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قــــواعد الن�شــــــــــر

التقديم الأولي للمقالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
Chicago Manual of Style مع اإدخال بع�س التعديالت التي 

�شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  يقدم   •
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق •
فقط،  الوجهين  اأحد  على  الكتابة  وتكون   ،American

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

• ل ُت�شتخدم األقاب مثل .Dr اأو .Prof، �شواء فـي داخل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

• تكون جميع الأقوا�س هاللية مثل: )    (.
• ت�شتخدم عالمات التن�شي�س المفردة دائًما مثل: ‘    ’.

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب   •
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  تكتب   •
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم   •
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
• يتم تزويد هيئة التحرير باأي نوع من الخط غير القيا�شي 

اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�شي ال�شفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�ٍس  الحوا�شي  تكتب   •

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  تكون   •

تو�شع بين قو�شين.
• ل يت�شمن عنوان المقال اأية اإ�شارة اإلى حا�شية، واإذا كان 
وما  ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك 
اإلى ذلك يو�شع فـي العنوان عالمة النجمة * وتكون قبل 

الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�س
• يقدم ملخ�س )بحدٍّ اأق�شى 150 كلمة( وذلك فـي مقدمة المقال، 
بحيث  ويكتب  المعلومات  ا�شترجاع  فـي  الملخ�س  وي�شتخدم 

يمكن فهمه اإذا ما تمت قراءته منف�شاًل عن ن�س المقال.

الخت�شارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  بالن�شبة لخت�شارات   •

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu. Abréviations des périodiques et 

collections en usage à l’IFAO, 4e éd. (Le Caire, 2003). 

www.ifao.egnet.net :ويمكن الح�شول عليها من الموقع
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تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن   •
بالكامل فـي العناوين التي ي�شار اإليها كثيًرا فـي المقالت 
المقبولة  ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية، 
الطوبوغرافـي القامو�س  مثل  عليها(،   )المتعارف 
 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 

المراجع الأخرى كالآتي:
مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة

J.D. Ray. ’The Voice of Authority: Papyrus Leiden I  

382‘, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson, ’Magnetometer Surveys on Kiln Sites 

at Amarna‘, in B.J. Kemp (ed.), Amarna Reports VI,  

EES Occasional Publications 10 (London, 1995), 

218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd, ’The Late Period, 664-323 BC‘, 

in B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O‘Conner and  

A.B. Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V, 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V, 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�شل�شلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, BSAE 12 

(London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�شائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (PhD. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 

قواعد الن�سر
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�شائل الإلكترونية 
• عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوافر هذه 
المعلومات، فال بد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .o rg / a r t emi s / fu l l r e co rd .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند   •
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب: 

Chicago Manual of Style.

وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  بد  ل   •
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى؛  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار. 
 Ibid, Op. cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc. cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�شور
بدقة �شوئيًّا  م�شًحا  مم�شوحة  والأ�شكال  ال�شور  تقدم   • 
ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة   300

.TIFF نوع
• ل يزيد حجم ال�شور على ثلث حجم البحث.  

بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم   •
الإلكتروني. 

تعليقات ال�شور والأ�شكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  بد  ل   •
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  بد  ل   •
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
• تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
• اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب.  •

للمزيد يرجى الطالع على:
http://www.bibalex.org/calligraphycenter/abgadiyat/
static/home.aspx

قواعد الن�سر
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المـقدمـــــــــة

ا عن مركز درا�شات الخطوط – ليعبر عن ا�شتمرارية مركز درا�شات  ياأتي العدد العا�شر من حولية اأبجديات – التي ت�شدر �شنويًّ
درا�شات  مجال  في  والمتخ�ش�شة  مة  المحكَّ العلمية  باإ�شداراته  المهتمين  الباحثين  بثقة  يحظى  اأن  على  الدائم  وحر�شه  الخطوط 
الكتابات والنقو�س. لقد حملت حولية ‘اأبجديات’ على عاتقها منذ اإ�شدارها الأول في عام 2006م م�شئولية �شد الثغرة القائمة في 
مجالت درا�شات الكتابات والخطوط؛ حيث تحمل حولية ‘اأبجديات’ اأهم اأهداف مركز درا�شات الخطوط؛ وهو اإمداد المتخ�ش�شين 
بالنادر من الكتابات والنقو�س التي يحتاجون اإليها في درا�شاتهم، ون�شر التوعية بالكتابات والنقو�س على م�شتوى غير المتخ�ش�شين.

والمتابع لأبحاث الحولية يجد تنوًعا كبيًرا في مو�شوعات الأبحاث التي تعر�شها. فبالرغم من اأنها كلها تحمل هدًفا واحًدا هو 
الهتمام بالنقو�س والكتابات، فاإننا نجد الأبحاث المعرو�شة تتناولها من منظورات مختلفة. فقد حملت حولية ‘اأبجديات’ روح التنوع، 
وقيم الختالف، وثقافة ا�شتيعاب الآخر. وياأتي العدد العا�شر من الحولية حاماًل بين دفتيه اأبحاًثا متميزة ومتنوعة تغطي مو�شوعات 
متعددة ومجالت مختلفة للباحثين في م�شارق الأر�س ومغاربها؛ حيث يحتوي على اأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية ا�شتملت على 
درا�شة مو�شوعات �شتى؛ منها ما يتعلق بالكتابات الإ�شالمية، �شواء تلك التي ظهرت على العمالت باليمن في الفترة ما بين عام 696هـ 
وعام 721هـ ، اأو تلك الكتابات التي ظهرت في عهد ال�شحابة، اأو تلك الكتابات التي ظهرت على م�شجد بدم�شق في الع�شر الأيوبي؛ ومنها 
ما يتعلق بالنقو�س الم�شرية القديمة، �شواء تلك النقو�س التي ظهرت في محاجر وادي الهودي وما بها من عنا�شر فلكية وكونية، اأو تلك 
التي تقدم درا�شة للوحة جنائزية ترجع لع�شر الدولة الو�شطى؛ ومنها ما يتعلق بجوانب الح�شارة اليونانية والرومانية والحتفالت 
التي كانت تقام لالإلهة نيت في �شاي�س واإ�شنا في م�شر في الع�شرين اليوناني والروماني، اأو تلك النقو�س الكتابية التي ظهرت في مدينة 
ق�شنطينة الموجودة �شرق الجزائر منذ نهاية القرن الثالث قبل الميالد حتى القرن الرابع الميالدي. وهو ما يوؤكد اأنها حولية عالمية ت�شم 

كلَّ الأبجديات والكتابات التي ظهرت في تاريخ الب�شرية، كما ُي�شكل توازًنا  لكافة محاور البحث العلمي.

ودائًما ما يحر�س مركز درا�شات الخطوط على ا�شتمرارية �شدور تلك الحولية؛ لكي ت�شد ثغرة وا�شحة في البحث الأكاديمي، 
برغم ما يتطلبه اإخراج الحولية من جهد م�شاعف من فريق التحرير، الذي يتعامل مع لغاٍت متعددة، ونقو�س ٍمختلفة تتباين في طريقة 

تحرير ن�شو�شها.

ع�شام ال�شعيد
مدير مركز درا�شات الخطوط
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The Ṣaḥābah or Companions of Prophet Muhammad do enjoy a great legacy and a solid experience 
in Writing; for Islam has urged people to read and write, and hence the Companions were keen to teach 
and study Writing. The Prophet handpicked certain scribes from his Companions to record Divine 
Revelation, and others to serve the different needs and affairs of Writing. The Ṣaḥābah have also used 
surfaces of various materials for writing purposes. There were two perceptions of Kitābah or Writing 
in that era: a Kitābah that refers to the ability of being able to read and write—that is literacy versus 
illiteracy; and another that indicates Writing composition. The latter sense includes Kitābah Diwāniyah, 
official and administrative writing; and Kitābah Ikhwāniyah or personal correspondence among other 
genres of Writing. Evidence points to the fact that the Ṣaḥābah used to compile and prepare for their 
writings before composition. They also had certain traditions and habits in Writing of which were writing 
the author's name, writing the name of the scribe who wrote down the text, and the names of witnesses, 
if any; then they stamped the text with a seal. All such steps were kept and followed for documentation 
purposes, as well as to secure writings against alteration and distortion so that they would serve their 
intended means. Dating written texts is an established tradition for Ṣaḥābah, and they adopted it from 
the Prophet (peace be upon him), and not from `Umar ibn al-Khattāb as previously thought. As for text 
seals, the Companions were keen on maintaining seal rings, and they had them engraved with phrases that 
often sum up the Ṣaḥābi’s view of life. “Arabic Seal Engraving” is a new subject that the author claims 
to be untrodden and neglected in both graphic and literary history, and requires further consideration. 
Moreover, the Ṣaḥābah paid special attention to messengers; they would complement their messages 
or interpretations; so couriers were carefully chosen based on particular attributes. In addition, some 
Companions are also credited with citations on Writing principles, organization and archiving.

الكتابة عند ال�صحابة )تاريخها، واآدابها(
Ṣaḥābah Writings (History and Literature)

حممد �شم�س ُعقاب*
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الكتابة عند ال�شحابة )تاريخها، واآدابها(

لل�صحابة ميراٌث عظيٌم وتاريٌخ قديٌم في الكتابة، منذ 
عهد النبي ، بل قبل ذلك في الجاهلية من قبل اأن يكونوا 
اأحَد ع�صَر رجاًل  المدينَة وبها    النبيُّ  َقِدَم  �صحابة؛ فقد 
كاتبون،1 هذا �صوى َمْن كانوا يكتبون بمكة من ال�صحابة 
اأح�صى  وقد  وعثمان.  وُعمر  بكٍر  كاأبي  الإ�صالم،  قبل 
هم عدَد ال�صحابة الذين ُيح�صنون الكتابَة ُبعْيد الهجرة  بع�صُ
من  اأغلبهم  وامراأٍة،  رجل  مائة  من  يقتربون  فوجدهم 
الرجال،2 ثم زاد ذلك العدُد مع تقادم الإ�صالم في الجزيرة، 
وحثِّ القراآن على القراءة – التي ت�صتلزم معرفَة الكتابة – 
ْين في اأطول اآيٍة منه.  في اأول اآيٍة منه، ثم حثِّه على كتابة الدَّ
وَجْعِل ر�صول اهلل  فداَء َمْن لم يجد فداًء من اأ�صرى َبْدٍر اأن 
ُيعلَِّم اأولَد الأن�صار الكتابة.3 وقد اأمر النبيُّ  كاتًبا ُمجيًدا 
بالمدينة  النا�َس  ُيعلِّم  اأن  العا�صي  بن  �صعيد  بن  اهلل  عبُد  هو 
من  نا�ًصا  َعلَّْمُت  قال:  ال�صامت  بن  ُعبادة  وعن  الكتابة.4 
ة الكتابَة والقراآن.5 وفي تعليم الن�صاء الكتابَة ورَد  فَّ اأهل ال�صُّ
عن ال�صفاء اأمِّ �صليمان بنت اأبي حثمة - ر�صي اهلل عنها - 
)ا�صمها: ليلى بنت عبد اهلل بن عبد �صم�س القر�صية العدوية( 
»األ  فقال:  حف�صة،  عند  واأنا    النبيُّ  عليَّ  دخل  قالت: 

ُتعلِّمين هذه ُرْقية النملة كما َعلَّْمِتها الكتابة؟«.6

ُكتَّاُب النَّبّي

الع�صور فكانت  الُكتَّاب على مرِّ  نالها  ُبغيٍة  اأ�صرف  ا  اأمَّ
  وقد اخَت�سَّ الر�صول ، كتابَة الوحي على عهد الر�صول
ان،  عدًدا من ال�صحابة لهذه المنزلة، اأ�صهُرهم: عثماُن بن عفَّ
وعليُّ بن اأبي طالب، واأُبيُّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وكان 
َكَتَب  روا  يح�صُ لم  فاإن  الوحي؛  لكتابة  ال�صحابة  األزَم  زيٌد 
ر من الَكَتَبة من هوؤلء: معاوية بن اأبي �صفيان،  الوحَي َمْن َح�صَ

بيع.7 والعالِء بن الح�صرمّي، وحنظلة بن الرَّ

ا ُكتَّاُبه مطلًقا فكثيٌر، نحٌو من خم�صين رجاًل، منهم  اأمَّ
الأرقم،  بن  اهلل  وعبُد  ُفَهيرة،  بن  عامر  ذكرنا:  َمْن  �صوى 
العا�س،  بن  �صعيد  بن  ا�س، وخالد  �صمَّ بن  قي�س  بن  وثابت 

بن  وُمَعْيقيب  ام،  العوَّ بن  بير  والزُّ َنة،  َح�صَ بن   و�ُصَرحبيل 
بن  وخالد  �صعبة،  بن  والمغيرُة  دو�صّي،  ال�صَّ فاطمة  اأبي 
ْلت، وعبد اهلل  الوليد، وعمرو بن العا�س، وُجَهْيم بن ال�صَّ
، ونفٌر غيُرهم.8  بن رواحة، ومحمد بن َم�ْصلمة الأن�صاريُّ
، ابن اأخي اأكثم بن �صيفي  ْيفيٍّ بيع بن �صَ وكان حنظلة بن الرَّ
ى بحنظلة الكاتب؛ و�صبب  يخُلف كلَّ كاتب، وكان ُي�صمَّ
كتاًبا،  مرًة    للنبي  َكَتَب  اأنه  الواقدي  حكى  كما  ذلك 

ي بذلك )الكاتب(.9 مِّ ف�صُ

  ع بع�س العلماء ت�صانيف في ُكتَّاب النبي ولقد و�صَ
من ال�صحابة كالُق�صاعيِّ وُعمر بن �صبَّة.10 وو�صع ابُن اأبي 
ـُ�صّي  الم )الم�صباح  المعروف  كتابه  الأن�صاريُّ  حديدة 
ّي ور�صِله اإلى ملوك الأر�س من عربيٍّ  في ُكتَّاب النبي الأُمِّ
عليه  ُكتَّابه  في  الأول  ق�صمين،  على  وجعله  وَعجمّي( 

ال�صالة وال�صالم.11

فقد  الرا�صدين  الخلفاء  ع�صر  اإلى  الأياُم  بنا  ذهبْت  فاإذا 
ما  بالكتابة وال�صتكتاب  ال�صحابة  َكَلف  مثاًل على  يكفينا 
جرى بين �صعٍد وُعمر في معركة القاد�صية من تداول الكتب؛ 
وكان عمُر ي�صتحثُّ �صعًدا في ُكُتبه على اأن يكتب اإليه من 
مثل قوله: »واكتب اإلّي اأين بلغك جمُعهم... فاإنه قد منعني 
من بع�س ما اأردُت الكتاَب به«، 12 وفي اآخر كتابه يقول له: 
»واكتب اإلّي في كل يوم«.13 وكان �صعٌد يكتب اإليه في �صاأٍن 

ما فيقول: »ومتى ما يبلغنا ذلك نكتْب به«.14

ثبت  لقد  ال�صحابة، حتى  زمن  في  الكتاُب  ا�صتدَّ  لقد 
الرايات  اإلى  بالكتب  يبعث  كان  وقا�س  اأبي  بن  �صعد  اأن 
من جي�صه.15 وقد كان يكفيه اأن ُيخبرهم بما ي�صاء بنف�صه 
ا�صت�صرْت،  التي  الكتابُة  ولكنها  ر�صوًل،  ُير�صل  اأو  فاًها  �صِ

وا�صتمراأها القوم.

اأ�صف اإلى ذلك �صبًبا اآخر من اأ�صباب غزارة الكتابة في 
ع�صر ال�صحابة اأنهم كانوا ياأمرون بتعليمها،16 وي�صتقدموَن 

المعلِّميَن لها.17
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اأنواع الكتابة

يكتبون  كانوا  اأنهم  بلَغَنا  فقد  يكتبون؟  كانوا  فيَم  ا  اأمَّ
ِجالَّت،19  وال�صِّ والطوامير،  قاع،  والرِّ الأََدم،18  في 
الجبال.21  على  يكتبون  ربما  كانوا  بل  ُحف،20  وال�صُّ
ُمون بالكتابة اأفخاَذ الخيل، وقد كانت تكفيهم  وكانوا َي�صِ

فيه الإ�صارة.22

التفرقة واجبٌة بين الكتابة عند ال�صحابة بمعنى  اأن  بيد 
واإح�صان  ْر�س  الطِّ على  الحروف  واإقامة  الكتابة  )معرفة( 
الخّط، والكتابة بمعنى )اإن�صاء( الكتابة وَنْظِم الُجَمل؛ فمن 
الأول قوُل اأبي مو�صى الأ�صعريِّ : »اإنما تعلَّْمُت المعجَم 

بعد وفاة النبي «.23 يعني الكتابة.

– فقد  الكتابُة بمعنى )الإن�صاء(24  – وهو  الثاني  ا  واأمَّ
من  ُكتَّابه  اأيدي  على    النبي  عهد  في  ماُته  مقدِّ ظهرْت 
ئ  حابة. ولعل اأخطَر الأخبار في بدايات الكاتب الـُمْن�صِ ال�صَّ
اقِم الذي يكتُب ما ُيمَلى عليه فح�صب – ما  ل الكاتب الرَّ
اأن�س  بن  مالك  عن  الكبير(  بَقات  )الطَّ في  �صعٍد  ابُن  رواه 
قال: بلغني اأن ر�صول اهلل  ُكِتب اإليه كتاٌب، فقال: »َمْن 
ُيجيب؟« فقال ابن الأرقم: اأنا. فاأجاب عنه، ثم اأُتي به اإلى 

ر�صول اهلل ، فاأعَجَبه واأْنَفَذه.25 

فهذا الخبر اأ�صٌل في ن�صاأة الكتابة الديوانية في الإ�صالم، 
يوانيَّ  وقد ي�صوغ لنا اأن نُعدَّ عبد اهلل بن الأرقم الكاتَب الدِّ
راقة بن  َل في الإ�صالم، اأما اإذا عددنا ِكتاب اأبي بكٍر ل�صُ الأوَّ
مالك باأْمر ر�صول  – وهما مهاجران – ليكوَن بينه وبين 
فيما   – الإ�صالم  في  كتاٍب  اأقدَم  �صيكون  فاإنه  اآية؛26  النبيِّ 

نعلم – كتَب به كاتٌب لذي �ُصلطاٍن اأو ولية.

ه  ة اأخباٌر اأخرى �صبيهٌة بتلك، كالكتاب الذي َخطَّ وَثمَّ
خالُد بن �صعيد بيده لر�صول اهلل : »هذا كتاٌب من محمد 
د.  اَه َوجٍّ و�صيَده ل ُيع�صَ ر�صول اهلل اإلى الموؤمنين: اإنَّ ِع�صَ
فمن ُوجد يفعل ذلك فاإنه ُيوؤخذ فُيبلَُّغ النبّي. وهذا اأْمُر النبي 
محمد بن عبد اهلل ر�صوِل اهلل«،27 ثم َكَتَب خالُد بن �صعيد 

في عقبه م�صيًفا �صارًحا: »وكتب خالد بن �صعيد باأْمر النبي 
َينَّه اأحٌد فيظلَم نف�صه فيما اأمر به  محمد بن عبد اهلل، فال يتعدَّ

محمٌد ر�صوُل اهلل«.28

فهذا كتاٌب نرى فيه م�صاركَة الكاتب في ن�صيجه؛ كاأنَّ 
يبتغي، ثم ترك الكالَم له والعبارَة عنه  اأعلَمه بما    النبي 
بما يراه، دلَّ على ذلك قوُله: »هذا اأْمر النبي محمد...«، 
اأمر به...«، وفي  ثم قوُله: »وَكَتَب... باأمر النبي... فيما 
ًة ن�صت�صعر َقَلَق الكاتب من التق�صير في  الكتاب اآخِره خا�صَّ

َله. اأداء المعنى الذي قد ُحمِّ

  النبي  اآخر عهد  الكتب ما جاء في  وقريٌب من هذه 
نة  ْلت و�ُصَرْحبيل بن َح�صَ لأهل اأْيلة: »هذا كتاُب ُجْهيم بن ال�صَّ
الـُمراَد    اهلل  ر�صوُل  اأَْولهما  كاأنما  اهلل«؛29  ر�صول  باإذِن 
والمعاني، ف�صاغاها باألفاظهما، وكتباها. فهذا الإذُن بالكتابة 

عن �صاحب الأمر، والت�صريُح بالإن�صاء منه.

ومن َثمين الأخبار ما َروى الطبريُّ من طريق الواقدي، 
بكٍر  اأبو  »دعا  قال:  الحارث،  بن  اإبراهيم  بن  محمد  عن 
عثمان خالًيا، فقال: اكتب: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم. هذا 
ما عِهد اأبو بكر بن اأبي ُقحافة اإلى الم�صلمين، اأما بعد، قال: 
ثم اأُغمَي عليه، فُذهب عنه، فكتب عثمان: اأما بعد، فاإني قد 
ا�صتخلْفُت عليكم عمَر بن الخطاب، ولم اآُلكم خيًرا منه. ثم 
اأفاق اأبو بكر، فقال: اقراأ، فقراأ عليه، فكبَّر اأبو بكر، وقال: 
َغ�ْصَيتي!  نف�صي في  اقُتتلْت  اإن  النا�ُس  يقتتل  اأن  ِخْفَت  اأراَك 
ها  قال: نعم. قال: جزاك اهلل خيًرا عن الإ�صالم واأهله. واأقرَّ

اأبو بكر  من هذا المو�صع«30

�صاحَب  ويعي  يعلم  كان  عثمان  اأن  عندي  �صك  ول 
عهد اأبي بكر، ول �صكَّ اأن اأبا بكٍر اأدلى اإليه بذلك، ولكن 
�صاحبها  موَت  عثماُن  خاف  فلما  العبارة،  األفاُظ  بقيْت 
الذي دعاه اإلى كتابتها، كتب المعنى بعبارته هو، وما كان 
ا كتب، واإقراَره  له اأن يفعل لول اأنه يعلم ر�صا اأبي بكر عمَّ

اإيَّاه لو رجع اإليه ُروُحه.
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الكتابة عند ال�شحابة )تاريخها، واآدابها(

لح. ومما يدلُّ على الإعداد  ة في الأموال والدماء وال�صُّ مَّ الذِّ
  والتجهيز دللًة قاطعًة اأمثاُل ما ُيروى عن عمر بن الخطاب 
اإذا عاهدتم قوًما فاأبرئوا  اإبراهيم بن يزيد:  اأنه قال فيما رواه 
في  يكتبون  فكانوا  الراوي:  قال  الجيو�س.  ة  َمَعرَّ من  اإليهم 
الجيو�س«.38  ة  َمَعرَّ من  اإليكم  »ونبراأ  عاهدوا:  لـَمْن  لح  ال�صُّ
ن�صخًة  للخراج  فكتبوا  ا�صطلحوا  الخراج  ال  ُعمَّ اأن  ومثُله 
بـ)براءة الخراج(.39 فهذا و�َصَبُهُه مما يدخل  ُعِرفْت  واحدًة 

يه بـ)قوالب الُكُتب(. في َحيِّز ما يمكن اأن ُن�صمِّ

ا اأنها كادت اأن تكون  ونجد في كتب الأمان خ�صو�صً
اإلماًعا  اأُمراء ال�صحابة وَحَذًرا،  على قاَلٍب واحٍد ِحيطًة من 
هذه  مثل  في  وتنهُجه  الدولُة  ترعاه  كانت  دقيٍق  نظاٍم  اإلى 
ال�صئون الخطيرة، على اأن هذا لم يكن يوؤدي اإلى الجمود 
اأو ترك الجتهاد والبتداع في الألفاظ والكتابة، كال، بل 
دة، واأن  ن العهُد عنا�صر محدَّ كانوا يحر�صون على اأن يت�صمَّ
ُين�سَّ فيه ظاهًرا على جزاء الغدر اإن كان من المعاَهد َغْدر.40

الكتاب  اأن  كتابتهم  اأ�صول  في    عنهم  يوؤثر  ومما 
ره41 غيُر �صحابيٍّ منهم، اثنان فاأكثر؛ وهذا  الواحد قد ُيحرِّ
ا كتبه اثنان  اأمر الكتابة، فممَّ من عجيب ما بَلَغنا عنهم في 
كتاُب اأبي ُعبيدة ومعاذ بن جبل اإلى ُعمر بعد وفاة اأبي بكر 
رانه.42 ومما كتبه الجمُع الكثيُر من ال�صحابة  ين�صحانه وُيذكِّ
ا راأى النا�ُس ما �صنع  مما اتَّفقوا عليه ما رواه الطبريُّ اأنه »لـمَّ
َمْن  اإلى    النبي  اأ�صحاب  من  بالمدينة  َمْن  كتب  عثمان 
قوا في الثغور...«. 43 بل اإنه  بالآفاق منهم، وكانوا قد تفرَّ
قد ورد في زمن ال�صحابة تفرقٌة بين معنى الكتاب ومعنى 
ال�صحيفة؛ اإذ ال�صحيفُة تكون مكتوبًة من »الرجل والثنين 
د  التعدُّ على  دللًة  الرواية  تلك  ورَدت  كذا  والأربعة«.44 

وانتفاء الَوحدة.45

ال�صحيفة  بين  الم�صطلح  في  التفريق  اأن هذا  والظاهُر 
راأيناهم  فقد  والنت�صار،  الذيوع  له  ُيكتب  لم  والكتاب 
حيفة( وهي لم يكتبها اإل كاتٌب واحٌد فقط.46 يقولون )ال�صَّ

هذا  في  ه  نُعدُّ مما  الذهب(  )مروج  �صاحب  وَروى 
وحان:  ْعة بن �صُ ْع�صَ الوادي، اأنَّ عليَّ بن اأبي طالٍب قال ل�صَ
بيدْيك،  الكتاب  كتبَت  اإّل  �صع�صعة  يا  عليك  »عزمُت 
تحذيًرا  الكتاب  �صدر  واجعل  معاوية،  اإلى  به  هَت  وتوجَّ
وتخويًفا، وعُجَزه ا�صتتابًة وا�صتنابة. وليكْن فاتحُة الكتاب: 
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، من عبد اهلل عليٍّ اأمير الموؤمنين 
اأ�صرَت به  اأما بعد. ثم اكتب ما  اإلى معاوية، �صالٌم عليك، 
. واجعل عنواَن الكتاب: األ اإلى اهلل ت�صير الأمور«.31  عليَّ

كاأنَّ الخليفة ُيعلِّم كاتَبه كيف ُين�صئ عنه.

اأننا لن نغالي فنجعَل تلك الكتابات كتاباٍت ديوانيًة  اإّل 
بحتًة تواَطاأَ عليها خلفاُء ال�صحابة واأمراوؤهم فرتَّبوا لها الديوان 
تاريخ  من  ونحذَفها  ا  اأي�صً ُنق�صَيها  لن  والَكَتَبة، كال، وكال، 
ا  عمَّ اأثمرت  طيبًة  ُبذوًرا  لُنراها  اإنا  بل  العرب.  عند  الإن�صاء 

قريٍب – �صمن اأ�صباٍب اأخرى – كتابًة اإن�صائيًَّة وا�صعًة ُمرتَّبة.

مواريث كتابيَّة

يبعثون  كانوا  اأنهم  الكتابة  في  ال�صحابة  مواريث  من 
الأ�صماء  في  ُيغيِّرون  واحدة،  �صورٍة  على  الكثيرَة  الكتب 
لكل  لح،  ال�صُّ الجابية  َكَتب لأهل  ُعمر  اأن  مثاله  فح�صب، 
، ما خال كتابه لأهل اإيلياء،  ُكورٍة كتاًبا واحًدا على كتاب ُلدٍّ

فاإنه قد غيَّر في �صورته.32

ال  والُعمَّ الأجناد  اإلى  الكتَب  يكتب  بكر  اأبو  وكان 
اإلى  ة بن�صخة واحدة،33 وكتب ُعمر بن الخطاب  دَّ الرِّ في 
ن�صخًة  �صفيان  اأبي  بن  يزيد  بتولية  بال�صام  الأجناد  اأمراء 
واحدة،34 وكَتَب خالد بن الوليد اإلى جميع ملوك الُفر�س 
اله في هروب بع�س  بن�صخٍة واحدة،35 وكَتَب عليٌّ اإلى ُعمَّ
المف�صدين في الأر�س ن�صخًة واحدة،36 وكَتَب ُح�صين بن 
عليٍّ اإلى رءو�س الأخما�س بالب�صرة واإلى الأ�صراف بن�صخٍة 

واحدٍة، وكانوا �صتَة نفر.37

اإعداد الُكُتب وتجهيزها �صلًفا،  اإنَّ في هذا لأَمارًة على 
من  عليها  يترتَّب  لما  العهود؛  �صيَّما  ول  األفاظها،  و�صْبط 
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اأنهم  اإلينا  ُنقل  الذي  تراثهم  في  الكتابة  ديوانيَّة  ومن 
اآخره،  في  الكتاب  كاتب  ا�صم  يذكرون  ما  كثيًرا  كانوا 
ًة في كتب العهود والمواثيق والإقطاع وما يماثلها. وخا�صَّ

وكتابُة ا�صم الكاتب عمٌل قديٌم َعِمَله ال�صحابُة منذ عهد 
النبي ، و�ُصنٌَّة قديمٌة من �ُصنن الكتابة، فقد روى الَبالُذريُّ 
في )فتوح البلدان( اأنَّ اأول من قال: »وكتب فالُن بُن فالن« 
اإلى  َمقِدَمه    اهلل  لر�صول  كتب  من  اأوَل  اأُبيٌّ  وكان  اأُبّي، 
الكتاب مثاًل: »وكتب  اآخر  المدينة،47 فكانوا يكتبون في 

خالد بن �صعيد«،48 اأو »وكتب ُمَعْيِقيب«.49

التوثيق  اآخره نوٌع من  الكتاب في  ا�صم كاتب  وكتابُة 
واإذا  ه،  خطُّ ُعرف  الكاتُب  ُعرف  اإذا  فاإنه  الكتاب؛  لهذا 

ُعرف الكاتُب والخطُّ قلَّ احتماُل الو�صع.50

ًة  ومن تراثهم اأنهم كانوا ُي�صهدون على الُكُتب، وخا�صَّ
الكتب الخطيرة ال�صاأن، وكانوا يكتبون اأ�صماء ال�صهود في 
اإلى  العا�س  اآخرها، فيقولون مثاًل كما في عهد عمرو بن 

بير، وعبُد اهلل ومحمد ابناه«.51 اأهل م�صر: »�صـِهد الزُّ

وقد يزيد عدُد ال�صهود بازدياد خطر الكتاب، راأينا ذلك 
في كتاب الق�صيَّة بين عليٍّ ومعاوية - ر�صي اهلل عنهما -؛ اإذ 
بلغ عدد ال�صهود من الفريقين ع�صرين رجاًل، ع�صرًة من كل 
وايُة في )نهج البالغة( فبلغْت بهم �صتين  فريق،52 وغالْت الرِّ

رجاًل، ثالثين من كل فريق.53

اأحُد ال�صهود هو الكاتَب، مثُل ما نقراأ  وكثيًرا ما كان 
على  »�صهد  اإيلياء:  لأهل  الخطاب  بن  ُعمر  اأمان  اآخر  في 
ذلك خالُد بن الوليد، وعمرو بن العا�س، وعبد الرحمن بن 
عوف، ومعاوية بن اأبي �صفيان، وكتب«؛54 وكما في بع�س 
ة: »�صهد ه�صام  مَّ العهود التي كتبها خالد بن الوليد لأهل الذِّ
كان  ولقد  وكتب«،55  عمرو،  بن  والقعقاع  الوليد،  ابن 
يجاور  حتى  الكتابة  في  ا�صمه  ر  يوؤخِّ هذا  الكاتُب  ال�صاهُد 
ا�صُمه لفظة »وَكَتب«، حتى لو كان اأف�صل منزلًة ممن �صبَقه؛ 

وهذا نوٌع من النظام الذي اتَّبعوه في ِن�صاخة الكتب.

 – الكتب  هذه  ُعْظم  في  الكاتب  اأن  يخفى  ولي�س 
ُيَملُّ  ما  نا�صٌخ خاطٌّ  هو  اإنما   – �صاهًدا  كاتًبا  اأو  كان  كاتًبا 
اإل �صاحُب  المن�صئ  ُمْن�صئ؛ وما  عليه فح�صب، ل كاتٌب 

الكتاب الذي ورد ا�صُمه في ُعنوانه.

دوا به وابتدعوه في الإن�صاء اأنهم قد ُي�صِهدون  ومما تفرَّ
�ُصهوَد كتاٍب على كتاٍب اآخَر اإذا كان م�صتخَرًجا منه، ففي 
كتاب )براءة الخراج( الذي توا�صعوا عليه – وهو م�صتخَرٌج 
�ٌس عليه – ُكتب: »براءٌة  لح خالٍد لأهل الخراج، موؤ�صَّ من �صُ
عليها  �صالحهم  التي  الجزية  من  وكذا  كذا  من  كان  لمن 
عليه  �صالحهم  الذي  ُت  قب�صْ وقد  الوليد.  بن  خالد  الأمير 
ْلَح  �صُ ل  بدَّ َمْن  على  يٌد  لكم  والم�صلمون  وخالٌد  خالد. 
ْلُحكم  خالد، ما اأقررتم بالجزية وكففتم، اأماُنكم اأماٌن، و�صُ
لح. نحن لكم على الوفاء«.56 قال الراوي – وهذا موطن  �صُ
ال�صاهد –: »واأ�صَهدوا لهم النفر من ال�صحابة الذين كان خالٌد 
وجريًرا،  طارق،  بن  وجابر  والقعقاع،  ه�صاًما،  اأ�صهدهم: 
اج بن ذي العنق، ومالك  وب�صيًرا، وحنظلة، واأزداد، والحجَّ
ابن يزيد«،57 اأي كتبوا في البراءة اأ�صماء هوؤلء ال�صاهدين واإن 

لم يح�صروا الكتابَة في تلك الحال.

اأحًدا  اأنهم قد ل ُي�صِهدون  ومن نوادرهم في الإ�صهاد 
اأعطى  ُي�صهدون اهلل وحَده، وذلك كالذي  بل  الب�صر،  من 
اأبو ُعبيدَة اأهَل بعلبكَّ من الأمان،58 وكالذي اأعطى عيا�ُس 
ها من الأمان كاتبين في اآخر  قَّة واأ�صقفَّ الرُّ ابن ُغْنم اأهل الرَّ

تلك الكتب: »�صهد اهلل، وكفى باهلل �صهيًدا«.59

التاأريخ

وقد  كذلك.  الكتب  تلك  خون  يوؤرِّ كانوا  اإنهم  ثم 
التاأريخ  و�صع  َمْن  اأول  هو  الخطاب  بن  عمر  اأنَّ  ا�صُتهر 
بالهجرة المحمدية على �صاحبها اأف�صُل ال�صالة وال�صالم، 
واأنَّ توقيت ذلك �صنة �صتَّ ع�صرة. ومما جاء في هذا من 
الأخبار اأن اأبا مو�صى الأ�صعري كتب اإلى ُعمر: »اإنه تاأتينا 
للم�صورة،  النا�س  تاريخ. فَجَمع ُعمر  لها  لي�س  ُكُتٌب  منك 
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الكتابة عند ال�شحابة )تاريخها، واآدابها(

�صتَّ  �صنة  في  وكان  المدينة،  لهجرة  التاريخ  فو�صعوا 
كتًبا من كتب  ا�صُتهر، ولكني وجدُت  ما  ع�صرة«،60 هذا 
خالد  كتاب  ففي   . بكر  اأبي  لعهد  خًة  موؤرَّ ال�صحابة 
وفالٌن  فالٌن  عليه  �صهد  اأنه  ن�صطونا  بن  ل�صلوبا  الوليد  ابن 
في �صفر«،61  ع�صرة  اثنتي  »�صنة  الربيع كتب  بن  وحنظلُة 
وفي معاهدة خالٍد اأهَل الحيرة اأنه كتب اأن العهد مكتوب 

»في ربيع الأول من �صنة اثنتي ع�صرة«.62

فعلى ذلك يكون التاريخ مو�صوًعا ومعروًفا قبل زمان 
قد  بل  ب�صنين،  ع�صرة  �صت  �صنة  وقبل  الخطاب  بن  عمر 
هم اإلى اأن النبي  هو َمْن اأمر به، وهو َمْن اأمر  ذهب بع�صُ
اأن يكتب في  اأََمَر عليًّا  ، واأنه  اأن يكون ابتداوؤه بهجرته 

كتابه لن�صارى نجران: اأنه ُكتب لخم�ٍس من الهجرة.63

العهود  في  الكتب  يوؤرِّخون  ال�صحابة  �صار  ذاك  ومْذ 
والفتوح وغيرها؛ ففي بع�س الكتب اأنه اأُرِّخ »في �صنة �صبع ع�صرة 
ن  للهجرة«، 64 وفي كتاب الأمان الذي كتبه النعمان بن مقرِّ

م �صنة ت�صع ع�صرة«.65 لأهل ماه بهراذان: »وكتب في المحرَّ

ولهم بع�ُس األفاٍظ اأخرى ي�صتعملونها في معنى الهجرة، 
خ عبُد اهلل بُن اأبي رافع عهَد عليِّ بن اأبي طالب الذي  كما اأرَّ
رافٍع،  اأبي  بن  اهلل  بقوله: »وكتَب عبد  للنجرانيين،  ده  جدَّ
لع�صٍر خلون من ُجمادى الآخرة �صنة �صبٍع وثالثين منذ وَلج 

ر�صول اهلل المدينة«.66

خ  اأرَّ ومن طرائف التاريخ في كتب ال�صحابة اأن ُعمر 
ًة لن�صارى نجران فكتب في متن الكتاب: »فاإن ذمتي  مرَّ
– بعد ع�صٍر تْبقى من �صهر ال�صوم من  بريئة ممن وجدناه 
من  يعرفون  بما  لهم  خ  فاأرَّ بنجران...«.67   – الن�صارى 

التاريخ في ديانتهم.

الخاتم

والختم  الكتب،  يختمون  كانوا  اأنهم  �ُصننهم  ومن 
نوعان: ختم الكتاب من داخله، كعهد اأبي بكر اإلى عمر 

فخَتَمه.68  بالكتاب  اأمر  بكٍر  اأبا  اأن  خبره  وفي  بالخالفة، 
َخْتٌم من  الثاني  الختم ختُم توثيق بال �صك. والنوع  وهذا 
اأو  مع  بال�صَّ طرفاه  وُيل�صق  الكتاُب،  ُيطوى  باأن  الخارج، 
الطين الأحمر، ُثم ُيْطَبع بالختم عليه، ثم ُيتَرُك حتى يجّف، 
ُعرف.69  اإلى �صاحبه  ي�صل  اأن  قبل  من  الكتاُب  ُف�سَّ  فاإذا 
في  ة  العامَّ اإلى  يق  ال�صدِّ بكر  اأبي  كتاب  النوع  هذا  ومثال 
قال  عنه،  رجع  اأو  اإ�صالمه  على  منهم  اأقام  َمْن  ة  دَّ الرِّ اأيَّام 
خالد،  اإلى  ودفعه  وختَمه،  الكتاَب،  طوى  ثم  الراوي: 
واأمره اأن َيعمل بما فيه،70 وفي خبٍر اآخر اأنَّ اأبا بكٍر كتب 
ا، قال الراوي: ثم  ة اأي�صً دَّ اإلى الأ�صعث بن قي�س في اأيام الرِّ
طوى الكتاَب وَعْنَوَن َخْتَمه.71 اأي كتب في َخْتِمه ُعنواَنه 
لئاّل ُيَف�ّس؛ فهذا من نادر الخبر، وهذا َخْتُم حفٍظ للكتاب 

ى اإلى ُمنتهاه. حتى يوؤدَّ

معاوية  اأن  ال�صاأن  هذا  في  ُتروى  التي  الأخبار  ومن 
واأول  الخاتم،  ديوان  اتخذ  من  اأول  هو  �صفيان  اأبي  ابن 
من َخَزَم الكتب حتى ل ُتف�ّس، وكان �صبُب ذلك – كما 
الزبير في معونته  اأمر لعمرو بن  اأن معاوية   – عند الطبري 
بن  زياد  اإلى  بذلك  درهم، وكتب  األف  بمائة  دينه  وق�صاء 
�صمية وهو على العراق، فف�سَّ عمٌرو الكتاب و�صيَّر المائة 
مائتين، فلما رفع زياٌد ح�صاَبه اأنكرها معاوية، فاأخذ َعْمًرا 
اها عنه اأخوه عبد اهلل بن الزبير، فاأحدث  ه، فاأدَّ ها وحَب�صَ بردِّ
معاوية عند ذلك ديواَن الخاتم، وَخْزَم الكتب، ولم تكن 

ُتْخَزم.72

ا اأن معاوية قد اأر�صل اإلى الح�صن بن  وعند الطبري اأي�صً
اأن  اإليه  اأ�صفلها، وكتب  عليٍّ ب�صحيفٍة بي�صاء، مختوٍم على 
اأ�صفَلها ما �صئَت،  حيفة التي ختمُت  »ا�صترط في هذه ال�صَّ

فهو لك«.73

كما اأر�صل معاويُة اإلى قي�س بن �صعٍد والي م�صر من ِقبل 
ِجلٍّ قد ُختم عليه في اأ�صفله، فقال: »اكتب في هذا  عليٍّ ب�صِ

ال�صجّل ما �صئت، فهو لك«.74
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األ اإن ههنا فنًّا �صغيًرا اآخر يح�صن بنا اأن نقف عليه عند 
غفَله دون ذكر؛ فُربََّة يفتُح  اأُ اأو  اأترَكه  اأن  اأ�صاأ  ال�صحابة، لم 
باًبا من الدرا�صة في اأدب ال�صحابة اأو غيرهم ل ندري الآن 

ما �َصعُته؛ اإنه فنُّ )َنْق�س الخواتم(.

الفنُّ من فنون الكتابة كان مق�صوًدا لذاته، فهو  وهذا 
ال�صحابيُّ من ذوي الخاتم  بالفنيَّة من �صواه، وكان  األ�صُق 
ينُق�ُس في خاتمه من العبارة ما يراه ُخال�صًة لحاله، اأو طريقًة 

لحياته، اأو اإ�صارًة اإلى منهاجه في تدبُّر الأمور وتدبيِرها.

اهلُل  »ِنْعم  كان:  بكر  اأبي  خاتم  نق�س  اأن  ُروي  فقد 
الخال�س  بكٍر  اأبي  اإيمان  اإلى  يرمز  نق�ٌس  وهو  القادر«.75 
ة اهلل العظيم الجبَّار المتعال، وقد ق�صد اأبو بكٍر اأن ينق�س  بقوَّ
على خاتمه هذه الكلمة كيما يعلم المر�َصُل اإليه هذه الكتُب 

المختومة اأن اأبا بكٍر ل ي�صتمدُّ القوَة اإل من اهلل وحَده.

لربٍّ جليل«،  ذليٌل  »عبٌد  بكر:  اأبي  كان ختم  وقيل: 
وهذا رواه الختلي في الديباج،76 واإ�صناده �صعيٌف اأو مظلٌم 
اأن  ابُن كثير.77 كما ُروي عن عمر بن الخطاب  كما قال 
نق�س خاتمه كان: »كفى بالموت واعًظا يا ُعمر«،78 وهو 

اخت�صاٌر ُمْجٍز عن ُزهد ُعمر في حياته.

اليقيُن عنواَن نق�س خاتمه المكتوِب  ا ُعثمان فكان  اأمَّ
الذي خلق  ا«، وقيل: »اآمنُت باهلل  فيه: »اآمنُت باهلل ُمخل�صً
ى«.79 وكان خاتم عليٍّ منقو�ًصا فيه: »الملك هلل«،80 اأو  ف�صوَّ
»هلل الملك«،81 ولي�س بعيًدا اأن يكون هذا الختالُف نا�صًئا 
ب�صبب ترتيب نق�س الكلمتين في الختم، فقد تكون اإحداهما 
ُكتبت فوق الأخرى، وهم كانوا يبداأون الكتابة في الأختام 
من اأ�صفلها اإلى اأعالها اأحياًنا، مثل ختم النبي ؛ حيث ُنق�س 
فيه ثالثة اأ�صطٍر ُتقراأ من اأ�صفَل اإلى اأعلى: محمٌد اآخر الأ�صطر، 
ور�صوٌل في الو�صط، واهلل فوق؛ ليكون )اهلل( عزَّ وجلَّ هو 
اأم�صاق فنِّ الخطِّ  اتُّبع فيما بعد في  الأعلى.82 وهذا منهٌج 
العربيِّ وتكويناته الم�صتملِة على لفظ )اهلل( �صبحانه وتعالى؛ 

فلعلَّ هادَيهم اإلى هذا نقو�ُس مثِل تلك الخواتم العتيقة.

الخراج  ولية  على  اح  الجرَّ بُن  ُعبيدة  اأبو  كان  ولما 
نا�صب اأن يكون نق�ُس خاتمه: »الخم�ُس هلل«،83 وقيل بل 

ه: »الوفاء عزيز«.84 كان نق�صُ

وكان نق�ُس خاتم عبد اهلل بن ُعمر انقياًدا كاماًل هلل رب 
�صورُة  وهي  هلل«،85  اهلل  »عبُد  فيه:  كتب  فقد  العالمين، 
  محمٍد  �صيرَة  مقتفًيا  فتئ  ما  الذي  ا  حقًّ عمر  ابن  حياة 
طيلَة حياته. وجعل الح�صن بن عليٍّ نق�س خاتمه: »علمَت 
خاتمه  نق�س  يجعل  اأن  زيد  بن  اأ�صامُة  وراأى  فاعمل«.86 
منقبَته الأولى في الحياة الدنيا، بل في الآخرة، فقد كتب 

87.» فيه: »ِحبُّ ر�صول اهلل

نقو�س  في  ال�صحابة  عن  اأُثر  ما  طريف  ومن  ذلك، 
خواتمهم اأنهم قد ل يكتفون بالنق�س الحروف فح�صب، بل 
قد يمزجونـها ببع�س الت�صاوير والر�صوم، ُروي مثاًل اأن نق�َس 

خاتم حذيفة: ُكركيَّان88 متقابالن وبينهما: »الحمُد هلل«.89

فنَّي  بين  ال�صلة  ر  مبكِّ من  المْزَج  هذا  اأن  نزعم  وقد 
الت�صوير والكتابة في تاريخ الفنون الإ�صالمية، واأنه – واإن 
كان اأمثاُل هذا من النَّْزر القليل – ل يخُلق بنا اأن نعدَوه دون 

اأن ُننبَِّه عليه.

نُق�سَّ  اأن  ال�صحابة  خواتم  في  القول  اإتمام  من  ولعل 
رواية بع�س ما قد ُنق�س فيها من ال�صور غيَر الكتابة، منها 
نق�س  واأن  اأيِّاًل.90  كان  ٍن  ُمقرِّ بن  النعمان  خاتم  نق�س  اأن 
واأن  ب�صيف،  متقلًِّدا  رجاًل  كان  ُح�صين  بن  ِعمران  خاتم 
خاتم  ونق�ُس  فرائ�س،  حوَله  راب�ٌس  اأ�صٌد  اأن�س  خاتم  نق�س 
ا �صيٌء من ذبابتين.91 ول ندري  ا �صجرٌة، واإمَّ ابن م�صعود اإمَّ
ال�صحابة  خواتم  عن  المْحِكيَّة  الت�صاويُر  هذه  اأُمِزجْت 

بكتاباٍت معها اأم ل.

والخْزم  الختم  من  التدابير  هذه  كانت  وقد  ذلك، 
ُتتَّخذ  كانت  اإنما  ونحوها،  والتاريخ  والكاتب  وال�صهود 
لكي ُتحفظ الكتُب، وكي توؤدى اإلى جهتها على �صورتها 

التي اأن�صاأها اأ�صحاُبها عليها.
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الكتابة عند ال�شحابة )تاريخها، واآدابها(

حامل الر�سائل

للحفظ  اآخر  �صبياًل  الحافظة  التدابير  هذه  على  زْد 
طريقه  في  وهو  الكتاب  �صالمة  ي�صمنوا  لكي  اتخذوه 
به.  والر�صوِل  الكتاب  حامل  اختيار  هو  ذلك  ُبغيته،  اإلى 
منذ  يذكرون  اأنهم طفقوا  الكتب  لتلك  واة  الرُّ عناية  فمن 
قديٍم ا�صَم حامله، كالكتاب الذي كتبه اأبو بكٍر اإلى ملوك 
اأن�َس  به  اإلى الجهاد، واأر�صل   اليمن واأهل مكة ي�صتنفرهم 
اأبا  اأر�صل  بكر  اأبا  اأن  وذكروا  الأن�صارّي،92  مالك  ابن 
معه  وَمْن  الوليد  بن  خالد  اإلى  بكتابه  الُخْدريَّ  �صعيٍد 
َقْدَر  عرفنا  نحن  واإذا  العراق.93  اإلى  ُي�صيِّرهم  باليمامة 
الكتاب وخطر ما فيه عرفنا لم اختير الر�صول به على هذا 

القدر الكبير، َقْدِر اأن�ٍس اأو اأبي �صعيٍد الُخْدرّي.

ال�صحابة  زمن  في  بالكتاب  الر�صول  يقت�صر عمُل  ولم 
فجعلوا  َعَمِله،  في  ال�صحابُة  زاد  بل  فقط،  الَحْمل  على 
اأن  مثاله  ا،  اأي�صً له  ًما  وُمتمِّ له  �صارًحا  بالكتاب  الر�صول   من 
للم�صلمين  الروم  بتجميع  ُيخبره  ُعمر  اإلى  كتب  ُعبيدة  اأبا 
بال�صاأم، واأر�صل بالكتاب �صفياَن بن عوف بن َمْعِقل، وكتب 
عوف  بن  �صفيان  رجاًل:  اإليك  بعثُت  »وقد  فيه:  ُعمر  اإلى 
بن معقل، عنده علُم ما ُقلنا، ف�صْله عما بدا لك؛ فاإنه بذلك 
اأمين«،94 وقد فعل ُعمر ف�صاأله، فجاوبه  عليم، وهو عندنا 
الر�صول، فكاأنَّ هذا الِعْلَم الذي ق�صده اأبو ُعبيدة من اأ�صرار 
وحين  كتابُتها،  وُيخاُف  ذكُرها،  ن  يح�صُ ل  التي  الحرب 
تكون الحال على هذا النحو، فاإن �صدور الرجال اأوعى لها 

ُحف. من ظهور ال�صُّ

يكون  اأن  جون  يتحرَّ يكونوا  لم  اأنهم  عادتهم  ومن 
ًة اإذا كان المكتوب  الر�صول على غير ملَّة الإ�صالم، وخا�صَّ
اإلى قوٍم لي�صوا بموؤمنين، فاإن الثقة منهم بابن ملَّتهم تكون 
اأ�صدَّ من الثقة بغيره، وقد كتب عمرو بن العا�س لأهل اإيلياء 
ح به مع )فيح( ن�صرانيٍّ على ملَّتهم، وقال له:  كتاًبا، و�صرَّ

؛ فاإني اأنتظرك.95 ل عليَّ عجِّ

اأخباٌر ِكتابيَّة

اأنهم  الكتابيِّ  ال�صحابة  اأدب  حفظ  في  ُيروى  ومما 
كانوا ينت�صخون الر�صائل من كتاٍب اإلى كتاب، فعن ابن اأبي 
ر�صالة  انت�صخ  اأنه  اأخبره  �صهيل  بن  المجيد  عبد  اأن  �صبرة، 
اإلى الم�صلمين في المو�صم؛  عثمان الطويلة التي كتب بها 

انت�صخها من عكرمة.96

وكانوا ربما ُيعجبون ببع�س كتب ال�صحابة التي برع 
َث  اأ�صحاُبها، فيحفظونها في �صدورهم؛ حدَّ اإن�صائها  في 
الُح�صين بن يزيد بن عبد اهلل بن �صعد بن ُنفيٍل قال: اأخذُت 
ُحذيفة  بن  �صعد  اإلى  به  كتب  َرٍد  �صُ بن  �ُصليمان  كان  كتاًبا 
ابن اليمان بالمدائن، فقراأُته زمان ولَي �ُصليمان، فلما قراأُته 
باأحُرفه،97  الكتاَب  �صاق  ثم  َن�صيُته،  فما  فتعلَّْمُته  اأعجبني، 

والتعلُّم هنا: الحفُظ التامُّ الواعي.

عمر  اأن  والكتب  العهود  حفظ  في  ُيروى  ومما 
ملَء  والمواثيق  العهود  ن�صخ  عنده  كانت  الخطاب  ابن 
ِقَبل  من  ترًفا  الكتب  هذه  حفظ  يكن  ولم  ندوق.98  �صُ
تجب  حقوٍق  من  تحويه  لما  كان  بل  ُعمر،  الفاروق 

للم�صلمين اأو تجُب عليهم.

اأنهم  الكتابي  الأدب  مجال  في  تراثهم  ومن  ذلك، 
كانوا ُيعاقبون على اللحن في خطِّ الكتاب، فقد رَوْوا اأن 
من  �صيٌء  به  كتاًبا  اإليه  كتب  الخطاب  بن  عمر  ولة  اأحد 
اللحن، فكتب اإليه ُعمر اأن »َقنِّْع كاتَبك �صوًطا«،99 كاأنما 
جعل عمُر جزاء اللحنة ب�صوط؛ تاأديًبا للكاتب، وهذا – ل 

مراء – تاأ�صي�ٌس لُرقيٍّ كبيٍر في الكتابة والأداء فيما بعد.

لأبي  كاتًبا  اأن  الُبلدان(  )فتوح  في  الَبالُذريُّ  وروى 
اأبو مو�صى...«،  اإلى عمر بن الخطاب: »ِمْن  مو�صى كتب 
فكتب اإليه عمر: »اإذا اأتاك كتابي هذا فا�صرب كاتَبك �صوًطا، 

واعزْله عن عملك«؛100 فكانت العقوبُة غلطٌة ب�صوط.

ْنعة الكتابة  األَّف في �صَ الُكتَّاب وَمْن  َة يروي بع�س  ُثمَّ
واة والقلم، نحن  حابة في �صئون الكتابة والدَّ اأخباًرا عن ال�صَّ
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في �صكٍّ منها؛ كاأحاديث و�صع القلم على الأُذن، فاإنه اأذَكُر 
للُمْملي، عن معاوية وزيد بن ثابت واأن�س، وكخبر تْتريب 
بوا  »ترِّ قال:  اأنه  وفيه  الخطاب،  بن  عمر  عن  الكتب101 
الكتاب«، والمْرويُّ في ذلك اأنه ُيفعل للنُّجح والبركة.102

على اأننا نقبل من هذه الأخبار ما كان على نظير ما روي 
اإلى  ر�صالته  في  منه  اأفاد  قد  الحميد  عبد  ولعلَّ   – ُعمر  عن 
َة على العمل  الُكتَّاب – من نحو و�صيَّته  لُكتَّابه: »اإنَّ القوَّ
روا عمَل اليوم لغٍد؛ فاإنكم اإذا فعلتم تذاءبت عليكم  اأن ل توؤخِّ

الأعمال، فال تدروَن باأيِّها تبداأون، واأيَّها تاأخذون«.103

الهوام�ش
دمياط؛  جامعة  الآداب،  كلية  واآدابها،  العربية  اللغة  بق�صم  مدر�س   *

.‘oqap@hotmail.com‘

ل النرثي عند العرب يف �صدر الإ�صالم، للدكتور  انظر: تاريخ الرت�صُّ  1
حممود املقداد )دار الفكر، دم�صق 1993م(، 24.

كان الكتاب بالعربّية يف الأو�س واخلزرج قليلني، وكان بع�س اليهود   2
قد تعلم كتابة العربيَّة، وكانت تتعلمها ال�صبيان يف املدينة يف الزمن 
الأول، فجاء الإ�صالم ويف الأو�س واخلزرج عدة يكتبون، وهم: �صعد 
ابن عبادة بن ُدليم، واملنذر بن عمرو، واأُبّي بن كعب، وزيد بن ثابت، 
فكانوا يكتبون العربية والعربانية، ورافع بن مالك، واأُ�صيد بن ح�صري، 
وَمْعن بن َعِدّي البلوّي حليف الأن�صار، وب�صري بن �صعد، و�صعد بن 
ل  بيع، واأَو�س بن َخَوّل وعبد اهلّل بن اأبّي املنافق )انظر: تاريخ الرت�صُّ الرَّ

النرثي عند العرب يف �صدر الإ�صالم 2/ 24(.

انظر: الفتح الرباين لرتتيب م�صند الإمام اأحمد بن حنبل ال�صيباين،   3
اعاتي 14/ 101 )دار اإحياء  لأحمد عبد الرحمن البّنا ال�صهري بال�صَّ

الرتاث العربي، القاهرة(.

العلمية  الرتاتيب الإدارية والعمالت وال�صناعات واملتاجر واحلالة   4
املنورة  املدينة  يف  الإ�صالمية  املدينة  تاأ�صي�س  عهد  على  كانت  التي 
العلية، للكّتاين، عبد احلي بن عبد الكبري 1/ 48 )املطبعة الوطنية 

بالرباط 1349هـ(.

الرتاتيب الإدارية 1/ 48.  5

يف  اخلالف  تف�صيل  وفيه   ،55–50  /1 الإدارية  الرتاتيب  انظر:   6
وجمعها  كالقْرح  اجل�صد  يف  �صيء  والنَّملة:  الكتابة.  الن�صاء  تعليم 
حديث  يف  عبيد  اأَبو  وقال  وغريه.  اجلنب  يف  ُقروح  وقيل:  َنْل، 
ّفاء: َعلِِّمي َحْف�صَة ُرْقية النملة؛ قال ابن الأَثري:  النبي، اأَنه قال ِلل�صَّ
ي�رّض  ل  كالم  اأَنه  �صِمعه  َمْن  كلُّ  َيْعَلم  الن�صاء  ت�صتعِمله  كانت  �صيء 
ول ينَفع، وُرْقية النملة التي كانت ُتْعَرف بينهّن اأَن ُيقال: الَعُرو�س 
ي  َتْع�صِ اأَن ل  َتْفَتِعْل، غري  �صيء  وَتْكَتِحْل، وكلَّ  وتْخت�صب  حْتَتِفل، 
ب َتْقتال،  الرجل؛ قال: ويروى عو�س حْتَتِفل تنتِعل، وعو�س َتْخَت�صِ

ْته  فاأراد النبي  بهذا املقال تاأِْنيَب حف�صَة؛ لأَنه اأَلقى اإِليها �رضًّا فاأَف�صَ
)انظر: ل�صان العرب: نل(.

انظر: الرتاتيب الإدارية، للكتاين 1/ 114–115.  7

انظر: الرتاتيب الإدارية 115–117، وُكتَّاب الر�صائل للنبي  يف:   8
هرّي 1/ 229–248  الطبقات الكبري، ملحمد بن �صعد بن منيع الزُّ
)حتقيق علي حممد عمر، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ط/ 1421هـ(. 
وتاريخ الر�صل وامللوك، للطربي، اأبي جعفر حممد بن جرير بن يزيد 

3/ 173 )حتقيق حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار املعارف، ط6(.

انظر: الطبقات الكبري 6/ 127.  9

انظر: الرتاتيب الإدارية 1/ 124–125.  10

ملوك  اإىل  ور�صِله  ّي  الأُمِّ النبي  ُكتَّاب  يف  ـُ�صّي  امل امل�صباح  انظر:   11
حممد  بن  اهلل  عبد  حديدة،  لبن  وَعجمّي،  عربيٍّ  من  الأر�س 

الأن�صاري )حتقيق ربيع ال�صربوت، الهيئة امل�رضية العامة للكتاب(.

تاريخ الر�صل وامللوك 3/ 491.  12

تاريخ الر�صل وامللوك 3/ 495.  13

تاريخ الر�صل وامللوك 3/ 495.  14

تاريخ الر�صل وامللوك 3/ 532.  15

جمموعة  يف:  الكتابة«  �صبيانكم  »وعلِّموا   : ُعمر  مقالة  انظر   16
حممد  جمعها  الرا�صدة،  واخلالفة  النبوّي  للعهد  ال�صيا�صية  الوثائق 

حميد اهلل )دار النفائ�س، بريوت، ط7/ 1422هـ(، 486.

، لأبي جعفر حممد  انظر يف هذا ال�صاأن ق�صة ُجفينة الِعبادي يف: املحربَّ  17
ابن حبيب البغدادّي �س475 )حتقيق الدكتورة اإيلزة ليخنت �صتيرت، 
1361هـ(،  الدّكن  اآباد  حيدر  العثمانية،  املعارف  دائرة  جمعية 
ل يف تاريخ العرب قبل الإ�صالم، للدكتور جواد علي 15/  واملف�صَّ

301 )�صاعدت على طبعه جامعة بغداد، ط2/ 1413هـ(.

انظر: الطبقات الكبري 3/ 331.  18

انظر: تاريخ الر�صل وامللوك 5/ 164.  19

انظر: تاريخ الر�صل وامللوك 5/ 352.  20

انظر: جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 17.  21

عن ال�صائب قال: راأيت خياًل عند عمر بن اخلطاب – رحمه اهلل –   22
مو�صومة يف اأفخاذها: »َحِبي�ٌس يف �صبيل اهلل« )الطبقات الكبري 3/ 

.)285

الطبقات الكبري 4/ 105.  23

راأى القلق�صنديُّ اأن )ديوان( الر�صائل ن�صاأ منذ عهد الر�صول  )انظر:   24
�صبح الأع�صى يف �صناعة الإن�صا، للقلق�صندي، اأبي العبا�س اأحمد بن 
علي القلق�صندي 1/ 91 )الهيئة امل�رضية العامة للكتاب 1405هـ(، 
مة قد ن�صاأ يف اأثناء خالفة  ولكن الثابُت اأن ديوان الر�صائل ب�صورته املنظَّ
معاوية )انظر: يف النرث العربي، للدكتور حممد يون�س عبد العال، 176؛ 

ال�رضكة امل�رضية العاملية للن�رض – لوجنمان، القاهرة، ط1/ 1996م(.



43 العدد العا�شر 

الكتابة عند ال�شحابة )تاريخها، واآدابها(

الطبقات الكبري 6/ 73.  25

احِلمريّي  اأيوب  بن  ه�صام  بن  امللك  لعبد  النبويَّة،  ال�صرية  انظر:   26 
البابي  ال�صقا واآخرين، مكتبة م�صطفى  1/ 489 )حتقيق م�صطفى 

احللبي، القاهرة، ط2/ 1955م(.

الطبقات الكبري 1/ 246.  27

الطبقات الكبري 1/ 246.  28

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 117–118.  29

تاريخ الر�صل وامللوك 3/ 429.  30

احل�صني  بن  علي  للم�صعودّي،  اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج   31 
3/ 48، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر )بريوت، 

ط5/ 1393هـ(.

انظر: تاريخ الر�صل وامللوك 3/ 608–609.  32

انظر: جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 358.  33

انظر: جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 492.  34

انظر: جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 385.  35

انظر: تاريخ الر�صل وامللوك 5/ 116.  36

انظر: تاريخ الر�صل وامللوك 5/ 357.  37

تاريخ الر�صل وامللوك 3/ 589–590.  38

انظر: جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 447.  39

ر�صائل  جمهرة  يف:  والأمانات  العهود  من  جمتمعًة  جمموعًة  انظر   40
العلمية،  )املكتبة   249–243  /1 �صفوت  زكي  لأحمد  العرب، 

بريوت(.

التحرير م�صطلح كتابيٌّ قدمي، جاء يف الل�صان: وحتريُر الكتابة: اإِقامة   41
ِريُر احل�صاب: اإِثباته م�صتويًا ل َغلَث  َقِط. وحَتْ حروفها واإِ�صالح ال�صَّ

َو )انظر: ل�صان العرب: حرر(. فيه ول �َصَقَط ول حَمْ

انظر: جمموعة الوثائق ال�صيا�صية 459–460.  42

تاريخ الر�صل وامللوك 5/ 763.  43

تاريخ الر�صل وامللوك 5/ 352.  44

ومعاوية؛  علي  بني  الق�صيَّة  كتاب  يف  الت�صمية  ورَدت  هذا  وعلى   45
اإذ ورد فيها: »اأنَّا على ما يف هذه ال�صحيفة« )انظر: تاريخ الر�صل 

وامللوك 5/ 53–54(.

انظر مثاًل �صحيفة معاوية اإىل احل�صن بن علي  يف: تاريخ الر�صل   46
وامللوك 5/ 162.

الرتاتيب الإدارية 1/ 118.  47

الطبقات الكبري 1/ 246.  48

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 97.  49

ل النرثي عند العرب يف �صدر الإ�صالم، للدكتور  انظر: تاريخ الرت�صُّ  50
حممود املقداد، 79.

تاريخ الر�صل وامللوك 4/ 109. وقد روي كتاٌب للنبي  ُذكر فيه   51
اأ�صماء ال�صهود يف و�َصطه ل يف اآخره، وهو كتابه  اإىل بني كلب: 
بن  �صعد  امل�صلمني:  من  �صهود  مبح�رض  حممد...  من  كتاٌب  »هذا 
ُعبادة، وعبد اهلل بن اأُني�س، وِدحية بن خليفة الكلبي، عليهم الهمولُة 
الراعية...« اإلخ )جمهرة ر�صائل العرب 1/ 154(. ومل يوجد لهذا 

اأثٌر عند ال�صحابة فيما بعُد فيما وقفُت عليه من الكتب.

انظرهم يف: تاريخ الر�صل وامللوك 5/ 52.  52

انظر: جمهرة ر�صائل العرب 1/ 400.  53

تاريخ الر�صل وامللوك 3/ 609.  54

تاريخ الر�صل وامللوك 3/ 369.  55

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 447.  56

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 448.  57

جمهرة ر�صائل العرب، لزكي �صفوت 1/ 160.  58

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 494–495.  59

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 521.  60

تاريخ الر�صل وامللوك، 3/ 369.  61

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 380.  62

للكتَّاين،  الإدارية،  الرتاتيب  يف:  فيه  والأقوال  ذلك  تف�صيل  انظر   63 
.183–180 /1

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 197.  64

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 441.  65

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، ملحمد حميد اهلل، 199.  66

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 192.  67

انظر: الطبقات الكبري، 3/ 183.  68

انظر: الأختام منذ ما قبل امليالد حتى نهاية الع�رض الأموي يف ال�صام،   69
ج7  العرب  جملة  اجلبوري،  عي�صى  حممد  جا�صم  للدكتور  مقالة 
و�صفر  )حمرم  الريا�س  والتوزيع،  والن�رض  للبحث  اليمامة  دار  و8، 

1435هـ(ـ، 567.

حارثة  بن  املثنَّى  وذكر  العراق  فتوح  من  نبذة  مع  ة  الردَّ كتاب   70
حتقيق  واقد(،  بن  عمر  بن  )حممد  للواقدّي  املن�صوب  ال�صيبايّن، 

الدكتور يحيى اجلبوري، دار الغرب )بريوت، 1410هـ(، 72.

ة، املن�صوب للواقدي، 192. انظر: كتاب الردَّ  71

انظر: تاريخ الر�صل وامللوك، 5/ 330.  72

تاريخ الر�صل وامللوك، 5/ 162.  73



�أبجديات 442015 

حممد �شم�س ُعقاب

تاريخ الر�صل وامللوك، 5/ 164.  74

بن  حممد  بن  اأحمد  جعفر  اأبي  للطحاوي  الآثار،  معاين  �رضح   75
)بريوت،  العلمية  الكتب  دار  النجار،   �صالمة، حتقيق حممد زهري 

ط1/ 1399م(، 4/ 264.

�صنني،  بن  اإبراهيم  بن  القا�صم  )اأبو  للختلي  الديباج،  كتاب   76
)بريوت،  الب�صائر،  دار  �صالح،  اإبراهيم  حتقيق  283هـ(،   ت. 

ط1/ 1994م(، 70.

فوري،  للربهان  والأفعال،  الأقوال  �صنن  يف  ال  الُعمَّ كنز  انظر:   77
975هـ(  )ت.  الهندي  املتقي  الدين  ح�صام  بن  علّي  الدين  عالء 
الر�صالة  موؤ�ص�صة  ال�صقا،  و�صفوة  حياين  بكري  حتقيق   ،637  /5
)بريوت، ط5/ 1401هـ(. وقد ورد يف هذا اخلرب ال�صعيف من 
ملن  املعني  اهلل  ُعمر:  خامت  نق�س  يلي:  ما  ال�صحابة  خوامت  نقو�س 
�صهيًدا.  واأمْتني  �صعيًدا  فاأحيني  اللهم  عثمان:  خامت  نق�س  رب.  �صَ

ار. نق�س خامت علّي: امللك هلل الواحد القهَّ

بن  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الأ�صبهايّن،  ُنعيم  لأبي  ال�صحابة،  معرفة   78
الوطن  دار  العزازي،  يو�صف  بن  عادل  حتقيق   ،266  /1 اإ�صحاق 

للن�رض )الريا�س، ط1/ 1419هـ(.

معرفة ال�صحابة لأبي ُنعيم، 1/ 261.  79

ال، 6/ 687. َكنز الُعمَّ  80

�رضح معاين الآثار، 4/ 264.  81

ال�صرية احللبية، 3/ 281.   82

اق، 1/ 348، حتقيق حبيب الرحمن الأعظمي،  م�صنف عبد الرزَّ  83
املكتب الإ�صالمي )بريوت، ط2/ 1403هـ(.

امل�صتدرك على ال�صحيحني، للحاكم الني�صابوري حممد بن عبد اهلل،   84
3/ 299، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية )بريوت، 

ط1/ 1411هـ(.

معرفة ال�صحابة، لأبي ُنعيم رقم 3936.  85

جامع بيان العلم وف�صله، لبن عبد الرب اأبي ُعمر يو�صف بن عبد اهلل   86
النََّمري القرطبي 2/ 24، حتقيق فواز اأحمد زمرل )موؤ�ص�صة الريان، 

ط/ 1424هـ(.

الني�صابوري حممد بن عبد اهلل  امل�صتدرك على ال�صحيحني، للحاكم   87
3/ 689، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية )بريوت، 

ط1/ 1411هـ(.

الُكْرِكيُّ طائٌر ُيْكَنى اأَبا الَعْيزار؛ وهو طائر طويل العنق تراه اأَبًدا يف   88
َبْيَطر )ل�صان العرب: عزر(. ْح�صاح ي�صمى ال�صَّ املاء ال�صَّ

م�صنف ابن اأبي �صيبة 5/ 190.  89

اإباًل،   :263  /4 الآثار،  معاين  �رضح  وهو  عنه  املنقول  الأ�صل  يف   90
والظاهر اأنه ت�صحيف؛ لأن الإبل ا�صم جمٍع ل واحد له من لفظه، 

ولعل الأيِّل هو الذي يقب�س اإحدى يديه ويب�صط الأخرى.

�رضح معاين الآثار، للطحاوي، 4/ 263.  91

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 396.  92

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 378.  93

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 470.  94

يف  خرب  وثمة   ،475 اهلل،  حلميد  ال�صيا�صية،  الوثائق  جمموعة   95
دة  تاريخ الطربي اأن اأمري املوؤمنني عليًّا جاءه )فيج( – باجليم املوحَّ
الأن�صاري.  كعب  بن  قرظة  قبل  من  يديه  يف  بكتاٍب   – التحتانية 
فار�صٌي  ِرْجِله،  على  ال�صلطان  ر�صول  باأنه  )فيًجا(  املحقق  وف�رضَّ 
فلعله  117(؛   /5 هام�س  وامللوك  الر�صل  تاريخ  )انظر:  ب  معرَّ

ت�صحيف واأنه �صاحبنا، اأو رجٌل اآخر بال�صم نف�صه.

انظر: تاريخ الر�صل وامللوك، 4/ 407.  96

انظر: تاريخ الر�صل وامللوك، 5/ 555.  97

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 24.  98

)دار   8  /2 املو�صلي،  جّني  بن  عثمان  الفتح،  لأبي  اخل�صائ�س،   99
الكتب امل�رضية، القاهرة(.

جمموعة الوثائق ال�صيا�صية، 521.  100

ل�صان  )انظر:  للنُّجح  الرتاُب،  عليه  َع  ُيو�صَ اأن  الكتب:  ترتيب   101
العرب: ترب(.

انظر يف هذا ونحوه: الرتاتيب الإدارية 1/ 124–136، وتاريخ   102
الرت�صل عند العرب يف �صدر الإ�صالم، 319–325.

تاريخ الر�صل وامللوك، 6/ 179–180.  103




