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 ممخص لا

، حيث تبرز اىمية البحث  النسق الديني في الشعر االندلسيييدف البحث الحالي الى التعرف عمى 
الديني في الشعر االندلسي، والذي يشكل نسقا قارًا في الوعي  لوقوف عمى اىم مظاىر النسقفي ا

الشخصيات، وال وعي المجتمع بشكل عام . لكون النسق الديني يشكل حضورًا فعااًل في كتابات 
العديد من الشعراء، فيو يستميم كتاباتو من الثقافة والسياسة والدين. السائد في المجتمع. فالنسق 

عال، أو االقوال الديني نظامًا قارًا في العمق الثقافي لممجتمع ويتجسد في العمل السردي من خالل األف
 . ي يمقيا المؤلف عمى تمك الشخصياتالتي تصدر عن الشخصيات او الت

 وقد توصمت الباحثة الى مجموعة من النتائج االتية : 
. يمثل النسق الديني نسقا قارًا في ال وعي الشخصيات السردية التي تتحرك ضمن أطر وثقافة ٔ

 الضامن ليا. المجتمع
بعد ان رصدىا في حركة المجتمع من حولو  ديوان شعريالديني في النسق  ابن خفاجة. وظف ٕ

 فالنسق الديني يعد أىم المرتكزات التي تدور حوليا الثوابت الفكرية لمعظم المجتمعات االنسانية.
 الكممات المفتاحية : النسق الديني ، الشعر االندلسي ، ابن خفاجة .
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ABSTRACT  

The current research aims to identify the religious pattern in Andalusian 

poetry, where the importance of the research is to identify the most important 

aspects of the religious pattern in Andalusian poetry, which constitutes a 

persistent pattern in the unconscious of the characters, and the awareness of 

society in general. Because the religious system is an active presence in the 

writings of many poets, he draws inspiration from his writings from culture, 

politics and religion. prevalent in society. The religious system is a 

permanent system in the cultural depth of society and is embodied in the 
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narrative work through the actions, or the words that are issued by the 

characters or that the author throws on those characters. 

The researcher reached a set of the following results: 

1. The religious pattern represents a persistent pattern in the unconsciousness 

of the narrative personalities who move within the frameworks and culture of 

the guarantor society. 

2. Ibn Khafajah employed the religious pattern in his collection of stories 

after monitoring it in the movement of the society around him. The religious 

pattern is the most important pillar around which the intellectual constants of 

most human societies revolve. 

Keywords: Religious system, Andalusian poetry, Ibn Khafajah. 
 املقدمت

حوليا الثوابت الفكرية واالجتماعية حيث يمثل النسق الديني أىم المرتكزات التي تدور 
تمثل التوجيات الدينية المحور االساسي ألغمب سموكيات أفراد المجتمع, لذا نجد أن 
معظم نشاطات األفراد تقوم عمى مرتكزات الدين, وأن المجتمعات األنسانية تمر بمراحل 

الديني واإليديولوجي  تاريخية يكون فييا الدين واإليديولوجية شيئا واحدًا فيتوحد النسق
ويكون الفكر الموجو لمفعل والسموك ذا طابع ديني فال نكاد نفصل بين ما ىو من 
صميم المعتقد الديني وبين االفكار والمعتقدات والمبادئ اإليديولوجية في مجتمع معين. 
وقد ظل الدين بكل جوانبو مبحثًا يثير انشغاالت الباحثين والمفكرين منذ القدم, حيث 

فوا عمى محاولة تفسيره وفيم عناصره وكشف بداياتو ونشأتو, ورصد ابعاده وحدوده, عك
وبالرغم من ان المجتمعات الحديثة قد وقفت من الدين مواقف شتى, فإنو ظل يمتمك 
بقاءه ودوامو عمى ىرم القضايا العامة والمسائل البارزة المطروحة في كل المجاالت 

ادية... وغيرىا. وقد كان الدين في السابق المصدر السياسية منيا والعممية واالقتص
األساس لمقانون, والذي ىو وسيمة ضبط ميمة لممجتمع. فالقانون المصري وكذلك 
البابمي واليندي واليوناني كان ينظر إلييا عمى انيا من صنع اآللية, وكان وما زال 

 .يستشار رجل الدين في أمور المجتمع السياسية واالجتماعية
 البحث  اهميت

يعد النص اعادة إنتاج األنساق األيديولوجية، فال يوجد نص يخمو من االيديولوجيا أو 
رمي إليو. فالعديد من النصوص الثقافية عند انطالقتيا األولى لم تكن يدون نسق فكري 
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والشعر االندلسي عبثية بل تنطوي عمى انساق معينو يحاول الكاتب تمريرىا لممتمقي، 
العديد من االفكار الميمة والحساسة ذات الطابع االيديولوجي، التي  حمل في طياتوي

تظير من خالل انساق مضمرة داخل النص تخص األفكار والمعتقدات والعقائد، 
والسياسة، والتيارات الدينية، واالجتماعية والثقافية المختمفة التي تسود في مجتمع 

 معينة.
، الشعر االندلسياىر النسق الديني في اذا سعت ىذه الدراسة لموقوف عمى اىم مظ 

والذي يشكل نسقا قارًا في الوعي الشخصيات، وال وعي المجتمع بشكل عام . لكون 
، فيو يستميم كتاباتو العديد من الشعراءالنسق الديني يشكل حضورًا فعااًل في كتابات 

قارًا في العمق  من الثقافة والسياسة والدين. السائد في المجتمع. فالنسق الديني نظاماً 
الثقافي لممجتمع ويتجسد في العمل السردي من خالل األفعال، أو االقوال التي تصدر 

 عمى تمك الشخصيات. عن الشخصيات او التي يمقيا المؤلف
 هدف البحث
 .النسق الديني في الشعر االندلسيالتعرف عمى 

 النسق الديني :اوال 
اجتماعي بطبعو، يمارس في ىذا الكون طقوسو وشعائره الدينية، اإلنسان كائن حي، 

التي تنظم عالقتو بالكون، وتوفر لو الضمانات الذىنية والنفسة تجاه المستقبل، واألرض 
العربية ىي ميد األنبياء والمرسمين، ومن المعموم أن الدين يشغل مساحة كبيرة من حياة 

انبو مبحثا يثير انشغال الباحثين والمفكرين منذ بكل جو  ولقد ظل الديناألسرة العربية، "
القديم، حيث عكفوا عمى محاولة تفسيره وفيم عناصره، وكشف بداياتو ونشأتو، ورصد 
أبعاده وحدوده. وبالرغم من أن المجتمعات الحديثة قد وقفت من الدين مواقف شتى، إال 

المطروحة في كل المجاالت أن بقاءه ودوامو عمى ىرم القضايا اليامة والمسائل البارزة 
السياسية منيا والعممية واالقتصادية... ثبت مكانة الدين وأىميتو في ماضي البشرية 

 . (ٔ)وحاضرىا"
وىذا يدعونا إلى بيان مفيوم الدين، وقد عرفو التيانوي بأنو: "وضع إليي سائق لذوي 

وىذا يشتمل العقائد العقول باختيارىم إّياه إلى الّصالح في الحال والفالح في المآل. 
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واألعمال، ويطمق عمى كل مّمة كل نبي، وقد يخّص باإلسالم كما قال اهلل تعالى: }ِإنَّ 
لى النبي صمى اهلل عميو  ْسالُم، ويضاف إلى اهلل تعالى لصدوره عنو وا  الدِّيَن ِعْنَد المَِّو اإْلِ

لى األمة لتدينيم وانقيادىم"  .(ٕ)وسمم لظيوره منو وا 
احصة لشعر ابن خفاجة تكشف عن المصادر المتنوعة ليذا الشعر، كالقرآن والقراءة الف

الكريم وغيره، مما جعل النسق الديني واضحًا جميًا فيو، وقد ذكر ابن خفاجة في شعره 
 الدين صراحة، فقال:

 قال ابن خفاجة:
 (ٖ)فطاول النجم منار اليدى    وأحرز الدين معمى القداح

الدين في البيت عامة، وذلك لتشمل الدين اإلسالمي كمو، ، جاءت كممة (ٗ)أحرز: حاز
فيي ال تخص جانبًا واحدًا من جوانب الدين، فيو يمدح صديقو الفقيو قاضي القضاة 

 أبي أمية.
 ومن كالم ابن خفاجة صراحة عن الدين قولو:

 (٘)تنمييم الدنيا إلى صنياجة     والدين ينمييم إلى األنصار
بين االنتساب لمدين، واالنتساب في الدنيا، فيم في الدنيا تحدث الشاعر عن الفرق 

نسبيم إلى الصناىجة، وىم من أوفر قبائل البربر، وىم "أكثر أىل الغرب ليذا العيد 
وما بعده ال يكاد قطر من أقطاره يخمو من بطن من بطونيم في جبل أو بسيط، حتى 

أما بالنسبة لالنتساب الدين فيم  ،(ٙ)لقد زعم كثير من الناس أنيم الثمث من أمم البربر"
 أنصار الدين.

ويتضح من البيت أن المجتمع األندلسي في زمن ابن خفاجة كان يعمي من شأن 
االنتساب إلى الدين، وأن االنتساب إلى الدين أعمى من االنتساب إلى القبيمة، أو 

 العشيرة، وليذا كان الفخر بالدين أفضل من الفخر باألحساب واألنساب.
 ن حديث ابن خفاجة عن الدين قولو:وم

 (ٚ)دن دين معتمل في اهلل مبتيل     وعد من سر عمم ثم مختزن
، فالشاعر يحث عمى التدين، وأن يكون نشطًا في دينو، سواء (ٛ)المعتمل: دائب نشيط

 في العبادة، أو غيرىا، فمفظ الدين ىنا لفظ عام يشمل الدين كمو.
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اجة تحدث عن الدين صراحة، ويستخمص منو أن ومن خالل ما سبق يتضح أن ابن خف
الدين عند ابن خفاجة ىو عامل وشامل لكل ما جاءت بو الشريعة اإلسالمية، وىو 

 مجموعة من العقائد واألعمال، وقد جاء شعر ابن خفاجة بعدة أنساق دينية، وىي:
 صورة اهلل في شعر ابن خفاجة:

 (ٜ)من لمى الحسناءهلل نير سال في بطحاء           أشيى ورودًا 
اهلل عز وجل من القضايا العظيمة التي تيتم بيا المجتمعات عمى مر العصور 
والدىور، وىي قضية مصيرية، حيث إن كل ما في الوجود ال غنى لو عن اهلل تعالى، 
وقد تحدث ابن خفاجة عن اهلل تعالى من خالل حديثو عن النير، ففي ظل وصفو 

مالك الكون، فالنير لو، وىو مالكو، وىو جزء من األرض،  لمنير بين أن اهلل تعالى ىو
واألرض جزء من الكون، مما يفضي إلى نتيجة أن اهلل ىو خالق ىذا الكون، ومالك ما 
فيو، كما قال تعالى: }َوِلمَِّو ُمْمُك السََّمَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنُيَما َيْخُمُق َما َيَشاُء{]المائدة: 

ٔٚ.] 
هلل في المجتمع األندلسي في عصر ابن خفاجة، عمو شأن اإليمان باهلل ومن صورة ا

جل وعال، وأن تحركات اإلنسان وسكناتو تكون هلل جل وعال، فيحب هلل ويبغض هلل، 
 فقال:

 أرسي بو في اهلل طود سكينة       وعدالة وامتد حبل رجاء
 (ٓٔ)أبدا لو في اهلل وجو بشاشة         ووراء ستر الغيب عين بكاء

فحتى البشاشة، واالبتسامة في وجو الغير يحتسب القاضي عمى اهلل أجرىا، قال تعالى: 
[، فكل ٖٙٔ}ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلمَِّو َربِّ اْلَعاَلِميَن{ ]األنعام: 

 معامالتو االجتماعية هلل تعالى، حتى االبتسامة في وجوه اآلخرين.
 خفاجة:وقال ابن 

 (ٔٔ)متقمب في اهلل بين بشاشة          يندى اليشيم بيا وبين مضاء
 فكل ما ىو فيو من نعم فمن اهلل تعالى.

ويصف ابن خفاجة صورة اهلل تعالى في المجتمع األندلسي، وأن اهلل تعالى ىو من بيده 
 وحده غفران الذنوب، فقال:
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 (ٕٔ)ما أذنبناوقمت وحب الدمى ذنبو               أال غفر اهلل 
 الدمى: 

فقد دعا الشاعر لو بغفران الذنوب، وىذا اعتراف بأن اهلل من صفاتو أنو الغفور، وأنو 
ىو من يغفر الذنوب، وأن من أذنب عميو أن يتوب ويرجع إلى اهلل جل وعال، وىذا 
يبين  واقع المجتمع األندلسي الديني، وأنو يسير في العقيدة وفق ما جاء بو القرآن 

 يم، والسنة النبوية المطيرة.الكر 
 وقال ابن خفاجة:

 فممو قولي ما اىذبا              وهلل لفظي ما أعذبا
 (ٖٔ)وهلل در أخي سؤدد             رسا ىضبة وسرى كوكبا

ذا أراد (ٗٔ)فممو قولي، وهلل لفظي: تعجٌب وتحضيٌض   ، وفي ىذا تعظيم هلل جل وعال، وا 
ن كانت األشياء كميا لو تعالى وفي ممكتوتعظيم الشيء نسبو إلى اهلل عز وج  .(٘ٔ)ل، وا 

وقولو: هلل در أخي كممة تعجب واستعظام ومن عادتيم أن ينسبوا ما يعجبيم إلى اهلل 
، وفي ىذا بيان لمحالة الدينية لممجتمع األندلسي، وأنو عصر يغمب عميو (ٙٔ)سبحانو

ذا أعجبوا بشيء التدين، حتى شعرائيم في تعجبيم ينسبون كل شيء هلل جل وعال ، وا 
 أضافوه إلى اهلل.
 وقال ابن خفاجة:

 (ٚٔ)ولو أن غير اهلل كان أصابو    لجاشت نفوس ال تفاد صعاب
، والبيت يبين شيوع (ٜٔ)، وصعب الشيء صعوبة، أي أشتد(ٛٔ)جاشت: ىاج واضطربت

عقيدة القضاء والقدر، واإليمان بيا في المجتمع األندلسي في عصر ابن خفاجة، فيو 
يوضح أنو إذا كان األمر من اهلل، رضخت لو النفوس، وأذعنت لو القموب، بخالف ما 
لو كان األمر من عند غير اهلل تعالى، وفي ىذا تقرير لعقيدة التوحيد الصافية النقية، 
واإليمان بالقضاء والقدر، وىذا يميق بذلك العصر، عصر المرابطين، الذين لو دور 

لناس، وتعميم الناس أمور دينيم، فمقد أعمت دولة المرابطين كبير في نشر العقيدة بين ا
 .(ٕٓ)من العمماء، وكان ليم بصماتيم في شتى مناحي الحياة االجتماعية
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واإليمان بالقدر ىو األصل السادس من أصول اإليمان، ففي حديث اإليمان:" َفَأْخِبْرِني 
يَماِن، َقاَل:  ِئَكِتِو، َوُكتُِبِو، َوُرُسِمِو، َواْلَيْوِم اآْلِخِر، َوُتْؤِمَن َأْن ُتْؤِمَن ِباهلِل، َوَماَل »َعِن اإْلِ

 .(ٕٔ)، َقاَل: َصَدْقَت"«ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّهِ 
 قال ابن خفاجة:

 (ٕٕ)ال والذي تجمى الكروب      بو وتنفرج الخطوب
يقسم ابن خفاجة بمفرج الخطوب، ومزيل الكروب، وىو اهلل جل وعال، وفيو ىذا بيان 
لعقيدة التوحيد الصافية التي سادت في ذلك المجتمع، فال يحمفون بغير اهلل تعالى، وال 
يقصدون غير اهلل في تفريج الكروب، فمن يذىب الغم واليم سوى اهلل تعالى، ال ممك 

 مقرب، وال نبي مرسل. 
دث ابن خفاجة عن صفات اهلل تعالى وأنو يعفو ويصفح، فاهلل عز وجل لو بمغت وتح

 ذنوب اإلنسان عنان السماء، ثم جاءه تائبًا عفا اهلل عنو وصفح، قال ابن خفاجة:
 (ٖٕ)وأشفق من موت الصبا ثم إنني  آلمل أن اهلل يعفو ويصفح

حانو ىو الخالق، لو ويتوالى حديث ابن خفاجة عن اهلل تعالى، وتصوره لو، وأنو سب
 القدرة المطمقة، فقال:

 (ٕٗ)أال نسخ اهلل القطار حجارة    تصوب عمينا والغمام غموما
قادر عمى أن يحول الماء حجارة،  -عز وجل–، فاهلل (ٕ٘)الُقَطار: ىو القميل من الماء

وىذا من قدرة اهلل المطمقة، فالبيت فيو إشارة إلى تصور أىل األندلس عن اهلل تعالى، 
 وأنيم مسممون، موحدون، وليس ممحدين، فيم يؤمنون بأن اهلل عمى كل شيء قدير.

 وقال خفاجة: 
 (ٕٙ)وىل أنت إال رحمة اهلل تنكفي     عذابًا عمى أىل المعاصي تنكفي

يمدح ابن خفاجة بيذا البيت القائد أبا إسحاق، بأنو رحمة من اهلل عمى عباده، ومع ذلك 
فيو رحمة لمطائعين، وعذاب عمى العاصين، وفي ىذا فيو عذاب عمى أىل المعاصي، 

 [ٖٔإثبات لصفة الرحمة هلل جل وعال، قال تعالى:  }َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم{ ]آل عمران: 
ومن تصورات المجتمع األندلسي هلل تعالى، أنو المستحق لمعبادة، وأنو ال يصح أن 

 و ابن خفاجة بقولو:يكون اإلنسان متذبذبًا في عبادة ربو، وىو ما عبر عن
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 (ٕٚ)مؤدبًا لو كان مستعبدًا         لم يعبد اهلل عمى حرف
وكأن ابن خفاجة يتمثل قول اهلل تعالى: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد المََّو َعَمى َحْرٍف{ ]الحج: 

 .(ٕٛ)[، أي "أنيم عبدوه عمى وجو الشك، ال عمى اليقين والتسميم ألمره"ٔٔ
تو هلل جل وعال ال بد أن يكون موقنًا، مسممًا ألمره، وىذه العبارة التي فاإلنسان في عباد 

 اقترضيا لوصف الفرس تشير إلى ما الحالة الدينية المنتشرة في ذلك العصر.
 ويصور ابن خفاجة الل جل وعال بقولو:

 كفى حكمة هلل أنك صائر             ترابًا  كما سواك قبل فعدلك
ن شئت مرأى كيف كون ث  انيًا       فدونك فانظر كيف كون أولكوا 

 (ٜٕ)فيل أنت في دار الفناء مميد           محمك في دار البقاء ومنزلك؟
فاهلل عز وجل في تصور ىذا المجتمع ىو الذي إليو المرجع والمصير، قال تعالى: 

لى اهلل المصير{ ]آل عمران:  [، فكل الناس مرجعيم ومصيرىم ٕٛ}ويحذركم اهلل نفسو وا 
 .(ٖٓ)عد الموت إلى اهلل جل وعالب

كما أنو سبحانو وتعالى ىو الذي خمق اإلنسان فسواه فعدلو، قال تعالى: }الذي خمقك 
[، فسوى أعضاءه بحسب الحاجة وعدليا في المماثمة ال ٚفسواك فعدلك {]االنفطار: 

  .(ٖٔ)تفضل يد عمى يد , وال رجل عمى رجل
ثم أرشدىم إلى األدلة عمى وجود اهلل تعالى وقدرتو، وأن اإلنسان كي يعرف اهلل عميو أن 
ينظر إلى خمق اهلل من حولو، وكيف بدأ خمقيا، وأن من قدر عمى الخمق قدر عمى 
اإلعادة، فيو المبدئ المعيد، }وىو الذي يبدأ الخمق ثم يعيده وىو أىون عميو{ ]الروم: 

 .(ٕٖ)ق أىون من مبدئو[، بل إن إعادة الخمٕٚ
ومن خالل تمك األبيات ندرك تصور ابن خفاجة، والمجتمع األندلسي عن اهلل تبارك 
وتعالى، وصورتو في ذلك المجتمع، فيو سبحانو الخالق، وأنو يحيي الناس بعد موتيم، 
فيعيدىم أحياء مرة أخرى، وىذا من قدرة اهلل تعالى المطمقة، وىذا يدل عمى سالمة 

 صحتيا في ذلك العصر، وأنو عصر تشيع فيو العقيدة الصحيحة.العقيدة و 
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 صورة احلياة اآلخرةثانيا : 
الركن الخامس من أركان اإليمان: اإليمان باليوم اآلخر، وىو التصديق الجازم بإتيانو 
ال محالة، والعمل بموجب ذلك. ويدخل في ذلك اإليمان بأشراط الساعة وأماراتيا التي 

محالة. وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابو ونعيمو وبالنفخ في تكون قبميا ال 
الصور وخروج الخالئق من القبور وما في موقف القيامة من األىوال واألفزاع وتفاصيل 
المحشر: نشر الصحف، ووضع الموازين، وبالصراط والحوض، والشفاعة وغيرىا، 

ز وجل، وبالنار وعذابيا الذي أشده وبالجنة ونعيميا الذي أعاله النظر إلى وجو اهلل ع
 .(ٖٖ)حجبيم عن ربيم عز وجل

وقد نقل ابن خفاجة موقفو وموقف المجتمع األندلسي في ذلك العصر من عقيدة الدار 
 فقال:اآلخرة بجميع مراحميا، 

 (ٖٗ)أال قصر كل بقاء ذىاب   وعمران كل حياة خراب
خراب، وأن ىذه الحياة الدنيا بين ابن خفاجة إن كل شيء إلى زوال، وكل عمار إلى 

تنتيي، وكل صائر إلى الدار اآلخرة، وىذه العقيدة شيء مترسخ في نفوس أفراد 
المجتمع األندلسي في ذلك العصر، فيذا الحياة الدنيا ىي قنطرة اآلخرة، وىي السفينة 
التي يركبيا كل واحد منيا ليصل إلى شاطئ الدار اآلخر، وىو ما صوره ابن خفاجة 

 و:بقول
 (ٖ٘)وىل من سرور أو أمان لعاقل   ومفضي عبور العابرين إلى الموت

فالعاقل الذي ال يغتر بأيام السرور في الدنيا، وال يعطي ليا األمان وال يركن إلييا؛ ألنو 
 حتمًا سيعبر إلى الموت، في العاجل أو اآلجل، وىو ما وضحو جمياًل بقولو:

 (ٖٙ)عن دار الحياة رحيالتيقن أن اهلل أكرم جيرة         فأزمع 
اإلنسان بالموت ينتقل إلى جوار بو، وأكرم بو من جوار، فكل شارب كأس الموت؛ 

 لننتقل من دار الدنيا، إلى دار البرزخ، وىو ما جاء صريحًا واضحًا في قولو:
 (ٖٚ)وكل حياة إلى منتيى أجل    ولكل حمام أجل

كما قال تعالى:}ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة  فكل حياة مصيرىا إلى انتياء، وكل أجل إلى نياية،
 [ ٘ٛٔاْلَمْوِت{ ]آل عمران: 
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ثم يصور ابن خفاجة تمك المشاىد في عرصات يوم القيامة، وىو جزء من الدار 
 اآلخرة، فقال:

 (ٖٛ)وكل يدان بما كان دان           فثم الجزاء وثم الحساب
 فال تجر كفك من ميرق         بما ال يسر ىناك الكتاب

ن يدًا كتبتو تراب  فإنك يومًا مجازى بو             وا 
ما عذاب  وال خطة غير إحدى اثنتين      إما نعيم وا 

 (ٜٖ)فرحماك يا من عميو الحساب      وزلفاك يا من إليو المآب
ينقل ابن خفاجة صورة اليوم اآلخر في المجتمع األندلسي في ذلك العصر، فبين أن 

ىو يوم الجزاء والحساب، يوم المجازاة عمى األعمال، إن خيرًا  يوم القيامة ىو ذلك اليوم
ن شرًا فشر، قال تعالى: }َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشتاتًا ِلُيَرْوا َأْعماَلُيْم * َفَمْن  فخير، وا 

 .(ٓٗ)[ٛ-ٙلزلة: َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرُه * َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرِّا َيَرُه{]الز 
ما إلى النار، وفي ىذا قال ابن خفاجة:  وبعد الحساب الناس فريقان إما إلى الجنة وا 

 (ٔٗ)ما جنة الخمد إال في دياركم   ولو تخيرت ىذا كنت أختار
 (ٕٗ)ال تخشوا بعد ذا أن تخموا سقرا     فميس تدخل بعد الجنة النار

نما تنقمون قال بالل بن سعد: "يا أىل الخمود، يا أىل  البقاء، إنكم لم تخمقوا لمفناء، وا 
من دار إلى دار، كما نقمتم من األصالب إلى األرحام، ومن األرحام إلى الدنيا، ومن 
الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف، ومن الموقف إلى الخمود في الجنة أو 

 .(ٖٗ)النار"
اليوم اآلخر بمراحمو، وتأصل ومن خالل ما سبق يتضح أن ابن خفاجة نقل لنا صورة 

ىذه العقيدة الصحيحة في نفوس المجتمع في ذلك العصر، فالمجتمع يتصور، ويعتقد 
أن كل نفس ذائقة الموت، وأن الحياة الدنيا إلى فناء، وكل صائر إلى الدار اآلخرة، وأن 
ىناك يوم لمحساب عمى األعمال، فكل مرء يحاسب عمى عممو، ثم مصيره إما إلى 

ما إلى النار.الجن  ة، وا 
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 صورة اجملتمع األندلسي حسب الدينثالثا : 
ومن األنساق الدينية في شعر ابن خفاجة تقسيم المجتمع حسب العقيدة، فنقل ابن 

 خفاجة في شعره حقيقة ذلك المجتمع وصورتو في ذلك العصر، فقال:
 (ٗٗ)فحمت حريم المسممين مصارع    تركت حريم المشركين مباحاً 

في ذلك العصر فريقان: فريق المسممين، وىو شامل لجميع طوائف  فالمجتمع
 المسممين، وفريق المشركين، ويشمل جميع من أشرك مع اهلل غيره.

ما كافر، فقال:  كما بين ابن خفاجة أن المجتمع إما مسمم وا 
 (٘ٗ)من معشر تدمي بيم يوم الوغى    بيض الوجوه وأوجو الكفار

الدين بتفصيل أكثر، وأن فييم المسممين، والمسحيين، وبين طبقات المجتمع حسب 
 وعبر عن ذلك بالمساجد والكنائس، فقال:

 (ٙٗ)وتزىدوا حتى أصابوا فرصة    في أخذ مال مساجد وكنائس
 وقال ابن خفاجة:

 (ٚٗ)ولم أر كالنفاق شكاة غر      وال كدم الوريد لو دواء
بطال خالفو، وىو أخص بين الشاعر أن النفاق شر وخيم، و  النفاق: "ىو إظيار الدين وا 

من المعنى المغوى من إظيار الدين، ثم إبطان ما يخالف الدين وذلك إما أن يكون فسقًا 
أو كفرًا , فإذا أظير اإليمان وأخفى التكذيب بأصولو، فيذا ىو المنافق الذى توعده اهلل 

ن كان الذى يخفي و غير الكفر باهلل وكتابو ورسولو تعالى بالدرك األسفل من النار، وا 
نما ىو شيء من المعصية هلل، فيو   .(48)النفاق شعب من أكثر أو شعبة فيو الذيوا 

ومن خالل ما سبق يتضح أن المجتمع األندلسي باعتبار الدين عدة طبقات، فيناك 
 مسممون وكافرون، ومنافقون، فيو ثالثة طبقات.

نسق القدر، فكل شيء في الكون يجري  ومن األنساق الدينية في شعر ابن خفاجة
 بقدر، وما قدره اهلل تعالى سيكون، قال الشاعر:

 (ٜٗ)وىب بيا يمضي فيفري كأنما      شياب بيا ينقض أو قدر يجري
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وما جاء في الحديث من القول بأن قدر اهلل جار ال محالو، ىو ما جاء في الحديث 
يَماِن، َقاَل:  ُتْؤِمَن ِباهلِل، َوَماَلِئَكِتِو، َوُكتُِبِو، َوُرُسِمِو، َواْلَيْوِم اآْلِخِر،  َأنْ »"َفَأْخِبْرِني َعِن اإْلِ

 .(ٓ٘)، َقاَل: َصَدْقَت"«َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّهِ 
ومما سبق يتضح أن المجتمع األندلسي يؤمن بالقضاء والقدر، ويعترف بأن مقاليد 

الكون يجري بقدر، قال تعالى:}ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء  األمور بيد اهلل جل وعال، وكل شيء في
 [َٜٗخَمْقَناُه ِبَقَدٍر{ ]القمر: 

ومن األنساق الدينية في شعر ابن خفاجة نسق اإليمان بوجود الشياطين وأن اهلل لما 
 بعث نبيو حفظ خبر السماء منيم، فقال:

 (ٔ٘)ورمى الحفاظ بو شياطين العبدي    فانقض في ليل الغبار شيابا
فالشياطين خمق من خمق اهلل جل وعال، وىم موجود، وقد حفظ اهلل جل وعال السماء 

، كما قال تعالى: (ٕ٘)عن استراق السمع -صمى اهلل عميو وسمم–منيم بعد بعثة النبي 
 [.ٜ}َفَمْن َيْسَتِمِع اآْلَن َيِجْد َلُو َشَياًبا َرَصًدا{ ]الجن: 

 وأوضح في بيان رجم الشياطين قولو:
 (ٖ٘)تحولنا عفاريت شرة      تحول شؤبوب السماء رجومافمما 

 ومن األنساق الدينية في شعر ابن خفاجة صورة األنبياء:
وقد نقل ابن خفاجة صورة بعض األنبياء والمرسمين في المجتمع األندلسي في عصره، 
-وأنو مجتمع يؤمن المسممون فيو بجميع األنبياء والمرسمين، حيث إن اإليمان بالنبي 

يستمزم اإليمان بجميع األنبياء والمرسمين، حيث قال تعالى:  -مى اهلل عميو وسممص
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب  ْسَماِعيَل َواِ  }ُقوُلوا آَمنَّا ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأْنِزَل ِإَلى ِإْبَراِىيَم َواِ 

ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْنُيْم َواأْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوتِ  َي النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّيْم اَل ُنَفرِّ
[، ىذه ىي العقيدة التي تربوا عمييا، وعمميا ليم َٖٙٔوَنْحُن َلُو ُمْسِمُموَن{ ]البقرة: 

عمماؤىم، الذين نشروا الدين في ربوع األندلس، وخمصوا ذلك المجتمع من البدع 
 والخرافات.

 قال ابن خفاجة:
 (ٗ٘)بي إذا ما أوجعتني كربة      بمؤنس يعقوب ومنقذ يونسوحس
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يتحدث الشاعر عن األنبياء والمرسمون، ويتضح من البيت أن المجتمع األندلسي ىو 
مجتمع يعظم األنبياء والمرسمين، ولم ال، وقد عاش ابن خفاجة في عصر المرابطين، 

عظم فيو السالطين أىل  عصر نشر الدين بين الناس، وانتشار الثقافة الدينية، حيث
العمم، ووضعوىم في مكانتيم التي يستحقونيا، فنشروا العمم الصحيح بين الناس، وعمموا 
الناس أمور دينيم، ومن األنبياء الذين تحدث عنيم ابن خفاجة بصورة مقتضبة نبي اهلل 

 يونس، فقال:
 (٘٘)وحسبي إذا ما أوجعتني كربة   بمؤنس يعقوب ومنقذ يونس

وجل آنس يعقوب عميو السالم، لما تركو أبناؤه، وأنقذ نبي اهلل يونس من بطن فاهلل عز 
الحوت، قال تعالى: }َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَىَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَمْيِو َفنادى ِفي 

ْيناُه ِمَن  الظُُّمماِت َأْن ال ِإلَو ِإالَّ َأْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ  * َفاْسَتَجْبنا َلُو َوَنجَّ
 [.ٛٛ-ٚٛاْلَغمِّ َوَكذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنيَن{]األنبياء: 

 صورة نبي اهلل إبراهيمرابعا : 
 فمن مثل إبراىيم والصبح أبمج      ومن مثل إبراىيم والحق أصدع
 أروعإمام تدانى رأفة وسما بو             إلى المجد بيت طاول النجم 

 (ٙ٘)تجمى ومن بطحاء مكة حنت        إليو ولمبيت الحرام تطمع
كان يصدع بالحق، وال يخاف في  -عميو السالم–فقد بين الشاعر أن نبي اهلل إبراىيم 

، وقد تنقل (ٚ٘)اهلل لومة الئم، ومن مشاىد صدعو بالحق أنو أتى عمى األصنام فحطميا
 اهلل الحرام، فنباه، ورفع قواعده.من مكان إلى مكان، وتطمع إلى بناء بيت 

ومن األنساق الدينية تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وأن الصغيرة تجر إلى الكبيرة، 
 فقال ابن خفاجة: 

 (ٛ٘)إن الصغيرة قد تجر عظيمة     وربما أودى بشاه بيدق
يا البيدق: قطعة الحجر الصغيرة، فبين الشاعر أن صغار الذنوب تجر إلى كبيرىا، وأن

الصغائر قد تيمك صاحبيا، كما قد تيمك الشاة  بالحجر الصغير، وفي ىذا يقول النبي 
: "ِإيَّاُكْم َوُمَحقََّراِت الذُُّنوِب َفِإنََّما َمَثُل ُمَحقََّراِت الذُُّنوِب َكَقْوٍم َنَزُلوا -صمى اهلل عميو وسمم–
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نَّ ُمَحقََّراِت الذُُّنوِب ِفي َبْطِن َواٍد، َفَجاَء َذا ِبُعوٍد، َوَجاَء َذا ِبُعو  ٍد َحتَّى َأْنَضُجوا ُخْبَزَتُيْم، َواِ 
 .(ٜ٘)َمَتى ُيْؤَخْذ ِبَيا َصاِحُبَيا ُتْيِمْكُو"

من خالل ما سبق يتضح أن اإليمان باألنبياء والمرسمين جزء من الحياة الدينية في 
اهلل يونس، المجتمع األندلسي في عصر ابن خفاجة، وقد نقل ابن خفاجة صورة نبي 

 وكيف نجاه اهلل من الحوت، وصورة نبي اهلل إبراىيم، وكيف كان يصدع بالحق.
 نتائج البحث 

. يمثل النسق الديني نسقا قارًا في ال وعي الشخصيات السردية التي تتحرك ضمن ٔ
 الضامن ليا. أطر وثقافة المجتمع

بعد ان رصدىا في حركة المجتمع  شعريديوان النسق الديني في  ابن خفاجة. وظف ٕ
من حولو فالنسق الديني يعد أىم المرتكزات التي تدور حوليا الثوابت الفكرية لمعظم 

 المجتمعات االنسانية.
يخمو من الفكر الديني، فقد ناقش قضية البعد  ابن خفاجة. ال تجد عمال من اعمال ٖ 

. 4الجبري االنسان في مجموعتو القصصية ووقوف االنسان عاجزًا امام ارادة اهلل. 
لقضية البعد التقويضي االنسان، وذلك عندما حاول أن يرسم لنا  ابن خفاجةتطرق 

ترسم قدرىا شخصياتو السردية وقد تخمت عنيا القوة االليية وبتعدت عنيا لتتركيا و 
وتؤسس حياتيا بنفسيا، واظير ىذا البعد عمى أنو نسق وقار لو تأثيره الواضح في 

 شخصيات مجموعتو القصصية .
. تناول في قصصو الموضوع الوجودي الذي شغل االنسان منذ بدء الخميفة إال وىو ٘ 

قدر  )الموت( من خالل عبثية األقدار التي تظير االنسان وىو ضحية القدر عابث، أو
 لبعض شخصيات قصصو. غير محكوم بمنطق، كما يظير ذلك بالنسبة
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 وامشاهل
                                                           

، 11مستويات اندين وأشكال انتدين، فضيم حضري، مجهة انواحات نهبحوث واندراسات، ع(1)

 .171و، ص1111
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعموم، محمد بن عمي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد  (ٕ)

ىـ(، تحقيق: د. عمي دحروج، نقل النص ٛ٘ٔٔصابر الفاروقي الحنفي التيانوي )المتوفى: بعد 
 -بيروت، الطبعة: األولى  –الفارسي إلى العربية: د. عبد اهلل الخالدي، مكتبة لبنان ناشرون 

 .ٗٔٛ/ٔم، ٜٜٙٔ
 .17ديوان ابن خفاجة، ص (3)
عبد الحميد  المحقق:ىـ(، ٛ٘ٗعمي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت: ، المحكم والمحيط األعظم(ٗ)

 .ٕٕٔ/ٖم، ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔاألولى،  ، الطبعة:بيروت –دار الكتب العممية ، ىنداوي
 .701ديوان ابن خفاجة، ص (5)
عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خمدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي  ديوان المبتدأ والخبر،  (ٙ)

ىـ  ٛٓٗٔالثانية،  ، الطبعة:الفكر، بيروت دار، خميل شحادة ، المحقق:ىـ(ٛٓٛاإلشبيمي )المتوفى: 
 .ٕٔٓ/ٙم، ٜٛٛٔ -

 .137ديوان ابن خفاجة، ص (1)
، ىـ(ٕٓ٘يحيى بن عمي بن محمد الشيبانّي التبريزي، أبو زكريا )المتوفى: ، شرح القصاِئد العشر (ٛ)

 .ٜٕٛىـ، صٕٖ٘ٔ، إدارة الطباعة المنيرية
 .71ديوان ابن خفاجة، ص (9)
 .75ديوان ابن خفاجة، ص (70)
 .10ديوان ابن خفاجة، ص (77)
 .12ديوان ابن خفاجة، ص (71)
 .15ديوان ابن خفاجة، ص (73)
، ىـ( ٕٔٗأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفياني )المتوفى: ، شرح ديوان الحماسة(ٗٔ)

م، ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔاألولى،  ، الطبعة:لبنان –دار الكتب العممية، بيروت ، غريد الشيخ المحقق:
 ، ٚٔ٘ص

 .112للمرزوقي، ص، شرح ديوان احلماسة (75)
، ىـ(ٕٓ٘شرح ديوان الحماسة، يحيى بن عمي بن محمد الشيبانّي التبريزي، أبو زكريا )المتوفى: (ٙٔ)

 .ٜٙٔ/ٕبيروت،  –دار القمم 
 .22ديوان ابن خفاجة، ص (71)
 .77/93، األزهري، هتذيب اللغة (78)
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المحقق: د ، ىـ(ٓٚٔالخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي البصري )المتوفى: ، العين(79)

 .ٖٔٔ/ٔ، دار ومكتبة اليالل، ميدي المخزومي، د إبراىيم السامرائي

شياب الدين ، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرىا لسان الدين بن الخطيب  (10)
بيروت  -إحسان عباس، دار صادر ، المحقق:ىـ(ٔٗٓٔ)المتوفى: أحمد بن محمد المقري التممساني 

 .ٜٔٔ/ٖ، مٜٜٚٔ، الطبعة األولى، لبنان –
 .ٛ، ح رقم: ٖٙ /ٔ، كتاب الطيارة، أخرجو مسمم في صحيحو (ٕٔ)
 .55ديوان ابن خفاجة، ص (11)
 .33ديوان ابن خفاجة، ص (13)
 .799ديوان ابن خفاجة، ص (12)
 .ٗٗٚ/ٕالمعجم الوسيط، انظر:  (ٕ٘)
 .722ديوان ابن خفاجة، ص (13)
 .753ديوان ابن خفاجة، ص (11)
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، أبو جعفر  (ٕٛ)

ىـ(، تحقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، دار ىجر لمطباعة ٖٓٔالطبري )المتوفى: 
 .ٗٙ/ٔم، ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔإلعالن، الطبعة: األولى، والنشر والتوزيع وا

 .713ديوان ابن خفاجة، ص (19)
 .5/310، للطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (30)
عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي ، النكت والعيون (ٖٔ)

بيروت /  -السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العممية  ، المحقق:ىـ(ٓ٘ٗ)المتوفى: 
 .ٕٕٕ/ٙ، لبنان

 .ٙٛٗ/ٛٔجامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمطبري،  (ٕٖ)
حافظ بن أحمد بن عمي الحكمي  ،أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ٖٖ)

 -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، تحقيق: حازم القاضي، ىـ(ٖٚٚٔ)المتوفى: 
 .٘٘، صىـٕٕٗٔالطبعة: الثانية، ، المممكة العربية السعودية

 .55ديوان ابن خفاجة، ص (32)
 .51ديوان ابن خفاجة، ص (35)
 .791ديوان ابن خفاجة، ص (33)
 .791ديوان ابن خفاجة، ص (31)
 .55ديوان ابن خفاجة، ص (38)
 .53خفاجة، صديوان ابن  (39)
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي  (ٓٗ)

ىـ(، المحقق: عبد الرحمن بن معال المويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى ٖٙٚٔ)المتوفى: 
 .ٕٖٜم، صٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔ

 .773ديوان ابن خفاجة، ص (27)
 .773ديوان ابن خفاجة، ص (21)
الزىد والرقائق البن المبارك، أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظمي، التركي ثم  (ٖٗ)

بيروت،  –دار الكتب العممية ، حبيب الرحمن األعظمي ، المحقق:ىـ(ٔٛٔالمْروزي )المتوفى: 
ٔ/ٔٙٚ. 

 .38ديوان ابن خفاجة، ص (22)
 .701ديوان ابن خفاجة، ص (25)
 .738خفاجة، صديوان ابن  (23)
 .75ديوان ابن خفاجة، ص (21)
أهداف ومقاصد موضوعات سورة التوبة دراسة حتليلية، القرآن, حسن عبداهلل طه، رسالة ماجستري، كلية أصول ( 28)

 .711، صم1008الدين، اجلامعة اإلسالمية, 
 .95ديوان ابن خفاجة، ص (29)
 .ٛرقم: ، ح ٖٙ /ٔ، كتاب الطيارة، أخرجو مسمم في صحيحو (ٓ٘)
 .37ديوان ابن خفاجة، ص (57)
أحمد بن عبد الوىاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي ، نياية األرب في فنون األدب (51)

لطبعة: ، ادار الكتب والوثائق القومية، القاىرة، ىـ(ٖٖٚالبكري، شياب الدين النويري )المتوفى: 
 .ٕٛٔ/ٖ، ىـٖٕٗٔاألولى، 

 .799صديوان ان خفاجة،  (53)
 .733ديوان ابن خفاجة، ص (52)
 .733ديوان ابن خفاجة، ص (55)
 .725ديوان ابن خفاجة، ص (53)
 .15النيب إبراهيم)عليه السالم( من مشارف الشك إىل مشارق اليقني، هادي حسن محودي، دار الكتب العلمية، ص (51)
 .739ديوان ابن خفاجة، ص (58)
 .11808، ح رقم: 31/233أخرجه أمحد يف املسند،  (59)

 
 املصادر واملراجع



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
461 

                                                                                                                                                      

أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة، حافظ بن أحمد بن عمي  .ٔ
حازم القاضي، وزارة الشؤون اإلسالمية : ، تحقيق(ىـٖٚٚٔ: المتوفى)الحكمي 

 هٕٕٗٔالثانية، : المممكة العربية السعودية، الطبعة -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
أىداف ومقاصد موضوعات سورة التوبة دراسة تحميمية، القرآن, حسن عبداهلل طو،  .ٕ

 م.ٕٛٓٓرسالة ماجستير، كمية أصول الدين، الجامعة اإلسالمية, 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل  .ٖ

عبد الرحمن بن معال المويحق، مؤسسة : ، المحقق(ىـٖٙٚٔ: المتوفى)دي السع
 .مٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔاألولى : الرسالة، الطبعة

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  .ٗ
الدكتور عبد اهلل بن عبد : ، تحقيق(ىـٖٓٔ: المتوفى)اآلممي، أبو جعفر الطبري 

األولى، : كي، دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعةالمحسن التر 
 مٕٔٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔ

ديوان المبتدأ والخبر، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خمدون أبو زيد، ولي  .٘
خميل شحادة، دار الفكر، : ، المحقق(ىـٛٓٛ: المتوفى)الدين الحضرمي اإلشبيمي 

 .مٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔالثانية، : بيروت، الطبعة
الزىد والرقائق البن المبارك، أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح  .ٙ

حبيب الرحمن : ، المحقق(ىـٔٛٔ: المتوفى)الحنظمي، التركي ثم المْروزي 
 بيروت –األعظمي، دار الكتب العممية 

: المتوفى)شرح ديوان الحماسة، أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفياني  .ٚ
: لبنان، الطبعة –غريد الشيخ، دار الكتب العممية، بيروت : ، المحقق(ـى ٕٔٗ

 مٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔاألولى، 
، (ىـٓٚٔ: المتوفى)العين، الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي البصري  .ٛ

 د ميدي المخزومي، د إبراىيم السامرائي، دار ومكتبة اليالل: المحقق
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، (ىـٛ٘ٗ: ت)إسماعيل بن سيده المرسي  المحكم والمحيط األعظم، عمي بن .ٜ
األولى، : بيروت، الطبعة –عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب العممية : المحقق
 .مٕٓٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔ

مستويات الدين وأشكال التدين، فضيل حضري، مجمة الواحات لمبحوث  .ٓٔ
 م.ٕٔٔٓ، ٔٔوالدراسات، ع

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعموم، محمد بن عمي ابن القاضي محمد  .ٔٔ
: ، تحقيق(ىـٛ٘ٔٔبعد : المتوفى)حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التيانوي 

عبد اهلل الخالدي، مكتبة لبنان . د: عمي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية. د
 .مٜٜٙٔ -األولى : بيروت، الطبعة –ناشرون 

النبي إبراىيم)عميو السالم( من مشارف الشك إلى مشارق اليقين، ىادي حسن  .ٕٔ
 حمودي، دار الكتب العممية، 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرىا لسان الدين بن  .ٖٔ
، (ىـٔٗٓٔ: المتوفى)الخطيب، شياب الدين أحمد بن محمد المقري التممساني 

 مٜٜٚٔلبنان، الطبعة األولى،  –بيروت  -إحسان عباس، دار صادر: المحقق
النكت والعيون، عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشيير  .ٗٔ

السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، : ، المحقق(ىـٓ٘ٗ: المتوفى)بالماوردي 
 لبنان/ بيروت  -دار الكتب العممية 

بن محمد بن عبد الدائم نياية األرب في فنون األدب، أحمد بن عبد الوىاب  .٘ٔ
، دار الكتب (ىـٖٖٚ: المتوفى)القرشي التيمي البكري، شياب الدين النويري 

 ىـٖٕٗٔاألولى، : والوثائق القومية، القاىرة، الطبعة
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


