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 محد بن ناصر الدخيل. د
 جامعة اإلمام  -األستاذ املشارك يف كلية اللغة العربية 
 حممد بن سعود اإلسالمية

  
  

 ملخص البحث
والتوقيع عبارة   .  تعد التوقيعات فنا أدبيا من فنون النثر العريب، ارتبطت نشأا وازدهارها بتطور الكتابة                           

بليغة موجزة مقنعة، يكتبها اخلليفة أو الوزير على ما يرد إليه من رسائل تتضمن قضية أو مسألة أو شكوى                               
. والتوقيع قد يكون آية قرآنية، أو حديثًا نبويا، أو بيت شعر، أو حكمة، أو مثالً، أو قوالً سائرا                        .  أو طلب 

ويشترط أن يكون مالئما للحالة أو القضية اليت وقِّع فيها، فهو مرتبط بفن توجيه املعــامالت الرمسيـة يف                      
ورأيت أن هذا الفن األديب مل ينل حظه من عناية األدباء والدارسني، علـى الــرغم مــن                   .  اإلدارة احلديثة 

أمهيته، فأعددت هذا البحث املوجز الذي يتضمن التعريف به، واحلديث عن نشأته وتطوره، وأفول جنمه،                          
 .وهو توطئة لكتاب يتناول هذا الفن بشيء من التفصيل

  
عرض البحث بعد املقدمة لنشأة الكتابة عند العرب، الرتباط فن التوقيعات ا، مث عرض ملصادرهـا                            
األدبية اليت تضمنت طائفة كثرية منها كالعقد الفريد البن عبد ربه األندلسي، وخاص اخلـاص للثعـاليب،                    
وعرف بالتوقيع لغة واصطالحا، وتطور داللة، مث درس أنواع التوقيعات حبسب مصادرها مــن القــرآن،                     

وتضمن البحث حتديد الزمن الــذي نشــأت فيـه     .  واحلديث، والشعر، واحلكمة، واملثل، والقول السائر     
، مث إيراد طائفة منـها بـدًءا مــن العصــر             -رضي اهللا عنه      –التوقيعات، وهو خالفة أيب بكر الصديق         

اإلسالمي، فاألموي، فالعباسي الذي يعد العصر الذهيب هلذا الفن؛ حيث خصص له ديوان عرف بــديوان                   
التوقيعات، يعني فيه كبار الكتاب، وخلص البحث إىل وضع مقاييس للتوقيـع األديب، وهــي اإلجيــاز،                     
والبالغة، واإلقناع، ويراد بالبالغة أن يكون التوقيع مناسبا للحالة اليت وقِّع فيها، وخِتم البحث ببيان أثر                            

 .التوقيعات يف ا لسياسة واألدب، فنتائج البحث، مث مصادره ومراجعه 
  

: 
وهو من األنواع    .  تعد التوقيعات فنا أدبياً من فنون النثر العريب، ارتبط بالكتابة منذ ازدهارها وشيوعها                      

األدبية اليت مل تأخذ حظها من البحث والدراسة، على الرغم من أن كتب األدب حتفل بفيض زاخر منها،                         
 .منذ العصر اإلسالمي حىت أفول جنمها يف أواخر العصر العباسي
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ولذلك أقدمت على كتابة هذا البحث املوجز؛ ليكون مدخالً إىل دراسة هذا الفن دارسة فيها شيء من                   
 .التوسع والتفصيل

وقد عرضت الكتب اليت تؤرخ لألدب العريب هلذا الفن، وحتدثت عنه يف إطار عرضها للفنون األدبيــة                       
األخرى، ولكنها تناولته تناوالً موجزا يف أسطر معدودات، ال تتجاوز التعريف به، وضرب بعض األمثلــة                      
له، وأغفلـت احلديث عن نشأته، وارتباطه بالكتابة، ومصادره ، وتطوره، وأنواعه، والعوامل املؤثرة فيه،                        
وبالغة أدائه، واكتفت بذكر عدٍد حمدود من البلغاء والكتاب ممن أجادوا هــذا الفــن، دون أن تقـدم                          
تفصيالت دقيقة وافية للذين أسهموا يف رقيه وانتشاره من اخللفاء والوزراء والوالة والقادة والكتاب، من                        

 .خالل نصوص التوقيعات الكثرية اليت أثرت عنهم
واهلدف من البحث حماولة إلقاء الضوء على ما حتفل به التوقيعات من مضامني وأفكار ومعان، مثلهـا                                
مثل أي فن أديب آخر، إذ من املعروف أن التوقيعات أسهمت يف توجيه سياسة الدولة اإلسالمية، ويف حل                        
كثري من املشكالت والقضايا االجتماعية يف اتمع العريب واملسلم، وارتبطت باحلكمــة والقـول املقنــع             
الفصـل يف كثري مـن املواقف، وامتازت بأا لون أديب، ليس ملا حتمله من أفكار وآراء سديدة تتسم يف                           
كثري من األحيان باإلبداع فقط، بل يف أدائها األديب الذي من خصائصه الوجــازة يف التعبـري، واختيـار                        
الكلمات املناسبة، ومالئمتها للحالة أو املوقف، واإلقناع بالرأي، وهي مجيعا مـن خصــائص األســلوب                

 .البليغ
وجمال البحث فيها ذو سعة واستفاضة؛ لكثرة ما أثر عن البلغاء والكتاب من توقيعات كانـت قمـة                          

ـ ٣٣٤ –  ٢٣٢(، والعصر العباسي الثاين )هـ٢٣٢ –  ١٣٢(ازدهارها يف العصر العباسي األول  ، )هـ
 .ويف األندلس تأثرا بأهل املشرق) هـ٤٤٧ – ٣٣٤(يلي ذلك ازدهارها يف العصر العباسي الثالث 

غري أنين اقتصرت يف هذا البحث على صلة التوقيعات بفن الكتابة، وجعلت ذلك متهيدا، مث حتدثـت                            
عن مصادر التوقيعات، فمعىن التوقيع يف اللغة واالصطالح، مث أشرت إىل تطـور مفهومهــا وداللتــها،                    
وانتقلت بعد ذلك إىل احلديث عن أنواعها، مث ازدهارها، مث حتدثت عن مقاييس التوقيع األديب البليغ املقنع                             

 .املؤثر، وأثر التوقيعات يف السياسة واألدب، وخلصت إىل ذكر نتائج البحث
غة                             أما مصادر البحث فأشرت إىل بعضها يف مصادر التوقيعات الرئيسة، وهي كثرية تتنازعها كتب الل

 .واألدب والتاريخ والتراث عامة
بادئ   –ومما ينبغي أن يالحظ أن التوقيعات تبدو متفرقة متناثرة يف كتب األدب والتراث عامة، وحتتاج                         

وتوثيق وحتقيق وضبط وشرح، مع بيان املناسبات اليت أملتها وقيلت فيها، وتأيت بعــد                        إىل مجع     –ذي بدء   
الدراسة اليت ينبغي أن تقوم على نصوصها الكثرية،                 –اليت البد أن ختضع للدقة واالستقصاء             –هذه احملاولة   

 .وتكون يف متناول الدارس الذي يتصدى لدراستها دراسة موضوعية وفنية دقيقة
الذي كان أستاذًا يف كلية دار العلوم جبامعة القاهرة                –رمحه اهللا     –وقد قام األستاذ أمحد زكي صفوت            

، ولكن فاته كثري من املصادر اليت مل تكن بني                )مجهرة رسائل العرب     (  مبحاولة مجع كثري منها يف كتابه القيم           
ويف أثناء حديثي عن مصادر التوقيعات حاولت أن أشري إىل أهــم              .  يديه يف أثناء اجلمع، فأخل بالكثري منها          

املصادر اليت عنيت بتدوينها، ولكن مل يكن من املتيسر يف هذا البحث املوجز أن أستقصي مجيع املصادر اليت               
 .أملت ا، وحسيب أين وضعت الطريقة واملنهج وحددت اهلدف

والبد من اإلشارة إىل أن التوقيعات ترتبط بتوجيه املعامالت اإلدارية، فقد نشأت يف ظـل السياسـة                         
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واإلدارة للدولة اإلسالمية، وتطورت بتطورمها، وازدهرت يف أروقة الــدواوين، وال سـيما ديــوان                    
 .التوقيعات

وهـو أن يعــود      –وإن كنت أراه بعيد املنال يف الوقــت احلاضــر            –ويل أمل يف ختام هذه املقدمة        
للتوقيعات ما كان هلا من جمد وازدهار، وأن توظف يف الشرح علـى املعــامالت الرمسيـة يف اإلدارات                         

 .احلكومية ما أمكن
 .وأرجو ذه اإلضاءة املوجزة أن أكون قد أسهمت يف بيان أمهية هذا الفن األديب النثري

 .واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
  

א:  א

فنا أدبيا يؤدى بوساطة املشافهة واالرجتـال، كاخلطابــة، والوصــية، واحملـاورة،                       ليست التوقيعات 
واملفاخرة، واملنافرة، وغريها من الفنون األدبية الشفهية اليت شاعت يف العصر اجلاهلي، بل هي فن كتـايب                            
وجد مع شيوع الكتابة وازدهارها؛ ولذلك نرى غياب هذا الفن يف البيئات اليت تعتمد على إيصال آثارها                           
إىل اآلخرين بوسيلة اخلطاب املباشر القائم على اللسن واالرجتال، وما دام األمر كذلك، فالبد من متهيـد                          
أحتدث فيه عن نشأة الكتابة عند العرب وتطورها حىت أصبحت فنا أدبيا قائما، لـه قواعـده وأصـوله                             

 .املعروفة؛ الرتباطها بنشأة التوقيعات يف األدب العريب
وليس من مهمة هذا التمهيد أن يستقصي نشأة اخلط العريب، وعرض اآلراء الـيت قيلـت يف ذلــك                          

(ومناقشتها، فمكان ذلك الكتب املتخصصة يف املوضوع          
، بل مهمته أن يعـرض يف إجيـاز وجــود              )]١[

 .الكتابة العربية يف العصر اجلاهلي، واإلشارة إىل البيئات اليت عنيت ا
  

كان العرب يف اجلاهلية يعرفون الكتابة، ولكنها مل تكن فنا منتشرا يف مجيع بلدام وبيئام، بل كــان                        
ومن املدن والبيئات اليت عرفت الكتابة يف اجلاهلية،           .  الذين جييدوا عدد قليل، يقيمون يف احلواضر واملدن          

(األنبار، واحلرية، ودومة اجلندل، ومكة والطائف، واملدينة، والشام             
، ومل يقتصر األمر علــى معرفـة            )]٢[

(الكتابة يف املدن املذكورة وما ماثلها، بل كانت يف اجلاهلية مدارس وكتاتيب تتيح للفتيان والفتيات تعلمها               

]٣[(. 
 

بة                           ويف ديوان الشعر اجلاهلي نصوص شعرية كثرية تدل على أن عرب اجلاهلية كانوا يعرفــون الكتا

(وميارسوا، من ذلك قول املرقش األكرب
]٤[(: 

 

(وقول أميةَ بن أيب الصلِت
:ميدح قبيلة إياد )]٦[

 

يف ظهِر األدِمي قَلَم كمــا )]٥[(رقَّش والرسوم قَفْر ارالد 

 قوم هلم ساحةُ العـراِق إذا )]٧[(والِقطُّ والقَلَم  ساروا مجيعا
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(وقول امرئ القيس
]٨[(: 

 

(وقول لبيد بن ربيعة العامـري
]١٠[

(: 
 

(ويعضد النصوص الشعرية اليت تثبت شيوع الكتابة يف العصر اجلاهلي ما ذكره أبو هالل العسكري                      
[

١٢[() ٠٠٠
: من أن أكثم بن صيفي كان إذا كاتب ملوك اجلاهلية يقول لكتابـه )  هـ٤٠٠نـحو   –  

 ).فصلوا بني كل معىن منقٍض، وصلوا إذا كان الكالم معجونا بعضه ببعض(

(وكان احلارث بن أيب مشر الغساين  
]١٣[

(يقول لكاتبه املُرقَّش    )
]١٤[

إذا نزع بك الكالم إىل االبتداء        : ()

(فإنك إن مذقْت      مبعىن غري ما أنت فيه فَفَصلْ بينه وبني تبيعته من األلفاظ؛             
]١٥[

ألفاظَك بغري ما حيسن أن         )

 ()تمذَق به نفرت القلوب عن وعيها، وملتها األمساع، واستثقلتها الرواة
]١٦[

(. 
 

ويعلمهــا   –إىل جانب معرفته الكتاب بالعربية           –وكان بعض اليهود يف املدينة يعرف الكتابة بالعربية              
للصبيان، فلما جاء اإلسالم كان يف األوس واخلزرج عدد من الكُتاب، وبعضهم كان يكتـب بالعربيــة                          

(والعربية، كزيد بن ثابت
]١٧[

(. 
 

ومل تقتصر معرفة الكتابة يف العصر اجلاهلي على الرجال، بل كان لبعض النساء معرفة ا، كالشفــاء                         

(بنت عبداهللا القرشية العدوية      
]١٨[

من رهط عمر بن اخلطاب، وكانت كاتبــة يف اجلاهليــة، وعلمــت            )

(الكتابةَ بأمٍر منه، كما علمتها رقية النملة                 -  –حفصة زوج الرسول      
]١٩[

(، فأصبحت حفصةُ كاتبةً         )
[

]٢٠( .
 

(ومن الكاتبات الاليت ذكرهن البالذري أم كلثوم بنت عقْبة          
]٢١[

(، وعائشــة بنـت سـعد        )
]٢٢[

(   ،

(وكرمية بنت املقداد
]٢٣[

( .
 

وكانت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ، تقرأ يف املصحف وال تكتب، وكانت أم سلمة زوج النيب الكرمي                               

(تقرأ أيضا وال تكتب
]٢٤[

( .
 

فصالً ذكر فيه أمساء املعلمني يف اجلاهلية واإلسالم الذين )  هـ٢٤٥ –  ٠٠٠(  وعقد حممد بن حبيب 

(يعلمون الكتابة والقراءة
]٢٥[

( .
 

فلما أظل اإلسالم برايته كان هناك عدد من الكتاب املعروفني يف احلواضر واملدن، وال سيما يف مكـة                            

 أنت ِحجج بعدي عليها فأصبحت ) ]٩[(كخطِّ زبوٍر يف مصاحِف رهباِن

 الطُّلُوِل كأا  وجال السيولُ عن )]١١[(زبر تِجد متونهــا أقالمهـا
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( )٠٠٠ – ٢٧٩(واملدينة، ذكر البالذري
]٢٦[

( )٢٤٦ – ٣٢٧(وابن عبد ربه)  هـ
]٢٧[

أنـه  )  هـ
كان يف وقت دخول اإلسالم سبعة عشر رجالً يف مكة جييدون الكتابة، ورمبا يكون هذا اإلحصـاء غــري                         

 .دقيق، فيحتمل أن الذين يعرفون الكتابة أكثر من هذا العدد
  

هم                    –كغريهم من األمم       –والعرب يف اجلاهلية كانوا        يف حاجة ماسة إىل معرفة الكتابة، لتـدوين كتب

(الدينية، وإثبات شروطهم وعقودهم يف معامالم التجارية، وتنظيم شؤون حيام
]٢٨[

( .
 

(ويذهب بعض الباحثني إىل أن بعض شعراء اجلاهلية كانوا حيرصون على تقييد أشعارهم كتابة
]٢٩[

( .
 

اإلسالم فال مياري        أما يف عصر صدر     .  ونستخلص مما تقدم أن الكتابة كانت معروفة يف العصر اجلاهلي               
يف   -  –واعتمد عليها الرسول     .  أحد يف معرفتها وانتشارها واحلرص على تعلمها، واإلقبال على حذقها               

(بعث رسائله إىل امللوك والرؤساء واألباطرة اليت دعاهم فيها إىل الدخول يف اإلسالم            
]٣٠[

واعتمد عليها  .    )
اخللفاء الراشدون يف تبليغ أوامرهم وتوجيهام إىل الوالة والقادة والقضاة، ومهدت السبيـل إىل نشــأة                   

وكانت هذه النشأة إرهاصـا لتطورهـا يف العصــر              .  التوقيعات يف وقت مبكر من نشأة الدولة اإلسالمية           
األموي، وازدهارها يف العصر العباسي األول، والعصر العباسي الثاين اللذين متخضا عن إنشـاء ديـوان                            

 .خاص ا، ال يعني فيه إال كبار الكتاب والبلغاء
  

 א

ليس من السهل أن أمل يف هذا املقام مبصادر التوقيعات يف التراث العريب؛ ألا كثرية متفرقــة، ولكــن                    
 .حسيب أن أشري إىل املصادر اليت احتفظت بطائفة غري قليلة منها يف العصور املختلفة

 –  ٢٤٦(لعل أهم مصدر عين بتدوين هذا الفن األديب كتاب العقد الفريد، البن عبد ربه األنـدلسي                        
الذي أورد عددا من النماذج للخلفاء يف عصر صدر اإلسالم، بدًءا من اخلليفة الراشد عمر بن                        )  هـ٣٢٧

ومل يقتصـر علــى    .  ويف العصر األموي، والعباسي إىل عهد اخلليفة املـأمون             –رضي اهللا عنه       –اخلطاب  
توقيعات اخللفاء، بل أثبت مناذج كثرية من توقيعات األمراء والوالة والقادة والكتاب وكبار رجال الدولة،           
مثل احلجاج بن يوسف الثقفي، وأيب مسلم اخلراساين، وجعفر بن حيىي الربمكي، والفضــل بـن سـهل،                          
واحلسن بن سهل، وطاهر بن احلسني، وختم ذلك بإيراد طائفة من توقيعات ملوك الفرس، واستغرق ذلك                          

(من الكتاب تسع عشرة صفحة
]٣١[

( .
 

عات      )  هـ٣٣١ –  ٠٠٠(، للجهشياري )الوزراء والكتاب(ويعد كتاب  من املصادر القدميــة للتوقي

(وردت فيه يف مواضع متفرقة
]٣٢[

( .
 

(بطائفة منها) هـ– ٤٢١ ٠٠٠(، لآليب )نثر الدر(وحيفل كتاب 
]٣٣[

( .
 

بتدوين قدر غري يسري منها، ولكنه مل حيصرها يف كتاب )  هـ٤٢٩ –  ٣٥٠(وعين أبو منصور الثعاليب 

واحٍد من كتبه الكثرية اليت اجته فيها إىل إثبات ما خيتاره من عيون الشعر واحلكــم واألمثـال واألقـوال                             
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 .البليغة

الذي يعد مصدرا من مصادرها املهمة،        )  خاص اخلاص (ومن أهم كتبه اليت اهتم فيها بتدوين التوقيعات              

عقد فصالً أورد فيه طائفة من توقيعات امللوك املتقـدمني مثــل اإلســكندر            .  على الرغم من صغر حجمه    

وبعض ملوك الروم والفرس، وعقد فصال ثانيا أثبت فيـه عــددا مــن  )  م.  ق  ٣٢٣ –  ٣٥٦(املقدوين 

توقيعات اخللفاء والقواد واألمراء والوالة املسلمني، وعقد فصالً ثالثًا دون فيه أجناسا من توقيعات الوزراء                       

(وكبار رجال الدولة العباسية، وجتاوز املدة الزمنية اليت وقف عندها ابن عبد ربه األندلسي يف العقد الفريد                          
(لطائف اللطف (وأورد توقيعات قليلة يف كتابه        .    )]٣٤[

]٣٥[
لوزراء      (، وكُتب فصلٌ يف كتاب       )  ) ) حتفة ا

(املنسوب إليه أُثبت فيه مجلة من توقيعات الوزراء والكتاب
]٣٦[

( .
 

وأخلص إىل ذكر أهم مرجع حديث عين بتدوين التوقيعات يف عصر اخللفاء الراشـدين ويف العصـر                        
لذي            )مجهرة رسائل العرب    (األموي، ويف العصر العباسي األول، وهو كتاب             ، ألمحد زكـي صـفوت، ا

 .أشرت إليه يف مقدمة البحث

(تضمن اجلزء األول قدرا يسريا من توقيعات اخللفاء الراشدين             
]٣٧[

ما         .    ) واشتمل اجلزء الثاين على 

(دونه من توقيعات خلفاء دولة بين أمية، ومن اتصل م بسبب
]٣٨[

( .
 

ـ ٢٣٢ –  ١٣٢(   أما اجلزء الرابـع فدون فيه املؤلف التوقيعـات يف العصـر العباسي األول ). هـ
وهـذا دليل على ازدهار هــذا الفــن          .  وما ذكر منها يف هذا اجلزء يفوق ما ذكر يف اجلزأين السابقـني               

(األديب يف العصر العباسي
]٣٩[

( .
 

، والعــصر    )  هـ٣٣٤  –  ٢٣٢(غري أنه أمهل إثبات شيء من التوقيعات يف العصر العباسي الثاين                    
وبذلك .  ، ومل يذكر شيئًا من التوقيعات يف املغرب العريب واألندلس            )هـ٤٤٧  –  ٣٣٤(العباسي الثالـث   

 .حيتاج عمله إىل تكملة واستدراك
ومما ينبغي أن يشار إليه أن الكتاب اقتصر على مجع التوقيعات من مصادرها املختلفة دون أن يشفـع                       

ولكن .  ولسنا نطالب املؤلف بذلك ما دام قد اقتصر يف منهجه على اجلمع فقط               .  ذلك بدراسة أدبية عنها   
يعد ما عمله رائدا يف ميدانه؛ فقد أصبح الكتاب مرجعا مهما للباحثني والدارسـني وأســاتذة األدب يف                           

 .اجلامعات
  

 :التوقيع يف اللغة
ذكرا معجمات اللغة،   .  يطلق التوقيع يف اللغة على عدة معان، حقيقية وأخرى جمازية، حسية ومعنوية                  

 .كالصحاح، واألساس، واللسان، والقاموس، والتاج

(فالواو والقاف والعني أصل واحد يرجع إليه فروعه وما يشتق منه، ويدل يف عمومه على سقوط شيء                        

.على التحقيق أو التقريب )]٤٠[
 

عىن اللغــوي                           ولكن املعاين اليت ذكرا كتب اللغة للفظة التوقيع ال منا يف هذا اال، وإمنا يهمنا امل
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الذي نـجد له ارتباطًا بالتعريـف االصطالحي للتوقيعات، وبعبارة أخرى املعىن اللغوي الذي اشتقت                    
 .منه التوقيعات بعدها فنا أدبيا

(وقَّع الدبر  :  التوقيعات مشتقة يف اللغة من التوقيع الذي هو مبعىن التأثري، يقال             
]٤١[

ظهر البعري إذا أثر        )

(يؤثر يف اخلطاب، أو الكتاب الذي كتب فيه حسا أو معىن) كاتب التوقيع(فيه، وكذلك املوقِّع 
]٤٢[

( .
 

إن التوقيع مشتق من الوقوع؛ ألنه سبب يف وقوع األمر الذي تضمنه، أو ألنه إيقاع الشــيء                          :  وقيل

(املكتوب يف اخلطاب أو الطلب، فتوقيع كذا مبعىن إيقاعه
]٤٣[

( .
 

]٤٤[( : «(قال اخلليل
وقّعـت  :  واشتقاقه من قـوهلم .  التوقيع يف الكتاب إحلاق فيه بعد الفراغ منه  
نقْـرةٌ  :  والوقيعة.  إذا أصابته يف ظهره دبرةٌ   :  إذا ضربتها، ومحار موقَّع الظهر    :  احلديدة بامليقعة، وهي املطرقة    

 :قال ذو الرمة. وقائع: يف صخرة جيتمع فيها املاء، ومجعها

ـَّـه (جىن النحِل ممزوجا مباِء الوقائِع          ونلْنا ِسقَاطًا من حديٍث كأن
]٤٥[

(
 

أوقعت األمر  :  فكأنه سمى توقيعا؛ ألنه تأثري يف الكتاب، أو ألنه سبب وقوع األمر وإنفاذه، من قوهلم                      

( »(فوقع
]٤٦[

 .
 

 .وأميل إىل ترجيِح السبـب األخري؛ ألن التوقيـع يتضمن إجراًءا يلزم تنفيذه 
توقيـع الكاتب يف الكتاب املكتوب أن جيمل بني تضاعيف سطوره مقاصـد                 «  :  وقال ابن األنباري   

وهو مأخوذ من توقيع الدبِر ظهر البعري؛ فكأن املوقِّع يف الكتاب يؤثر يف األمـر                    .احلاجة، وحيذف الفضول   

الذي كتب الكتاب فيه ما يؤكده ويوجبه 
]٤٧[( «(  .

 

 :التوقيع يف االصطالح
وقد اكتسبت التوقيعات يف اإلسالم معىن اصطالحيا يرتبط باملعىن اللغوي الذي ذكرناه، فأصـبحت                          

(تستعمل ملا يوقعه الكاتب على القضايا أو الطلبات املرفوعة إىل اخلليفة أو السلطان أو األمـري، فكــان                
[

الكاتب جيلس بني يدي اخلليفة يف جمالس حكمه، فإذا عرضت قضية على السلطان أمر الكاتب أن                           )٤٨[
 .يوقع مبا جيب إجراؤه، وقد يكون الكاتب أحيانا السلطان نفسه

وأما التوقيع فإن العادة جرت أن يستعمل يف             :  (يف تعريف التوقيع   )  هـ٥٢١  -٤٤(يقول البطليوسي     
كل كتاب يكتبه امللك، أو من له أمر وي يف أسفل الكتاب املرفوع إليه، أو على ظهره، أو يف عرضــه،                             

وكما يكتب امللك علـى      .  ينفذ هذا إن شاء اهللا، أو هذا صحيح        :  بإجياب ما يسأل أو منعه، كقول امللك         

()أو لينظـر يف خرب هذا، أو حنو ذلك. ِلترد على هذا ظُالَمته: ظهر الكتاب
]٤٩[

( .
 

()هـ– ٨٠٨ ٧٣٢(ويقول ابن خلدون 
]٥٠[

( :
 

ومن خطط الكتابة التوقيع، وهو أن جيلس الكاتب بني يدي السلطان يف جمالس حكمــه وفصلـه،                            «
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فإما .  ويوقع على القصص املرفوعة إليه أحكامها والفصل فيها، متلقاة من السلطان بأوجز لفظ وأبلغه                  
أن تصدر كذلك، وإما أن حيذو الكاتب على مثاهلا يف سجل يكون بيد صاحب القصة، وحيتاج املوقع إىل                        

 . »عارضة من البالغة يستقيم ا توقيعه 
  

: 
تطور مفهوم التوقيعات يف العصر العباسي، واكتسب معىن أدبيا، فأصبحت تطلق على تلك األقـوال                         
البليغة املوجزة املعربة اليت يكتبها املسؤول يف الدولة، أو يأمر بكتابتها على ما يرفع إليه مـن قضايـا أو                             
كون                              شكايات، متضمنة ما ينبغي اختاذه من إجراء حنو كل قضية أو مشكلة، وهي ذا املفهوم أشبه ما ت

 .بتوجيه املعامالت الرمسية يف الوقت احلاضر
صر                            ويف العصور الوسطى أضيف إىل التوقيعات داللة جديدة مع بقاء داللتها األدبية السائــدة يف الع
العباسي، حيث أصبحت تطلق على األوامر واملراسيم اليت يصدرها السلطان أو امللـك؛ لتعيـني واٍل، أو                   
أمري، أو وزير، أو قاٍض، أو حىت مدرس، وامتازت بطوهلا، واإلسهاب يف ذكر احليثيات واألسباب املسوغة                       

(للتعيني؛ حىت جتاوز بعضها أربع صفحات، وقد أورد القلقشندي يف صبح األعشى مناذج كثـرية منــها                           
[

.، وال يتسع اال لذكر شيء منها )٥١[
 

والتوقيعات ذا املفهوم ال تعد توقيعات أدبية الفتقادها عنصري البالغة واإلجياز، وال تدخل ضمن هذا         
 .البحث، وعدها من باب الكتابة الديوانية والنثر التارخيي أوىل وأصح

مث تــحول معناها بعد ذلك إىل عــالمة اسم السلطان خاصـة اليت تذيل ا األوامر واملراســيم                       

(والصكوك كاإلمضاء عندنا    
]٥٢[

، مث توسع يف معناها فأصبحت تدل على تأشرية االسم، وهــي كتابته                       )
 .(Signature)بتلك اهليئة اخلاصة اليت تقابل يف اإلجنليزية لفظة 

  

א א  :א
، حيسن أن نتحدث بإجياز عـن أنـواع التوقيعــات           )التوقيع(بعد أن حتدثنا عن التطور الداليل للفظة        

أا ال خترج عن األنـواع          -من خالل استقرائها وتتبعها يف كتب األدب والتراث                 –األدبية، اليت نالحظ     
 :التالية
 .قد يكون التوقيع آيةً قرآنيةً تناسب املوضوع الذي تضمنه الطلب، أو اشتملت عليه القضية - ١

(من ذلك ما ذكر    
]٥٣[

أن أبا حممد احلسن بن حممد املهليب وزير معز الدولة أيب احلسني أمحد بن بويه                     )

(الديلمي
]٥٤[

كان قبل اتصاله مبعز الدولة وتقلده منصب الوزارة يعاين من قلة ذات اليد وشدة الفقــر                             )
هل                            وضيق احلال، وكان يشكو رمدا يف عينيه ال يفارقه، وسافر يف بعض األيام مع رفيق له أديب مــن أ

(األسفار والتجوال  
]٥٥[

، ولكنه لقي يف سفره هذا مشقة ونصبا، فال زاد معه وال مال، ونزل مع رفيقـه                       )
 :يف بعض األماكن واشتهى اللحم، فلم جيد مثنه، فأنشد ارجتاالً ورفيقه يسمع
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 .فتأثر رفيقه باألبيات ورثى حلاله، ورق له، فاشترى له بدرهم حلما، وأعده وقدمه إليه، وتفرقا
مث تتابعت األيام، وتغريت األحوال، وحسنت حال املهليب وتوىل الوزارة ببغداد ملعز الدولة البويهـي،                        
وضاقت احلال برفيقه يف السفر الذي اشترى له اللحم، وحقق له رغبته، وآل به األمر إىل أن جلس على                          
بساط الفقر والفاقة، وبلغه تويل املهليب الوزارة، فشد الرحال وقصده يف بغداد، فلما بلغه كتب إليه رقْعة                            

 :تتضمن أبياتا، منها

فلما قرأ املهليب األبيات تذكر صحبة رفيقه، وفضله عليه، وهزته أرحيية الكرم ورعاية حق الصحبـة،                        
 .ورد الفضل ألهله واملعروف ملستحقيه

(من كان يألفُهم يف املرتِل اخلَِشِن     إنّ الكرام إذا ما أَسهلُوا ذَكَروا
]٥٦[

( 
 

مثَلُ الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِفي سِبيِل اللِّه كَمثَـِل               {:  فأمر له بسبع مئة درهم، ووقَّع يف رقعته قوله تعاىل              

(}حبٍة أَنبتت سبع سناِبلَ ِفي كُلِّ سنبلٍَة مئَةُ حبٍة واللّه يضاِعف ِلمن يشاء 
]٥٧[

( .
 

(مث دعاه وأكرمه، وقَلده عمالً مناسبا يرتزق به
]٥٨[

( .
 

يبدو مطابقًا متاما لفحوى القصة          )  اآلية القرآنية الكرمية   (والتوقيع الذي وقعه املهليب على رقعة صاحبه             
ومضموا، أعطاه رفيقه درمها يف وقت الضيق والشدة، فأعطاه هو سبع مئة درهم يف وقت السعة والرخاء                          

 .حتقيقًا ملا يف اآلية الكرمية
  

(ومن ذلك
]٥٩[

ما كتب به عامل إرمينية إىل املهدي اخلليفة العباسي يشكو إليه سوء طاعة الرعيــة،                 )

(}خِذ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف وأَعِرض عِن الْجـاِهِلني            {:  فوقع املهدي يف خطابه قوله تعاىل      
]٦٠[

والتوقيـع   .    )

(بألفاظ القرآن حسن يف اجلد من األمور، حمظور يف املُزح واملطايبة
]٦١[

( .
 

(من ذلك .  وقد يكون التوقيع بيت شعر          -٢
]٦٢[

ما كتب به قتيبة بن مسلم الباهلي إىل سليمان بن                   )
 :عبدامللك بن مروان اخلليفة األموي يتهدده باخللع، فوقع سليمان يف كتابه

(أبشر بطوِل سالمٍة يا ِمربع         زعم الفرزدق أن سيقْتلُ ِمربعا
]٦٣[

(
 

(وكتب
]٦٤[

ده) يتوع األندلس يف املرابطني أمري تاشفني بن يوسف إىل قَشتالةَ ملك السادس ألفونس

 أال موت يباَع فأشتريِه فهذا العيش ماال خري فيِه

 أال موت لذيذُ الطعِم يأِتي يخلِّصين من العيِش الكريِه

 إذا أبصرت قربا من بعيٍد وِددت لو أنين مما يليِه

 أال رِحم املهيمن نفْس حر تصدق بالوفاِة على أخيِه

 أال قُلْ للوزير فَدته نفِْسـي نسيِه  مقَالَ مذَكٍِّر ما قــد

 :أتذكر إذ تقول لضنِك عيٍش )أال موت يباع فأشتريــِه(
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 :ويتهدده، فوقع يوسف يف كتابه بيت أيب الطيب املتنيب

(وال رسلٌ إال اخلميس الَعرمرم        وال كُتب إال اَملْشرِفيةُ والَقنا
]٦٥[

(
 

(من ذلك ما وقع. وقد يكون مثالً سائرا -٣
]٦٦[

به علي بن أيب طالب  )
 

( »()يف بيته يؤتى احلكم «:  -رضي اهللا عنه  -إىل طلحة بن عبيد اهللا  –رضي اهللا عنه  –
]٦٧[

 .
 

بين                               ومن ذلك أيضا ما وقَّع به يزيد بن الوليد بن عبدامللك بن مروان إىل مروان بن حممد آخر خلفاء 

أراك تقدم رجالً وتؤخر أخرى، فــإذا أتـاك كتـايب         «:  أمية، وقد أُخرب يزيد أنه يتلكأ يف مبايعته باخلالفة  

فاعتمد على أيهما شئت 
]٦٨[( «( .

 

وقد يكون التوقيع حكمة، من ذلك ما وقع به السفاح اخلليفة العباسي األول يف رقعة قوم شكوا                          -٤

من صرب يف الشدة شارك يف النعمة  «: احتباس أرزاقهم
]٦٩[( «( .

 

وكتب إبراهيم بن املهدي إىل اخلليفة املأمون يعتذر إليه مما بدر منه من خروجه عليه، ومطالبته باخلالفة،               

القدرةُ تذِْهب احلفيظة، والندم جزء من التوبة، وبينهما عفو اهللا  «: فوقع املأمون يف كتابه
]٧٠[( «( .

 

وقد يكون التوقيع غري ذلك، رفعت إىل حيىي بن خالد الربمكي رسالة ركيــكة العبارة، كتبت                            -٥

اخلط جسم روحه البالغة، وال خري يف جسٍم ال روح فيه  «: خبط مجـيل فوقع
]٧١[( «( .

 

قد كَثُر شاكوك، وقل شـاكروك، فإمـا             «:  ووقع ابنه جعفر بن حيىي بن خالد الربمكي لبعض عماله             

عدلْت، وإما اعتــزلت 
]٧٢[( «( .

 

 :مىت وجدت التوقيعات يف األدب العريب؟
التوقيعات فن أديب نشأ يف حضن الكتابة، وارتبط ا، ولذلك مل يعرف عرب اجلاهلية التوقيعات األدبية               
ومل تكن من فنون أدم؛ لسبب يسري وهو أن الكتابة مل تكن شائعة بينهم، بل كان الذين يعرفون الكتابــة                          
يف هذا العصر قلة نادرة، لذلك فإن األدب اجلاهلي يتضمن الفنون األدبية القائمة على املشافهة واالرجتال                        
، كالشعر، واخلطابة، والوصية، واملنافرة، وغريها من الفنون القولية القائمة على ذالقة اللسان، والرباعة يف              

 .اإلبانة واإلفصاح، وإصابة وجه احلق ومفصل الصواب كاحلكم واألمثال
؛ ألن الكتابة أيضا مل تكن شائعـة، وقــد جـاء              --كذلك مل تعرف التوقيعات يف عهد الرسول         

(اإلسالم وليس يكتــب بالعربية غري سبعة عشر شخصا
]٧٣[

( .
 

إىل   –رضي اهللا عنه        –ولعل أقدم ما أثر من توقيع يف تاريخ األدب العريب ما كتب به أبو بكر الصديق                         
حينما بعث للصديق خطابا من دومة اجلندل يطلب أمره يف أمر العدو،                  –رضي اهللا عنه       –خالد بن الوليد     

ادن من املوت توهب لك احلياة  «: فوقع إليه أبو بكر
]٧٤[( «( .

 

، لشيوع الكتابة، وامتـد هــذا      -رضي اهللا عنهم      –مث شاعت التوقيعات يف عهد عمر وعثمان وعلي    

 .الشيوع بصورة أوسع يف عصر بين أمية

ولذلك نلحظ أن التوقيعات فن أديب نشأ يف عصر صدر اإلسالم، وليس صحيحا ما ذهب إليه بعـض                            
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(مؤرخي األدب العريب من أن التوقيعات فن أديب عباسي، أخذه العباسيون من الفرس
]٧٥[

( .
 

  

מ א  :א
رضي اهللا عنه     -مر بنا أن التوقيعات عرفت يف األدب العريب أول ما عرفت يف عهد أيب بكر الصديق                        

، والسبب يف ذلك شيوع الكتابة بعد أن أقبل املسلمون على تعلمها، وأصبح الذين جييــدوا ميثلـون                    -

ته إىل                          .  شرحية كبرية  يضاف إىل ذلك استخدام الكتابة يف حتبري الرسائل، وتبليغ أوامر اخلليفـة وتوجيها

 .الوالة والقواد يف خمتلف أحناء الدولة اإلسالمية

ويعد اخلليفة الراشد أبو بكر الصديق أول من استعمل التوقيعات يف تاريخ األدب العريب، ويف التاريخ                        

 .اإلسالمي، غري أنّ التوقيعات اليت أثرت عنه ووصلت إلينا قليلة، ال نستطيع أن نبين عليها حكما أدبيا

هذا الفن يف مكاتباته لرجال الدولة من          –رضي اهللا عنه         –واستخدم اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب           

 .والة وقواد

 –وكان واليا عليهـا          –كتب إليه من الكوفة          –رضي اهللا عنه       –ومن توقيعاته أن سعد بن أيب وقَّاص            

()ابن ما يِكنك من اهلواِجِر، وأذى املطر             «:  يستأذنه يف بناء دار اإلمارة، فوقّع يف أسفِل كتابه            
]٧٦[

، ويف     )

ابن ما يستر من الشمِس، ويِكن من املطر (روايٍة 
]٧٧[( «( .

 

كن لرعيتك كما حتب أن يكونَ لك أمريك  «: ووقع يف كتاب عمرو بن العاص
]٧٨[( «( .

 

بعض التوقيعات، من ذلك أن نفرا من أهل مصر كتبوا إليه                    –رضي اهللا عنه       –وأثرت لعثمان بن عفان       

(يشكون مروان بن احلكم، وذكروا أنه أمر بوجءِ           
]٧٩[

فَِإنْ عصوك فَقُلْ     {:  أعناقهم، فوقع يف كتاــم      )

(} ِإني بِريٌء مما تعملُونَ
]٨٠[

( .
 

]٨١[( : «(ووقع يف قصة رجل شكَا عيلةً
قد أمرنا لك مبا يقيمك، وليس يف ماِل اهللا فَضلٌ للمسرِف   

]٨٢[( «( .
 

أكثر مما بلغنا من توقيعـات         –رضي اهللا عنه        –وما وصل إلينا من توقيعات اخلليفة علي بن أيب طالب                 

(أيب بكر وعمر وعثمان؛ فمن توقيعاته ما وقَّع به إىل طلحة بن عبيد اهللا                  
]٨٣[

يف بيته    –«رضي اهللا عنه      -  )

يؤتى احلكم 
]٨٤[( «( .

 

رأي   «:  فوقع إليه    –رضي اهللا عنه      -   وكتـب احلسـن أو احلســني إليه يف شيٍء من أمر عثمان           

الشيخ خري من مشهِد الغالم 
]٨٥[( «( .

 

ما        –«وكان سأله كيف يـحاسب الناس يوم القيامة                 –ووقع يف كتاب سلمان الفارسي           حياسبون ك

يرزقون 
]٨٦[( «( .
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(ووقع يف كتاب أتاه من األشتر النخعي
]٨٧[

(من لك بأخيك كله «فيه بعض ما يكره   )
]٨٨[

. »! ؟ )
 

(ووقع يف كتاٍب لصعصعةَ بن صوحانَ
]٨٩[

قيمة كل امرٍئ ما حيسن  «: يسألُه يف شيٍء )
]٩٠[( «( .

 

(وكتب إليه احلُضين بن املنذر       
]٩١[

عة، وخباصـــٍة يف                    ) يف صفني يذكر أن السيف قد أكـثر يف ربي

بقيةُ السيِف أمنى عددا  «: أسـرى منهـم، فوقـع إليـه
]٩٢[( «( .

 

ونلحظ أن التوقيعات اليت أثرت عن اخللفاء الراشدين ووصلت إلينا متتـاز ببالغـة األداء ووجــازة                         
وقد يكون التوقيع يوقع به اخلليفة آية قرآنية، أو مثالً سائرا أو حكمـة، أو                  .  التعبري، وموافقتها للصواب   

 .قوالً بليغا جيري جمرى احلكمة أو املثل
ولكن ينبغي أن نقرر حكما وهو أن التوقيعات يف عصر صدر اإلسالم تعد قليلة جدا إذا ما قورنـت                           

 .بالتوقيعات يف العصور التالية، ورمبا يعزى السبب إىل أن هذا الفن األديب ال يزال آنذاك يف بداية نشأته
  

א א  :א
تعد التوقيعات يف العصر األموي امتدادا طبعيا هلا يف عصر صدر اإلسالم، بعد أن عرفت واستعملت،                        
وغدت يف العصر الذي نتحدث عنه فنا أدبيا، حيث اعتاد كل خليفة أموي أن يوقع على الرسائل اليت ترد                           

مناذج كافية لتوقيعات خلفاء بين أمية ابتداًء من            إليه بعد أن يطلع عليها ويعرف مضموا، ووصلت إلينا              
ومل يقتصـر فـن     .  معاوية بن أيب سفيان، وانتهاًء مبروان بن حممد آخر خلفاء الدولة األموية يف املشـرق                     

التوقيعات على اخللفاء فقط، بل مارسه بعض األمراء والوالة والقواد،كزياد بن أبيه، واحلجاج بن يوسف                       
وال يتسع اال إليراد كل ما نعرفه من توقيعات األمويني، وحسيب أن أشري إىل منوذج أو أكثـر                         .  الثقفي

 ..لكل خليفة وصل إلينا شيء من توقيعاته، ولكل أمري أو واٍل أثرت عنه توقيعات

حنن الزمان من رفعناه ارتفع، ومن وضعناه اتضع  «: وقع معاوية بن أيب سفيان يف كتاب
]٩٣[( «( .

 

  
ليـت طـولَ       «:  كتابا أغلظ له فيه القولَ فوقع إليه         –رضي اهللا عنهما      –وكتب إليه احلسن بن علي        

حلمنا عنك ال يدعو جهلَ غِرينا إليك 
]٩٤[( «(  .

 

(وكتب إليه ربيعة بن ِعسٍل الريبوعي         
]٩٥[

يسأله أن يعينه يف بناء داره بالبصرة باثين عشــر ألــــف                 )

أدارك يف البصــرة أم البصــرةُ يف دارك؟  «: جذع، فوقع إليه
]٩٦[( «( .

 

(وكتب عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب          
]٩٧[

إىل يزيد بن معاوية يستميحه لرجال من خاصته، فوقـع                 )

يد                  »احكم هلم بآماهلم إىل منتهى آجاهلم          «:  إليه (، فحكم عبداهللا بن جعفر بتسع مئة ألف، فأجازها يز
[

]٩٨( .
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من عرفت فهو آمــن   «:  وكتب إليه عبداهللا بن جعفر يستوهبه مجاعة من أهل املدينة، فوقع إليه
[( «

]٩٩( .
 

وكتب احلجاج بن يوسف الثقفي إىل عبدامللك بن مروان خيربه بسوء طاعة أهل العراق، وما يقاسـي                          
إنّ من يـمِن السائـِس أن يتأَلَّف به املختلفـون، ومـن               «:  منهم، ويستأذنه يف قتل أشرافهم، فوقع له          

شؤِمه أن خيتلف به املؤتلفون 
]١٠٠[( «( 

 

 :ووقع يف كتاب

(شِملَ الرأس مِشيب وصلَع          كيف يرجونَ ِسقَاطـي بعــــدما
]١٠١[

 ؟ )
 

قد رأب اهللا بك الداء، وأوذَم بكل السقَـاء     «:  وقع الوليد بن عبدامللك إىل عمر بن عبدالعزيز
[( «

]١٠٢( .
 

وكتب إليه احلجاج ملا بلغه أنه خرق فيما خلَّف له عبدامللك، ينكر ذلك عليه، ويعرفه أنه على غــري                             

ألمجعن املال مجع من يعيش أبدا، وألفرقَنه تفريق من ميوت غدا  «صواب، فوقّع يف كتابه، 
]١٠٣[( «( .

 

 : كتب قتيبة بن مسلم الباهلي إىل سليمان بن عبدامللك يتهدده باخللع، فوقَّع يف كتابه

(أبشر بطوِل سالمٍة يا ِمربع         زعم الفرزدق أن سيقتلُ ِمربعا
]١٠٤[

(
 

العاقبة للمتقني  «: وقع يف كتابه أيضا
]١٠٥[( «( .

 

(}وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا {: ووقع إليه أيضا جواب وعيده
]١٠٦[

( .
 

ارض هلم ما ترضـى        :  (كتب وايل العراق إىل عمر بن عبدالعزيز خيربه عن سوِء طاعِة أهلها فوقَّع إليه                   

()لنفِسك، وخذْهم جبرائمهم بعد ذلك
]١٠٧[

( .
 

العدلُ أمامك  «: ووقع يف قصة متظلم
]١٠٨[( «( .

 

تب تطْلَق  «: ويف رقعة حمبوس
]١٠٩[( «( .

 

احلق حبسه  «: ويف رقعة امرأة حِبس زوجها
]١١٠[( «( .

 

إنْ مل أنصفك منه فأنا ظلمتك  «: ويف رقعــة رجــل تظلــم من ابــنه
]١١١[( «( .

 

ما كان عليك لــو صــفحت عنــه         «:  :ووقع يزيد بن عبدامللك يف قصة متظلم شكا بعض أهِل بيته            

واستوصلتين 
]١١٢[( «( .

 

 : أنه وقـع يف قصـة متظـلم: وهلشام بن عبدامللك توقيعات كثرية منها
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أتاك الغوثُ إن كنت صادقًا، وحلَّ بك النكالُ إنْ كُنت كاذبا، فتقدم أو تأخر  «
]١١٣[( «( .

 

إنْ صح ما ادعيتم عليه عزلناه وعاقبناه  «: ووقع يف قصة قوم شكوا أمريهم
]١١٤[( «( .

 

  

(وقع يزيد بن الوليد بن عبدامللك بن مروان إىل وايل خراسان                    
]١١٥[

(يف املُسودة   )
]١١٦[

(  :     جنم أمــر

أنت عنه نائم، وما أراك منه أو مين بسامل 
]١١٧[( «( .

 

(وملروان بن حممد آخِر خلفاء الدولة األموية توقيعات مأثورة
]١١٨[

( .
 

(ولزياد بن أبيه واحلجاج بن يوسف الثقفي توقيعات عدة
]١١٩[

(  ،
 

هـو    «:  كتبت إليه يف وصاٍة برجل، فوقع يف كتاا              –رضي اهللا عنها       –فمن توقيعات زياد أن عائشة         

بني أبويه 
القطع جزاؤك  «: ووقـع يف قصة ســارق.  )» )]١٢٠[

]١٢١[( «( .
 

()ما على احملسن من سبيل: (ومن توقيعات احلجاج ما وقع به يف قصة حمبوس ذكروا أنه تاب
]١٢٢[

( .
 

  

א א א  :א
واحلق أن التوقيعات األدبية مل يكتب هلا حظّ من الذيوع واالنتشار إال يف العصر العباسي، وذلك حينما         

ازدهرت الكتابة الفنية، وتعددت أغراضها، وحلت حمل اخلطابة يف كثري من شؤون الدولـة وقضاياهـا،                       

وأصبح الكاتب البليغ مطلبا من مطالب الدولة حترص عليه وتبحث عنه ، لتسنـد إليـه عمــل حتريــر                          

املكاتبات، وحتبري الرسائل يف دواوينها اليت تعددت نتيجة الستبحارها، واتساع نطاقها، وكثرة ما جيىب من                          

اخلراج من الواليات اإلسالمية الكثرية املتباعدة، وأصبح ال حيظى بالوزارة إال ذوو األقالم السيالــة مــن                       

الكتاب والبلغاء املترسلني كالربامكة، والفضل بن الربيع، والفضل واحلسن ابين سهل،وغريهم من الكتاب                         

وقد أمل بكثري من أخبارهم وآثـارهم كتـاب الــوزراء                 .  الذين مجعوا بني الوزارة والكتابة األدبية البليغة         

هـ، وكتاب حتفة الوزراء املنسوب          ٣٣١والكتاب أليب عبداهللا حممد ابن عبدوس اجلهشياري املتوىف سنة               

 .هـ٤٢٩أليب منصور عبدامللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب املتوىف سنة 

يرد     )  هـ٢٣٢ –  ١٣٢(بل إن اخللفاء العباسيني يف العصر العباسي األول  كانوا يطّلعون على مـا 

(إليهم من كتب ورسائل فيوقعون عليها، وصدرت عنهم توقيعات بليغة وصل إلينا منها قدر ال بأس بــه                           
[

]١٢٣( .
 

شاعت التوقيعات على )  هـ٤٤٧ –  ٣٣٤(والثالث )  هـ ٣٣٤ –  ٢٣٢(ويف العصر العباسي الثاين 

(من ذلك ما ذكره الثعاليب         أقالم عدد من الكتاب والوزراء املشهورين           
]١٢٤[

(أن الصاحب بن عبـاد            )
: رفع إليه بعضهم رقعة يذكر أن بعض أعدائه يدخل داره فيسترق السمع، فوقع فيها)  هـ٣٨٥ –  ٣٢٦

وكتب إليه إنسان رقعة أغار فيها على رسائله، وســرق             .    »دارنا هذه خان، يدخلها من وىف ومن خان            «

فن التوقيعات األدبية في العصر اإلسالمي واألموي والعباسي٣١من  ١٤صفحة 
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( »(هذه بضاعتنا ردت إلينا          «:  مجلة من ألفاظه، فوقع فيها       
]١٢٥[

ووقـع يف رقعــة اسـتحسنها        .    

(} أَفَِسحر هذَا أَم أَنتم الَ تبِصرونَ{
]١٢٦[

(  .
 

  

 :א

(يف هذه البيئة الفنية اخلصبة ازدهرت التوقيعات          
]١٢٧[

خاص مسـي بــديوان                   ) ، وأنشئ هلا ديوان 
التوقيعات، وأسند العملُ فيه إىل بلغاء األدباء والكتاب ممن استطارت شهرم يف اآلفاق، وعرفوا ببالغـة                    

يقول ابن خلدون      .  القول، وشدة العارضة، وحسن التأيت لألمور، واملعرفة مبقاصد األحكام وتوجيه القضايا                      

 :يف ذلك  )هـ٨٠٨ – ٧٣٢(

واعلم أن صاحب هذه اخلطة البد أن يتخري من أرفع طبقات الناس، وأهل املروءة واحلشمة منهم،                          «

وزيادة العلم وعارضة البالغة، فإنه معرض للنظر يف أصول العلم ملا يعرض يف جمالس امللـوك، ومقاصـد                       

أحكامهم، مع ما تدعو إليه ِعشرة امللوك من القيام على اآلداب، والتخلق بالفضائل مع ما يضطر إليـه يف                       

الترسيل، وتطبيــق مقاصد الكــالم مــن البالغة وأسرارها 
]١٢٨[(  «(. 

 

وكان للتوقيعات البليغة املوجزة رواج عند ناشئة الكتاب وطالب األدب، فـأقبلوا عليهـا ينقلوـا                          
 .ويتبادلوا وحيفظوا، وينسجون على منواهلا

 :يقول ابن خلدون

كان جعفر بن حيىي الربمكي يوقع القصص بني يدي الرشيد، ويرمي بالقصة إىل صاحبها، فكانـت                          «

إا كانــت  :  توقيعاته يتنافس البلغاء يف حتصيلها؛ للوقوف فيها على أساليب البالغـة وفنوا؛ حـىت قيل                   

تباع كُلُّ قصة منها بدينار
]١٢٩[( «(

 

]١٣٠[( : «(وكان يقول لكُتابه
. »إن استطعتم أن يكون كالمكم كله مثل التوقيع فافعلوا  

 

وسبق أن بين لنا ابن خلدون يف احلديث عن املعىن االصطالحي للتوقيع الكيفية اليت تنم فيها التوقيعات             

 .يف جملس اخلليفة أو السلطان

(وكما بـرع العباسيون يف فن التوقيعات كذلك برع فيها األنــدلسيون               
]١٣١[

، وال ســيما بعـد         )
 .استقرار دولتهم، وأخذهم بأسباب املدنية واحلضارة

 .والتوقيعات عند األندلسيني يف حاجة إىل حبث مستقل، فعسى أن أوفق إىل ذلك

  

א  :א
ليس كل توقيع يصلح أن يكون توقيعا أدبيا، وإمنا يشترط يف التوقيع لكي يكون كــذلك الشــروط                           

 :التالية

 .اإلجياز، وهو أن تكون ألفاظه قليلة معدودة ذات معاٍن غزيرة -١

وقد بالغ بعض الكتاب واألدباء يف وجازة التوقيع؛ حىت إن بعضهم اقتصر يف بعض توقيعاتــه علـى                             
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ذُكر أن الصاحب بن عباد الوزير األديب املؤلف وقّع يف رقعة بــألف، ويف أخــرى                     .  حرف، أو نقطة  
فإن رأى موالنـا أن        «بنقطة، وذلك أنه التمس منه بعض السائلني شيئًا من مال، مث كتب يف آخر رقعته                      

وأما النقطة فإنه وضعها يف رقعة علــى        ). أفعلُ(ألفًا، فصار    )  فَعل(، فوقع الصاحب قبل         »يفْعلَ ذلك فَعل     

(، فنقط الياء من فوقها فصارت نونا)يفعل(لفظة 
]١٣٢[

( .
 

وال شك أن ما فعله الصاحب يعد من التوقيعات املستظرفة املستملحة، وإن كان يبدو توقيعه متكلفًا ال                  
 .بالغة فيه
 .البالغة، وهو أن يكون التوقيع مناسبا للحالة، أو القضية اليت قيل فيها - ١
وذلك أن يتضمن التوقيع من وضوح احلجة وسالمتها ما حيمل اخلصم على التسليــم،                      :  اإلقناع  -  ٢

 .ومن قوة املنطق وبراعته ما يقطع على صاحب الطلب عودة املراجعة
ومن التوقيعات اليت توافرت فيها الشروط الثالثة ما وقع به عمر بن عبدالعزيز اخلليفة األموي لعامله                            

 «:  حبمص يف الشام حينما كتب إليه أن مدينته حتـتاج إىل بنـاء حصـن حلمايتهـا مـن األعـــداء                         

والسالم . حصنها بالعدل
]١٣٣[( «(.

 

طهر عسكــرك    «وكذلك ما وقع به أبو جعفر املنصور حني كتب إليه عامله مبصر يذكر نقصان النيل     

من الفساد، يعطك النيل القياد 
]١٣٤[( «(. 

 

يف شكر ما     «:  ومن التوقيعات املستحسنة ما كتبــه حيىي بن خالد الربمكي يف االستبطاء واالقتضاء                    

تقدم من إحسانك شاغلٌ عن استبطاِء ما تأخر منه 
]١٣٥[( «( .

 

  

א א  :א
أسهمت التوقيعات األدبية منذ أبكر عصورها يف توجيه السياسة العامة للدولة اإلســالمية، يف عصـر                     

األحايني هم الذين يتولون توجيه          صدر اإلسالم، ودولة بين أمية، ودولة العباسيني، وكان اخللفاء يف أكثر                  
ما يرد إليهم من رقاع أو خطابات أو معامالت كما نسميها بلغة عصرنا، وكان التوجيه يف حد ذاته توقيعا                              
أدبيا موجزا يتضمن الرأي، أو ما جيب إجراؤه، ويكلون التوجيه والتوقيع إىل بعض الكتاب البلغاء حتــت                         
إشرافهم يف بعض األحيان، وكان يف ذلك كله ثروة ال تقدر بثمن يف بناء الدولة وسياسة الرعية، وإغنـاء                             
التاريخ بالنافع املفيد، وإثراء األدب والفكر، فالتوقيع حيمل رأيا صائبا، أو فكرة جديدة، أو حكمة بالغة،                         

. وحيرص كاتب التوقيع أن يكون توقيعه بليغا مؤثرا موجزا، يعرضه يف كلمات قليلـة                    .  أو توجيها سديدا   
وهذا أتاح لألدب العريب أن يظفر بطائفة من التعبريات األدبية الراقية، تضم إىل ما أثر عن العـرب مـن                              

 .حكم وأمثال وأقوال بليغة
والذي جعل للتوقيعات هذه القيمة السياسية هو أا ارتبطت منذ نشأا بدواوين اخللفاء والــوزراء،                       

لتوجيه السياسة العامة للدولة، وتزويـد           –مثلها مثل الرسائل واخلطب          –وكانت إحدى الوسائل املباشرة       
الوالة والقواد يف واليام ومواقع مواقع حروم بالنصائح واإلجراءات املناسبة؛ فكل توقيع يوقعه اخلليفة                    

من ذلك ما وقّع به املـأمون يف قصــة             .  إىل واٍل أو وزير أو قائد يتضمن توجيها ذا عالقة بسياسة الدولة                  
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(متظلم من محيد الطوسي   
]١٣٦[

يا أبا حامد إال تتكل على حسن رأيي فيك؛ فإنــك               «:  أحد قواده     )
»(وأحد رعييت عندي يف احلق سواء       

)]١٣٧[
إن   «:  وما وقّع به إىل أحد عماله، وقد شكاه أهــل عملــه             .  

( »(آثرت العدل حصلت على السالمة، فانصف رعيتك من هذه الظَّالمة             
]١٣٨[

والتوقيعان حيثاِن على    .    
 .وجوب العدل بني الناس يف احلقوق واملعامالت

  

 :א
. عرفنا يف الصفحات السابقة أن التوقيعات فن أديب من فنون النثر، تتوافر فيه عناصر التعبـري البليـغ                        

وتناول البحث هذا الفن يف العصر اإلسالمي واألموي والعباسي، ومهد للموضوع باحلديث عــن نشـأة                       
الكتابة عند العرب الرتباط التوقيعات ا مث مصادر التوقيعات، وعرف بالتوقيع يف اللغـة واالصــطالح،                         
وتطور داللته، ودرس أنواع التوقيعات حبسب مصادرها األدبية، وقدم حملة عن نشأـا وتطورهـا عــرب                           
العصرين اإلسالمي واألموي، وازدهارها ومتيزها يف العصر العباسي، وخلص البحث إىل حتديد مقاييـس                       

 :ومن أهم النتائج اليت وصل إليها البحث ما يلي. التوقيع األديب، مث أثر التوقيعات يف السياسة واألدب
 .أن التوقيعات فن أديب قائم بذاته، وله خصوصيته ومقاييسه األدبية املستقلة-١
مل يعرف عرب اجلاهلية هذا الفن من التعبري، ومل يستخدموه يف مكاتبام، على الرغم من أنَّ الكتابة               -٢

 .كانت معروفة لديهم
التوقيعات فن أديب نشأ يف ظل اإلسالم وازدهر، وليس صحيحا ما ذهب إليه بعض الباحثني من أن                             -٣

 .العرب أخذوه من الفرس
رضي   –عرفت التوقيعات منذ وقت مبكر يف اإلسالم، وأول ما أثر منها توقيعات أيب بكر الصديق                         -٤

 .يف خالفته –اهللا عنه 
أن بعض اخللفاء كانوا يتولون كتابة التوقيعات، أو ميلوا على الكاتب الــذي بــني يــديهم، أو                             -٥

 .يعهدون إىل كتام البلغاء بكتابتها بعد تزويدهم بالتوجيهات الالزمة
سون كتابــة                               -٦ أن كبار املسؤولني من وزراء ووالة وقواد يف العصر األموي والعباسي كـانوا ميار

 .التوقيعات، وكانت توقيعام مأثورة، ألم مجعوا بني السياسة واألدب
ال يشترط يف التوقيع البليغ أن يكون كالما مبتكرا، بل قد يكون آية قرآنية، أو حديثًا نبويــا، أو                           -٧

 .بيت شعر، أو مثالً، أو حكمة
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א א  א

  
١٥٧  -٤/١٥٦، والعقد الفريد، ٤٥٧ –  ٤٥٦:  فتوح البلدان:  انظر يف نشأة اخلط العريب      )[١](

، وصــبح   ٧-٦، والفهرسـت،      ١٠:  ، والصاحيب يف فقه اللغــة      ٢-١:  ، والوزراء والكتاب     
 –  ٢/٢٢١:  ، وزهر األكم يف األمثال واحلكـم      )جزم(، والقاموس احمليط     ١٠-٣/٦:  األعشى
 .٣٧ -٢٣، ومصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية ٢٢٢

 .٤٥٩ – ٤٥٧: فتوح البلدان      )٢(
، وتاريخ الطــربي   ٤٥٩:  ، وفتوح البلدان  ٤/١٠٣:  ، وعيون األخبار  ٥/١٥طبقات ابن سعد            )٣(

وهي قرية من قرى عني التمر         .  ٥/٣٠١)  نقَيرة(، ومعجم البلدان    ٤/٢٤٠)  هـ٢٣حوادث  (
 .يف العراق

هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبــة،                 :  هو ربيعة بن سعد بن مالك، وقيل                )٤(
شاعر جاهلي، وأحد عشاق العرب املشهورين، لقب باملرقش بقوله هذا البيت، وهــو أحـد                       

 .شعراء املفضليات
 .١٢٨ – ٦/١٢١: ، واألغاين٢١٣ – ٢١٠: الشعر والشعراء

الكتابـة، والتنقيـط،     :  كتب، والترقيش  :  ، ورقش  )رقش(، واللسان    ٢١٠:  الشعر والشعراء        )٥(
 ).رقش(اللسان . اخلط احلسن: والتسطري يف الصحف، والرقْش

أمية بن أيب الصلت بن أيب ربيعة الثقفي، شاعر جاهلي، أدرك اإلسالم، وبقي على دينه مل يسلم،                                  )٦(
وكان يف اجلاهلية قرأ الكتب الدينية كالتوراة واإلجنيل، ورغب عن عبادة األوثان، وكان يطمع                        
أن يكون رسوالً، فلما بعث الرسول الكرمي كفر حسدا له، تويف يف السنة الثامنة، وقيل التاسعة                        

 . من اهلجرة

 .٣٨٧ – ١/٣٨٤: ، واإلصابة١٣٦ – ٤/١٢٣: ، واألغاين٤٦٢ – ٤٥٩: الشعر والشعراء
 ).قطط(، واللسان والتاج ٢٦٨: أمية بن أيب الصلت، حياته وشعره     )٧(

) قطط(اللسان  .  هو كتاب احملاسبة، والصحيفة املكتوبة         :  وقيل.  الكتاب، والصك باجلائزة     :  القط          
 .واملراد به هنا الكتاب

   .٨٩ديوانه،      )٨(

الكتـاب   :  والزبــور.  اسم الكتاب الذي أنزل على داود عليه السالم  :  الزبور.  سنوات:  حجج      )٩(
 ).زبر(اللسان . التوراة واإلجنيل والقرآن: وقيل الزبور. املزبور

 .والبيت من معلقته. ٢٩٩: شرح ديوانه   )١٠(
جتدد :  جتد.  الكتب:  الزبر.  الديار   مفردها طلل، وهو ما شخص من آثار         :  الطلول.  كشف:  جال    )١١(

 .والضمري يف أقالمها يعود على الزبر. وتعيد
 .٤٦٠: الصناعتني   )١٢(
من ملوك الغساسنة يف الشام، كان معاصرا للنعمان بن املنذر اللخمي ملك احلـرية، وكانــت                         )١٣(

بينهما منافسة، له خرب مع حسان بن ثابت ذكره املسعودي، أدرك اإلسالم، وبعث إليه الرسول       
                       رسالة دعاه فيها إىل اإلسالم، تويف يف السنة الثامنة من اهلجرة، وملك بعده جبلة بن األيهم
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 .آخر ملوك الغساسنة
، ٩٧:  ، وجمموعة الوثائق السياسية٢٧١  -٢/٢٧٠:  ، وعيون األثر ١٠٨ –  ٢/١٠٧:  مروج الذهب

 .٢/١٥٥: واألعالم
 .مل أهتد إىل معرفته   )١٤(
 .اخللط: املذق   )١٥(
 .٤٦٠: الصناعتني   )١٦(
 .٣/١١: وصبح األعشى، ٤٥٩: فتوح البلدان   )١٧(
أسلمت قبـل   .  امسها ليلى  :  هي الشفاء بنت عبداهللا بن مشس بن خلف القرشية العدوية، وقيل                    )١٨(

اهلجرة، وكانت من عقالء النساء وفضليان، وكان عمر بن اخلطــاب يقــدمها يف الـرأي،                    
ويفضلها، ويرضاها، ورمبا والها شيئًا من أمر السوق، وأقطعها رسول اهللا دارا باملدينة، وكان                        

 .هـ٢٠: يقيل عندها، واختذت له فراشاً وإزارا ينام فيه، توفيت حنو عام
، ١٨٧٠ –  ١٨٦٨:  ، واالستيعاب٣٣٤:  ، وطبقات خليفة٨/٢٦٨:  طبقات ابن سعد:  انظر          

١٢/٤٢٨:  ، وذيب التهذيب٢٠٣ –  ٨/٢٠١:  ، واإلصابة١٦٣ –  ٧/١٦٢:  وأسد الغابة
 .٣٠١ – ٢/٣٠٠: ، وأعالم النساء

قروح أو بثور صغار مع ورم يسري، خترج يف اجلنب وغريه، مث تتقرح وتتسـع،                   :  النملة والنمل     )١٩(
 ).منل(اللسان . ويسميها األطباء الذُّباب

 .ومصادر ترمجة الشفاء. ٤٥٨: فتوح البلدان   )٢٠(
.أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط القرشية األموية، أخت الوليد بن عقبة، وأخت عثمان ابن عفـان ألمــه                                )٢١(

تزوجها زيــد.  احلديبية سنة سبع   أسلمت مبكة قدميا، وصلت القبلتني، وهاجرت إىل املدينة ماشية يف هدنة       
الزبري بن العوام، مث طلقها، فتزوجها عبدالرمحن بن عــوف،      بن حارثة، فقتل عنها يوم مؤتة، فتزوجها          

 .هـ٣٢: وتويف عنها، فتزوجها عمرو بن العاص، فمكثت عنده شهرا، مث توفيت حنو عام
 -١٩٥٣:  ، واالسـتيعاب   ٣٣٢:  ، وطبقات خليفة  ٢٣١  -٨/٢٣٠:  طبقات ابن سعد    :  انظر          

١٢:  ، وذيب التهذيب    ٤٦٤-٨/٤٦٢:  ، واإلصابة  ٣٨٧  -٧/٣٨٦:  ، وأسد الغابة  ١٩٥٤
/٤٧٨ -٤٧٧. 

هي عائشة بنت سعد بن أيب وقاص الزهرية املدنية، تابعية، ومن رواة احلديث الثقات، أدركت                        )٢٢(
ستا من أمهات املؤمنني، وروت عنهن وعن أبيها، روى هلا البخاري، وأبو داود، والترمــذي،                     

هـ، وهلا من العمر أربع     ١١٧:  إا كانت من أمجل نساء عصرها، توفيت عام           :  قيل.  والنسائي
 .ومثانون سنة

تعسـت  (، والفاخر للمفضل بن سلمة، ضمن املثل              ٤٦٨  -٨/٤٦٧:  طبقات ابن سعد    :  انظر          
، والكامل يف التاريخ،       ١/٢٤٣:  ، وجممع األمثال      ٢٠٢-١٧/٢٠١:  ، واألغاين  ١٨٩)  العجلة

، ٦٠٧-١٦/٦٠٦:  ، والـوايف بالوفيــات      ١/١٤٧:  ، والعرب للـذهيب    ٥/١٩٥:  البن األثري  
، وأعــالم  ١/١٥٤:  ، وشذرات الذهب   ١٢/٤٣٦:  ، وذيب التهذيب    ٨/٢٣٥:  واإلصابة  
 .١٣٦-٣/١٣٥: النساء

هي كرمية بنت املقداد بن األسود الكندية، من رواة احلديث، روت عن أمها ضباعة بنت الزبري                            )٢٣(
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بن عبداملطلب، وروى عنها زوجها عبداهللا بن وهب بن زمعة، وابنتها قرببة بنت عبداهللا بن وهب بـن                          
 .زمعة، ذكرها ابن حبان يف الثقات

، ٢/٦١٢:  ، وتقريب التهــذيب   ١٢/٤٤٨:  ، وذيب التهذيب   ٢/٢٧٢:  تاريخ الطربي  :  انظر          
 .٤/٢٤٤: ، وأعالم النساء٤٩٥: وخالصة تذهيب ذيب الكمال

 .٤٥٨: فتوح البلدان   )٢٤(
 .٤٧٥: احملرب   )٢٥(
 .٤٥٧: فتوح البلدان   )٢٦(
 .٤/١٥٧: العقد الفريد   )٢٧(
مصـادر الشعــر    :  يف كتـاب   )  موضوعات الكتابة وأدواا يف العصر اجلاهلي       (موضوع  :  انظر    )٢٨(

 .وما بعدها ٥٩: اجلاهلي وقيمتها التارخييه
وما بعدها، وملزيد من التوســع          ١٠٧:  يف املرجع السابق   )  كتابة الشعر اجلاهلي    (انظر موضوع        )٢٩(

مع اللغــة                  :  ينظر حبث  الكتابة عند العرب يف اجلاهلية واإلسالم، للدكتور أمحد كويت، جملة جم
 -٣٤٨م، ص ١٩٨٦:  هـ، إبريل ١٤٠٦:  ، رجب ٦١:  العربية بدمشق، اجلزء الثاين، الد        

٣٦١. 
جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفـة الراشـدة،            :  من أدق ما كتب يف ذلك كتاب        )٣٠(

 .وما بعدها ٢/٢٥٩: للدكتور حممد محيد اهللا، وانظر عيون األثر
 .٢٢٣ – ٤/٢٠٥: العقد الفريد   )٣١(
 .٣٠٨، ٣٠٦، ٢٠٥: انظر على سبيل املثال الصفحات   )٣٢(
 .وما بعدها ٥/١٠٨: نثر الدر: انظر   )٣٣(
 .٢٩٣ – ٢٦٤: خاص اخلاص   )٣٤(
 .٦٨،  ٦٤: لطائف اللطف   )٣٥(
 .١٤٩ – ١٤٤: حتفة الوزراء   )٣٦(
 .٥٣١ – ١/٥٣٠: مجهرة رسائل العرب   )٣٧(
 .٤٠١-٤/٣٦٧: املرجع السابق   )٣٨(
 .املرجع نفسه   )٣٩(
 .١٣٤-٦/١٣٣) وقع(معجم مقاييس اللغة    )٤٠(
)٤١(   برقروح تصيب اإلبل يف ظهورها من جراء احلمل أو القتب: بفتح الدال والباء: الد. 
، وتاريــخ   )وقع(، واللسان والتاج      ٢/٢٢٠:  زهر األكم يف األمثال واحلكم، للحسن اليوسي           )٤٢(

 .م١٩٠٤: مطبعة اهلالل مبصر، عام ٢٥: اللغة العربية، جلرجي زيدان ص 
 ).وقع(، والتاج ٢/٢٢٠: زهر األكم يف األمثال واحلكم   )٤٣(

 ).وقع(والقول من غري عزو يف اللسان . ١/١٩٦: االقتضاب يف شرح أدب الكتاب   )٤٤(

، ووردت الكلمة ذا املعىن يف أكثر من موضـع يف               )سقط(، واألساس    ٧٨٦:  البيت يف ديوانه      )٤٥(
تذاكرنا ِسقَاط احلديث، وساقطهم أحسن احلديث، وهو أن حيادثهم شـيئًا بعـد         :  يقال.  شعره
. أن يتحدث الواحد وينصـت له اآلخر، فإذا سكت حتدث الساكت               :  وسقاط احلديث   .  شيء
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 .األساس وشرح الديوان
 .١/١٩٦: االقتضاب يف شرح أدب الكتاب   )٤٦(
 ).وقع(، واللسان ٣٦ – ٣/٣٥) : وقع(ذيب اللغة    )٤٧(

 .٢٥: تاريخ اللغة العربية، ص: انظر   )٤٨(
 .١/١٩٥: االقتضاب يف شرح أدب الكتاب   )٤٩(
علي عبدالواحد وايف، دار ضة مصر للطبع والنشـر، الطبعــة                  .  د:  ، حتقيق ٦٨١:املقدمة ص     )٥٠(

 .١٩٨١: الثانية
-١٣/١٣،  ٤٨٢-١٢/٣٦،  ٤٢٥-١١/٣٣،  ٤٦٧-١٠/٢٩٢:  انظر من صبح األعشى       )٥١(

 .٢٩-١٢: وراجع فهارس الكتاب اليت أعدها وصنفها حممد قنديل البقلي ص. ٤٦
 .٢٥: تاريخ اللغة العربية، ص   )٥٢(
حممـد  :  ، حتقيق ١٦٣  -١٦٢:  إحكام صنعة الكالم، للكالعي    :  راجــع املثال والتوقيع يف            )٥٣(

/٢:  ، وترمجة املهليب يف وفيات األعيــان       ٢/٦٧:  ، واملستطرف   ١٩٦٦رضوان الداية، بريوت    
 .٣٥٧-١/٣٥٣: ، وفوات الوفيات١٢٧ – ١٢٤

 .١٧٧ -١/١٧٤: ترمجته يف وفيات األعيان   )٥٤(
 .٢/١٢٤: أبو احلسني العسقالين، وفيات األعيان: إنه أبو عبداهللا الصويف، وقيل: قيل   )٥٥(
، وشرح املضنون به     ٥/٢٦٨٤:  تنازعه عدد من شعراء العصر العباسي، منهم البحتري ديوانه                   )٥٦(

: ، وانظر مزيد ختريـج له يف حاشية الديوان، وحاشية كتــاب اآلداب              ٢٢٣:  على غري أهله    
٤٩٨. 

 ].٢٦١: [سورة البقرة، اآلية   )٥٧(

 .١/٤١: أورد القصة موجزة القلقشندي يف صبح األعشى   )٥٨(
 .٤/٢١٢: العقد الفريد، حتقيق أمحد أمني وآخرين   )٥٩(
 ].١٩٩: [سورة األعراف، اآلية   )٦٠(

ابتسام مرهون الصفــار،     .  حبيب علي الراوي، و د    /  ، ت ١٤٨حتفة الوزراء املنسوب للثعاليب،            )٦١(
 .م١٩٧٧: بغداد

 .٤/٢٠٨: العقد الفريد   )٦٢(
لقـب لروايـة    :  مربع). ربع(، بشرح الصاوي، واللسان والتاج         ٣٤٨:  البيت جلرير، ديوانه       )٦٣(

جرير، وامسه وعوعة بن سعيد بن قرط بن كعب بن عبد بن أيب بكر بن كالب، وكان الفرزدق       
 .انظر التاج، وحاشية شرح الديوان. قد حلف ليقتلنه

 .١٦٤: إحكام صنعة الكالم   )٦٤(
. اجليـش :  اخلميـس .  الرمــاح:  القنا.  السيوف:  املشرفية.  ، ط الربقوقي    ٤/٧٠:  شرح ديوانه      )٦٥(

 .الكثري: العرمرم
 .٤/٢٠٦: العقد الفريد   )٦٦(
 .، ط حممد أبو الفضل إبراهيم، احلليب، القاهرة٢/٤٤٢: جممع األمثال للميداين   )٦٧(
 .٤/٢١٠: العقد الفريد   )٦٨(
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 .٤/٢١١: املصدر السابق   )٦٩(
 .٤/٢١٦: املصدر نفسه   )٧٠(
 .١٤٦: حتفة الوزراء   )٧١(
 .٤/٢١٩: ، والعقد الفريد١٤٧: املصدر السابق   )٧٢(
 .٤/١٥٧: العقد الفريد   )٧٣(
 .٢٦٩: خاص اخلاص، للثعاليب   )٧٤(
 .٤٨٩: ، لشوقي ضيف)العصر العباسي األول(تاريخ األدب العريب    )٧٥(
 .٢٠٦-٤/٢٠٥: العقد الفريد   )٧٦(

اهلواجر، مفردها هاجرة، وهي نصف النهار عند زوال الشمس إىل العصر، وال                        .يقيك:  يكنك          
 ).هجر(اللسان . تكون إال يف القيظ

 .٢٧٠:خاص اخلاص   )٧٧(
 .٤/٢٠٦: العقد الفريد   )٧٨(
    ).وجأ(اللسان . الضرب واللكز: الوجأ   )٧٩(

من سورة     ٢١٦:  [اآلية:  والتوقيع آية قرآنية   .  ٢٧٠:  ، وخاص اخلاص   ٤/٢٠٦:  العقد الفريد     )٨٠(
 ].الشعراء

 .الفقر: العيلة   )٨١(
 .٤/٢٠٦: العقد الفريد   )٨٢(
صحايب جليل، أحد العشرة املبشرين باجلنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إىل اإلســالم، وأحــد                        )٨٣(

 .٤٣٢ – ٣/٤٣٠: هـ، اإلصابة٣٦:تويف عام. الستة أصحاب الشورى
/٢:  ، وجممع األمثال    ٥٤:  أمثال أيب عبيد   :  ، وهو من أمثال العرب، انظر       ٤/٢٠٦:  العقد الفريد      )٨٤(

        ).حكم(، واللسان ٤٤٣-٤٢٢

: ومعناه.  وفيه كتب احلسني    ٢٧٠:  ، وفيه كتب احلسن، وخاص اخلاص        ٤/٢٠٦:  العقد الفريد     )٨٥(
 .أن رأي الشيخ وحكمته وجتربته خري مما يراه الغالم ويشهده، مث يصدر رأيه عنه

 .٤/٢٠٦: العقد الفريد   )٨٦(
هو مالك بن احلارث النخعي، من التابعني، وكان رئيس قومه، شاعر، شهد الريموك، وضــربه                           )٨٧(

رجل على رأسه فسالت اجلراحة قيحا إىل عينه فشترا، أي قطعتها وذهبت ا، وكان ممن ألب                        
على عثمان، وشهد مع علي اجلمل وصفـــني، وكان شجاعا جوادا، واله علي مصر، فلما                       

 .هـ٣٨: صل إىل القُلْزم شرب شربة عسل فمات ا عام
: ، ومعجم الشعراء   ٣٢-٣١:  ، واملؤتلف واملختلف    )ينظر الفهرس  (وقعة صفني يف مواضع كثرية              

 .٢١٣-٦/٢١٢: ، واإلصابة٣٦٢
/٣:  ، وجممع األمثال    ٥١:  انظر أمثال أيب عبيد    :  ، وهو من أمثال العرب      ٤/٢٠٦:  العقد الفريد      )٨٨(

 .٢٦٥: ، والفاخر٣١٣
 من لك بأخ يبذل لك مجيع ما يرضيك؟: ومعناه         

صالة         –أبو طلحة وأبو عمر صعصعة بن صوحان العبدي، تابعي، أسلم ومل ير النيب                          )٨٩( عليـه ال
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من رؤساء بين عبد القيس وكبارهم، ومن أصحاب علي بن أيب طالب، قتل أخـواه زيــد                    –والسالم  
وسبحان يوم اجلمل، فأخذ بعدمها الراية، وشهــد صفــني مع علي أمريا على كردوس،                      

 .يف الكوفة، وقيل يف غريها. هـ٦٠: تويف حنو عام. وكان خطيبا مفوها، وأخباره كثرية
، ٥٢٩ –  ٣/٥٢٨:  ، وسري أعالم النبـالء  ٦٣٩:  ، والشعر والشعراء٦٢٤، ٤٠٢:  املعارف           

، ويف حاشية املصادر الثالثة األخرية           ٣٧٣،  ٣/٣٤٨:  ، واإلصابة   ١٦/٣٠٩:  والوايف بالوفيات   
 .٣/٢٠٥: ذكر ملصادر كثرية لترمجته، وانظر األعالم

 .٢٩: ، والقول يف التمثيل واحملاضرة٤/٢٠٦: العقد الفريد   )٩٠(
هو أبو ساسان احلضني بن املنذر بن احلارث الرقاشي، أحد بين عمرو بن شيبان بن ذهل، مــن                              )٩١(

سادات ربيعة، شاعر فارس، كان رئيس بكر بن وائل وحامل رايتهم يوم صفني، دفعهـا إليـه        
علي بن أيب طالب، وهو ابن تسع عشرة سنة، وواله علي إصطخر، وكان باقعة داهية، تــويف                       

 .هـ١٨هـ، وكانت والدته عام ٩٧عام 
، ومسـط  ١٢١ –  ١٢٠:  ، واملؤتلف واملختلـف  )ينظر الفهرس(وقعة صفني يف مواضع كثرية           

، وتـاج   ٤/٣٨:  ، وخزانــة البغــدادي٢/٣٩٥:  ، وذيب التهذيب٨١٧ –  ٨١٦:  الآليل
 ).حضن(العروس 

بقية السيف أمنى        «   ٣٠:  ، ويف التمثيل واحملاضرة    ٢٧١:  ، وخاص اخلاص   ٢٠٦:  العقد الفريد     )٩٢(
 .أكثر: وأمنى  »عددا، وأكثر ولدا 

 .٢٧١: خاص اخلاص   )٩٣(
 .٢٧١: املصدر نفسه   )٩٤(
أحد بين عمرو بن يربوع، من كبار قومه، ومن رجاالت الدولة األموية، عينه زياد بن أبيه مــع                                )٩٥(

آخرين على جباية اخلراج ملا توىل العراق، وصحب سعيد بن عثمان ملا خرج إىل خراسان عام                      
٥٦ن اا للنساء، معجبهـ، خطب إىل معاوية فرده، وكان حمب. 

 .٣/١٤٥، والكامل يف التاريخ ٢٣٣، ٣٠٥، ٥/٢٢٦، ٤/٣٢٧، ٣/٣٧٢: تاريخ الطربي         
 .٥/٣٣٣: ، وتاريخ الطربي٤/٢٠٧: العقد الفريد   )٩٦(
. هـ٨٠:  مل يكن يف اإلسالم أسخى منه، سكن املدينة، وتويف سنة             :  من األجواد املشهورين، قيل          )٩٧(

، ومصادر ترمجتــه ١٧١ –  ٢/١٧٠:  ، وفوات الوفيات١٠٩  -١٧/١٠٧:  الوايف بالوفيات
 .وأخباره كثرية

 .٢٧٢: ، وخاص اخلاص٤/٢٠٧: العقد الفريد   )٩٨(
 .٢٧٢: خاص اخلاص   )٩٩(
 .٤/٢٠٧: العقد الفريد)١٠٠(
 .٤/٢٠٨: املصدر نفسه)١٠١(
 .شد وربط: أوذم. املصدر نفسه)١٠٢(
 .٤/٢٠٨: العقد الفريد)١٠٣(
 .سبق التوقيع يف هذا البحث)١٠٤(
 ].٨٣: ، والقصص٤٩: ، وهود١٢٨: األنعام[ ، وهو جزء من آية، ٤/٢٠٨: العقد الفريد)١٠٥(
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 ].١٢٠: آل عمران[ ، وهو جزء من آية، ٤/٢٠٨: العقد الفريد)١٠٦(

 .٤/٢٠٨: املصدر نفسه)١٠٧(
 .٤/٢٠٩: املصدر نفسه)١٠٨(
 .املصدر نفسه)١٠٩(
 .املصدر نفسه)١١٠(
 .املصدر نفسه)١١١(
 .طلبت مين أن أصلك مبال: استوصلتين. املصدر نفسه)١١٢(
 .٢٧٥: ، وخاص اخلاص٤/٢٠٩: العقد الفريد)١١٣(
 .٤/٢٠٩: العقد الفريد)١١٤(
/٢:  ، له ترمجــة يف خزانـة األدب        ٧/٢٩٩:  تاريخ الطربي  .  هو نصر بن سيار بن رافع الكناين           )١١٥(

 .٨/٢٣: ، واألعالم٢٢٤ – ٢٢٣
 .الذين يلبسون السواد، وهو شعار العباسيني، واخلضرة شعار العلويني: املسودة)١١٦(
 .٤/٢١٠: العقد الفريد)١١٧(
 ٢/٤٩٨:  ، ومجهرة رسائل العرب       ٢٧٦–  ٢٧٥:  ، وخاص اخلاص   ٤/٢١٠:  انظر العقد الفريد    )١١٨(

– ٥٠٠. 
 .٥٠٣-٢/٥٠٠: ، ومجهرة رسائل العرب٢١٨ -٤/٢١٧: انظر العقد الفريد)١١٩(
 .٤/٢١٧: العقد الفريد)١٢٠(
 .٤/٢١٧: املصدر نفسه)١٢١(
 ].٩١: التوبة[ والتوقيع جزء من آية،. ٤/٢١٨: املصدر نفسه)١٢٢(

 .٢٨٢-٢٧٦: ، وخاص اخلاص٢١٦-٤/٢١١العقد الفريد : انظر)١٢٣(
 .١٦١ -١٦٠: ، وإحكام صنعة الكالم٣/١٩٧: يتيمة الدهر)١٢٤(
 .٣/١٩٧: يتيمة الدهر)١٢٥(
 ].١٥: الطور. [والتوقيع آية قرآنية. املصدر نفسه)١٢٦(

دار   –حممد حسني الزبيــدي    .  د:  ، حتقيق ٥٤-٥٣اخلراج وصناعة الكتابة، لقدامة بن جعفر،       )١٢٧(
 .١٩٨١: الرشيد للنشر، بغداد 

 .٦٨١: املقدمة)١٢٨(
 .٦٨١: املصدر نفسه)١٢٩(
 .١٧٩: ، والصناعتني٢/٢٧٢: ، والعقد الفريد١/١١٥: البيان والتبيني)١٣٠(
 ).وقع(التاج )١٣١(

 .١٦١: ، وإحكام صنعة الكالم١٤٤:حتفة الوزراء)١٣٢(
 .٢٧٤: خاص اخلاص)١٣٣(
 .٤/٢١٢: العقد الفريد)١٣٤(
 .١٤٥: حتفة الوزراء)١٣٥(
الطوسي، من كبار قواد املأمون، وكان جبارا، فيه قوة وبطــش               هو أبو غامن محيد بن عبداحلميد           )١٣٦(
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/٣:  وفيات األعيــان  .  هـ٢١٠تويف عام    .  وإقدام، وكان املأمون يندبه للمهمات، مدحه بعض الشعراء         
 .٢/١٩٠: ، والنجوم الزاهرة)ترمجة العكوك (٣٥٤ – ٣٥١

 .وهكذا وردت كنيته يف املصدر. ٢٨٠: خاص اخلاص)١٣٧(
 .٢٨١: املصدر نفسه)١٣٨(
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א א  א

  
)القرن السادس  (إحكام صنعة الكالم، أبو القاسم حممد بن عبدالغفور الكالعي اإلشبيلي األندلسي                    -١
 .م، دار الثقافة، بريوت١٩٦٦: حممد رضوان الداية، الطبعة األوىل: ، حتقيق
ـ ٥٣٨ –  ٤٦٧(أساس البالغة، جار اهللا حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي الزخمشري -٢ ، دار )هـ

 .م، القاهرة١٩٦٠: مطابع الشعب
 –  ٣٦٨(االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبدالرب القرطيب                        -٣
 .علي حممد البجاوي، مكتبة ضة مصر ومطبعتها، القاهرة: ، حتقيق)هـ٤٦٣
٦٣٠  -٥٥٥(أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين األثري أبو احلسن علي بن حممد اجلـزري                     -٤
 .حممد إبراهيم البنا، وحممد أمحد عاشور، وحممود عبدالوهاب فايد، دار الشعب، القاهرة: حتقيق). هـ

: ، حققـه )هـ٨٥٢ –  ٧٧٣(اإلصابة يف متييز الصحابــة، أمحد بن علي بن حجر العسقالين   -٥
م، دار الكتب العلمية،      ١٩٩٥=  هـ١٤١٥:  عادل أمحد عبداملوجود، وعلي حممد معوض، الطبعة األوىل           

 .بريوت، لبنان
ـ ١٣٩٦ –  ١٣١٠(، خري الدين الزركلـي  )قاموس تراجم(األعالم -٦ ، )١٩٧٦ –  ١٨٩٣=  هـ

 .م، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان١٩٨٦: الطبعة السابعة
= هــ  ١٤٠٨ –  ١٣٢٣(أعالم النساء يف عاملي العرب واإلســـالم، عمر رضا كحالـة     -٧
 .بريوت –م، مؤسسة الرسالة ١٩٨٢ = ١٤٠٢: ، الطبعة الرابعة)م١٩٨٧ -١٩٠٥
 =هـ  ١٣٨١:  ، الطبعة الثالثة)هـ٣٥٦ –  ٢٨٤(األغاين، أبو الفرج األصبهاين علي بن احلسني -٨
 .م، دار الثقافة، بريوت١٩٦٢
٥٢١ –  ٤٤٤(االقتضاب يف شرح أدب الكُتاب، أبو حممد عبداهللا بن حممد بن السيد البطليوسي   -٩
: األستاذ مصطفى السقا، والدكتور حامد عبدايد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القـاهرة                   :  حققه). هـ

 .م١٩٨٣  - ١٩٨١
(عبدايـد قطــامش  :  ، حتقيق)هـ٢٢٤ –  ١٥١(األمثال، أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي -١٠
م، جامعـة امللـك      ١٩٨٠=  هــ   ١٤٠٠:  ، الطبعــة األوىل    )م١٩٩٣  -٠٠٠=  هـ  ١٤١٤-٠٠٠

 .دار املأمون للتراث، دمشق: عبدالعزيز، مكة املكرمة، طبع
جة عبدالغفور احلديثي،     .  د:  حياته وشعره، دراسة وحتقيق    )  هـ٨  -٠٠٠(أمية بن أيب الصلت       -١١

 .م، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد١٩٩١  :الطبعة الثانية
: ، حققـه )هـ٢٥٥ –  ١٥٠(البيان والتبيني، أبو عثمان عمــرو بن حبر بن حمبوب اجلاحظ -١٢

= هــ  ١٣٨٠:  ، الطبعة الثانية)م١٩٨٨ –  ١٩٠٩=  هـ ١٤٠٨  -١٣٢٧(عبدالسالم حممد هارون 
 .م، مكتبة اخلاجني مبصر، ومكتبة املثىن ببغداد١٩٦٠
شوقي ضيف، الطبعة الثامنــة، دار املعــارف،          .  تاريخ األدب العريب، العصر العباسي األول، د           -١٣
 .القاهرة
٣١٠ –  ٢٢٤(، أبو جعفر حممد بن جرير الطـربي )تاريــخ الطربي(تاريخ الرسل وامللوك -١٤
: ، الطبعــة األوىل)م١٩٨١  -١٩٠٥=  هـ ١٤٠١ –  ١٣٢٢(حممد أبو الفضل إبراهيم :  ، حتقيق)هـ
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 .م، دار املعارف مبصر١٩٦٠
، الطبعــة )م١٩١٤  -١٨٦١=  هــ  ١٣٣٢ –  ١٢٧٨(تاريخ اللغة العربية، جورجي زيدان -١٥
 .م، مطبعة اهلالل، مصر١٩٠٤: األوىل

ت (تاريخ اليعقويب أمحد بن أيب يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب الكاتـب                        -١٦
 .، دار صادر، بريوت)هـ٢٩٢بعد 

٤٢٩ –  ٣٥٠(حتفة الوزراء املنســوب إىل أيب منصور عبدامللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب -١٧
فار، الطبعــة األوىل                :  ، حتقيق )هـ م، وزارة  ١٩٧٧:  حبيب علي الراوي، والدكتورة ابتسام مرهون الص

 .األوقاف، بغداد، مطبعة العاين
عبـدالوهاب   :  ، حتقيق)هـ٨٥٢ –  ٧٧٣(تقريب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر العسقالين -١٨

 .م١٩٧٥= هـ ١٣٩٥: عبداللطيف ، مصورة عن الطبعة الثانية
ـ ٤٢٩ –  ٣٥٠٠أبو منصور عبدامللك بن حممد بن إمساعيل الثعـاليب   .  التمثيل واحملاضرة-١٩ ). هـ
: ، الطبعــة األوىل)م١٩٩٤ –  ١٩٣٧=  هــ  ١٤١٤ –  ١٣٥٦(عبدالفتاح حممد احللــو :  حتقيــق
 .م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة١٩٦١= هـ ١٣٨١
 –، دار صــادر  )هـ٨٥٢ –  ٧٧٣(ذيب التهذيب؛ أمحد بن علي بن حجر العسقالين حجر -٢٠
: حيدر آباد الدكن، اهلند      –نسخة مصورة من الطبعة األوىل مبطبعة جملس دائرة املعارف النظامية                       .  بريوت
 .هـ١٣٢٥
: ، حتقـــيق)هـ٣٧٠ –  ٢٧٢(ذيــب اللــغة، أبو منصــور حممد بن أمحد األزهري -٢١

: ، وآخــرين، الطبعـة األوىل   )م١٩٨٨ –  ١٩٠٩=  هــ  ١٤٠٨ –  ١٣٢٧(عبدالسالم حممد هارون 
 .م، دار القومية العربية للطباعة، القاهرة١٩٦٤= هـ ١٣٨٤
م، مصطفـى   ١٩٧١=  هــ   ١٣٩١:  مجهرة رسائل العرب ، أمحد زكي صفوت، الطبعة الثانية             -٢٢

 .القاهرة –البايب احلليب 
٤٢٩ –  ٣٥٠(خاص اخلاص، أبو منصور عبدامللك بن حمــمد بن إمساعـــيل الثعــاليب  -٢٣
م، جملس دائرة املعارف     ١٩٨٤=  هـ  ١٤٠٥:  صادق النقوي، الطبعة األوىل       .  د:  حققه وعلق عليه   ). هـ

 .العثمانية حبيدر آباد الدكن، اهلند
 –  ٠٠٠(اخلراج وصناعة الكتابة، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب البغدادي                       -٢٤
 .م، بغداد١٩٨١: دار الرشيد للنشر. حممد حسني الزبيدي. د: حتقيق). هـ٣٣٧

= هـ ١٠٩٣ –  ١٠٣٠(خزانة األدب، ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي -٢٥
 –  ١٩٠٩=  هــ  ١٤٠٨–  ١٣٢٧(عبدالسالم حممـد هــارون  :  ، حتقيق وشرح)م١٦٨٢ –  ١٦٢٠
 .م، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ومكتبة اخلاجني، القاهرة١٩٨٦ – ١٩٧٩: ، الطبعة األوىل)م١٩٨٨
خالصة تذهيب ذيب الكمال يف أمساء الرجال، صفي الدين أمحد بن عبداهللا اخلزرجي األنصاري                     -٢٦

 .م، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب١٩٧١= هـ ١٣٩١: ، الطبعة الثانية)هـ٩٢٣بعد  – ٩٠٠(
هـ ١٤٠٤  -١٣٢٦(حسن كامل الصيــريف      :  ، حتقيق )هـ٢٨٤  -٢٠٦(ديوان البحتري    -٢٧

 .، دار املعارف مبصر )م١٩٨٤ -١٩٠٨= 
٢٨- ويدقْبة الععبدالقدوس ناجي أبــو .  د:  ، حققه)هـ١١٧ –  ٧٧(ديوان ذي الرمة غيالن بن ع
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 .م، جممع اللغة العربية بدمش، سورية١٩٧٢= هـ ١٣٩٢: صاحل، الطبعة األوىل
زهر األكم يف األمثال واحلكم، أبو علي نور الدين احلسن بن مسعود بن حممــد اليوســي                        -٢٩

= هــ  ١٤٠١:  حممد األخضر، الطبعـة األوىل  .  حممد حجي، و د.  د:  حققه   ،)هـ١١٠٢ –  ١٠٤٠(
 .م، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب١٩٨١
الآليل يف شرح أمايل القايل، أبو عبيد عبداهللا بن عبـدالعزيز بــن حممــد البكــري       ([١])مسط-٣٠
هـ ١٣٩٨  -١٣٠٦(عبدالعزيز امليمين :  ، حتقيق)م١٠٩٤ –  ١٠٤٠=  هـ ٤٨٧ –  ٤٣٢(   األندلسي

، دار احلديث للطباعة والنشر والتوزيع           )م١٩٨٤=  هـ  ١٤٠٤:  ، الطبعة الثانية   )م١٩٧٨  -١٨٨٨=  
 .بريوت –

: ، حتقيـق )هـ٧٤٨ –  ٦٧٣(سري أعالم النبالء ، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب -٣١
 .م، مؤسسة الرسالة، بريوت١٩٨١= هـ ١٤٠١: جمموعة من احملققني، الطبعة األوىل

 –  ١٠٣٢(شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أبو الفالح عبداحلي بن العماد احلنبلي الدمشقي                    -٣٢
م، دار املسرية، بريوت، نسخة مصورة عن نشرة مكتبـة             ١٩٧٩=  هـ  ١٣٩٩:  ، الطبعة الثانية     )١٠٨٩

 .هـ١٣٥٠: القدسي، عام
، حممد إمساعيل عبداهللا الصاوي، دار األندلسي للطباعـة         )هـ١١٦  -٣٣(شرح ديوان جرير     -٣٣

 .والنشر، بريوت
: إحسان عباس، الطبعة الثانية       .  د:  ، حققه  )هـ٤١  -٠٠٠(شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري           -٣٤
 .م، وزارة اإلعالم، الكويت١٩٨٤
= هـ ١٣٦٣ –  ١٢٩٣(عبدالرمحن الربقوقي :  ، وضعه)هـ٣٥٤ –  ٣٠٣(شرح ديوان املتنيب -٣٥
 .، مطبعة السعادة، القاهرة)م١٩٤٤ – ١٨٧٦
، )القرن السابع والقرن الثـامن      (شرح املضنون به على غري أهله، عبيداهللا بن عبدالكايف العبدي             -٣٦

 .مكتبة دار البيان ببغداد، ودار صعب ببريوت 
أمحد حممـد  :  ، حتقيق)هـ٢٧٦ –  ٢١٣(الشعر والشعراء، أبو حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة -٣٧
، دار املعارف ١٩٦٧ –  ١٩٦٦:  ، الطبعة الثانية)م١٩٥٨ –  ١٨٩٢=  هـ ١٣٧٧ –  ١٣٠٩(شاكر 
 .مبصر

: السيد أمحد صـقر  :  ، حتقيق)هـ٣٩٥ –  ٠٠٠(الصاحيب، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا -٣٨
 .م، عيسى البايب احلليب١٩٧٧القاهرة 
، )هـ٨٢١ –هـ ٧٥٦(صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، أبو العباس أمحد بن علي القَلْقَشندي -٣٩

، نسخة مصــورة    )اهليئة املصرية العامة للكتاب   (املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر           
 .عن الطبعة األمريية

أكرم ضياء :  ، حققه)هـ٢٤٠ –  ١٦٠(أبو عمرو خليفة بن خياط :  الطبقات، شباب العصفري  -٤٠
 .م، مطبعة العاين، بغداد١٩٦٧= هـ ١٣٨٧: العمري، الطبعة األوىل

ـ ٢٣٠ –  ١٦٨(الطبقات الكربى، أبو عبداهللا حممد بن سعد بن منيع الزهــري -٤١ كاتـب  )  هـ
 .م، بريوت١٩٦٠= هـ ١٣٨٠: ، دار صادر ودار بريوت )هـ٢٠٧ – ١٣٠(الواقدي 
: ، حتقيق)هـ٧٤٨ –  ٦٧٣(العرب يف خرب من غرب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب -٤٢
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، ورشــاد )م١٩٦٧ –  ١٩١٦=  هــ  ١٣٨٧ – ١٣٣٤(صالح الدين املنجد، وفــؤاد السيــد
م، وزارة اإلعـالم،   ١٩٨٤:  ، الطبعة الثانية)م١٩٧٥ –  ١٩١٧=  هـ ١٣٩٤ –  ١٣٣٥(عبداملطلب 

 .الكويت، مطبعة حكومة الكويت
أمحـد  :  ، حققه)هـ٣٢٧ –  ٢٤٦(العقد الفريد، أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي -٤٣

 –  ١٩٠٠=  هـ ١٣٦٦ –  ١٣١٨(، وأمحد الزين )م١٩٥٤ –  ١٨٧٨=  هـ ١٣٧٣ –  ١٢٩٥أمني 
، وعبدالسالم حممد هارون )م١٩٩٤ –  ١٩٠٢=  هـ ١٤١٤ –  ١٣٢٠(، وإبراهيم األبياري )م١٩٤٧

م، جلنة التأليــف ١٩٦٥=  هـ ١٣٨٤:  ، الطبعة الثالثة)م١٩٨٨ –  ١٩٠٩=  هـ ١٤٠٨ –  ١٣٢٧(
 .والترمجة والنشر، القاهرة

عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري، ابن سيد الناس أبو الفتح حممد ابن حممد بن حممد                          -٤٤
 .هـ، القاهرة١٣٥٦: ، مكتبة القدسي)هـ٧٣٤ -٦٧١(األندلسي اإلشبيلي املصري 

، وزارة الثقافة واإلرشاد )هـ٢٧٦ –  ٢١٣(عيون األخبار، أبو حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة -٤٥
القومي، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر، القاهرة، نسخة مصورة عن طبعة دار                      

 .الكتب املصرية
ـ ٢٩١حنو   –  ٠٠٠(الفاخر، أبو طالب املفضل بن سلمة بن عاصم       -٤٦ عبدالعليـم  :  ، حتقيــق )هـ

 .م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة١٩٦٠= هـ ١٣٨٠: الطحاوي، الطبعة األوىل
: ، راجعه وعلــق عليـه  )هـ٢٧٩ –  ٠٠٠(فتوح البلدان، أبو احلسن أمحد بن حيىي البالذري -٤٧

 .م، مصر١٩٥٩: رضوان حممد رضوان، مطبعة السعادة
: ، حتقيـق )هـ٤٣٨ –  ٠٠٠(الفهرست، أبو الفرج حممد بن إسحاق بن حممد الندمي البغدادي -٤٨

 .رضا جتدد،كراجي، باكستان
إحسـان   .  د:  ، حتقيق )هـ٧٦٤  -٠٠٠(فوات الوفيات والذيل عليها، حممد بن شاكر الكتيب              -٤٩

 .م، دار الثقافة، بريوت١٩٧٣: عباس، الطبعة األوىل
الكامل يف التاريخ، ابن األثري عز الدين علي بن حممد بن حممد بن عبــدالكرمي بــن عبدالواحـد             -٥٠

م، دار صادر، ودار بريوت، ١٩٦٥=  هـ ١٣٨٥:  ، الطبعة األوىل)هـ٦٣٠ –  ٥٥٥(الشيباين اجلزري 
 .بريوت
: ، حققه  )هـ٦٢٢  -٥٤٣(كتاب اآلداب، أبو الفضل جعفر بن حممد أيب عبداهللا مشس اخلالفة                -٥١

عبدالرمحن بن ناصر السعيد، رسالة ماجستري مقدمة إىل قسم األدب يف كلية اللغة العربية جبامعة اإلمــام                        
 .هـ١٤٢١: حممد ابن سعود اإلسالمية عام

حنو   –  ٠٠٠(الكتابة والشعر، أبو هالل احلسن بن عبداهللا بن سهل العسكري                :  كتاب الصناعتني    -٥٢
 –  ١٩٠٥=  هـ ١٤٠١ –  ١٣٢٢(علي حممد البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم :  ، حتقيق)هـ٤٠٠
 .، عيسى البايب احلليب، القاهرة)م١٩٨١
: ، حتقيق)هـ٤٢٩ –  ٣٥٠(لطائف اللطف، أبو منصور عبدامللك بن حممد النيسابوري الثعاليب -٥٣

 .م، دار املسرية، بريوت١٩٨٧= هـ ١٤٠٧: عمر األسعد، الطبعة الثانية. د
): أبريل(هـ، نيسان   ١٤٠٦:  ، رجب ٦١:  جملة جممع اللغة العربية بدمشق، اجلزء الثاين، الد             -٥٤
 .م١٩٨٦
: ، حتقيـق  )هـ٥١٨  -٠٠٠(جممع األمثال، أبو الفضــل أمحد بن حممد امليداين النيسابوري              -٥٥

 –  ١٩٧٨:  ، الطبعــة األوىل)م١٩٨١ –  ١٩٠٥=  هــ  ١٤٠١ –  ١٣٢٢(حممد أبو الفضل إبراهيم 
 .م، عيسى البايب احلليب، القاهرة١٩٧٩
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الدكتور حممد محيد اهللا،     :  جممـــوعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، مجعها           -٥٦
 .م، دار اإلرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان١٩٦٩= هـ ١٣٨٩: الطبعة الثالثة

: حتقيـق )  هـ٢٤٥ –  ٠٠٠(احملرب، أبو جعفر حممد بن حبيب بن أمية بن عمر اهلامشي البغدادي -٥٧
م، مجعية دائرة املعارف العثمانية، حيــدر         ١٩٤٢=  هـ  ١٣٦١:  الطبعة األوىل .  إيلزه ليحـنت شتيتر   .  د

 .آباد الدكن، اهلند
٣٤٦ –  ٠٠٠(  مروج الذهب ومعادن اجلوهـر، أبو احلسن علي بن احلسني بن علي املسعودي -٥٨
، الطبعــة )م١٩٧٣ –  ١٩٠٠=  هــ  ١٣٩٣ –  ١٣١٨(حممد حميي الدين عبداحلميـد  :  ، حتقيق)هـ

 .م، مطبعة السعادة مبصر١٩٦٤= هـ ١٣٨٤: الرابعة
٨٥٠  –  ٧٩٠(املستطرف يف كل فن مستظـرف، شهاب الدين حممد بن أمحد األيشيهي احمللي                 -٥٩
 .م، مصطفى البايب احلليب١٩٥٢= هـ ١٣٧١: ، القاهرة)هـ

م، ١٩٦٩:  مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية، الدكتور ناصر الدين األسد، الطبعة الرابعة                  -٦٠
 .دار املعارف مبصر

  
ثروت عكاشة، .  د:  ، حتقيق)هـ٢٧٦ –  ٢١٣(املعارف، أبو حممـد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة -٦١

 .م، دار املعارف مبصر، القاهرة١٩٦٩. الطبعة الثانية
٦٢٦ –  ٥٧٤(معجم البلدان، شهاب الدين ياقوت بن عبداهللا احلمـــوي الرومي البغدادي -٦٢
 .م، دار صادر، ودار بريوت، بريوت١٩٥٧= هـ ١٣٧٦: ، الطبعة األوىل)هـ

سامل :  حتقيق). هـ٣٨٤ –  ٢٩٦(معجم الشعراء، حممد بن عمران بن موسى املرزباين البغدادي -٦٣
 .هـ، القاهرة١٣٥٤: مكتبة القدسي). م١٩٥٣ – ١٨٧٢) (فريتس كرنكو(الكرنكوي 
ـ ٣٩٥  -٠٠٠(معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بـن زكريـا                  -٦٤ : ، حتقيـق  )هـ

= هـ ١٣٨٩:  ، الطبعة الثانية)م١٩٨٨ –  ١٩٠٩=  هـ ١٤٠٨ –  ١٣٢٧(عبدالسالم حممـد هارون 
 .م، مكتبة ومطبعة مصطفى احلليب، القاهرة١٩٦٩
 –  ١٣١٩(علـي عبدالواحــد وايف   .  د:  ، حتقيق)هـ٨٠٨ –  ٧٣٢(مقدمة ابن خلــدون -٦٥
 .، دار ضة مصر، القاهرة١٩٨١: ، الطبعة الثانية)م١٩٩٢ – ١٩٠١= هـ ١٤١٢
ـ ٣٧٠  -٠٠٠(املؤتلف واملختلف، أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي            -٦٦ أمحـد  :  ، حتقيـق    )هـ

١٩٦١=  هـ ١٣٨١:  ، الطبعة األوىل)١٩٨١ –  ١٩١٦=  هـ ١٤٠١ –  ١٣٣٥(عبدالستار فراج 
 .م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة

عدد من احملققني، الطبعة      :  ، حتقيق )هـ٤٢١  -٠٠٠(نثر الدر، أبو سعد منصور بن احلسني اآليب             -٦٧
 .م، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة١٩٩٠ – ١٩٨١: األوىل

٨٧٤ –  ٨١٣(النجوم الزاهــرة يف ملوك مصر والقاهرة، أبو احملاسن يوسف بن تغري بردي -٦٨
، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب املصرية، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، املؤسـسة املصريـة                           )هـ

 .العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر، القاهرة
جمموعة من :  حتقيق). هـ٧٦٤ –  ٦٩٦(الوايف بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي -٦٩
 .أملانيا –شتوتغارت  –فيسبادن . م١٩٨٨ – ١٩٧٩= هـ ١٤٠٨ –هـ ١٣٩٩. احملققني
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عبداهللا :  حتقيق). هـ٣٣١ –  ٠٠٠(الوزراء والكتاب، أبو عبداهللا حممد بن عبدوس اجلهشياري -٧٠
 .م، مطبعة أمحد حنفي مبصر١٩٣٨= هـ ١٣٥٧: إمساعيل الصاوي، الطبعة األوىل

مصطفى :  ، حققه  )هـ٣٣١  -٠٠٠(الوزراء والكتاب، أبو عبداهللا حممد بن عبدوس اجلهشياري            -٧١
م، شركة مصطفـى     ١٩٨٠=  هـ  ١٤٠١:  السقا، وإبراهيم األبياري، وعبد احلفيظ شليب، الطبعة الثانية                

 .احلليب، القاهرة
ـ ٦٨١ –  ٦٠٨(وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس أمحد بن حممد بن خلكان -٧٢ ، )هـ
 .، دار صادر، بريوت، لبنان)م١٩٧٧= هـ ١٣٩٧: إحسان عباس، الطبعة األوىل. د: حتقيـق
(عبدالسالم حممـد هــارون  :  حققه)  هـ٢١٢ –  ٠٠٠(وقعة صفني، نصر بن مزاحم املنقري -٧٣
م، مكتبة اخلاجني، ١٩٨١=  هـ ١٤٠١:  ، الطبعة الثالثة)م١٩٨٨ –  ١٩٢٧=  هـ ١٤٠٨ –  ١٣٢٧
 .القاهرة
 -٣٥٠(يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر، أبو منصور عبدامللك بن حممد بن إمساعيل الثعــاليب                      -٧٤
، الطبعــة  )م١٩٧٣  -١٩٠٠=  هـ  ١٣٩٣  -١٣١٨(حممد حميي الدين عبداحلميد      :  ، حتقيق )هـ٤٢٩
 .م، نسخة مصورة، دار الفكر، بريوت ١٩٧٣= هـ١٣٩٢: الثانية
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