موبدا وال�سالة وال�سالم على حممد نبيه 
الذي �سيد بنيان الهدي ’ورات املاليكة65 ا�سمه على قوامي العر�ش حني 
خروا �سجدا ‘وعلى اله و�سحبه الذين .....66 العمار فهي ... وتقوى 
’وا�س�سوا بنيانهم على ر�سوان وتقوى‘ وهلل احلمُد على ما الهم من عمل 
بر�سى وبنية بينة ابتغي بها ا..... عند اهلل ثوابا ....اللهم كما ....هذه 
الدار اإىل تلك الدار طريق وان �سمي احد �سعيد ال�سعدا بالغيب فاجعل 

عبدك الـ....�سعيد ال�سعدا يدخل ...67

يعد هذا الن�ش هو الن�ش الأول من الن�ضو�ش ال�ضتة اأ�ضفل �ضقف 
من  كغريه  الب�ضملة  بعبارة  بداأ  لذا  باخلانقاه؛  القبلة  رواق  بالطات 
الن�ضو�ش التالية له، ثم ذكر ف�ضلها والثناء على ا�ضم اهلل، وهذا حتقيًقا 
عن  اأنه روى  ومنها  لذلك؛  تدعو  التي  النبوية  الأحاديث  من  لكثري 
النبي  اأنه قال: قال اللهـ/ عز وجل - ُق�ّضمت فاحتة الكتاب بيني 
قال  اإذا  �ضاأل،  ما  لعبدي ولعبدي  فن�ضفها يل ون�ضفها  وبني عبدي، 
عبدي  بداأ  جالله:  جل  اهلل  قال  الرحيم‘  الرحمن  اهلل  ’ب�ضم  العبد: 
با�ضمي وحق علي اأن اأمتم له اأموره واأبارك له يف اأحواله،68 ثم يليها 
املواعظ  �رضد  يف  البدء  يليها  عليه،  والثناء  النبي  على  ال�ضالة  عبارة 
اقتبا�ضات  متثل  والتي  عز وجل،  اللهـ/  تقوى  اإىل  تدعو  التي  والقيم 
من م�ضادر تراثية معينة تتعلق بفكر اأهل هذه الطريقة من ال�ضوفية، 
الع�رض  والن�ضو�ش يف  الر�ضائل  افتتاح  حما�ضن  من  كان  وذلك حيث 
من  بحديث  اأو  الكرمي  القراآن  من  باآية  الكاتب  يفتتح  اأن  اململوكي 
الن�ش املق�ضود، وا�ضرتطوا يف هذه  يبني عليه  النبوية، ثم  الأحاديث 
ما حر�ش  املق�ضودة69 وهو  املعاين  على  دالة  تكون  اأن  الفتتاحيات 
ا�ضمه  كل  ’هو  ذكرعبارة  حيث  الن�ش،  بداية  يف  النق�ش  منفذ  عليه 
ذكرها،  التايل  والقيم  املواعظ  اإىل  ي�ضري  حيث  قيمنا‘  به  نبتدا  الذي 
ويف اإطار منهجية الربط بني النق�ش وم�ضدره يعر�ش الباحث مل�ضادر 

القتبا�ش يف هذا الن�ش: 

 ) النبي  )اأي  ا�ضمه  املالئكة  ’وراأت  الن�ش:  الأول يف  القتبا�ش 
على قوامي العر�ش حني خروا �ضجدا‘

جاء هذا الن�ش بعد عبارة ال�ضالة على النبي يف ذكر الثناء عليه، 
  ويتعلق هذا الن�ش مبا ورد اأن اآدَم - عليه ال�ضالم - راأى ا�ضَم حممٍد
ٌد ما  مَّ مكتوًبا على العر�ش، واإن اللهـ/ َعزَّ َوَجّل - َقاَل لآدَم: ’َلْول حُمَ
َخَلْقُتُك‘،70 كما روي احلاكم يف ’امل�ضتدرك‘ والبيهقي يف ’دلئل 
ملا  اأ�ضاألك بحق حممد  يا رب  ال�ضالم - قال:  اآدم - عليه  اأن  النبوة‘ 

اآدم وكيف عرفت حممًدا ومل  يا   : اللهـ/ عز وجل  غفرت يل، فقال 
اأخلقه؟ قال: يا رب لأنك ملا خلقتني بيدك ونفخت يف من روحك 
رفعت راأ�ضي فراأيت على قوائم العر�ش مكتوًبا: ل اإله اإل اهلل، حممد 
ر�ضول اهلل، فعلمت اأنك مل ت�ضف اإىل ا�ضمك اإل اأحب اخللق اإليك، 
واإذ  اإيل،  اخللق  لأحب  اإنه  اآدم،  يا  �ضدقت  وجل:  عز  اللهـ/  فقال 

�ضاألتني بحقه فقد غفرت لك، ولول حممد ما خلقتك‘.71

القتبا�ش الثاين يف الن�ش: ’وا�ض�ضوا بنيانهم على ر�ضوان وتقوى‘

َعَلى  ُبْنَياَنُه  �َش  �ضَّ اأَ ’اأََفَمْن  القراآنية  لالآية  العبارة ت�ضمني  تعد هذه 
�َش ُبْنَياَنُه َعَلى �َضَفا ُجُرٍف َهاٍر  َواٍن َخرْيٌ اأَْم َمْن اأَ�ضَّ ِ َوِر�ضْ َتْقَوى ِمَن اهللَّ
امِلِنَي،72‘ وجاء ن�ش  ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ َفاْنَهاَر ِبِه يِف َناِر َجَهنََّم َواهللَّ
بهذه  املق�ضود  اأن  يفيد  مما  بنيانهم’  ’وا�ض�ضوا  اجلمع  ب�ضيغة  النق�ش 
الطريقة، ويف  املت�ضوفة على هذه  اخلانقاه من  اأهل هذه  ال�ضيغة هم 
تف�ضري هذه الآية عند الق�ضريي يذكر اأن ’املريد يجب اأن يوؤ�ّض�ش بنيانه 
على يقني �ضادق فيما يعتقده، ثم على خلو�ش فى العزية األ ين�رضف 
قبل الو�ضول عن الطريق الذي ي�ضلكه، ثم على ان�ضالخه عن جميع 
ُمناه و�ضهواته، وماآربه ومطالبه، ثم يبنى اأمره على دوام ذكره بحيث 
امل�ضلمني وتقدمي م�ضاحلهم  ثم على مالزمة حق  ن�ضيان،  ل يعرت�ضه 

بالإيثارعلى نف�ضه والذي �ضّيع الأ�ضول‘.73

البالطة  ال�رضقي من  الن�ضف  �ضقف  اأ�ضفل  كتابي  �رضيط  الثاين:  الن�ش 
الأوىل جهة املحراب من بالطات رواق القبلة، نق�ش )3( – لوحات )3(.

طريقة تنفيذ النق�ش: النق�ش منفذ بخط الثلث اجللي على اخل�ضب، 
باللون  اأر�ضية  الأزرق على  اللون  با�ضتخدام  بالألوان،  الكتابة  بطريقة 
الأبي�ش، على هيئة �رضيط كتابي بارتفاع 64�ضم، ويبلغ طوله نحو 35م.

بيانات الن�رش: قراءة ون�رض لأول مرة.

عنهم...  اهلل  ر�سي   xxxxxx من  وقل  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 
�سبحانك؟.... فاطيعون.... عظمتك فخ�سعوا... �سميع... املومنون... 

امللك... وقل... ال�سدق... ال مبا و�سع النا�ش...74

ليت�ضمن  م�ضتقل  كن�ش  بالب�ضملة  ويبداأ  كامل،  غري  الن�ش  هذا 
يف  وذلك  الرتاثية  امل�ضادر  من  املقتب�ضة  والأقوال  املواعظ  من  عدًدا 

اإطار الربط بالن�ضو�ش التالية له. 

من  الغربي  الن�ضف  �ضقف  اأ�ضفل  كتابي  �رضيط  الثالث:  الن�ش 
البالطة الثانية من بالطات رواق القبلة، نق�ش )4(- لوحات )4(
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على  اجللي  الثلث  بخط  منفذ  النق�ش  النق�ش:  تنفيذ  طريقة 
على  الأزرق  اللون  با�ضتخدام  بالألوان،  الكتابة  بطريقة  اخل�ضب، 
64�ضم،  بارتفاع  كتابي  �رضيط  هيئة  على  الأبي�ش،  باللون  اأر�ضية 

ويبلغ طوله نحو 35م. 

بيانات الن�رش: قراءة ون�رض لأول مرة.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ’ومن هرب من النا�ش �سـ]ـلم من �رشورهم ومن 
الغني على  xxxxx من خوف  �سكر زيد[75‘ ’الفقري فقريا حتى يخاف 
ماله‘ ’واقل ما يلزم الفقري يف فقره اربعة ا�سيا علم ي�سو�سه وورع يحجزه 
ويقني يحمله وذكر ]يوؤن�سه[‘ xxxxx ا�سارت لـ الو�سلة و’ال�ستئنا�ش 
بالنا�ش من عالمة الفال�ش‘ ’ول ت�سفو لعامل عمل ال بالخال�ش واخل�ش 
هلل ومل يرج غريه ومل يخف احدا �سواه‘ ’وال�سعيد من تو�سد ال�سرب وعانق 
’اجلود  الفقرا وخالف النف�ش وغلب الهوي وكان مع اهلل تبارك وتعاىل‘ 

باملوجود غاية اجلود والبخل باملوجود �سو76ظن )باملعبود(‘

م�ضادر  يف  الواردة  االأ�ضلية  بالن�ضو�ض  النق�ض  ن�ض  مقارنة 
الرتاث

تراثية  م�ضادر  من  اقتبا�ضات  �ضبعة  من  اأكرث  الن�ش  هذا  يت�ضمن 
يت�ضم  ا  ن�ضًّ كونت  باأنها  القتبا�ضات  هذه  تت�ضم  بالت�ضوف،  خا�ضة 
بوحدة املو�ضوع، وقد مت الو�ضول للن�ضو�ش امل�ضدرية للجزء املتبقي 
من النق�ش لكن اجلزء املندثر يدخل يف ال�ضياق نف�ضه من خالل الكلمات 
الباقية منه، وهذه الن�ضو�ش لها تف�ضري معني عند اأ�ضحابها، وهو نف�ضه 
املق�ضود اإر�ضاله من هذا الن�ش يف اخلانقاه، ويت�ضح من عر�ش كل منهما 
كما ورد يف ن�ش النق�ش والن�ش الأ�ضلي، ويف اإطار منهجية الربط بني 

النق�ش وم�ضدره يعر�ش الباحث مل�ضادر القتبا�ش يف هذا الن�ش: 

القتبا�ش الأول يف الن�ش: ’ومن هرب من النا�ش �ضـلم من �رضورهم 
ومن �ضكر زيد‘ 

يف  بالت�ضوف،  اخلا�ضة  الرتاث  م�ضادر  يف  الن�ش  هذا  ورد 
َنَظَر يِف ُعُيوِب  ’َمْن  النون امل�رضي قال:  اأن ذا  اللغو،  الإعرا�ش عن 
ِه، َوَمْن ُعِنَي ِبالنَّاِر َواْلِفْرَدْو�ِش �ُضِغَل َعِن  النَّا�ِش َعِمَي َعْن ُعُيوِب َنْف�ضِ
�َضَكَر  َوَمْن  �رُضُوِرِهْم،  ِمْن  �َضِلَم  النَّا�ِش  ِمَن  َهَرَب  َوَمْن  َواْلِقيِل،  اْلَقاِل 
ِزيَد77‘ ومبقارنة ن�ش النق�ش بالن�ش الأ�ضلي فقد تبني تطابق الن�ضني. 

من  يخاف....  حتى  فقريا  ’الفقري  الن�ش:  يف  الثاين  القتبا�ش 
خوف الغني على ماله‘ 

النق�ش، لكن  اندثرا من  اأو كلمتني قد  الن�ش لكلمة  يفتقد هذا 
ورد يف م�ضادر الرتاث ما يكن اأن يعد م�ضدًرا لهذا الن�ش، فقد ورد 
ِل ْبن ُيو�ُضَف  َة، اأن اأَبا اْلَف�ضْ ُي مِبَكَّ نْيِ اْلآُجرِّ �ضَ ُد ْبُن احْلُ مَّ اأن اأَبا َبْكٍر حُمَ
ْبَن  َعِليَّ  ْيُت  ’َراأَ َيُقوُل:  �ُضْخُرٍف،  ْبَن  اْلَفْتَح  �َضِمْعُت  َقاَل:   ، ْكِليُّ ال�ضِّ
َيْرَفُع  ُع  التََّوا�ضُ َيُقوُل:  ِمْعُتُه،  َف�ضَ النَّْوِم  يِف  َعْنُه  اهلُل  َي  َر�ضِ َطاِلٍب  اأَِبي 
ِلْلَفِقرِي78 ،‘ كما  اْلَغِنيِّ  ُع  َتَوا�ضُ َذِلَك  ِمْن  ُن  َواأَْح�ضَ  ، اْلَغِنيِّ اْلَفِقرَي َعَلى 
نْي َيُقول: �ضمعت  �ضَ ًدا ْبن احْلُ مَّ ا؛ اأن حُمَ ورد يف الر�ضالة الق�ضريية اأي�ضً
ليحيي  قيل  َيُقول:  علوية  ْبن  ن  �ضَ احْلَ �ضمعت  َيُقول:  َعِلي  ْبن  اأَْحَمد 
َقاَل: الأمن  الغنى؟  َفَما  الفقر قيل:  َقاَل: خوف  الفقر؟  َما  ْبن معاذ: 
�ضمعت  َيُقول:  الرازي  َبْكر  اأبا  �ضمعت  َيُقول:  و�ضمعته  َتَعاىَل،  باهلل 
اجلريري َيُقول: �ضمعت اْبن الكريني َيُقول: اإِن الفقريال�ضادق ليحرتز 
من الغنى حذًرا اأَن يدخله الغنى فيف�ضد َعَلْيِه فقره َكَما اأَن الغنى يحرتز 
هذا  كان  غناه79 ورمبا  َعَلْيِه  فيف�ضد  َعَلْيِه  يدخل  اأَن  حذًرا  الفقر  من 
هذه  يف  �ضمة  وهذه  باخت�ضار،  امل�ضادر  هذه  عن  ورد  قد  القتبا�ش 

الن�ضو�ش تت�ضح يف الن�ضو�ش التالية . 

القتبا�ش الثالث يف الن�ش: ’اقل ما يلزم الفقري يف فقره اربعة ا�ضياء 
علم ي�ضو�ضه وورع يحجزه ويقني يحمله وذكر يوؤن�ضه‘

 هذا الن�ش يتحدث يف جممله عن الفقر اإىل اهلل – عزوجل -، 
وقد اأ�ضارت م�ضادر الرتاث حول معني الفقر اإىل اهلل؛ وهو اأن ي�ضري 
الإن�ضان كله هلل ل يبقي عليه بقية من نف�ضه وحظه وهواه فمن بقي 
عليه �ضئ من اأحكام نف�ضه ففقره مدخول، وقد ذكرت هذه امل�ضادر 
اأن للفقر اأربعة اأركان وهي: علم ي�ضو�ضه وورع يحجزه ويقني يحمله 
وذكر يوؤن�ضه، وورد يف الر�ضالة الق�ضريية اأن اأقل ما يلزم الفقري يف فقره 
اأربعة اأ�ضياء علم ي�ضو�ضه وورع يحجزه ويقني يحمله وذكر يوؤن�ضه80، 
كما ورد عن اأبي العبا�ش اأحمد بن حممد بن علي بن هارون الربدعي، 
اأبا  �ضمعت  يقول  ع�ضمان  بن  اهلل  عبد  بن  العبا�ش  ’�ضمعت  قال: 
�ضعيد اخلراز يقول �ضمعت حممد بن من�ضور الطو�ضي يقول: يحتاج 
يوؤن�ضه وورع  ي�ضو�ضه وذكر  اأ�ضياء: علم  اأربعة  اإىل  �ضفره  امل�ضافر يف 
يحجزه ويقني يحمله، فاإن كان هكذا مل يبال كان من الأحياء اأو بني 
ا يف الرغبة يف الدخول يف الورع والتقوى  الأموات81‘ ومما ورد اأي�ضً
قول اأبي القا�ضم الب�رضي: ’�ضمعت الكتاين يقول من يدخل يف هذه 
وورًعا  ي�ضو�ضه  وعلًما  يحميه  حاًل  اأ�ضياء:  اأربعة  اإىل  يحتاج  املفازة 

يحجزه وذكًرا يوؤن�ضه82.‘

القتبا�ش الرابع يف الن�ش: ’ال�ضتئنا�ش بالنا�ش من عالمة الفال�ش‘
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اأبو حممد بن  اأخربنا  الن�ش؛  الرتاث يف هذا  مما ورد يف م�ضادر 
يو�ضف قال: �ضمعت نا�رض بن حممد يقول: �ضمعت اإبراهيم بن املولد 
يقول �ضمعت اجلنيد بن حممد يقول: �ضمعت ذا النون امل�رضي يقول: 
اأبو  ال�ضيخ  يروي  الإفال�ش83،‘ كما  بالنا�ش من عالمة  ’وال�ضتئنا�ش 
علي الدقاق اأنه �ضمع ال�ضبلي يقول: الإفال�ش الإفال�ش يا نا�ش، فقيل 
له: يا اأبا بكر ما عالمة الإفال�ش؟ قال: من عالمة الإفال�ش ال�ضتئنا�ش 
ومن  داراهم  النا�ش  خالط  من  كثري:  اأبي  بن  يحيى  بالنا�ش،84 وقال 
عالمة  من  بالنا�ش  ال�ضتئنا�ش  ا:  اأي�ضً كالمه  ومن  راءاهم.  داراهم 
النا�ش ومن  من  ال�ضتيحا�ش  تعاىل  باهلل  الأن�ش  باب  وفتح  الإفال�ش، 

لزم الكون وبقي معه وق�رض عليه.85

القتبا�ش اخلام�ش يف الن�ش: ’ول ت�ضفو لعامل عمل ال بالخال�ش 
واخل�ش هلل ومل يرج غريه ومل يخف احدا �ضواه‘ 

ُفو  اأَنَُّه َل َي�ضْ ورد يف ذلك اأن ذا النون امل�رضي يقول: ’اْعَلُموا 
ْلِق ِمَن اْلَقْلِب يِف َعَمِلِه َوُهَو اْلإِْخاَل�ُش،  ِباإِْخَراِج اخْلَ اإِلَّ  ِلَعاِمٍل َعَمٌل 
ِ مَلْ َيْرُج َغرْيَ اهلِل، َفُكْن َوُكْن َعَلى ِعْلِم اأَنَُّه َل َقُبوَل ِلَعَمٍل  َفَمْن اأَْخَل�َش هلِلَّ
َيْدُخَلنَّ  َفاَل  اْلإِْخاَل�ِش  اإِىَل  التَّْجِريِد  اأََراَد َطِريَق  َفَمْن  َغرْيُ اهلِل،  ِبِه  ُيَراُد 
ْر َعْن �َضاِقَك َواْحَذْر َحَذَر  مِّ ، َف�ضَ َوى اهلِل َعزَّ َوَجلَّ اأََحٌد �ضِ اإَِراَدِتِه  يِف 
ِ َتْعِظيَم َغرْيِ اهلِل، َواْجَعِل اْلَغاِلَب َعَلى  ُجِل اأَْن ُيْدِخَل يِف اْلَعَظَمِة هلِلَّ الرَّ
الغالب  النق�ش يف  ْخاَل�ِش86‘ ون�ش  ِباْلإِ َقْلُبَك  َفا  َوَقْد �ضَ َذِلَك  َقْلِبَك 

هو الن�ش املخت�رض ملا ورد عن ن�ش ذي النون امل�رضي. 

وعانق  ال�ضرب  تو�ضد  من  ’وال�ضعيد  الن�ش:  يف  ال�ساد�ش  القتبا�ش 
الفقراء وخالف النف�ش وغلب الهوى وكان مع اهلل تبارك وتعاىل‘ 

ورد يف هذا الن�ش اأن اإبراهيم بن ثابت الدعاء قال �ضمعت اأبا ثمامة 
كان  ممن  رجل  له  فقال  امل�رضي  النون  ذي  عند  كنت  قال:  الأن�ضاري 
حا�رضًا: يا اأبا الفي�ش عظني مبوعظة اأحفظها عنك، فقال له: وتقبل؟ قال: 
اأرجو اإن �ضاء اهلل، قال له ذو النون امل�رضي: ’تو�ضد ال�ضرب وعانق الفقر 
وخالف النف�ش وقاتل الهوى وكن مع اهلل حيث كنت87،‘ وهو ما يتطابق 
مع ن�ش النق�ش، مع ا�ضتبدال كلمة )قاتل الهوى( بكلمة )غلب الهوى(. 

والبخل  اجلود  غاية  باملوجود  ’اجلود  الن�ش:  ال�سابع يف  القتبا�ش 
باملوجود �ضوء ظن باملعبود‘ 

وقد ورد يف هذا الن�ش اأنه اأخربنا اأبو حممد بن يو�ضف الأ�ضبهاين 
اأن اأبا العبا�ش رافع بن عا�ضم الليثي قال: �ضمعت اأبا احل�ضن مو�ضى بن 
عي�ضى الدينوري يقول: �ضمعت يو�ضف بن احل�ضني يقول: �ضمعت ذا 

وِد، َواْلُبْخِل ِبامْلَْوُجوِد  وُد ِبامْلَْوُجوِد َغاَيُة اجْلُ النون امل�رضي يقول: ’اجْلُ
نِّ ِبامْلَْعُبوِد‘.88 �ُضوُء الظَّ

اقتبا�ضات من م�ضادر  الن�ش اعتمد على جتميع  فاإن هذا  وبهذا 
معينة ترجع يف اأغلبها اإىل الإمام اجلنيد وذي النون امل�رضي والإمام 
الق�ضريي، وهم اأ�ضحاب عقيدة وحدة الوجود، كما اأن الن�ش يت�ضم 
بوحدة املو�ضوع من حيث اختيار هذه القتبا�ضات التي تدور حول 
تخدم  التي  القتبا�ضات  بكل  وجاء  بالب�ضملة،  بداأه  واحد  مو�ضوع 
هذه الفكرة من اأقوال اأ�ضحاب هذا العتقاد والتي تدور حول التزام 
الفقر اإىل اهلل، والإخال�ش اإليه، وخمالفة النف�ش والهوى، وغريها من 

املواعظ التي تدور يف هذا الإطار. 

من  ال�رضقي  الن�ضف  �ضقف  اأ�ضفل  كتابي  �رضيط  الرابع:  الن�ش 
البالطة الثانية من بالطات رواق القبلة، نق�ش )5( لوحات )5(.

على  اجللي  الثلث  بخط  منفذ  النق�ش  النق�ش:  تنفيذ  طريقة 
على  الأزرق  اللون  با�ضتخدام  بالألوان،  الكتابة  بطريقة  اخل�ضب، 
64�ضم،  بارتفاع  كتابي  �رضيط  هيئة  على  الأبي�ش،  باللون  اأر�ضية 

ويبلغ طوله نحو 35م. 

بيانات الن�رش: قراءة ون�رض لأول مرة.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وان مما يزيد بيوت العبادة جميل اآثار وح�سن 
�سلوك وظهور انوار كالم ال�سيادة ال�سفوة البرار وكالمهم ر�سي اهلل عنهم 
’ان اهلل اخفي ثالثا يف ثالث اخفي ر�ساه يف طاعته واخفي غ�سبه يف مع�سيته 
واخفي وليته يف عباده فال حتقرن �سيا89 من طاعته فلعله يكون فيه ر�ساوه 
احدا من خلقه  فيه غ�سبه ول حتقرن  يكون  فقد  معا�سيه  �سيا من  ول حتقرن 
فع�ساه ان يكون من اولياه’ ‘النا�ش كلهم اموات ال العلما ]والعلماء كلهم 
هلكي اإل العاملني والعاملون كلهم هلكى اإل[90 املخل�سني و املخل�سون على 
خطر‘ من نظر يف عيوب النا�ش عمي عن عيب نف�سه ومن عني بذكر اجلنة 

والنار �سغل عن القيل والقال‘

مقارنة ن�ض النق�ض والن�ضو�ض االأ�ضلية يف م�ضادر الرتاث
كالم  من  املواعظ  هذه  اأن  �ضياأتي  ملا  مبقدمة  يبداأ  الن�ش  هذا 
م�ضايخهم واأوليائهم، وهذا هو مما يزيد بيوت العبادة وبطبيعة احلال 
هذه الإ�ضارة تعود على اخلانقاه التي ُنفذ بها هذه الن�ضو�ش، ثم تليها 
الن�ضو�ش املقتب�ضة من م�ضادر تراثية اأخرى، ويف اإطار منهجية الربط 
بني النق�ش وم�ضدره يعر�ش الباحث مل�ضادر القتبا�ش يف هذا الن�ش:
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اخفي  ثالثا يف ثالث  اخفي  اهلل  ’ان  الن�ش:  الأول يف  القتبا�ش 
ر�ضاه يف طاعته واخفي غ�ضبه يف مع�ضيته واخفي وليته يف عباده 
�ضيئا  فيه ر�ضاوه ول حتقرن  فلعله يكون  �ضيئا من طاعته  فال حتقرن 
من معا�ضيه فقد يكون فيه غ�ضبه ول حتقرن احدا من خلقه فع�ضاه 

ان يكون من اوليائه‘

وقد ورد يف م�ضادر الرتاث ما يتعلق بهذا الن�ش؛ قال حممد الباقر 
جلعفر ال�ضادق  يف معنى هذه النعم التي اأوجبنا ال�ضكر يف اإخفائها 
قال: اإن اهلل تعاىل خباأ ثالًثا يف ثالث، ر�ضاه يف طاعته، فال حتتقروا 
منها �ضيًئا لعّل ر�ضاه فيه، وخباأ غ�ضبه يف معا�ضيه، فال حتتقروا منها �ضيًئا 
لعّل غ�ضبه فيه، وخباأ وليته يف عباده املوؤمنني، فال حتتقروا منهم اأحًدا 
لعّله ويّل اهلل تعاىل، ...، وعن النبي  اأنه قال: ’اأخفى اهلل تعاىل ثالًثا 
يف ثالث؛ ر�ضاه يف طاعته؛ فال حتتقرن من الطاعة �ضيًئا، وغ�ضبه يف 
مع�ضيته؛ فال حتتقرن من املع�ضية �ضيًئا، واأخفى وليه يف خلقه فال حتتقرن 
 َ منهم اأحًدا‘، كما ورد عن ذي النون امل�رضي اأنه قال: ’َل َتْفَعْل َفاإِنَّ اهللَّ
اَءُه  َيِتِه، َواأَْخَفى ِر�ضَ َبُه يِف َمْع�ضِ َتَعاىَل اأَْخَفى َثالًثا يف َثالٍث: اأَْخَفى َغ�ضَ
يِه َفَلَعلَُّه  ِقَرنَّ �َضْيًئا ِمْن َمَعا�ضِ يِف َطاَعِتِه، َواأَْخَفى َوَلَيَتُه يِف ِعَباِدِه، َفاَل حَتْ
اوؤُُه،  ِقَرنَّ �َضْيًئا ِمْن َطاَعِتِه َفَلَعلَُّه َيُكوُن ِفيِه ِر�ضَ ُبُه، َوَل حَتْ اأَْن َيُكوَن ِفيِه َغ�ضَ

ُه اأَْن َيُكوَن َوِليًّا ِمْن اأَْوِلَياِئِه91.‘ ِ َفَلَعلَّ ِقَرنَّ اأََحًدا ِمْن َخْلِق اهللَّ َوَل حَتْ

اأقوال  النون امل�رضي، ومن قبله من  اأقوال ذي  الن�ش عن  وهذا 
الإمام جعفر ال�ضادق، مما يعني الرتابط بني ن�ضو�ش مدر�ضة ذي النون 
امل�رضي والإمام اجلنيد والن�ضو�ش الواردة عن الإمام جعفر ال�ضادق، 

والتي رمبا كان لها مردود على هذه الطريقة يف الت�ضوف. 

القتبا�ش الثاين يف الن�ش: ’النا�ش كلهم اموات ال العلماء والعلماء 
املخل�ضني  اإل  هلكى  كلهم  والعاملون  العاملني،  اإل  هلكى  كلهم 

واملخل�ضون على خطر‘ 

الب�رضي  احل�ضن  اأن  الن�ش  هذا  حول  الرتاث  م�ضادر  يف  ورد 
اإل  هلكى  كلهم  والعاملون  العاملني،  اإل  هلكى  كلهم  ’النا�ش  يقول: 
على  واملخل�ضون  املخل�ضني،  اإل  هلكى  كلهم  والعاملون  العاملني، 
الغرور على  الفار من  املغرور هالك، واملخل�ش  فاإذن  خطر عظيم‘ 
فاإذا  اأبًدا،  اهلل  اأولياء  قلوب  يفارق اخلوف واحلذر  فلذلك ل  خطر، 
لي�ضوا كذلك، ل  الذين  هم  فمن  عظيم  على خطر  املخل�ضون  كان 
�ضك اأنهم هم املخل�ضون. وقد ر�ضمت الآية الطريق للو�ضول اإىل اأن 
ا، وهو ذكرى الدار الآخرة،....، ومنه كذلك  ي�ضبح الإن�ضان خمل�ضً

والعلماء  العلماء،  اإل  موتى  كلهم  ’النا�ش  قال:  امل�رضي  النون  ذا  اأن 
املخل�ضني  اإل  مغرتون  كلهم  والعاملون  العاملني،  اإل  نيام  كلهم 
’النا�ش على  اأن  ا جاء يف الأثر  واملخل�ضون على خطر عظيم‘ واأي�ضً
خطر اإل العاملني، والعاملون على خطر اإل العاملني، والعاملون على 
ا ب�ضيغة  خطر اإل املخل�ضني، واملخل�ضون على خطر عظيم‘ وورد اأي�ضً
’النا�ش كلهم موتى اإِل العاملني، والعاملون كلهم هلكى اإِل العاملني، 

والعاملون غرقى اإِل املخل�ضني، واملخل�ضون على خطر عظيم92‘ 

الرتاث،  م�ضادر  يف  خمتلفة  �ضياغات  بعدة  الن�ش  هذا  ورد 
مما  وذلك  مو�ضوًعا،  حديًثا  امل�ضادر  هذه  اعتربته  الن�ش  هذا  لكن 
يدعم املوقف امل�ضاد ملبداأ وحدة الوجود يف معار�ضتهم لهم حيث 

اتخاذهم الأحاديث املو�ضوعة �ضنًدا لهم يف اآرائهم.93

النا�ش عمي عن  نظر يف عيوب  ’من  الن�ش:  الثالث يف  القتبا�ش 
عيب نف�ضه ومن عني بذكر اجلنة والنار �ضغل عن القيل والقال‘

عيوب  يف  نظر  ’من  قال:  امل�رضي‘  النون  ’ذا  اأن  الأثر  يف  ورد 
النا�ش عمي عن عيوب نف�ضه، ومن اهتم باأمر اجلنة والنار �ضغل عن القيل 
يِف  َنَظَر  ’َمْن  قال:  اأنه  ورد  الرواية  لهذه  اأخرى  �ضيغة  والقال94 ،‘ ويف 
ِه، َوَمْن ُعِنَي ِبالنَّاِر َواْلِفْرَدْو�ِش �ُضِغَل َعِن  ُعُيوِب النَّا�ِش َعِمَي َعْن ُعُيوِب َنْف�ضِ
اْلَقاِل َواْلِقيِل، َوَمْن َهَرَب ِمَن النَّا�ِش �َضِلَم ِمْن �رُضُوِرِهْم، َوَمْن �َضَكَر ِزيَد95.‘

ات�ضمت بوحدة  البالطة حتديًدا  النقو�ش على هذه  اأن  ويالحظ 
لها،  التالية  الثالث  لالقتبا�ضات  مبقدمة  وبداأت  وترابطه  املو�ضوع 
وهي اأن هذه الن�ضو�ش من كالم �ضادة ال�ضوفية، فهي تعنى بالتوجيه 
ينتقل  ثم  خلقه،  من  اأحد  من  التحقري  اأو  مع�ضيته  وعدم  اهلل  لطاعة 
ا اإىل الدعوة اإىل ذكر املوت واجلنة والنار وعدم الن�ضغال بعيوب  اأي�ضً
النا�ش والهتمام باإ�ضالح عيوب الذات، وجاءت هذه القتبا�ضات 
القتبا�ضات  هذه  بع�ش  ومّثلت  امل�رضي،  النون  ذي  اأقوال  من  ا  اأي�ضً
اأحاديث مو�ضوعة، ويف املجمل فهي قد تناولت مو�ضوًعا خمتلًفا عن 
مو�ضوع الن�ش الأول اأ�ضفل �ضقف الن�ضف الغربي من البالطة ذاتها.

الن�ش اخلام�ش: �رضيط كتابي اأ�ضفل �ضقف الن�ضف الغربي من البالطة 
الثالثة من بالطات رواق القبلة، نق�ش )6( – لوحات )6(

طريقة تنفيذ النق�ش: النق�ش منفذ بخط الثلث اجللي على اخل�ضب، 
باللون  اأر�ضية  الأزرق على  اللون  با�ضتخدام  بالألوان،  الكتابة  بطريقة 
الأبي�ش، على هيئة �رضيط كتابي بارتفاع 64 �ضم، ويبلغ طوله نحو35 م. 

بيانات الن�رش: قراءة ون�رض لأول مرة. 
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بوحدانيته ان رفعت ب�رش الفكر رايت دايرة الفلك يف قب�سته و�سم�ش النهار 
مناكب  على  كاملواكب  والكواكب  قدرته،  بحر  يف  يجريان  الدجي  وبدر 
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مقارنة بني ن�ض النق�ض والن�ضو�ض االأ�ضلية الواردة يف م�ضادر الرتاث
اإل اجلزء الأول فقط، وهو ما اأمكن من  هذا الن�ش مل يتبق منه 
هذا  ن�ش  فبمراجعة  تكملته،  واإمكانية  الن�ش  هوية  حتديد  خالله 
بالت�ضوف،  اخلا�ضة  امل�ضادر  مراجعة  اإطار  يف  للباحث  تبني  النق�ش 
وحتديًدا ما ذكره ابن اجلوزي من املواعظ يف كتابه ’املُده�ش‘، حيث 
جاء هذا الن�ش يف ذكر توحيد اللهـ/   عز وجل - وتف�ضري قوله تعاىل: 
’هو الأول والآخر98،‘ وهذا مما يدخل �ضمنيًّا يف التاأكيد على عقيدة 
للن�ش  تكملة  اقرتاح  يكن  الن�ش  هذا  خالل  ومن  الوجود،  وحدة 
ابن اجلوزي وباعتبار امل�ضاحة  الوارد عند  الن�ش الأ�ضلي  من خالل 
بقية  ت�ضغلها  التي  بامل�ضاحة  مقارنتها  اإطار  يف  الن�ش  لهذا  املحددة 
ال�رضقي  الن�ش يف اجلزء  اأن تكملة  اإىل  الن�ش، هذا بالإ�ضافة  كلمات 
والذي  املفقود،  اجلزء  القبلة، حتدد  لرواق  الثالثة  البالطة  �ضقف  من 

كان منقو�ًضا اأ�ضفل �ضقف هذا اجلزء من البالطة. 

الن�ض االأ�ضلي الوارد عند ابن اجلوزي
’�ُضْبَحاَن من اأََقاَم من كل َمْوُجود َدِلياًل على عزته، َون�ضب علم 
ِليِل على وحدانيته،  ته، الأكوان كلها تنطق ِبالدَّ الهدى على َباب حجَّ
يَئته، اإِن رفعت ب�رض الِفكر ترى  وكل ُمَوافق وخمالف ي�ضي حتت َم�ضِ
يجريان  الدجى  وبدر  النََّهار  �ضم�ش  وتب�رض  َقب�ضته،  يِف  الفلك  َداِئَرة 
مناكب  على  كاملواكب  ا�ضطفت  قد  والَكَواِكب  قدرته،  َبحر  يِف 
فرتميهم عن حمى  ترميهم  لل�ضياطني  فمنها رجوم  �ضطوته،  ت�ضخري 
حمايته، ومنها �ضطور يف املهامه يْقروؤها امل�ضافر يف �ضفر �ضفرته، واإن 
ْيت الأَْر�ش مم�ضكة بحكمة حكمته، كل قطر منها  خف�ضت الَب�رضَ َراأَ
َحاب من  حمرو�ش باأطواده عن حركته، فاإذا �ضجت عطاءها ثار ال�ضَّ
النََّبات من حفرته  ْعد لإحياء �ضور  الرَّ بركته، ونفخ يف �ضور  برَكة 
فيبدو نور النُّور َيْهَتز َطرًبا بخزامى رحمته، َفاإِذا ا�ْضَتَوى على �ضوقه 
َزاَدت يِف �ضوقه نعامى نْعَمته، ويفتق َيد الإيجاد باأنامل الُقْدرة اأكمام 
ْنَعة �ضبغته، فريفل يف حلى حلل احَلال احلالية اإىل معرب  النََّبات َعن �ضَ

عربته، وت�ضدح الُورق على الَورق كل بتبليغ لغته، والأ�ضجار معتنقة 
نعته  �ضَ بع�ش  هذا  �ضْنَوان  َوغري  �ضْنَوان  اإَِراَدته  ِمْقَدار  على  ومفرتقة 

ْعد ِبَحْمِدِه َوامْلاََلِئَكة من خيفته(.  )وي�ضبح الرَّ

اْبنه  واإىل  َماَلئَكته،  ب�ضجود  اآدم فحظي  اإىل  الختيار  ِبَعني  نظر 
يث فاأقامه يِف َمْنِزَلته، واإىل اإدري�ش فاحتال باإلهامه على جنته، واإىل  �ضِ
الَفته،  نوح فنجا من الَغرق ب�ضفينته، واإىل هود َفَعاد على َعاد �ُضوؤْم خُمَ
فتبخرت يف حلَّة  ابراهيم  بناقته، واإىل  ْخَرة  الح فتمخ�ضت �ضَ واإىل �ضَ
ِليل يِف ِبَناء كعبته، واإىل اإ�ضحق فافتكه  خلته، واإىل اإِ�ْضَماِعيل َفاأََعاَن اخْلَ
اُه َواأَهله من ع�ضريته واإىل �ُضَعْيب  ِباْلِفَداِء من �ضجعته، واإىل لوط َفَنجَّ
َفاأْعَطاُه الف�ضاحة يِف خطَبته، واإىل َيْعُقوب َفرد َحِبيبه َمَع حبيبته، واإىل 
َهان يِف همته، واإىل ُمو�َضى فخطر يِف ثوب مكاملته،  ُيو�ُضف َفاأَراُه اْلرُبْ
ِديد َلُه على  واإىل اإليا�ش فالياأ�ش للنَّا�ش من َحاَلته، واإىل َداُود فاألن احْلَ
فيا  اأَيُّوب  واإىل  مَمَْلَكته،  يِف  من  الّريح  فراحت  �ُضَلْيَمان  واإىل  ِحدته، 
ُطوَبى لرك�ضته، واإىل ُيوُن�ش َف�ضمع نداه يِف ظلمته، واإىل َزَكِريَّا فقرن 

اله بب�ضارته...99‘ �ُضوؤَ

ومبقارنة ن�ض النق�ض بالن�ض الوارد عند ابن اجلوزي، فقد تبني 
تطابق الن�ضني عدا بع�ض االختالفات االآتية: 

وقد 	  اقام كل موجود‘  من  ’�ضبحان  عبارة  النق�ش  ن�ش  ورد يف 
�ضقط اجلزء الذي يليها ثم عبارة ’بوحدانيته ان رفعت ب�رض ...‘، 
وبذلك يكون ن�ش اجلزء املفقود بني هاتني العبارتني من خالل 
َباب  اْلهدى على  ’َدِلياًل على عزته َون�ضب علم  الن�ش الأ�ضلي 
ُمَوافق  وكل  وحدانيته  على  ِليِل  ِبالدَّ تنطق  كلَها  الأكوان  ته  حجَّ
يَئته‘ لكن كلمة ’بوحدانيته‘ التي وردت  وخمالف ي�ضي حَتت َم�ضِ
اجلزء  ليكون  دقة  اأكرث  حتديًدا  املفقود  اجلزء  حتدد  النق�ش  بن�ش 
َباب  على  اْلهدى  علم  َون�ضب  عزته  على  ’َدِلياًل  ن�ضه:  املفقود 
ِليِل..‘ وعدم كتابة عبارة ’وكل  ته الأكوان كلَها تنطق ِبالدَّ حجَّ
الأ�ضلي،  بالن�ش  املوجودة  يَئته‘  َم�ضِ حَتت  ي�ضي  ُمَوافق وخمالف 
اإطار مقارنة هذه  ا مع م�ضاحة هذا اجلزء يف  اأي�ضً يتنا�ضب  وهذا 
هذه  يكتب  مل  ورمبا  الن�ش،  كلمات  م�ضاحة  بباقي  امل�ضاحة 

العبارة؛ لأنها تعد مرادفة اأو تكراًرا للعبارة ال�ضابقة. 

غرّي منفذ النق�ش �ضياغة العبارة الواردة يف الن�ش الأ�ضلي ’على 	 
وحدانيته‘ اإىل عبارة ’بوحدانيته‘

’وتب�رض 	  العبارة  يف  ’تب�رض‘  كلمة  كتابة  النق�ش  منفذ  جتاهل 
النََّهار وبدر الدجى..‘ لتكون يف ن�ش النق�ش ’و�ضم�ش  �ضم�ش 
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غري  وهو  اجلملة،  من  ’تب�رض‘  الفعل  هذا  وحذف  النهار...‘، 
ا لأن اجلزء الأول ورد فيه العبارة ’ان رفعت ب�رض الفكر  موؤثر اأي�ضً
عبارة  اأن  اأي  النهار...‘  و�ضم�ش  قب�ضته  يف  الفلك  دائرة  ترى 
�ضبق ذكره  الذي  الب�رض  النهار..‘ تدخل �ضمنيًّا حتت  ’و�ضم�ش 

يف العبارة ال�ضابقة لها. 

جتاهل منفذ النق�ش جملة ’قد ا�ضطفت‘ يف العبارة ’والكواكب 	 
’والكواكب  النق�ش  ن�ش  يف  وجاءت  كاملواكب‘  ا�ضطفت  قد 
كاملواكب‘ وعدم كتابة عبارة ’قد ا�ضطفت‘ ل يوؤثر يف ال�ضياق 
العام للن�ش نظًرا لوجود اأداة الت�ضبيه ’كـاملواكب‘ بالإ�ضافة اإىل 

اأن املواكب تكون عادة يف �ضياق منتظم.

وقف منفذ النق�ش يف كتابة الن�ش عند نقطة معينة وجتاهل جزءًا حمدًدا 	 
من الن�ش الأ�ضلي مل يكتبه �ضمن النق�ش، ثم يعود لُيكمل الن�ش فيما 
يليه، وهذا اجلزء الذي مل يت�ضمنه ن�ش النق�ش بدايًة من عبارة ’َفِمْنَها 
رجوم لل�ضياطني ترميهم..‘ اإىل عبارة ’.. �ضْنَوان َوغري �ضْنَوان َهَذا 
ْعد ِبَحْمِدِه َوامْلاََلِئَكة من خيفته(‘ ثم ُيكمل  نعته )وي�ضبح الرَّ بع�ش �ضَ
الن�ش كما جاء يف الن�ش الأ�ضلي، والذي يبداأ بـ ’نظر ِبَعني الختيار 
اإىل اآدم..‘ حيث جاء هذا اجلزء الذي مت جتاهله من الن�ش الأ�ضلي يف 
و�ضف عظمة اللهـ/  عز وجل - يف خلقه وقدرته يف تنظيم الكون، 
وال�ضياق العام للن�ش يركز على العبارات املتعلقة بالوحدانية للهـ/  عز 

وجل - وذكر ِنعمه على اأنبيائه. 

اأ�ضاف ُمنفذ النق�ش عبارة ’عليه ال�ضالم‘ بعد ا�ضم �ضيدنا اآدم يف 	 
ال�ضياق ’نظر بعني الختيار اإىل اآدم عليه ال�ضالم ..‘ ومل يت�ضمنها 
فحظي  اآدم  اإىل  الختيار  بعني  ’نظر  جاء  حيث  الأ�ضلي  الن�ش 
ب�ضجود ..‘ وهذا يربز احل�ش الديني عند من اختار ن�ش النق�ش. 

غرّي ُمنفذ النق�ش �ضياغة العبارة الواردة يف الن�ش الأ�ضلي ’فحظى 	 
ب�ضجود َماَلئَكته‘ اإىل ’وخ�ضه ب�ضجود ماليكته‘، والخت�ضا�ش 

اأقوى يف الدللة من احلظ. 

ن�ش 	  يف  الواردة  �ضيث‘  ابنه  ’واإىل  عبارة  يلي  الذي  اجلزء  اأما 
النق�ش فهو مندثر، ومل يتبق منه اإل ثالث كلمات هما ’فرفعه‘، 
التايل  النق�ش  ابراهيم‘ يف و�ضط هذا اجلزء، ومبراجعة ن�ش  ’اىل 
لهذا  اأنه ُمكمل  تبني  البالطة،  ال�رضقي من  الن�ضف  �ضقف  اأ�ضفل 
املقارنة  اإطار  يف  النق�ش  هذا  ن�ش  تكملة  ُيكن  وبذلك  الن�ش، 
ابنه  ’واإىل  عبارة  بعد  املح�ضور من  اجلزء  الأ�ضلي، وهو  بالن�ش 
من  الآخر  الن�ضف  �ضقف  اأ�ضفل  النق�ش  ن�ش  بداية  اإىل  �ضيث‘ 

�ضواله‘،  فقرن  زكريا  ’وايل  بعبارة  يبداأ  والذي  الثالثة،  البالطة 
ا مع امل�ضاحة املحددة له يف اإطار املقارنة بباقي  وهو يتنا�ضب اأي�ضً

كلمات ن�ش النق�ش. 

الن�ش ال�ساد�ش: �رضيط كتابي اأ�ضفل �ضقف الن�ضف ال�رضقي من البالطة 
الثالثة من بالطات رواق القبلة، نق�ش رقم )7( – لوحات رقم )7(

طريقة تنفيذ النق�ش: النق�ش منفذ بخط الثلث اجللي على اخل�ضب، 
باللون  اأر�ضية  الأزرق على  اللون  با�ضتخدام  بالألوان،  الكتابة  بطريقة 
الأبي�ش، على هيئة �رضيط كتابي بارتفاع 64�ضم، ويبلغ طوله نحو 35م. 

بيانات الن�رش: قراءة ون�رض لأول مرة. 

بب�سارته واىل عي�سى  �سواله  فقرن  ’واىل زكريا  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 
ابن مرمي فكان يحيي املوتى بدعوته واىل حممد �سلى اهلل عليه و�سلم وخ�سه 
برويته‘ ’وجعل امته خري امة اخرجت للنا�ش‘ فاكرث الوليا وال�ساحلني 
من امت’ ’تعاىل املوىل به عز وجل عن احل�رش يف قدرته اله تفرد يف ملكه 
هم...  اإذ  عباد  الدهر...  املكان..  عباد..  واقام  قب�سته  يف  اخلالئق  وكل 
النبي  عن  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  ابي[  ’]عن   ‘100.... ويتمم  اخلطاب... 
�سلى اهلل و�سلم انه قال يدخل الفقراء اجلنة قبل الغنياء بخم�ش ماية عام‘ 

مقارنة ن�ض النق�ض والن�ضو�ض االأ�ضلية يف م�ضادر الرتاث
هذا الن�ش هو تكملة للن�ش ال�ضابق املنقو�ش اأ�ضفل �ضقف الن�ضف 
ابن اجلوزي  القبلة، والذي ورد عند  الثالثة لرواق  البالطة  الغربي من 
بعبارات  ينتهي  ثم  والآخر‘،  الأول  ’هو  تعاىل:  اهلل  قول  تف�ضري  يف 
خارج ن�ش ابن اجلوزي تاأتي يف اإطار ال�ضياق العام للن�ش، حيث ُتظهر 
 - وتعاىل  �ضبحانه  ووحدانيته   - وجل  عز  اللهـ/  قدرة  على   وتوؤكد 
وهو �ضيء موؤكد ل يحتاج لتاأكيد - وبذلك تكون ن�ضو�ش النقو�ش اأ�ضفل 
�ضقف البالطة الثالثة ُمكملة لبع�ضها وجاءت من م�ضدر واحد، وهو ما مل 
يوجد يف ن�ضو�ش نقو�ش البالطة الأوىل والثانية، ويف اإطار منهجية الربط 

بني النق�ش وم�ضدره يعر�ش الباحث مل�ضادر القتبا�ش يف هذا الن�ش:

القتبا�ش الأول يف الن�ش: ’ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم واىل زكريا 
فقرن �ضواله بب�ضارته واىل عي�ضى ابن مرمي فكان يحيي املوتى بدعوته 

واىل حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم وخ�ضه برويته‘ 

يبداأ الن�ش بالب�ضملة من جديد على الرغم من اأنه ُمكمل للن�ش 
ال�ضابق، وهي ظاهرة متبعة يف الن�ضو�ش ال�ضتة اأ�ضفل �ضقف بالطات 
رواق القبلة الثالث، وقد ورد هذا الن�ش عند ابن اجلوزي يف اإطار 
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َزَكِريَّا فقرن �ُضوؤَاله بب�ضارته،  ’واإىل  ال�ضابق كما يلي:  للن�ش  التكملة 
ى فكم  ري احل�ضور على �ضدة �ضيادته، واإىل ِعي�ضَ واإىل يحيى فتلمح َح�ضِ
ْعَراج ِبُروؤَْيِتِه، واأعر�ش  د فخ�ضه َلْيَلة امْلِ اأََقاَم َميًتا من حفرته، واإىل حُمَمَّ

َعن اإبلي�ش فخزي ببعده ولعنته...101‘

تبني  فقد  اجلوزي  ابن  عند  الوارد  بالن�ش  النق�ش  ن�ش  ومبقارنة 
تطابق الن�ضني عدا بع�ش الختالفات الآتية:

احل�ضور 	  ري  َح�ضِ فتلمح  يحيى  ’واإىل  عبارة  النق�ش  كاتب  جتاهل 
على �ضدة �ضيادته‘ 

الأ�ضلي 	  الن�ش  الورادة يف  العبارة  النق�ش يف �ضياغة  غرّي كاتب 
’واإىل عي�ضى  اإىل عبارة  َميًتا من حفرته‘  اأََقاَم  ى فكم  ِعي�ضَ ’واإىل 
ال�ضياغة  تغيري هذه  بدعوته‘، ويف  املوتى  ابن مرمي فكان يحيي 
واإن كانت توؤدي نف�ش املعنى فهي تعك�ش ُبعدين ُمهمني وهما، 
احل�ش الديني عند ُمنفذ النق�ش الذي ات�ضح يف هذه العبارة؛ يف 
 احلر�ش على ذكر ا�ضم �ضيدنا عي�ضى مقرتًنا با�ضم ال�ضيدة مرمي - 

عليها ال�ضالم، ثم يغري يف �ضياغة العبارة التالية ’فكم اأََقاَم َميًتا من 
نف�ش  لتوؤدي  بدعوته‘،  املوتى  يحيي  ’فكان  عبارة  اإىل  حفرته‘ 
املعنى لكنها تعك�ش احل�ش الأدبي لدى كاتب هذا الن�ش الذي 
غري ال�ضياغة ليربز دور وكرامة �ضيدنا عي�ضى، فكان يحيي املوتى 
بدعوته، وهو تعبري اأوقع يف النف�ش ويبني املعجزة اأكرث من التعبري 

الوارد عند ابن اجلوزي. 

الن�ش 	  يف  الورادة  العبارة  �ضياغة  يف  النق�ش  كاتب  غرّي 
عبارة  اإىل  َيِتِه‘  ِبُروؤْ ْعَراج  امْلِ َلْيَلة  فخ�ضه  د  حُمَمَّ ىَل  ’َواإِ الأ�ضلي 
’واىل حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم وخ�ضه بروؤيته‘، حيث اهتم 
ا�ضم  بعد  و�ضلم(  عليه  اهلل  )�ضلى  عبارة  بكتابة  النق�ش  كاتب 
�ضيدنا حممد، واإن كان مل يرد يف الن�ش الأ�ضلي فهي �ضمة يف 
عبارة  كتابة  �ضبق ذكره، وعدم  النق�ش كما  منفذ هذا  اأ�ضلوب 
كاإحدى  ذاتها  الروؤية  الرتكيزعلي  لأن  رمبا  املعراج‘  ’ليلة 
بال�رضورة  ولي�ش   ، حممد  �ضيدنا  بها  متيز  التي  اخل�ضائ�ش 

ذكر وقت هذه الروؤية. 

مل ُيكمل كاتب النق�ش هذا الن�ش من ن�ش ابن اجلوزي الذي ل 
 يزال يعدد من معجزات اأنبياء اللهـ/ عليهم وعلى نبينا ال�ضالة وال�ضالم - 
ولكن وقف عند ذكر �ضيدنا حممد ، لُيكمل الن�ش يف اجتاه اآخر، 
وهو التكملة يف �ضفات �ضيدنا حممد و�ضحابته واأمته، وهذا يعني اأن 

هذه  خالل  من  معينة  ر�ضالة  ويوجه  م�ضبًقا  حمدد  الن�ش  من  الهدف 
القتبا�ضات، ولي�ش الهدف جمرد كتابة اأوراد واأذكار لل�ضوفية. 

القتبا�ش الثاين يف الن�ش: ’وجعل امته خري امة اخرجت للنا�ش‘ 

ٍة اأُْخِرَجْت  يثل هذا الن�ش ت�ضمني من الآية القراآنية ’ُكْنُتْم َخرْيَ اأُمَّ
ِللنَّا�ِش102،‘ لكنها جاءت يف هذا الن�ش يف اإطار ذكر �ضفات �ضيدنا 
حممد ، حيث ي�ضري هذا الت�ضمني اإىل اأمة النبي، وُي�ضتدل به يف ذكر 
و�رضد معجزات النبي وخ�ضائ�ضه اأن اأمته خري الأمم، و ذكرت امل�ضادر 
  اأبي هريرة  عدة اأحاديث نبوية يف هذا ال�ضاأن؛ منها حديث عن 
اأن النبي : قال: ’ف�ضلت على الأنبياء، وُغفر يل ما تقدم من ذنبي 
وما تاأخر، وُجعلت اأمتي خري الأمم، واأُعطيت الكوثر، واإن �ضاحبكم 

ل�ضاحب لواء احلمد يوم القيامة، حتته اآدم فمن دونه103.‘

القتبا�ش الثالث يف الن�ش: ’فاكرث الولياء وال�ضاحلني من امته‘ 

جاء هذا الن�ش يف ذكر النبي  وو�ضف اأمته باأن كثرًيا منها من 
الأولياء وال�ضاحلني، وقد ذكر ابن اجلوزي يف كتابه �ضفوة ال�ضفوة، 
�ضيدنا حممد  وذكر ف�ضل الأولياء وال�ضاحلني و�ضحابة ر�ضول اهلل 
 104، وف�ضلهم، لذا رمبا كانت هذه العبارة ُيق�ضد بها �ضحابة النبي
ا عديد من الأحاديث النبوية التي تبني ف�ضل  اأي�ضً وقد ورد يف ذلك 
اأمة حممد وتتابع الأولياء وال�ضاحلني بها،105 ورمبا كان املق�ضود بعبارة 

الأولياء وال�ضاحلني يف هذا الن�ش ال�ضوفية نف�ضهم. 

تفرد يف  اله  ’...عن احل�رض يف قدرته  الن�ش:  الرابع يف  القتبا�ش 
ملكه وكل اخلالئق يف قب�ضته واقام....‘

خالل  من  لكنه  النق�ش،  يف  اجلزء  هذا  ونهاية  بداية  اندثرت 
اهلل  –عز  قدرة  و�ضف  يف  ياأتي  اأنه  تبني  النق�ش  من  املتبقي  اجلزء 
وقد  الن�ش،  اأجزاء  باقي  مع  يتما�ضى  ما  وهو  ووحدانيته،   – وجل 
ال�ضهادة  يف  ال�ضنة  اأهل  عقيدة  تو�ضيح  يف  الرتاث  م�ضادر  يف  ورد 
حامد  اأبو  الإمام  ذكره  ما  منها  العبارات،  لهذه  �ضمنيًّا  ي�ضري  ما 
والعزة واجلربوت  وامللكوت  امللك  ذو  واأنه   ...’ ذلك:  الغزايل يف 
بيمينه،  مطويات  وال�ضماوات  والأمر،  واخللق  والقهر  ال�ضلطان  له 
ُد  اِع امْلَُتَوحِّ ْلِق َواِلْخرِتَ واخلالئق مقهورون يف قب�ضته َواأَنَُّه امْلُْنَفِرُد ِباخْلَ
ِباْلإِيَجاِد َواْلإِْبَداِع، خلق اخللق واأعمالهم وقدر اأرزاقهم واآجالهم، 
ل ي�ضذ عن قب�ضته مقدور ول يعزب عن قدرته ت�ضاريف الأمور، ول 
حُت�ضى مقدوراته106‘ ومبقارنة ن�ش النق�ش بالن�ش الذي اأورده الإمام 
اأن كاتب النق�ش اختار اأجزاء من هذا الن�ش  اأبو حامد الغزايل يتبني 
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بعبارة  متاأثرة  قدرته‘  احل�رض يف  ’عن  فعبارة  اآخر؛  ب�ضكل  و�ضاغها 
’ل حت�ضى مقدوراته‘ يف الن�ش الأ�ضلي، وعبارة ’اله تفرد يف ملكه‘ 
’كل  الن�ش الأ�ضلي، وعبارة  املتفرد باخللق‘ يف  ’واأنه  متاأثرة بعبارة 
اخلالئق يف قب�ضته‘ متاأثرة بعبارة ’واخلالئق مقهورون يف قب�ضته‘يف 
يف  كبرية  جهود  له  الغزايل  الإمام  اأن  ذلك  ويوؤكد  الأ�ضلي،  الن�ش 
فاإن  وبذلك،  ذكره،  �ضبق  كما  الوجود  وحدة  عقيدة  على  التدليل 
ا يف اإطار ذكر وحدانية اللهـ/ عز وجل.  الأجزاء املندثرة تدخل اأي�ضً

القتبا�ش اخلام�ش يف الن�ش: ’]عن ابي[ هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي 
�ضلى اهلل و�ضلم انه قال يدخل الفقراء اجلنة قبل الغنياء بخم�ش ماية عام‘ 

ورد هذا احلديث يف الزهد يف الدنيا وف�ضل الفقر وِق�رض الأمل 
َغْياَلَن  ْبُن  ُموُد  حَمْ َثَنا  َحدَّ اأنه  الأموال؛  بجمع  ال�ضوفية  اهتمام  وعدم 
ِد ْبِن َعْمرو، عن اأَِبي  مَّ َثَنا �ُضْفَياُن، عن حُمَ ُة َقاَل: َحدَّ َثَنا َقِبي�ضَ َقاَل: َحدَّ
نََّة  �َضَلَمَة، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُضوُل اهلِل : ’َيْدُخُل اْلُفَقَراُء اجْلَ
ِحيٌح، وقد اأورده  ٌن �ضَ ِماَئِة َعاٍم‘، هذا َحِديٌث َح�ضَ َقْبَل اْلأَْغِنَياِء ِبَخْم�ضِ
نََّة َقْبَل  النووي بنف�ش الإ�ضناد ولكن ب�ضيغة اأخرى ’َيْدُخُل اْلُفَقَراُء اجْلَ
النق�ش مع  ن�ش  تطابق  َيْوٍم107‘ وقد  ِف  ِن�ضْ َعاٍم  ِماَئِة  ِبَخْم�ضِ اْلأَْغِنَياِء 

ن�ش احلديث يف روايته الأوىل. 

الأمري  بخانقاه  ال�ضوفية  الن�ضو�ش  اأن  اإىل  ذلك  من  ونخل�ش 
بني  ما  تنوعت  ماأثورة  واأقواًل  ومواعظ  ِحكًما  متثل  التي  �ضيخو، 
اأقوال  من  واقتبا�ضات  الق�ضريية108  الر�ضالة  من  الزهد  يف  اأقوال 
اأهل  عند  الكرمي  القراآن  اآيات  لبع�ش  وتف�ضري  امل�رضي109  النون  ذي 
والإمام  اجلوزي  ابن  ذكرها  التي  املواعظ  من  وغريها  الت�ضوف110 
اأبو حامد الغزايل، ولذا فما ييز ن�ضو�ضها ال�ضوفية، هي اأنها لي�ضت 
خا�ضة بفرقة معينة كما يف ن�ضو�ش م�ضجد الأمري املا�ش احلاجب، بل 
هي مواعظ وِحكم واردة عن اأهل الت�ضوف ب�ضكل عام كتبها ُمنفذ 
النق�ش اأ�ضفل �ضقف البالطات الثالث لرواق القبلة؛ كي تكون دائًما 

اأمام اأعني املت�ضوفة اأثناء جلو�ضهم للت�ضوف يف اأكرب اأروقة اخلانقاه.

امل�رضي  النون  لذي  الن�ضو�ش  هذه  غالب  اأن  على  وتاأ�ضي�ًضا 
حول  ت�ضاوؤًل  يطرح  ذلك  فاإن  الق�ضريي،  والإمام  الغزايل  والإمام 
فهل  املت�ضوفة؟؟  من  غريهم  دون  فقط  لهوؤلء  الأقوال  هذه  وجود 
هناك رابط بني هوؤلء ال�ضيوخ الثالثة؟؟ والإجابة على هذا الت�ضاوؤل 
التي  والدرا�ضات  التاريخية،  والدرا�ضات  امل�ضادر  مراجعة  اإطار  يف 
هوؤلء  با�ضرتاك  تفيد  م�رض  يف  ال�ضوفية  الطرق  انت�ضار  حول  قامت 
الثالثة باتباعهم ملبداأ عرف عند اأهل الت�ضوف مببداأ ’وحدة الوجود‘. 

الوجود،  وحدة  ملبداأ  �ضيخو  الأمري  اتباع  اإىل  امل�ضادر  ت�رض  ومل 
العلماء  اأنه كان رجاًل ديًنا خرًيا يحب جمال�ضة  اإىل  اأ�ضارت فقط  فقد 
اأ�ضارت  ولكن  ال�ضالح ويربهم،111  اأهل  ويكرم  الغاية  اإىل  وُيجلهم 
امل�ضادر اإىل اأن ال�ضيخ اأكمل الدين البابرتي، ت786 هـ/ 1384م، 
الوجود،  وحدة  مبداأ  اتباعهم  يف  الأ�ضا�ضيني  املت�ضوفة  اأهم  اأحد 
مذهب  يعتقد  كان  �ضيخو  الأمري  عند  مكانة عظيمة  له  كان  والذي 
البابرتي  اأكمل الدين  ال�ضيخ  �ضيخو  الأمري  قرر  وقد  الوجود،  وحدة 
اأن  اإىل  اأن مات،112 وهذا ي�ضري  اإىل  يف م�ضيخة اخلانقاه وا�ضتمر بها 
اأكمل الدين  ال�ضيخ  من  املبداأ  هذا  معتقدي  من  اخلانقاه  هذه  قاطني 
البابرتي واأتباعه وتالميذه؛ فالطالب على نهج اأ�ضتاذه، وهو ما اأكدته 

ن�ضو�ش النقو�ش الكتابية عليها. 

وي�ضري هذا التماهي اإىل اأن اختيار هذه الن�ضو�ش التي ت�ضري اإىل 
وحدة الوجود ونق�ضها على اخلانقاه مل ياأِت من فراغ؛ بل له ق�ضد معني 
ور�ضالة يحملها وعالقة بني هوية اخلانقاه ووظيفتها وقاطنيها من اأهل 
هذه الطريقة وُمريديها، ويدعم ذلك بع�ش مقدمات هذه الن�ضو�ش 
اإر�ضاله، كما يف هذا  والهدف من  الن�ش  مر�ضل  توؤكد وتو�ضح  التي 
الن�ش ’واإن مما يزيد بيوت العبادة جميل اآثار وح�ضن �ضلوك وظهور 

انوار كالم ال�ضيادة ال�ضفوة البرار وكالمهم ر�ضي اهلل عنهم‘ 

وخال�ضة ذلك اأن املذهب الذي بداأه اجلنيد وذو النون امل�رضي 
ال�ضيا�ضي  املناخ  لتوافق  م�رض  يف  انت�رض  ثم  الغزايل  الإمام  فيه  وا�ضتمر 
وابن  ابن عربي  يد  على  البحري  اململوكي  الع�رض  يف  الأمر  هذا  مع 
الفار�ش، قد ظهر تاأثريه وا�ضًحا يف ن�ضو�ش خانقاه الأمري �ضيخو التي 
ت�ضتمل على اأقوال معتنقي هذا املبداأ، وهو ما يت�ضح من قراءة الن�ش 
وتاأ�ضيل هذه الأقوال، والأحاديث التي وردت بهذا الن�ش واإجماع 
م�ضادر درا�ضة احلديث النبوي على اأنها اأحاديث �ضعيفة ومو�ضوعة، 
التاريخية حول هذا الأمر ليكون هذا  الدرا�ضات  يوؤكد ما ذكرته  مما 
اململوكية، وهو معا�رض  الدينية يف م�رض  الثقافة  اجتاهات  اأحد  الجتاه 
�ضابقة  ال�ضاذلية  كالطريقة  الفكر  لهذا  متاًما  م�ضادة  اأخرى  لجتاهات 

الذكر على الرغم من ا�ضرتاكهم يف املبداأ العام وهو الت�ضوف.

ثانًيا: نق�ضان يتعلق ن�ضهما باملذهب االأ�ضعري مبدر�ضة بيدمر 
ابن عبد اهلل بالقاهرة

مدر�ضة بيدمر بن عبد اهلل بالقاهرة )745–746هـ/ 1344– 	 
1345م(
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اأحدهما  ن�ضني؛  اهلل114 على  عبد  بن  بيدمر  مدر�ضة113  ت�ضتمل 
للم�ضتوى  العلوي  اجلزء  على  والثاين  اخلارج،  من  القبة  رقبة  على 
الثاين من اأ�ضالع املئذنة، والن�ضان يتعلقان باملذهب الأ�ضعري، ومن 
ثم، فاإن البحث ُيعّرف مباهية املذهب الأ�ضعري، ثم يعر�ش للنقو�ش 
الن�ضو�ش الأ�ضلية  الكتابية املتعلقة به ومدى الرتباط بينهما، وبني 

يف م�ضادر الرتاث. 

املذهب اال�ضعري 
وهو  الأ�ضعري،  مو�ضى  اأبي  موؤ�ض�ضه  اإىل  املذهب  هذا  ُين�ضب 
ال�ضيخ اأبو احل�ضن علي بن اإ�ضماعيل بن اأبي ب�رض اإ�ضحاق بن �ضامل بن 
اأبي مو�ضى  اأبي بردة بن  اإ�ضماعيل بن عبد اهلل بن مو�ضى بن بالل بن 
الأ�ضعري، عا�ش بني �ضنتي 324 :260هـ/ 935 :873م، وعا�ش 
علم  انت�ضار  هو  ع�رضه  ييز  ما  واأهم  العراق،  يف  وبغداد  الب�رضة  يف 
)ت  �ضليمان  كالربيع بن  الكبار  باأعالمهم  ال�ضنة  اأهل  وقوة  الكالم 
273هـ/  )ت  ال�ضنن  �ضاحب  ماجه  وابن  883م(،  270هـ/ 
886م(، واأبو داود ال�ضج�ضتاين )ت 275هـ/ 888م( والرتمذي )، 
ت 279هـ/ 892م( والن�ضائي )ت 303هـ/ 915م( والطربي )ت 
واملاتريدي  932م(  321هـ/  )ت  والطحاوي  922م(  310هـ/ 

)ت 333هـ/ 944م( وغريهم. 115 

بداأ اأبو مو�ضى الأ�ضعري حياته على مذهب العتزال، واأقام فيه 
مدة طويلة، قيل اإنها اأربعون �ضنة اأخذ فيها اأبو احل�ضن الأ�ضعري علم 
الكالم عن �ضيخه اأبي علي اجلبائي، ثم تركه وحتول عنه اإىل مذهب 
اأعالم  ثالثة  عليه  كان  فيما  اجلديد  املذهب  هذا  ويتمثل  جديد، 
القالن�ضي،  العبا�ش  واأبو  ابن كالب،  وهم؛  ال�ضنة  اأهل  اإىل  ينت�ضبون 
واحلارث املحا�ضيبي، وكان هوؤلء الثالثة من جملة ال�ضلف وبا�رضوا 
علم الكالم، واأيدوا عقائد ال�ضلف بحجج كالمية وبراهني اأ�ضولية، 
كالمية  مبناهج  مقالتهم  واأيد  الطائفة،  هذه  اإىل  الأ�ضعري  انحاز 
ن�ضبة  بالأ�ضعرية  وعرفوا  واجلماعة  ال�ضنة  لأهل  مذهًبا  ذلك  و�ضار 
اإليه  الأ�ضعري فيما يدعو  تاأثر املذهب  اأبي مو�ضى الأ�ضعري،116  اإىل 
بالتم�ضك باأهل ال�ضنة واجلماعة بباقي املذاهب املعا�رضة، ومن اأهمها 
ا تدعو اإىل التم�ضك مبذهب اأهل ال�ضنة  العقيدة الطحاوية، وهي اأي�ضً
واجلماعة، ويقول فيها تاج الدين ال�ضبكي وهو �ضافعي اأ�ضعري ’هذه 
املذاهب الأربعة يف العقائد واحدة، اإل من حلق منها باأهل العتزال 
جعفر  اأبي  عقيدة  يقرون  احلق  على  فجمهورها  واإل  والتج�ضيم، 
تاأثر  كما  بالقبول117،‘  وخلًفا  �ضلًفا  العلماء  تلقاها  التي  الطحاوي، 

ا باملاتريدية – ن�ضبة اإىل املاتريدي- وهو حنفي  املذهب الأ�ضعري اأي�ضً
املذهب هو و�ضيوخه الذين تتلمذوا علي يد اأ�ضحاب اأبي حنيفة، ول 
يبعد املاتريدي عن اأبي مو�ضى الأ�ضعري، فهو خ�ضم لدود للمعتزلة 
وقد خالفهم يف امل�ضائل التي ا�ضتهروا مبخالفة اأهل ال�ضنة فيها وهكذا 

ا اأبو مو�ضى الأ�ضعري.118  اأي�ضً

اللتزام  اإىل  الدعوة  على  يقوم  الأ�ضعري  املذهب  كان  وملا 
مقدمة  يف  النبوية  الأحاديث  تاأتي  واجلماعة،  ال�ضنة  اأهل  مبذهب 
يثل  والتي  املخت�رضة،  الق�ضرية  الأحاديث  وخا�ضة  املذاهب،  هذه 
كتاب �ضهاب الأخبار لالإمام الق�ضاعي119 اأهم امل�ضادر التي دونت 
وجمعت هذه الأحاديث، حيث قام بحمع ما يقرب من مائة حديث 
عقيدتهم  �رضح  يف  عليها  الأ�ضعري  املذهب  اأ�ضحاب  اعتمد  منها، 
وتاأييد اآرائهم، بل كانت ت�ضكل جزًءا اأ�ضا�ضيًّا من مذهبهم،120 وفيما 
يلي عر�ش للنقو�ش الكتابية املتعلقة باملذهب الأ�ضعري، والربط بينه 

وبني الن�ضو�ش الأ�ضلية املتعلقة بهذا املذهب: 

الن�ض االأول : جزء من ن�ض العقيدة الطحاوية ’الدعاء باملوافاة 
على االإ�ضالم‘121

الثاين  امل�ضتوى  بدن  من  العلوي  القطاع  على  الن�ش:  مو�سع 
 –  )8( رقم  نق�ش  الأربعة،  اأ�ضالعها  على  منقو�ًضا   للمئذنة 

لوحات )8( - �ضكل )2(

طريقة تنفيذ النق�ش: النق�ش منفذ بخط الثلث اجللي على احلجر 
ويبلغ  24�ضم،  بارتفاع  كتابي  �رضيط  هيئة  يف  البارز  احلفر  بطريقة 

طوله على الأ�ضالع الأربعة نحو 5م. 

بيانات الن�رش: قراءة ون�رض لأول مرة.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم / اللهم يا ويل ال�سالم / واهله م�سكنا بال�سالم 
القبلة  بر وفاجر من اهل  ال�سلوة[ خلف / كل  به ]ونرى  نلقاك   / حتى 
ن�سهد  نارا ول   / منهم جنة ول  احدا  ننزل  منهم ول  / من مات  وعلى 

عليهم بكفر ول ب�رشك / ول بنفاق و مل يظهر منهم �سي من ذلك

العقيدة  من  االأ�ضلي  والن�ض  النق�ض  لن�ض  مقارنة  درا�ضة 
الطحاوية122 

العقيدة  عليها  تقوم  التي  الن�ضو�ش  من  جزًءا  الن�ش  هذا  يثل 
فاقت  الطحاوي123التي  جعفر  اأبي  الإمام  اإىل  املن�ضوبة  الطحاوية 
العلم  من  املوؤمن  حال  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  تعليم  يف  الو�ضف 
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والعمل والزهد يف الدنيا والطمع يف الآخرة وتعظيم اهلل تعاىل وتوقري 
ر�ضول اهلل  واحرتام ال�ضحابة الكرام - ر�ضوان اهلل عليهم، وتعليم 
ما يجب من اأمور الدين والدنيا،124 وتعرف العقيدة الطحاوية ببيان 
ال�رضوط  منها  اأخرى  موؤلفات  وللطحاوي  واجلماعة،  ال�ضنة  اأهل 
من  الطحاوية  العقيدة  وتعد  وغريها،  الآثار،  معاين  و�رضح  ال�ضغري، 
التي  ت�ضتمل على عقيدتهم  الطحاوي، فهي  اأبو جعفر  ما كتبه  اأهم 

تت�ضمن تو�ضيح كثري من الأمور عند اأهل ال�ضنة.125 

العقيدة  ن�ضو�ش  اأهم  اأحد  الإ�ضالم  على  املوافاة  ن�ش  ويعد 
َويِلَّ  َيا  اللَُّهمَّ  الرحيم  الرحمن  اهلل  ’ب�ضم  يلي:  كما  ون�ضه  الطحاوية 
اَلَة َخْلَف  ِبِه وَنَرى ال�ضَّ َنْلَقاَك  �ْضاَلِم حتى  ِباْلإِ ْكَنا  اْلإِ�ْضاَلِم واأَْهِلِه َم�ضِّ
اأََحًدا  ُنْنِزُل  َوَل  ِمْنُهْم  َماَت  َمْن  َوَعَلى  اْلِقْبَلِة،  اأَْهِل  ِمْن  َوَفاِجٍر  َبرٍّ  ُكلِّ 
و  ِبِنَفاٍق  ب�رضك ول  بكفر ول  عليهم  ن�ضهد  َناًرا ول  َوَل  َجنًَّة  ِمْنُهْم 
على  الكتابي  النق�ش  ُمنفذ  وقام  َذِلك126َ‘  ِمْن  �َضْيٌء  ِمْنُهْم  َيْظَهْر  مَلْ 
الن�ش كما  بالقاهرة بكتابة  اأ�ضالع مئذنة مدر�ضة بيدمر بن عبد اهلل 
هو، وبالتايل فالن�ش الذي ت�ضمنه النق�ش الكتابي مطابق متاًما للن�ش 
الأ�ضلي مع ا�ضتبدال اأداة ال�رضط ’ما‘ يف ’ما مل يظهر منهم‘ بحرف 

العطف ’و‘ لتكون ’ومل يظهر منهم‘ يف ن�ش النق�ش. 

العقيدة الطحاوية ون�ض املوافاة على االإ�ضالم 
العقيدة الطحاوية،  اأ�ضا�ضية مهمة يف  الن�ش ق�ضايا  يناق�ش هذا 
دين  على  الثبات  بطلب  اهلل  اإىل  والت�رضع  الدعاء  يت�ضمن  حيث 
والفاجر  الرَب  خلف  ال�ضالة  جواز  لق�ضية  يعر�ش  كما  الإ�ضالم، 
اجلنة  اأهل  من  باأنها  النا�ش  على  ال�ضهادة  وجواز  امل�ضلمني،  من 
الطحاوية بن�ش )الدعاء  العقيدة  الن�ش داخل  والنار، وُيعرف هذا 
َواأَْهِلِه  اْلإِ�ْضاَلِم  َويِلَّ  َيا  ’اللَُّهمَّ  فقولهم:  الإ�ضالم(،  على  باملوافاة 
’َثبِّْتَنا َعَلى اْلإِ�ْضاَلِم حتى َنْلَقاَك ِبِه‘  ْكَنا ِباْلإِ�ْضاَلِم‘، َويِف ُن�ْضَخٍة  َم�ضِّ
الأبدية  ال�ضعادة  لأن  املوت،  اإىل  الإ�ضالم  على  الثبات  طلبوا  فاإمنا 
على  املوت  اإىل  والرجاء  اخلوف  بني  املوؤمن  ولأن  به؛  حت�ضل 
ذكر  ثم  بالإ�ضالم،  املوافاة  ب�ضوؤال  الهتمام  فوجب  الإ�ضالم  ملة 
ومماتهم  حياتهم  يف  القبلة  اأهل  معاملة  يف  قولهم    الطحاوي 
اْلِقْبَلة‘ِ؛  اأَْهِل  ِمْن  َوَفاِجٍر  َبرٍّ  ُكلِّ  َخْلَف  اَلَة  ال�ضَّ ’َوَنَرى  وقولهم: 
نقمة  يورث  القبلة  اأهل  خلف  ال�ضالة  عن  المتناع  لأن  وذلك 
ف�ضاد  على  الدليل  قام  وقد  الكبائر،  اأهل  باإنكار  والقول  البدعة، 
 كانوا ي�ضلون خلف اجلبابرة  اأ�ضحاب ر�ضول اهلل  ذلك؛ ولأن 
الرحمن  اإىل  دعونا  اإذا  قال:    عمر  ابن  وعن  اأمية  بني  من 

  النبي  وقول  تركناهم،  ال�ضيطان  اإىل  دعونا  واإذا  اأجبناهم، 
اأو فاجًرا، واإن عمل  ا كان  برًّ ال�ضالة واجبة عليكم مع كل م�ضلم 
فاجًرا،  اأو  ا كان  برًّ اأمري  بالكبائر، واجلهاد واجب عليكم مع كل 
قالوا  ِمْنُهْم‘  َماَت  َمْن  ’َوَعَلى  وقولهم:  بالكبائر‘  عمل  كان  واإن 
امليت،  على  وال�ضالة  القبلة  لأهل  ال�ضتغفار  منا  ُطلب  لأنه  ذلك؛ 
مل  املحاربة  حال  يف  قتلوا  اإذا  املحاربة  واأهل  الطرق  قطاع  اأما 
اللعن، وقولهم:  وال�ضالة �ضد  اللعن  اأهل  ي�ضل عليهم؛ لأنهم من 
يكون  ل  هذا  لأن  وذلك؛  َناًرا‘  َوَل  َجنًَّة  ِمْنُهْم  اأََحًدا  ُنْنِزُل  ’َوَل 
يجوز  فال  وبالتايل  الأنبياء؛  بعد  وحي  ول  الوحي  طريق  عن  اإل 
حاله  بظاهر  املُ�ضيء  واإنزال  اجلنة  حاله  بظاهر  املُح�ضن  اإنزال 
النار؛ لأن ذلك يكون تاأليًها على اللهـ/  عز وجل - وذلك باطل 
ِبِنَفاٍق  ول  ب�رضك  ول  بكفر  عليهم  ن�ضهد  ’ول  وقولهم:  وحمظور 
ِمْنُهْم �َضْيٌء ِمْن َذِلَك‘؛ لأن الظن بذلك من غري ظهور  َيْظَهْر  مَلْ  َما 

الظن حمظور127 ودليل يكون ظنًّا واتباع 

الأ�ضعري  املذهب  اأ�ضا�ش  هي  احلنفية  الطحاوية  والعقيدة 
جعفر  اأبي  عقيدة  تت�ضمنه  ما  هي  الأ�ضعري128  عقيدة  اأن  اأي 
ور�ضوها  بالقبول  الأربعة  املذاهب  علماء  تلقاها  التي  الطحاوي 
الطحاوية  العقيدة  من  ن�ش  وجود  فاإن  هنا  ومن  عقيدة،129 
املن�ضاأة  هذه  باتباع  ينذر  الأ�ضعري،  املذهب  اأ�ضا�ش  هي  التي 
وهي  لذلك  التالية  بالقرينة  يتاأكد  ما  وهو  الأ�ضعري،  للمذهب 
املذهب  اأ�ضحاب  ا�ضتخدمها  التي  النبوية  الأحاديث  وجود 

اآرائهم.  على  بها  التدليل  يف  الأ�ضعري 

الن�ض الثاين: اأحاديث نبوية اأ�ضا�ضية يف ت�ضكيل املذهب االأ�ضعري 
اخلارج،  من  القبة  رقبة  يدور حول  كتابي  �رضيط  الن�ش:  مو�سع 

لوحات نق�ش )9( - �ضكل )3(

الثلث اجللي على احلجر  النق�ش منفذ بخط  طريقة تنفيذ النق�ش: 
بطريقة احلفر البارز داخل �رضيط كتابي بارتفاع 40 �ضم. 

بيانات الن�رش: قراءة ون�رض لأول مرة. 

�ضلى  اهلل  ر�ضول  قال  الرحيم  الرحمن  اهلل  ’ب�ضم  النق�ش:  ن�ش 
بالمانات‘  بالنيات’ ‘املجال�ش  العمال  ’امنا  و�ضلم  عليه  اهلل 
خدعة‘  عطية’ ‘احلرب  دين’ ‘العدة  مومتن’ ‘العدة  ’امل�ضت�ضار 
�ضوم‘  والع�رض  رباح  والفرقة عذاب’ ‘ال�ضماح  و’اجلماعة رحمة 

�ضدق �ضلى اهلل عليه‘



نقو�ض كتابية لبع�ض الطرق واملذاهب الدينية على اآثار القاهرة املعمارية الدينية اململوكية البحرية

119 العدد الرابع ع�رش

درا�ضة مقارنة لن�ض النق�ض والن�ض االأ�ضلي لالأحاديث النبوية
هذه الأحاديث الواردة يف ن�ش النق�ش، قام القا�ضي �ضهاب الدين 
اأقرب  خمت�رضة  اأحاديث  وهي  واحد،  كتاب  يف  بتجميعها  الق�ضاعي 
مناهجها على  اعتمدت عدة مذاهب يف  واملواعظ، وقد  احِلكم  اإىل 
املذاهب؛  هذه  ومن  اآرائها،  لتربير  بها؛  وال�ضتدلل  الحاديث  هذه 
اأ�ضحاب املذهب الأ�ضعري، وذلك لأن اأ�ضا�ش املذهب الأ�ضعري هو 
اللتزام بال�ضنة النبوية والعمل بها والتي متثل هذه الأحاديث الواردة عن 

النبي  جانًبا كبرًيا منها.130

يبداأ الن�ش بالب�ضملة، وهي �ضمة اأ�ضا�ضية يف النقو�ش الكتابية على 
الآثار املعمارية اململوكية؛ ثم يليها عبارة قال ر�ضول اهلل  ويبداأ يف 
عر�ش الأحاديث النبوية دون فا�ضل بينها، كما اأنها لو كانت حديًثا 
واحًدا، ويف النهاية يذكر عبارة: �ضلى اهلل عليه، وفيما يلي ن�ضو�ش 
�ضهاب  كتابه  يف  الق�ضاعي  الإمام  عند  و�رضحها  الأحاديث  هذه 
الأخبار وغريه من م�ضادر درا�ضة الأحاديث النبوية ومقارنتها بالن�ش 

الوارد يف النق�ش الكتابي. 

بالنيات‘،  ’الأعمال   : اهلل  ر�ضول  قال  الأول:  احلديث 
الكتب  اأ�ضحاب  رواه  احلديث  هذا  واأ�ضل  �ضحيح،  حديث 
بع�ش  يف  موجود  فهو  ’اإمنا‘  بدون  اللفظ  بهذا  كونه  واأما  ال�ضتة، 
الق�ضاعي  البخاري، ورواه ابن حبان يف �ضحيحه، واأورده  ن�ضخ 
يف ’ال�ضهاب‘ بحذف اإمنا وجمع ’الأعمال‘ وروي باأربعة األفاظ 
اأخرى ’اإمنا الأعمال بالنيات ‘ الأعمال بالنية – العمل بالنية ‘ اإمنا 
’امنا  الكتابي ب�ضيغة  النق�ش  بالنية‘،131 وجاء احلديث يف  الأعمال 

بالنيات‘.  العمال 

خرجه  ح�ضن،  حديث  بالمانة‘،  ’املجال�ش  الثاين:  احلديث 
طالب،  اأبي  علي بن  عن  بغداد‘  ’تاريخ  يف  البغدادي  اخلطيب 
وهذا ندب اإىل ترك اإعادة ما يجري يف املجال�ش من قول اأو فعل، 
راآه،132 كما ورد هذا احلديث  اأو  �ضمعه  اأمانة عند من  فكاأن ذلك 
بالأمانات،  قال:’ املجال�ش    النبي  اأن  منها؛  اأخرى  روايات  يف 
اللهـ/  عز وجل - فاإذا افرتقا فلي�ضرت  باأمانة  واإمنا يتجال�ش الرجالن 
علي بن  ا عن  اأي�ضً ورد  �ضاحبه‘،133 كما  حديث  منهما  واحد  كل 
اأبي طالب  اأن النبي  قال: املجال�ش بالأمانات‘134 ويف رواية 
اأخرى اأن النبي  قال: املجال�ش بالأمانات اإل ثالثة جمال�ش: �ضفك 
ماٍل بغري حق135،‘ وقد ورد  اقتطاع  اأو  فرُج حرام،  اأو  دم حرام، 

احلديث يف النق�ش الكتابي بهذه ال�ضيغة ’املجال�ش بالمانات‘.

احلديث الثالث: ’امل�ضت�ضار موؤمتن‘ حديث ح�ضن، رواه اأبو داود 
والرتمذي والن�ضائي وابن ماجه عن اأبي هريرة، وهو متواتر، ومعناه 
اأن امل�ضت�ضار اأمني فيما ُي�ضاأل من الأمور، فال ينبغي اأن يخون امل�ضت�ضري 
بكتمان م�ضلحته،136 اأو دللته على اأمر فيه مف�ضدة له،137 وقد جاء 

يف النق�ش الكتابي بنف�ش هذه ال�ضيغة ’امل�ضت�ضار موؤمتن‘.

نعيم،  اأبو  رواه  �ضعيف،  حديث  دين‘،  ’العدة  الرابع:  احلديث 
والطرباين يف )الأو�ضط(، عن علي وابن م�ضعود، واملعنى: اأن العدة 
كالدين يف تاأكيد الوفاء بها ويف رواية ابن ع�ضاكر: ’العدة دين، ويل 
ملن وعد، ثم اأخلف، ويل ثم ويل له138 ‘ وقد اتفقت م�ضادر درا�ضة 
�ضعيف،139  حديث  اأنه  وعلى  الرواية  هذه  على  النبوية  الأحاديث 

وجاء يف النق�ش الكتابي ب�ضيغة ’العدة دين‘.

اأبو نعيم  ’العدة عطية‘ حديث �ضعيف، رواه  احلديث اخلام�ش: 
يف )احللية( عن ابن م�ضعود، ُيقال يف اخلري: الوعد والعدة، ويف ال�رض: 
اخللف  ينبغي  فال  العطية،  مبنزلة  اُلعدة  اأن  واملعنى  والوعيد،  الإيعاد 

فيها، كما ل ينبغي الرجوع يف العطية، اأي العطاء.140

رواه  �ضحيح،  حديث  خدعة‘  ’احلرب  ال�ضاد�ش:  احلديث 
’احلرب  يروي  وغريهم،  واأحمد  ماجه  وابن  والرتمذي  داود  اأبو 
اأي:  واحدة،  بخدعة  اأمرها  ينق�ضي  احلرب  اأن  ومعناه:  خدعة‘، 
اأن املقاتل اإذا ُخدع مرة واحدة، ُغلب، ويروى عن اأن�ش بن مالك 
قاعدة احلرب  اأن من  ُخْدَعٌة‘ ومعناها:  ْرُب  ’احْلَ قال:    النبي  اأن 
تخدع  احلرب  واإن  خالفه،  واإ�ضمار  اأمر  اإظهار  وهو  اخِلداَع، 

الرجال ومتيتهم ول تفي بوعدها.141 

حديث  عذاب‘،  والفرقة  رحمة  ’اجلماعة  ال�سابع:  احلديث 
ح�ضن، رواه عبد اهلل بن اأحمد عن النعمان بن ب�ضري باإ�ضناد �ضعيف، 
اأي اأن الجتماع �ضبب للرحمة والنفراد �ضبب للعذاب142 وت�ضتدل 
ونبذ  باجلماعة والحتاد  التم�ضك  اإىل  للدعوة  احلديث  بهذا  امل�ضادر 
التفرق،143 وجاء يف ن�ش النق�ش الكتابي بنف�ش هذه ال�ضيغة ’اجلماعة 

رحمة والفرقة عذاب‘. 

احلديث الثامن: ’ال�ضماح رباح والع�رض �ضوؤم‘، حديث �ضعيف، 
اأن  واملعنى:  هريرة،  اأبي  عن  الفردو�ش‘  ’م�ضند  يف  الديلمي  رواه 
هو  الذي  والع�رض  �ضاحبه،  لربح  �ضبًبا  يكون  الأ�ضياء  يف  الت�ضاهل 

الت�ضديد وامل�ضايقة �ضوؤم، اأي ي�ضيع اخلري والربكة.144 

ويف نهاية هذه الأحاديث النبوية الثمانية عبارة: �ضلى اهلل عليه، 
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ولي�ضت م�ضجًدا، حيث يكن اعتبار هذا النق�ش موؤ�رضًا على تدري�ش 
املذهب الأ�ضعري اأو العقيدة الطحاوية، وبذلك يكون النق�ش مع�ضًدا؛ 
لرتجيح اإحدى الدرا�ضات اأن هذه املن�ضاأة مدر�ضة ولي�ضت م�ضجًدا.151 

نتائج الدرا�ضة
y	 املعمارية املن�ضاآت  على  م�ضجلة  لنقو�ش  ن�ضو�ش  ت�ضعة  ن�رض 

اململوكية يف القاهرة لأول مرة؛ وهي: 

اأ�ضفل - 1 �ضيخو )756هـ/ 1354م(  الأمري  ن�ضو�ش بخانقاه  �ضتة 
�ضقف بالطات رواق القبلة الثالث وما تعطيه هذه الن�ضو�ش من 
اأهمية يف دور اخلانقاه يف اخلالف الفكري القائم بني املت�ضوفة 
املكان  نف�ش  ال�ضوفية يف  الطرق  بالإ�ضافة لختالف  والفقهاء، 

والزمان الواحد.

ن�رض ن�ش يت�ضمن ثمانية اأحاديث نبوية وهي عدد من الن�ضو�ش - 2
التي قام بجمعها ال�ضيخ �ضهاب الدين الق�ضاعي يف كتابه �ضهاب 
بالقاهرة  اهلل  عبد  بن  بيدمر  مدر�ضة  على  وكتابتها  الأخبار، 
هذه  تعك�ضه  وما  1244م(،   :1243 746هـ/   :745(

الن�ضو�ش من اإثبات وجود املذهب الأ�ضعري يف هذه املدر�ضة.

ن�رض ن�ش يعرف بـن�ش ’املوافاة على الإ�ضالم‘، وهو اأحد ن�ضو�ش - 3
العقيدة الطحاوية والذي ُكتَب على مئذنة مدر�ضة بيدمر بن عبد اهلل 
بالقاهرة، وما اأفادته درا�ضة هذا الن�ش من اإثبات عالقته باملذهب 
الأ�ضعري، يف اإطار الربط بينه وبني ن�ضو�ش الأحاديث النبوية التي 

ُكتبت على رقبة القبة من املن�ضاأة ذاتها.

ن�رض الن�ش الكامل الذي ُكتَب على واجهة م�ضجد الأمري املا�ش - 4
احلاجب 730هـ/ 1329م، ومل يكن قد ُن�رض منه �ضوى بع�ش 
الإمام  ن�ش حزب  وبني  قراءته  ما متت  بني  الربط  دون  الأجزاء 
عن  الك�ضف  من  الربط  هذا  يعك�ضه  وما  املر�ضي،  العبا�ش  اأبي 
اأحد اأوجه الطرق ال�ضوفية املنت�رضة يف الع�رض اململوكي البحري 

بالقاهرة وهي الطريقة ال�ضاذلية. 

y	 لأول قراءتها  متت  التي  اجلديدة  الن�ضو�ش  هذه  درا�ضة  اأفادت 
مرة يف هذا البحث؛ اأن لها اأ�ضوًل يف م�ضادر الرتاث قام منفذو 
هذه النقو�ش باقتبا�ضها وكتابتها على هذه املن�ضاآت؛ لتكون مبثابة 

ر�ضالة اإعالمية واإعالنية دينية حمددة. 

ويت�ضح مطابقة الن�ش لهذه الأحاديث النبوية التي تعد مواعظ موجهة 
لقارئ هذا الن�ش بجانب دللتها مع ن�ش العقيدة الطحاوية على تبعيتهما 

للمذهب الأ�ضعري الذي يقوم على اللتزام بالكتاب وال�ضنة النبوية. 

ومن املهم الإ�ضارة اإىل العالقة بني الن�ضو�ش املنقو�ضة واملذهب 
الأ�ضعري حيث يتفق املذهب الأ�ضعري والعقيدة الطحاوية ون�ضو�ش 
الأحاديث النبوية اأن كالًّ منهم يت�ضمن الدعوة اإىل التم�ضك بال�ضنة، 
املذهب  يف  وراأيهم  الأربعة  املذاهب  اأ�ضحاب  عليه  اأكد  ما  وهذا 
 ، النبي  عليه  كان  ملا  لاللتزام  تدعو  �ضنية  دعوة  الأ�ضعري145 وهو 
الثاين  والن�ش  الأول  الن�ش  بني  يربط  الذي  الرابط  فاإن  وبالتايل   146

الطحاوية  العقيدة  ا�ضتخدام  بني  جمع  الذي  الأ�ضعري  املذهب  هو 
للق�ضاعي،  الأخبار  �ضهاب  كتاب  جمعها  التي  النبوية  والأحاديث 

وكالهما يتفق مع مذهب اأهل ال�ضنة واجلماعة.

انت�ضار املذهب االأ�ضعري يف الع�ضر اململوكي البحري 
انت�رض املذهب الأ�ضعري يف تطوره العقدي يف القرنني )4–5هـ/ 
الدين  �ضالح  راأ�ضهم  وعلى  الأيوبيني،  عهد  جاء  وملا  10–11م(، 
الأيوبي تبنوا املذهب الأ�ضعري، ويف عهد املماليك ا�ضتمر تبنيهم لهذا 
املذهب من خالل تولية الق�ضاء لأئمة ال�ضافعية واملالكية، الذين كانوا 
الأ�ضعري  للمذهب  ال�ضيادة  اإن  بل  الأ�ضعري،147  باملذهب  يلتزمون 
كانت يف الن�ضف الثاين من القرن ال�ضابع الهجري وبداية القرن الثامن 
الأ�ضعري  املذهب  يف  الت�ضوف  اإدخال  مت  وقد  حتديًدا،148  الهجري 
وربطه به، وذلك حني األف الق�ضريي ر�ضالته امل�ضهورة يف الت�ضوف.149 

التي وجد  املن�ضاآت  اإىل  الن�ضني الإ�ضارة  اأهمية هذين  وت�ضتدعي 
بها اأحد هذين الن�ضني يف مناطق اأخرى وعالقته بن�ش هذه املدر�ضة، 
فقد وجد الن�ش الثاين )اأحاديث من كتاب �ضهاب الأخبار للق�ضاعي( 
بقونيه  قره طاي  اأولها: على مدخل مدر�ضة  اأخرى؛  ثالثة مناذج  يف 
649هـ/ 1251م والثاين: على مدخل اأولو جامع 712هـ/ 1312م 
مبدينة بريجي – ولية اأنطاليا الرتكية، ويف اإيران: على �رضيح اأولد الإمام 
الكاظم مو�ضى بن جعفر - عليهم ال�ضالم - 738هـ/ 1337م،150 
وهذا يعني اأن ما ورد يف كتاب الق�ضاعي من اأحاديث ا�ضتخدمها ال�ضنة 

وال�ضيعة على حد �ضواء كل يف منطقته وح�ضب معتقده. 

ومن املهم الإ�ضارة اإىل اأن نق�ش اأحد ن�ضو�ش العقيدة الطحاوية 
موؤ�رضًا من  اأن يكون  اهلل يكن  بن عبد  بيدمر  من�ضاأة  مئذنة  بدن  على 
مدر�ضة  كونها  من  املن�ضاأة  هذه  ووظيفة  هوية  حتدد  التي  املوؤ�رضات 
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y	 اأفاد الربط بني الن�ضو�ش الكتابية على هذه املن�ضاآت والن�ضو�ش
الع�رض  يف  الدينية  احلياة  مظاهر  بع�ش  ك�ضف  عن  لها  الأ�ضلية 
واملذاهب  بالطرق  ارتباطها  وحتديًدا  البحري،  اململوكي 
ومعتقداتها  اأحزابها  لكتابة  و�ضلت  التي  قوتها  وبيان  املنت�رضة، 
املن�ضاآت  هذه  توجه  حتديد  يعني  مما  املعمارية،  املن�ضاآت  على 

واأ�ضحابها ومريديها وتابعيها توجًها دينيًّا معيًنا. 

y	 واملن�ضاآت عامة؛  الإ�ضالمية  العمارة  دور  الن�ضو�ش  هذه  تثبت 
والختالفات  الفكرية  اخلالفات  ت�ضجيل  يف  خا�ضة  الدينية 

املذهبية يف هذا الع�رض.

y	 راأي تع�ضيد  يف  احلنفية  الطحاوية  العقيدة  ن�ش  قراءة  اأ�ضهمت 
من قال باأن هذه املن�ضاأة كانت مدر�ضة، وهو ما ي�ضري اإىل اأهمية 

النقو�ش الكتابية يف معرفة الوظيفة احلقيقية للمن�ضاأة الدينية. 

y	 اأثبتت هذه الدرا�ضة اأن اختيار الن�ضو�ش التي ُتكَتب على املن�ضاآت
معيًنا  وتوجًها  فكرة  يخدم  ذاته  يف  مق�ضوًدا  اختياًرا  املعمارية 
ا بهذه املن�ضاأة والطريقة اأو املذهب التابعة له، كما تعك�ش  خا�ضًّ
واإعالنية  اإعالمية  ر�ضالة  الب�رضي  الُبعد  اإطار  يف  النقو�ش  هذه 

مهمة، ق�ضدها املر�ضل اأو منفذو النقو�ش لتو�ضيلها للقارئ. 

y	 ال�ضاذلية بالطريقة  احلاجب  اأمُلا�ش  الأمري  م�ضجد  ارتباط  اإثبات 
حملته  مبا  وذلك  البحري،  اململوكي  الع�رض  يف  القاهرة  يف 
اأحد  املر�ضي  العبا�ش  اأبي  الإمام  حزب  من  امل�ضجد  هذا  واجهة 
اأهم اأقطاب الطريقة ال�ضاذلية وتلميذ الإمام اأبي احل�ضن ال�ضاذيل 
اأُملا�ش  الأمري  اعتقاد  احتمالية  اإىل  يومئ  مبا  الطريقة،  �ضاحب 
احلاجب واعتناقه لهذه الطريقة، اأو اتخاذ اأهل هذه الطريقة هذا 

امل�ضجد مركًزا لن�رض طريقتهم على اأقل تقدير.

y	 ا لأهل اأثبتت الدرا�ضة اأن مدر�ضة بيدمر بن عبد اهلل كانت مقرًّ
املذهب الأ�ضعري يف الع�رض اململوكي البحري ومركًزا لتعليم 
القبة واملئذنة  التي حتملها  الن�ضو�ش  مبادئه، وذلك من خالل 
بهذه املدر�ضة ذات ال�ضلة الوثيقة بهذا املذهب، وهي ن�ضو�ش 
الأخبار  �ضهاب  كتاب  من  اقتبا�ضها  مت  التي  النبوية  الأحاديث 
لالإمام الق�ضاعي، ون�ضو�ش العقيدة الطحاوية، ويعني كذلك 
انت�ضار هذا املذهب يف القرن ال�ضابع الهجري، وهو ما ذكرته 

امل�ضادر التاريخية واأكدته النقو�ش الكتابية لأول مرة.

y	 دللة تدل  �ضيخو  الأمري  خانقاه  نقو�ش  اأن  الدرا�ضة  اأو�ضحت 
من  واأنهم  بها،  املت�ضوفة  وطريقة  اخلانقاه  منهج  على  وا�ضحة 
الفئة ال�ضوفية التي تنادي بوحدة الوجود، وهو اعتقاد �ضويف 
ال�ضابع  القرن  اإىل  وا�ضتمر  الهجري،  الثالث  القرن  منذ  ُوجد 
ال�ضلطة  بتاأييد  حظي  وقد  ازدهاره،  قمة  يثل  الذي  الهجري 
الفرتة  هذه  الفقهاء يف  من جانب  حُماَرًبا  كان  واأنه  معه خا�ضة 
ُبعًدا  ي�ضيف  مما  بعده،  من  ومدر�ضته  تيمية  ابن  الإمام  وخا�ضة 
على  التي حر�ضوا  واعتقاداتهم،  املت�ضوفة وطرقهم  لفكر  اآخَر 

من�ضاآتهم.  على  ت�ضجيلها 

مناق�ضة النتائج 
y	 النقو�ش م�ضمون  درا�ضة  يف  الت�ضعة  الن�ضو�ش  هذه  ن�رض  يفيد 

واإ�ضافة  تف�ضيلية،  درا�ضة  البحري  اململوكي  الع�رض  يف  الكتابية 
بانت�ضار هذه  يرتبط  اململوكي  الع�رض  الدينية يف  للثقافة  اآخر  ُبعد 

املذاهب والطرق والإعالم عنها. 

y	 هذه النتائج مهمة للبحث يف الثقافة الدينية يف الع�رض اململوكي
ب�ضفة عامة، والطرق واملذاهب على وجه خا�ش، والربط بينها 
وبني الآثار املعمارية الدينية اململوكية الباقية باعتبارها موؤ�ض�ضات 

تخدم هذه املذاهب والطرق.

y	 تفتح هذه النتائج باًبا لعتبار حمتوى النقو�ش موؤ�رضًا من موؤ�رضات
التعرف على هوية املن�ضاأة الدينية ووظيفتها؛ وذلك حيث تطرح 
لدرا�ضة  جيدة  فر�ضة  اهلل  عبد  بن  بيدمر  مدر�ضة  ن�ضو�ش  قراءة 
املذهب الأ�ضعري وانت�ضاره يف القاهرة اململوكية، وكذلك م�ضجد 
الأمري اأمُلا�ش احلاجب ممثاًل للطريقة ال�ضاذلية، وخانقاه الأمري �ضيخو 
يف ت�ضجيل ن�ضو�ش تتعلق بعقيدة وحدة الوجود عن ال�ضوفية، وهو 

مما يعني اأهمية درا�ضة م�ضمون النقو�ش الكتابية يف هذا ال�ضياق. 

y	 الرتاثية الن�ضو�ش  بني  املقابلة  اأهمية  عن  النتائج  هذه  تك�ضف 
ذلك  واأهمية  الآثار،  على  املنقو�ضة  ومثيلتها  املخطوطة  الدينية 
املخطوطة  الرتاثية  �ضواء  الن�ضو�ش  لهذه  التوثيقية  الدرا�ضة  يف 
فاإن هذه  للدرا�ضات الآثارية،  املنقو�ضة على الآثار، وبالن�ضبة  اأو 
املقابلة تكون من الآليات امل�ضاعدة على قراءة النقو�ش الغام�ضة 

ب�ضورة مي�ضورة و�ضحيحة 
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)لوحات 1( يبني انلقش رقم )1(، نص حزب احلمد لإلمام أيب العباس املريس، ونص اإلنشاء ىلع واجهة مسجد األمري املاس احلاجب، )تصوير ابلاحث(.
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)لوحات 2( تبني انلقش رقم )2(، نص يتضمن ِحكًما ومواعظ وأقواالً صوفية، أسفل سقف انلصف الغريب من ابلالطة األوىل - جهة املحراب - من 
بالطات رواق القبلة، )تصوير ابلاحث(.

)لوحات 3( تبني انلقش رقم )3(، ونصا يتضمن حكًما ومواعظ وأقواالً صوفية، أسفل سقف انلصف الرشيق من ابلالطة األوىل - جهة املحراب - من 
بالطات رواق القبلة، )تصوير ابلاحث(.

ًّ
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)لوحات 4( تبني انلقش رقم )4(، ونصا يتضمن حكًما ومواعظ وأقواالً صوفية، أسفل سقف انلصف الغريب من ابلالطة اثلانية من بالطات رواق 
القبلة، )تصوير ابلاحث(.

ًّ
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)لوحات 5( تبني انلقش رقم )5(، ونصا يتضمن ِحكًما ومواعظ وأقواالً صوفية، أسفل سقف انلصف الرشيق من ابلالطة اثلانية من بالطات 
رواق القبلة، )تصوير ابلاحث(.

ًّ
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)لوحات 6( تبني انلقش رقم )6(، ونصا يتضمن ِحكًما ومواعظ وأقواالً صوفية، أسفل سقف انلصف الغريب من ابلالطة اثلاثلة من بالطات 
رواق القبلة، )تصوير ابلاحث(.

ًّ
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)لوحات 7( تبني انلقش رقم )7(، ونصا يتضمن ِحكًما ومواعظ وأقواالً صوفية، أسفل سقف انلصف الرشيق من ابلالطة اثلاثلة من بالطات 
رواق القبلة، )تصوير ابلاحث(.

ًّ
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)لوحات 8( تبني انلقش رقم )8( نص «ادلاعء باملوافاة ىلع اإلسالم» وهو جزء من بيان العقيدة الطحاوية ىلع اجلزء العلوي من بدن املستوى 
اثلاين ملئذنة مدرسة بيدمر بن عبد اهلل، )تصوير ابلاحث(.
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)لوحات 9( تبني انلقش رقم )9(، وهو نص يمثل أحاديث نبوية ىلع رقبة قبة مدرسة بيدمر بن عبد اهلل من اخلارج، )تصويرابلاحث(.
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)شلك 1( تفريغ نص حزب احلمد لإلمام أيب العباس املريس، ونص اإلنشاء ىلع واجهة مسجد األمري املاس احلاجب، )عمل ابلاحث(.



عبد اهلل حممد، حممد عبد ال�ستار، عالء الدين عبد العال

�أبجديات 2019 136

  

  

 
)شلك 2( تفريغ جزء من نص ’ادلاعء باملوافاة ىلع اإلسالم‘؛ وهو جزء من بيان العقيدة الطحاوية ىلع القطاع العلوي من بدن املستوى اثلاين ملئذنة 

مدرسة بيدمر بن عبد اهلل، )عمل ابلاحث(.

  
)شلك 3( تفريغ نص يمثل أحاديث نبوية ىلع رقبة قبة مدرسة بيدمر بن عبد اهلل من اخلارج، )عمل ابلاحث(.
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الهوام�ض
�ضوهاج؛  جامعة  الآثار،  كلية  الإ�ضالمية،  الآثار  بق�ضم  معيد   *

 .abdallahhegazy14@yahoo.com

 م�ضاركة الأ�ضتاذ الدكتور حممد عبد ال�ضتار عثمان، والأ�ضتاذ امل�ضاعد 1 
اإ�رضافهما  اإطار  تاأتي يف  العال عبد احلميد،  الدين عبد  الدكتور عالء 
على ر�ضالة ماج�ضتري للباحث، ويثل هذا البحث اإحدى النقاط التي 

عر�ضت لها. 

العدوية  2 بالزاوية  الكتابية  للنقو�ش  ’عر�ش جديد  فرج،  فرج ح�ضني 
 –1298 697–736هـ/  يو�ضف(  الدين  زين  )زاوية  بالقاهرة 

1335 م‘، اأبجديات 14 )2019م(.

وروادها  3 ونظمها  ن�ضاأتها  م�رض:  يف  ال�ضوفية  الطرق  النجار،  عامر 
)الرفاعي – اجليالين – البدوي – ال�ضاذيل - الد�ضوقي(، )القاهرة، 

.94 ،)1992

حممد عبد ال�ضتار عثمان، نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية اململوكية  4
الباقية مبدينة القاهرة، ط1 )الإ�ضكندرية، 2000م(، 168-163.

�ضالطني  5 ع�رض  يف  امل�رضي  املجتمع  عا�ضور،  الفتاح  عبد  �ضعيد 
املماليك )القاهرة، 1992م(، 159-156.

عامر النجار، الطرق ال�ضوفية يف م�رض، 98-95. 6

الت�ضوف خط م�ضرتك بني ديانات وح�ضارات وفل�ضفات متباينة يف  7
ع�ضور خمتلفة، ومن الطبعي اأن يعرب كل �ضويف عن جتربته يف اإطار 
ا ملا ي�ضود ح�ضارة  ما ي�ضود جمتمعه من عقائد واأفكار، ويخ�ضع اأي�ضً
ع�رضه من ا�ضمحالل وازدهار، وتبدو التجربة ال�ضوفية واحدة يف 
جوهرها، ولكن الختالف بني �ضويف واآخر راجع اأ�ضا�ًضا اإىل التجربة 
ذاتها املتاأثرة باحل�ضارة التي ينتمي اإليها كل واحد منهم. راجع: اأحمد 
الإ�ضالم  بني  اململوكية  م�رض  يف  الدينية  العقائد  من�ضور،  �ضبحي 

والت�ضوف، �ضل�ضلة تاريخ امل�رضيني )القاهرة، 2000م(، 16-15.

ومن اأهم هذه الطرق؛ الطريقة الرفاعية التي اأن�ضاأها اأحمد الرفاعي،  8
ت 570هـ/ 1174 م، ثم الطريقة اجليالنية التي اأ�ض�ضها ال�ضيخ عبد 
القادر اجليالين، ت 651هـ/ 1253 م، وال�ضاذلية ل�ضاحبها ال�ضيخ 
الد�ضوقية  والطريقة  م،  ال�ضاذيل، ت 656هـ/ 1257  احل�ضن  اأبي 
بح�ضب  الطرق  هذه  وتفرعت  وغريها.  الد�ضوقي  لإبراهيم  ن�ضبة 
�ضهرة ال�ضيخ وكرثة اأتباعه فتفرعت اإىل الطريقة ال�ضاذلية والأحمدية 
الفارق  انعدام  مع  اأخرى،  طرق  عدة  اإىل  وغريها  وال�ضطوحية 
املرقعات  ولون  الأذكار  طريقة  يف  اإل  اللهم  الطرق  بني  احلقيقي 
ون�ضو�ش الأوراد واأ�ضماء ال�ضيوخ. اأحمد �ضبحي، العقائد الدينية 

يف م�رض، 36.

36؛  9 م�رض،  يف  الدينية  العقائد  �ضبحي،  اأحمد  راجع:  لال�ضتزادة؛ 
حممد عبد ال�ضتار، نظرية الوظيفية، 95-88.

لال�ضتزادة؛ راجع: اأحمد �ضبحي، العقائد الدينية يف م�رض، 40-38. 10

عامر النجار، الطرق ال�ضوفية يف م�رض، 60. 11

عامر النجار، الطرق ال�ضوفية يف م�رض، 18- 19. 12

تعاىل؛  13 اهلل  ذكر  يف  ال�ضوفية  اإليها  ي�ضتند  التي  القراآنية  الآيات  من 
�ضورة البقرة، الآية 152، ’َفاْذُكُرويِن اأَْذُكْرُكْم‘، �ضورة الرعد، الآية 
َتْطَمِئنُّ   ِ اهللَّ ِبِذْكِر  اأَل   ِ اهللَّ ِبِذْكِر  ُقُلوُبُهْم  َوَتْطَمِئنُّ  اآََمُنوا  ’الَِّذيَن   ،28
اآََمُنوا  اأَيَُّها الَِّذيَن  اْلُقُلوُب‘، الآيات 41- 42، �ضورة الأحزاب ’َيا 
ياًل‘ وغريها، ومن هذه  َ ِذْكًرا َكِثرًيا - َو�َضبُِّحوُه ُبْكَرًة َواأَ�ضِ اْذُكُروا اهللَّ
ا احلديث القد�ضي الذي يقول فيه املويل - عز وجل:  الأ�ضانيد، واأي�ضً
’اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه حني يذكرين، فاإن ذكرين يف نف�ضه 
ذكرته يف نف�ضي، واإن ذكرين يف مالأ ذكرته يف مالأ خري منه، واإن 
تقرب اإيلَّ �ضرًبا تقربت اإليه ذراًعا، واإن اقرتب اإيلَّ ذراًعا اقرتبت اإليه 
باًعا، واإن اأتاين ي�ضي اأتيته هرولة‘ وغريه من الأحاديث؛ لال�ضتزادة؛ 

راجع: عامر النجار، الطرق ال�ضوفية يف م�رض، 33.

عامر النجار، الطرق ال�ضوفية يف م�رض، 36، 61. 14

اج ولد حممد ولد امينوه، بع�ش مالمح الت�ضوف ال�ضاذيل يف بالد  15
الآداب  كلية  والجتماعية،  التاريخية  الدرا�ضات  جملة  �ضنقيط، 

والعلوم الإن�ضانية، جامعة نواك�ضوط، العدد 9 )2016م(، 64.

ت  16 العثماين،  الق�ضطنطيني  اهلل  عبد  بن  )م�ضطفى  خليفة  حاجي 
حممود  حتقيق  الفحول،  طبقات  اإىل  الو�ضول  �ضلم   1067هـ(، 

عبد القادر الأرناوؤوط، ج2 )اإ�ضتانبول، 2010م(، 369.

مدين  17 اأبي  ال�ضيخ  تالميذ  اأكرب  حرازم  بن  اهلل  عبد  ال�ضيخ  يعد 
التلم�ضاين  مدين  اأبي  مدر�ضة  ب�ضمات  تت�ضح  وهنا  التلم�ضاين، 
بوعي  والعمل  ال�ضوفية  الطرق  تاأ�ضي�ش  يف  الكبري  ودورها 
بذكاء  تالميذهم  فاختاروا  الطرق،  هذه  لإقامة  كاملني  وتخطيط 
بعد  فيما  اأ�ضبحوا  حتى  بتعاليمهم  زودوهم  اأن  بعد  وبعثوهم 
�ضيوخ الطرق ال�ضوفية وروادها، فقد التقى ’اأبو مدين التلم�ضاين‘ 
باجليالين يف مكة واأمت اإر�ضاءه علوم ال�ضوفية، كما اأن والدة اأحمد 
اأ�ضتاذ ابن  ا  اأي�ضً التلم�ضاين، واأبو مدين  البدوي حفيدة لأبي مدين 
ال�ضاذيل  احل�ضن  واأبو  ال�ضاذيل،  احل�ضن  اأبي  اأ�ضتاذ  وهو  م�ضي�ش 
الرفاعي،  تلميذ  الوا�ضطي  الفتح  واأبو  الوا�ضطي،  الفتح  اأبي  تلميذ 
اإبراهيم الد�ضوقي...  عامر النجار، الطرق  اأن الوا�ضطي جد  كما 

ال�ضوفية، 125.

القادمة  18 ال�ضوفية  الطرق  تاأ�ضي�ش  بداية  �ضهد  ما  دائًما  امل�ضجد  هذا 
من املغرب، فقد �ضهد قبلها الطريقة الرفاعية. عامرالنجار، الطرق 

ال�ضوفية، 126.

احلليم حممود،  19 عبد  راجع:  املر�ضي،  العبا�ش  اأبي  الإمام  حول حياة 
العارف باهلل اأبو العبا�ش املر�ضي، 33.

)اأحمد بن حممد بن عباد، ت  20 املحلي  ابن عباد  لال�ضتزادة؛ راجع: 
)القاهرة،  ال�ضاذلية،  املاآثر  يف  العلية  املفاخر  1153هـ(،  �ضنة  بعد 

2004م(، 17-5. 
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اج ولد حممد ولد امينوه، بع�ش مالمح الت�ضوف ال�ضاذيل، 66. 21

يف  22 املي�رضة  املو�ضوعة  الإ�ضالمي،  لل�ضباب  العاملية  الندوة 
)الريا�ش،  ج1  ط4،  املعا�رضة،  والأحزاب  واملذاهب  الأديان 

1999م(، 278.

ابن عباد املحلي، املفاخر العلية يف املاآثر ال�ضاذلية، 51. 23

تف�ضيل هذا املبداأ �ضياأتي يف درا�ضة ن�ضو�ش خانقاه الأمري �ضيخو. 24

ابن تيمية )تقي الدين اأبو العبا�ش اأحمد بن عبد احلليم، ت 728هـ(،  25
جمموع الفتاوى، حتقيق؛ عبد الرحمن بن حممد بن قا�ضم، جممع امللك 

فهد لطباعة امل�ضحف ال�رضيف، ج2 )الريا�ش، 1995م(، 245.

792هـ(،  26 ت  بكر،  اأبي  بن  اإبراهيم  بن  )حممد  النفري  عباد  ابن 
عبد  حممد  حتقيق  ال�ضكندري،  اهلل  عطاء  لبن  العطائية  احلكم 

املق�ضود هيكل، )القاهرة، 1988م(، 23.

عامر النجار، الطرق ال�ضوفية يف م�رض، 21. 27

ناحية  28 من  احللمية  �ضارع   – القاهرة  جنوب  يقع   ،13 رقم  الأثر 
�ضارع حممد علي.

اأُملا�ش بن عبد اهلل النا�رضي، حاجب احُلّجاب بالديار امل�رضية، وهو  29
من مماليك النا�رض حممد بن قالوون، واإليه ُين�ضب بناء هذا امل�ضجد، 
اأبو  الدين  بردي )جمال  تغري  ابن  �ضنة 734هـ/ 1333م،  تويف 
ال�ضايف  املنهل  الأتابكي، ت 874هـ(،  بردي  تغري  ابن  املحا�ضن 
الفتاح  عبد  �ضعيد  اأمني،  حممد  حممد  حتقيق  الوايف  بعد  وامل�ضتويف 

عا�ضور، ج3 )القاهرة، 1984م(، 91-89.

لأول مرة يتم قراءة هذا الن�ش ون�رضه ب�ضكل كامل فلم تقراأ الدرا�ضات  30
ال�ضابقة منه �ضوى بع�ش اأجزائه دون الربط بني ما متت قراءته وبني ن�ش 
حزب احلمد لالإمام اأبي العبا�ش املر�ضي، والدرا�ضات التي تعر�ضت 
لقراءة اأحد اأجزاء النق�ش. ح�ضن عبد الوهاب، تاريخ امل�ضاجد الأثرية، 
اأبو  الن�رض  �ضيف  حممد  136-138؛  1946م(،  )القاهرة،  ج1 
الفتوح، مداخل العمائر اململوكية بالقاهرة الدينية واملدنية )648–

القاهرة،  جامعة  ماج�ضتري،  )ر�ضالة  1250–1382م(  784هـ/ 
1975م(، 95؛ عادل �رضيف عالم، الن�ضو�ش التاأ�ضي�ضية على العمائر 
الدينية اململوكية الباقية مبدينة القاهرة )درا�ضة مقارنة يف �ضوء التخطيط 
اأ�ضيوط،  جامعة  دكتوراه،  )ر�ضالة   ،) والوثائق  بامل�ضادر  ورد  وما 
1986م(، 272؛ �ضاهندة فهمي كرمي، جوامع وم�ضاجد اأمراء النا�رض 
حممد بن قالوون )ر�ضالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1987م(، 42؛ 
عا�ضم حممد رزق، اأطل�ش العمارة الإ�ضالمية والقبطية بالقاهرة، ط1، 
اأحمد عابد،  )القاهرة، 2003م(، 579؛ حممد مهران  ج3، جمـ2 
الإ�ضالحات والتغيريات املعمارية يف املن�ضاآت الدينية الإ�ضالمية الباقية 
)ر�ضالة  اأثرية  معمارية  درا�ضة  العثماين:  الع�رض  نهاية  حتى  بالقاهرة 
حممد،  ح�ضن  اآيات  388؛  2008م(،  �ضوهاج،  جامعة  دكتوراه، 
خط الثلث على العمائر والنقود يف الع�رضاململوكي البحري بالقاهرة 
)ر�ضالة  فنية  اأثرية  درا�ضة   ) 1250–1382م  )648–784هـ/ 

دكتوراه، جامعة كفر ال�ضيخ، 2012م(، 63. 

E. Combe, J. Sauvaget et G. Wiet, Répertoire Chro-
 nologique d’ Epgraphie Arabe, Imprimerie de L’Institut
 Français d’Archéologie Orientale, Tome 14, No 5579
(Le Caire, 1954), 260.

وللتمييز بني ما �ضبق قراءته من هذا النق�ش وُن�رض، وما ين�رض منه يف  31
ا اأ�ضفل ن�ضه. هذا البحث لأول مرة ن�ضع خطًّ

اأهمل اخلطاط كتابة الهمزات يف النقو�ش الكتابية قيد الدرا�ضة. 32

موجود  33 غري  بينهما  ما  اأن  النقو�ش  توثيق  يف  القو�ضان  هذان  ي�ضري 
ورد يف  الذي  الأ�ضلي  بالن�ش  املقارنة  من خالل  ومقرتح  بالنق�ش 

م�ضادر الرتاث.

وردت هذه العبارة يف ن�ش احلزب ’واآتنا العلم اللدين‘.  34

باقي  35 ثم  املدخل،  الأي�رض من حجر  اجلزء  احلزب على  ن�ش  يكتمل 
امتداد الواجهة، اأما النق�ش على �ضدر املدخل فيت�ضمن ن�ش اإن�ضاء 
اهلل  اإىل  الفقري  املبارك  امل�ضجد  هذا  بان�ضا  امر  ’مما  ن�ضه  مبا  امل�ضجد 
املا�ش امري حاجب يف �ضهور �ضنة ت�ضع وع�رضين و�ضبع ماية وكمالة 

�ضنة ثالثني من الهجرة النبوية‘.

ت�ضمني من �ضورة الإ�رضاء، جزء من الآية )80( )َوُقْل َربِّ اأَْدِخْلِني  36
َلُدْنَك  ِمْن  يِل  َواْجَعْل  ْدٍق  �ضِ َرَج  خُمْ ْخِرْجِني  َواأَ ْدٍق  �ضِ ُمْدَخَل 

رًيا(. �ُضْلَطاًنا َن�ضِ

ت  37 فار�ش،  بن  علي  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  )خري  الزركلي 
186؛  2002م(،  )بريوت،  ج1  ط15،  الأعالم،  1396هـ(، 

نوح حاميم، اأوراد الطريقة ال�ضاذلية، 65.

كتاب  38 709هـ(،  ت  اأحمد،  بن  )حممد  ال�ضكندري  اهلل  عطاء  ابن 
لطائف املنن يف مناقب ال�ضيخ اأبي العبا�ش وتاريخه، خمطوط حمفوظ 

مبكتبة جامعة امللك �ضعود )317:5(.

�ضجل كاتب النق�ش هذا الكلمة ’املعرفة‘ بدًل من ’املغفرة‘. 39

احلاملة  40 الألواح  �ضقوط  نتيجة  النق�ش  من  الكلمتان  هاتان  ُفقدت 
للنق�ش واإعادة تركيبها مرة اأخرى. 

الكتابي  41 النق�ش  ن�ش  �ضمن  ’العلم‘  كلمة  النق�ش  كاتب  يكتب  مل 
و�ضجل هذه العبارة ’واآتنا اللدين‘.

للنق�ش  42 احلاملة  الألواح  �ضقوط  نتيجة  النق�ش  من  اجلزء  هذا  ُفقد 
واإعادة تركيبها مرة اأخرى. 

مل يكتب كاتب النق�ش عبارة ’ياهلل‘ �ضمن ن�ش النق�ش.  43

مل يكتب منفذ النق�ش عبارة ’يا عليم‘ �ضمن ن�ش النق�ش.  44

من‘  45 ’يا  الأول  النداء  بعد  ’هو‘  كلمة  تكرار  النق�ش  ن�ش  ت�ضمن 
مرتني فقط ولي�ش ثالث مرات كما يف الن�ش الأ�ضلي. 
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)القاهرة،  46 املر�ضي  العبا�ش  اأبو  باهلل  العارف  حممود،  احلليم  عبد 
1969م(، 157-158؛ نوح حاميم كلر، اأوراد الطريقة ال�ضاذلية 
م�ضايخ  واأعيان  ال�ضاذيل  احل�ضن  اأبي  الإمام  الفرد  الغوث  للقطب 

طريقته - ر�ضي اهلل عنهم اأجمعني )القاهرة، 1997م(، 65.

لدار  47 للتاأهب  الأفكار  مفتاح  حممد،  بن  العزيز  عبد  حممد  اأبو 
القرار،ج2، 43.

حيث متت عديد من الإ�ضالحات على يد جلنة حفظ الآثار العربية،  48
ومن هذه الإ�ضالحات ما مت يف �ضنة 1910م، وذلك حيث قامت 
اللجنة باإ�ضالح واجهة امل�ضجد. راجع: كرا�ضات جلنة حفظ الآثار 
العربية، كرا�ضة 27، 44؛ حممد مهران اأحمد عابد، الإ�ضالحات 
بالقاهرة  الباقية  الإ�ضالمية  الدينية  املن�ضاآت  املعمارية يف  والتغيريات 
اأثرية )ر�ضالة دكتوراه،  العثماين: درا�ضة معمارية  حتى نهاية الع�رض 

جامعة �ضوهاج، 2008م(، 388.

الأثر رقم 152، تقع هذه اخلانقاه جنوب القاهرة – �ضارع �ضيخون  49
املتفرع من ميدان �ضالح الدين يف مواجهة جامع الأمري �ضيخو. 

هو �ضيخو العمري بن عبد اهلل النا�رضي، تويف يف 16 ذي القعدة  50
املنهل  بردي،  تغري  ابن  1357م.  اأكتوبر   31 758هـ/  �ضنة 

ال�ضايف، ج6، 262-257.

هذه التف�ضريات ُتن�ضب لأ�ضحابها كون الدرا�ضة اآثارية ولي�ضت دينية.  51
اأحمد  راجع:  الت�ضوف؛  يف  الأقوال  هذه  تف�ضري  حول  لال�ضتزادة 
�ضبحي، العقائد الدينية يف م�رض، 23، اأحمد بن عبد العزيز، عقيدة 

ال�ضوفية )وحدة الوجود اخلفية(، )الريا�ش، 2003م(، 82.

اأحمد بن عبد العزيز، عقيدة ال�ضوفية )وحدة الوجود اخلفية(، 82. 52

هو حممد بن اجلنيد، اأبو القا�ضم القواريري اخلزاز نهاوندي الأ�ضل،  53
ولد ون�ضاأ يف بغداد، وتويف بها �ضنة 297هـ. ابن كثري )اأبو الفداء 
اإ�ضماعيل بن عمر، ت 774هـ(، البداية والنهاية، ج14، )القاهرة، 

1997م(، 767.

ال�ضبلي، خرا�ضاين الأ�ضل، بغدادي  54 اأبو بكر  هو ُدلف بن جحدر، 
املولد واملن�ضاأ، اأخذ الت�ضوف عن الإمام اجلنيد ومن يف ع�رضه، تويف 

�ضنة 334هـ. الق�ضريي، الر�ضالة الق�ضريية، ج1، 116.

اأحمد بن عبد العزيز، عقيدة ال�ضوفية )وحدة الوجود اخلفية(، 93. 55

هو اأبو الفي�ش ثوبان بن اإبراهيم الأخميمي امل�رضي، اأ�ضله من النوبة  56
ثم نزلة قرية اأخميم ب�ضعيد م�رض، كان اأبوه موىل لقبيلة من قري�ش، 
تعلم الت�ضوف والتنجيم، وال�ضحر والكيمياء، وتويف �ضنة 245هـ. 
ال�ضمعاين )عبد الكرمي بن حممد بن من�ضور التميمي، ت 562هـ(، 
الأن�ضاب، حتقيق عبد الرحمن بن يحيى، دائرة املعارف العثمانية، 

ج1 )حيدر اآباد، 1962م(، 136.

اخلفية(،  57 الوجود  )وحدة  ال�ضوفية  عقيدة  العزيز،  عبد  بن  اأحمد 
.111-108

لال�ضتزادة؛ راجع: اأحمد �ضبحي، العقائد الدينية يف م�رض، 78-63. 58

هو حممد بن حممد بن حممد، اأبو حامد الغزايل، ولد �ضنة 450هـ، يف  59
طو�ش اإحدى مدن خرا�ضان، له العديد من املوؤلفات يف علوم الدين، 

تويف يف �ضنة 505هـ. الزركلي، الأعالم، ج 7، 22.

اخلفية(،  60 الوجود  )وحدة  ال�ضوفية  عقيدة  العزيز،  عبد  بن  اأحمد 
.142-140

لال�ضتزادة؛ راجع: اأحمد �ضبحي، العقائد الدينية يف م�رض، 63-51. 61

الأندل�ضي،  62 الطائي  احلامتي  عربي  بن  حممد  بن  علي  بن  حممد  هو 
لقب بال�ضيخ الأكرب، وتن�ضب اإليه الطريقة الأكربية، ولد يف مر�ضية 
الزركلي،  638هـ.  دم�ضق  يف  وتويف  558هـ،  �ضنة  بالأندل�ش 

الأعالم، ج 6، 281.

لال�ضتزادة؛ راجع: اأحمد �ضبحي، العقائد الدينية يف م�رض، 97-86. 63

يف  64 وذلك  للعقيدة،  خمالفة  فيها  وراأى  عربي  ابن  اأقوال  لعن  لأنه 
كتابه )الن�ضو�ش على الف�ضو�ش( وعندما قراأ ن�رض الدين املنبجي 
الكتاب  1319م - هذا  719هـ/  ابن عربي، ت  اأتباع  اأحد   -
وحماكمته،  تيمية  ابن  بطلب  اجلا�ضنكري  بيرب�ش  ال�ضلطان  على  األّح 
ابن  تالميذ  ذلك  اأثار  وقد  الأوىل.  املحاكمة  وكانت  فعل،  وقد 
تيمية فاأّلفوا كتبهم يف تكفري ابن عربي وابن الفار�ش، ويف هذه 
فرتته  يف  للحكم  رجع  قد  قالوون  بن  حممد  النا�رض  كان  الأثناء 
من  له  تعر�ش  ملا  نظًرا  حوله؛  من  كل  يف  ي�ضك  وكان  الثالثة، 
ت�ضلط الأمراء يف فرتة حكمه الأوىل والثانية، وكان ال�ضوفية خري 
معني له ومل يخ�ش منهم مناوًئا، ثم جاءت ت�رضفات ابن تيمية يف 
التحالف  فتم  ال�ضوفية  وم�ضاعي  ال�ضلطان  ملخاوف  تاأكيًدا  ال�ضام 
725هـ/  �ضنة  لل�ضوفية  �رضياقو�ش  خانقاه  ال�ضلطان  واأقام  بينهم، 
ل�ضرية  اجلامع  �ضم�ش،  عزيز  حممد  راجع:  لال�ضتزادة؛  1324م. 
املكرمة،  )مكة  قرون،  �ضبعة  خالل  تيمية  ابن  الإ�ضالم  �ضيخ 

2001م(، 788 وما بعدها.

مل يكتب اخلطاط اململوكي الهمزات، وحول الهمزة اإىل ياء. 65

ت�ضري هذه النقاط اإىل كلمات �ضقطت من الن�ش اأو غري وا�ضحة.  66

لكن  67 معينة،  اقتبا�ضات  متثل  فهي  الن�ش،  لهذا  التالية  العبارات  اأما 
معرفة  وبني  بينها  يحيل  و�ضوحها  عدم  اأو  كلماتها  بع�ش  فقدان 

م�ضادرها الأ�ضلية.

ال�ضيخ علي التربيزي، تف�ضيل امل�ضاألة فيما يتعلق بالب�ضملة، 8. 68

القلق�ضندي )اأحمد بن علي بن اأحمد، ت 821هـ/ 1417م (، �ضبح  69
الأع�ضى يف �ضناعة الإن�ضا، ج1 )القاهرة، 1922م(، 279.

حول �رضح احلديث راجع؛ ابن املربد احلنبلي )يو�ضف بن ح�ضن بن  70
اأحمد، ت 909هـ(، معارف الإنعام وف�ضل ال�ضهور والأيام، حتقيق 

نور الدين طالب، ج1 )�ضوريا، 2011م(، 79. 
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756هـ(،  71 ت  الكايف،  عبد  بن  علي  الدين  )تقي  ال�ضبكي 
اأحمد  اإياد  حتقيق  الر�ضول،  �ضب  من  على  امل�ضلول  ال�ضيف 
)اأبو  الق�ضطالين  477؛  2000م(،  )عمان،  ج1  الغوج، 
املواهب  923هـ(،  ت  بكر،  اأبي  ابن  حممد  بن  اأحمد  العبا�ش 
الزرقاين  47؛  د.ت(،  )القاهرة،  ج1  املحمدية،  باملنح  اللدنية 
�رضح   ،) 1122هـ  ت  عبد الباقي،  حممد بن  اهلل  )اأبو عبد 
)بريوت،  ج1  املحمدية،  باملنح  اللدنية  املواهب  على  الزرقاين 

1996م(، 86.

القراآن الكرمي، �ضورة التوبة، الآية )109(. 72

اإبراهيم  73 حتقيق  الق�ضريي(،  )تف�ضري  الإ�ضارات  لطائف  الق�ضريي، 
الب�ضيوين، ج2 )القاهرة، د.ن(، 62.

�ضوى  74 منه  يظهر  ل  منه  املتبقي  واجلزء  الن�ش  هذا  كتابة  اختفت 
الن�ضف العلوي من الكلمات. 

موجود  75 غري  بينهما  ما  اأن  النقو�ش  توثيق  يف  القو�ضان  هذان  ي�ضري 
ورد يف  الذي  الأ�ضلي  بالن�ش  املقارنة  من خالل  ومقرتح  بالنق�ش 

م�ضادر الرتاث.

اأ�ضلها ’�ضوء‘، جتاهل اخلطاط كتابة الهمزات يف هذه الن�ضو�ش.  76

�ضعب  77 مو�ضى، ت 485هـ(،  بن  علي  بن  احل�ضني  بن  )اأحمد  البيهقي 
الإيان، حتقيق عبد العلي عبد احلميد، ج13 )الريا�ش، 2003م(، 275.

البيهقي، �ضعب الإيان، ج10، 503. 78

الغزايل  79 حامد  اأبو  432؛  ج2،  الق�ضريية،  الر�ضالة  الق�ضريي، 
اإحياء  505هـ(،  ت  الطو�ضي،  الغزايل  حممد  حممد بن  )اأبو حامد 

علوم الدين، ج4 )بريوت، د.ت(، 190.

البغدادي  80 اخلطيب  راجع:  واأركانه؛  الفقر  معرفة  لال�ضتزادة حول 
عبد  م�ضطفى  حتقيق  وذيوله،  بغداد  تاريخ  463هـ(،  )ت 
الق�ضريي  137؛  1995م(،  )بريوت،   5 ج  ط1،  عطا،  القادر 
465هـ(،  ت  الق�ضريي،  امللك  عبد  بن  هوازن  بن  الكرمي  )عبد 
 2 ج  واآخرون،  حممود  احلليم  عبد  د.  حتقيق  الق�ضريية،  الر�ضالة 
ج  دم�ضق،  تاريخ  ع�ضاكر،  ابن  454؛  1995م(،  )القاهرة، 
بكر  اأبي  بن  حممد  القيم  ابن  416؛  1995م(،  )بريوت،   17
منازل  بني  ال�ضالكني  مدارج  751هـ(،  ت  �ضعد،  بن  اأيوب  بن 
البغدادي، ج  باهلل  املعت�ضم  ن�ضتعني، حتقيق حممد  واإياك  نعبد  اإياك 
اأبي بكر بن  )حممد بن  القيم  ابن  412؛  1996م(،  )بريوت،   2
اأيوب بن �ضعد، ت 751هـ(، طريق الهجرتني وباب ال�ضعادتني، 
اأبو طاهر  )جمد الدين  اآبادي  الفريوز  49؛  1973م(،  )القاهرة، 
لطائف  يف  التمييز  ذوي  ب�ضائر  817هـ(،  ت  يعقوب،  بن  حممد 
الأعلى  املجل�ش  النجار،  علي  حممد  حتقيق  العزيز،  الكتاب 
اإحياء الرتاث الإ�ضالمي، ج 4 )القاهرة،  لل�ضئون الإ�ضالمية، جلنة 
1992م(، 206؛ حممد ن�رض الدين حممد عوي�ضة، ف�ضل اخلطاب 

يف الزهد والرقائق والآداب، ج7، 532. 

ت  81 اهلل،  عبد  بن  اأحمد  بن  حممد  بن  اأحمد  �ضعد  )اأبو  املاليني 
412هـ(، كتاب الأربعني يف �ضيوخ ال�ضوفية، تقدمي وحتقيق وتعليق 

عامر ح�ضن �ضربي )بريوت، 1997(، 107.

البيهقي )اأحمد بن احل�ضني بن علي بن مو�ضى، ت 458هـ(، الزهد  82
الكبري، حتقيق عامر اأحمد حيدر )بريوت، 1996م(، 310.

البيهقي، الزهد الكبري، 108؛ ابن ع�ضاكر، تاريخ دم�ضق، ج 17، 433.  83

الق�ضريي، الر�ضالة الق�ضريية، ج1، 224؛ الأما�ضي )حممد بن قا�ضم  84
ابن يعقوب الأما�ضي احلنفي، ت 940هـ (، رو�ش الأخيار املنتخب 

من ربيع الأبرار )حلب، 2002م(، 172.

ابن الفقيه التكروري )اأحمد بابا بن اأحمد بن الفقيه احلاج اأحمد  85
ج1  الديباج،  بتطريز  البتهاج  نيل   ،) 1036هـ  ت  عمر،  ابن 
بن  اأحمد  الدين  )�ضهاب  املقري  472؛  2000م(،  )طرابل�ش، 
الرطيب،  الأندل�ش  غ�ضن  من  الطيب  نفح  1041هـ(،  ت  حممد، 

حتقيق اإح�ضان عبا�ش، ج 5 )بريوت، 1997م(، 343.

الق�ضريي، الر�ضالة الق�ضريية، ج1، 224. 86

حتقيق  87 وذيوله،  بغداد  تاريخ  463هـ(،  )ت  البغدادي  اخلطيب 
ابن  46؛  1995م(،  )بريوت،  ج6  عطا،  القادر  عبد  م�ضطفى 
ع�ضاكر، تاريخ دم�ضق، ج17، 416؛ ابن الفوطي ال�ضيباين )كمال 
الدين اأبو الف�ضل عبد الرزاق بن اأحمد، ت 723هـ(، جممع الآداب 
يف معجم الألقاب، حتقيق حممد الكاظم، موؤ�ض�ضة الطباعة والن�رض، 

وزارة الثقافة والإر�ضاد الإ�ضالمي، ج1 )اإيران، 1995م(، 436. 

البيهقي، �ضعب اليان ،ج13، 330. 88

مل يكتب اخلطاط الهمزات. 89

النباتية  90 الزخارف  وجود  مع  الن�ش،  من  اجلزء  هذا  كتابة  اختفت 
التي ت�ضري اإىل اأنه رمبا اأ�ضيفت هذه الزخارف النباتية يف فرتة لحقة 
وغطت الن�ش الأ�ضلي. هذا الن�ش مقرتح يف �ضوء املقارنة بالن�ش 

الأ�ضلي، وامل�ضاحة املتاحة له مقارنة بباقي كلمات النق�ش. 

ِحكم واأقوال يف الزهد. لال�ضتزادة؛ راجع: اأبو طالب املكي )حممد  91
ابن علي بن عطية احلارثي، ت 386هـ(، قوت القلوب يف معاملة 
عا�ضم  حتقيق  التوحيد،  مقام  اإىل  املريد  طريق  وو�ضف  املحبوب 
2005م(،  )بريوت،  ج1  العلمية،  الكتب  دار  الكيايل،  اإبراهيم 
347؛ الآبي )من�ضور بن احل�ضني الرازي، ت 421هـ(، نرث الدرر 
يف املحا�رضات، حتقيق خالد عبد الغني، دار الكتب العلمية، ج1 
بكر  اأبو  احلافظ  )الإمام  البيهقي،  235؛  2004م(،  )بريوت، 
اأحمد بن احل�ضني، ت 458هـ(، كتاب الزهد الكبري، حققه وخرج 
اجلنان وموؤ�ض�ضة  دار  اأحمد حيدر،  ال�ضيخ عامر  اأحاديثه وفهر�ضه، 
الكتب الثقافية )بريوت، 1996(، 290؛ البيهقي، الزهد الكبري، 
325؛ ابن �ضعيد املغربي )اأبو احل�ضن علي بن مو�ضى بن �ضعيد، ت 
685هـ (، املقتطف من اأزاهر الطرف، �رضكة اأمل، ج1 )القاهرة، 
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ابن اجلوزي )جمال الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد  99
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