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، أحد المحّدثين والعرفانيّين، شافعّي التَباَدكانـّي، شمس الدين محّمد

المذهب، في القرن التاسع الهجرّي. من أهالي تبادكان في خراسان. لم يصلنا إالّ 

القليل من األخبار عن تاريخ والدته وحياته. كان من معاصري عبد الرحٰمن 

(. كما ُعرف أنّه أحد خلفاء 69 الجامّي، ومن أصحابه )نظامي الباخرزي، ص

م( 4131ه/838زين الدين الخوافي ومن أتباعه ومريديه )المتوفّى سنة

؛ األمير علي شير 406؛ أصيل الدين الواعظ، ص 331، ص 1)خواندمير، مج

(. كما قيل أنّه من مريدي بهاء الدين عمر، إنّما لم يُشر هو إلى 72النوائّي، ص 

(. قيل أنّه حفظ القرآن في رمضاٍن واحد )أصيل 152هذه اإلرادة )الجامّي، ص 

(. بدأ دراسة علوم الظاهر، وبعد أْن التقى زين الدين 440الدين الواعظ، ص 

الخوافي اتّجه إلى التصّوف والعرفان، وبايعه )الجامّي، م. ن، ص. ن(. كما 

استفاد التبادكانـّي، من محضر مشايخ مثل بهاء الدين عمر )المتوفّى سنة 

م(، 4142ه/870م(، وفخر الدين النورستانـّي )المتوفّى سنة 4157ه/852

م( )م. ن، ص. ن؛ 4155ه/890وسعد الدين الكاشغرّي )المتوفّى سنة 

(. توّضح محاورة مطّولة بينه وبين سعد الدين 94، ص 1خواندمير، مج

ق اإللهّي الكاشغرّي عن العشق والعقل أنَّ التبادكانـّي كان يعّد العقل تجليًّّا للعش

 (.409 -401)نظامي الباخرزّي، ص 

كان التبادكانـّي  من مدّرسي العلوم النقليّة والعقليّة في هراة )م. ن، مقّدمة 

م( 4127ه/822( وكان شمس الدين الجامّي )المتوفّى سنة 1مايل الهروّي، ص 

(. 85أخو عبد الرحٰمن الجامّي، يحضر حلقةَ درسه )نظامي الباخرزّي، ص 

ّده صاحب كرامات )أصيل الدين الواعظ، م. ن، ص. ن(. تاريخ وفاته وقد ع

م 4185ه/864غير معروف، إالّ أّن بعض المصادر ذكرت أنّه توفَّي سنة 

؛ معصوم 571، ص 2)أصيل الدين الواعظ، م. ن، ص. ن؛ المنـزوّي، مج

( وفي مصادَر أخرى ُذكر أنّه توفّي سنة 440، ص 3عليشاه، مج

( 94، ص 1)مجه 891ر خواندمير أنّه عاش حتى العام م؛ ذك4117ه/819

(، أّما كّحالة 335، ص 1)مجه 864وذكر في موضع آخر أنّه عاش حتى العام 

م. ضريح 4120ه/825( فقد سّجل أنّه عاش حتى العام 707، ص 44)مج

التبادكانـّي في محلّة الكازركاه ]الِمقَصرة[ في هراة، بجوار ضريح الخواجة 

نصارّي )خواندمير الجامّي، م. ن، ص.. ن(. في العام عبد هللا األ

م( ُشيّدت خانقاه )تكيّة درويشيّة( فوق مزاره بأمٍر من األمير 441857ه/864

م(، وقد صار ابنه حميد الدين 4166 -4110ه/605 811علي شير النوائّي )

م( خليفته فيها، والخانقاه مكانًّا لتعبّد مريدي 4544ه/642)المتوفّى سنة 

؛ معصوم عليشاه، م. ن، ص. ن؛ 78لتبادكانـّي )األمير علي شير النوائّي، ص ا

(. وال تزال تلك الخانقاه قائمةًّ حتى اليوم في هراة 335، ص 1خواندمير، مج

 )نظامي الباخرزّي، مقّدمة مايل الهروّي، م. ن، ص. ن(.
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ارسيّة وهو باللغة الف تسنيم المقّربين( 4من مؤلّفات التبادكانـّي المتبقّية: 

والتبادكانـّي في هذا الشرح  منازل السائرين،من الشروح المشهورة لكتاب 

؛ 741، الفقرة 9متأثٌّر بالشرح العربـّي لزين الدين الخوافـّي )البغدادّي، مج

تخميس ( 7(؛ 2؛ األنصارّي، ص 4354 -4350، 3، ص 3المنـزوي، مج

*؛ خّمسها بالعربيّة أّوالًّ، * المشهورة للشاعر البوصيريّ وترجمة قصيدة البردة

؛ معصوم عليشاه؛ أصيل 571، ص 2ثم نقلها إلى الفارسيّة )المنـزوي، مج

، في علم الحديث األربعون البلدانيّة( 3الدين الواعظ، م. ن، ص.. ن(؛ 

؛ وهنالك أبيات شرح األسماء الحسنى( 1)كّحالة؛ البغدادّي، م. ن، ص.. ن(؛ 

ا إلى ال تبادكانـّي )األمير علي شير النوائّي؛ أصيل الدين مختصرة منسوبة أيضًّ

المنـزوي؛ كّحالة؛ )←  الواعظ، م. ن، ص.. ن(. مخطوطات مؤلّفاته موجودة

 البغدادّي؛ م. ن، ص.. ن(.

مقصد : عبد هللا بن عبد الرحٰمن أصيل الدين الواعظ، المصادر والمراجع

يل الهروّي، طهران ، نشر مااإلقبال السلطانيّة ومرصد اآلمال الخاقانيّة

، ط. علي تذكرة مجالس النفائسم[؛ األمير علي شير النوائّي، 4627ش ]4354

منازل م[؛ عبد هللا محّمد األنصارّي، 4681ش ]4393أصغر حكمت، طهران 

]الميادين  علل المقامات وصدميدانمقارنًّا بن.  السائرين، الن. العربـيّ 

، وشرح الكتاب عن رين وعلل المقاماتلمنازل السائالمائة[، الترجمة الدِريّة 

م[؛ اسماعيل 4684ش ]4394آثار شيخ هراة لروان فرهادي، طهران 

، بيروت 9، مجكشف الظنون، في حاجي خليفة، 7، مجهدية العارفينالبغدادّي، 

، نشر مهدي نفحات األنسم؛ عبد الرحٰمن بن أحمد الجامّي، 4660ه/4140

م[؛ غياث الدين بن 4652ش ]4339ة توحيدي بور، طهران ]تاريخ المقّدم

، نشر محّمد دبير سياقي، طهران تاريخ حبيب السيرهمام الدين خواندمير، 

، بيروت ]تاريخ المقّدمة معجم المؤلّفينم[؛ عمر رضا كّحالة، 4623ش ]4353

طرائق م[؛ محّمد معصوم بن زين العابدين معصوم علي شاه، 4662ش ]4329

 -4690ش ]4315 -4336حجوب، طهران ، نشر محّمد جعفر مالحقائق

 اكستانپفهرس مشترك نسخه هاى خطى فارسى م[؛ أحمد المنـزوي، 4699

 -4397]الفهرس العام للمخطوطات الفارسيّة في الباكستان[، اسالم آباد 

م[؛ عبد الواسع بن جمال الدين نظامي الباخرزّي، 4664 -4683ش ]4320

ى واجتماعى خراسان در عصر گنوشه هايى از تاريخ فرهگمقامات جامى: 

]مقامات الجامّي: لمحات من تاريخ خراسان الثقافـّي واالجتماعّي في  تيموريان

 م[. 4663ش ]4324عصر التيموريّين[، نشر نجيب مايل الهروّي، طهران 

 /ترجمة د. دالل عبّاسأكرم جاويشي/    

في القرنين الرابع ، أحد علماء الكالم الشيعة محّمد بن عبد الملك، التَّبّان

والخامس الهجريَّْين. كنيته أبو عبد هللا، واسم جّده محّمد التَّبّان. والتَّبّان بمعنى 
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بائع التبن، وبالباء غير المشّددة )تبان( اسم موضع في واسط، وبضّم التاء 

وبالباء غير المشّددة )تُبان( اسم قرية في ُسونَج في منطقة ُخزار في بالد ما 

، ص 7؛ ياقوت الـَحَموّي، مج119 -115، ص 4ر )السمعانـّي، مجوراء النه

(. وفي وجه تسمية محّمد بن 26 -28، ص 7؛ اآلغا بزرك الطهرانـّي، مج40

 عبد الملك يُرّجح الوجهان األّوالن.

ال تتوافر معلومات كافية عن تاريخ مولد التَّبّان وتفاصيل حياته؛ كان في 

ع، لذلك قيل عنه أنّه لم يكن ثابت الرأي كما يجب أّول األمر معتزليًّّا ثم تشيّ 

(. درس التَّبّان مّدة لدى 720؛ العالّمة الحلّّي، ص 333، ص 7)النجاشّي، مج

علَم الكالم وأصول الفقه، وفي ه( 139السيّد المرتضى علم الهدى )المتوفّى سنة 

ى يجيّبه مجلس هذا األستاذ راودته أسئلةٌ، وّجهها إليه، وكان السيّد المرتض

عنها. ونستطيع من خالل أسئلة التَّبّان أْن نُدرك مهارته وتبّحره في علم الكالم 

وقواعد أصول الفقه )اآلغا بزرك الطهرانـّي، م. ن، ص. ن(. ُعرفت هذه 

ا باسم  المسائل التَّبّانيّات،أو  باألسئلة التَّبّانيّةاألسئلة  وُعرفت أجوبتها أيضًّ

رسائل . يتبيّن في الكتاب األخير الذي طُبع ضمن نيّاتجوابات المسائل التَّبّا

(. أّن األسئلة كانت حول 69 -63، ص 4)علم الهدى، مج الشريف المرتضى

معرفة األحكام الشرعيّة بواسطة "األدلّة". فالسيّد المرتضى ال يُجيز العمل 

أسئلة  بالخبر الواحد، والتَّبّان ينقض مبدأ السيّد، ويضعه موضع الشبهة. نُظّمت

التَّبّان في عشرة فصول، وجاء جواب كّل سؤال في نهاية الفصل نفسه. رأى 

 جوابات المسائل التَّبّانيّات( أّن 26 -28، ص 7اآلغا بزرك الطهرانـّي )مج

تندرج في كتابين: األّول في جواب سلطان تُبان في ثالث مسائل، والثاني في 

( 31تَّبّان. أّما الحسينـّي )ص عشرة فصول هي أجوبة محّمد بن عبد الملك ال

جوابات التي تتضّمن مسائل هي نفسها  جوابات المسائل التَّبّانيّاتفيرى أّن 

. الجدير بالذكر أنّه ما من كتاب فهَرَس كتَب السيّد المسائل الموصليّات األولى

جوابات المسائل المرتضى، في عصره أو بعده بوقت وجيز، أورد اسم كتاب 

، إالّ أنَّ سياق الكالم في هذا الكتاب، مطابق لسياق كتب السيّد تالتَّبّانيّا

المرتضى األخرى )اآلغا بزرك الطهرانـّي، م. ن، ص. ن( هنالك نسخة من 

 7310في مكتبة المشهد المقّدس الرضوي المركزيّة رقمها  المسائل التَّبّانيّات

رّي ، كان قد (، وأخرى ناقصة كانت لدى الحسينـّي الخوانسا423)فكرت، ص 

(. 148، ص 5نسخها بنفسه عن نسخة أخرى )الحسينـّي الخوانسارّي، مج

في تكليف َمْن َعلم هللاُ أنّه ، وكتاب كتاب المعدوممؤلّفات التَّبّان األخرى هي: 

، 7؛ البغدادّي، مج333، ص 7)النجاشّي، مجه 146. توفّي التَّبّان سنة يَكفُرُ 

 (.93الفقرة 

هدية اآلغا بزرك الطهرانـّي، إسماعيل البغدادّي،  :المصادر والمراجع

كشف ؛ أحمد الحسينـّي الخوانسارّي، 9، حاجي خليفة، مج7، مجالعارفين

؛ السمعانـّي؛ حسن بن ه4145، قم 1، مجاألستار عن وجه الكتب واألسفار
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، ط. جواد القيومّي، خالصة األقوال في معرفة الرجاليوسف العالّمة الحلّّي، 

، 4، مجرسائل الشريف المرتضى؛ علي بن الحسين علم الهدى، ه4142]قم[ 

فهرست الفبايي كتب خطى ؛ محّمد آصف فكرت، ه4105ط. مهدي رجائي، قم 

]الفهرس األلفبائّي لمخطوطات المكتبة  مركزى آستان قدس رضوى ءكتابخانه

م[؛ أحمد بن 4660ش ]4396المركزيّة في المشهد المقّدس الرضوي[، مشهد 

، ط. محّمد جواد النائينـّي، بيروت رجال النجاشيّ النجاشّي،  عليّ 

 م[. 4665، بيروت ]معجم البلدانم[؛ ياقوت الـَحَموّي، 4688ه/4108

 / ترجمة د. دالل عبّاسمحسن معيني/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)أو آل التَّبّان(، ساللة من علماء المذهب الحنفـّي الذين امتهنوا  التَّبّانيّون

في خراسان في القرنين الرابع والخامس الهجريَّْين، ويبدو أّن تسمية السياسة 

، 4هذه الساللة بـ التَّبّان تعود إلى أنَّ أحد أسالفهم كان يبيع التّبن )السمعانـّي، مج

 (.493 -94، ص 1؛ ابن أبي الوفاء، مج115ص 

م، أسماء بعض مشاهير أسرة التَّبّانـّي وأخباره تاريخ البيهقيّ ُدونت في 

ا من أسماء فقهاء آل التَّبّان  الجواهر المضيئةكما ذكر ابن أبي الوفاء في  عددًّ

غم من عدم تتطابُق أحداث حياة هؤالء بشكل دقيق  الحنفـيّي المذهب، وعلى الرَّ

مع التَّبّانيّين الذين ورد ذكرهم في تاريخ البيهقّي، من المؤّكد أنّهم من األسرة 

 سرة:نفسها. ومن مشاهير هذه األ

، أّول من ُوجدت معلومات عنه من ساللة آل أبو العبّاس التَّبّانـيّ  (1

ا ألبي يوسف يعقوب األنصارّي )أشهر تالميذ أبي حنيفة  التَّبّان، وكان جّده تلميذًّ

ا،  وقاضي قضاة هارون الرشيد(. وقيل أّن أبا العبّاس كان تلميذًّا ألبي حنيفة أيضًّ

(. وكان التَّبّانيّون يتفاخرون بجّدهم 716ّي، ص وأحد أصحابه المقّربين )البيهق

ا في 426، ص 4كونه تلميذ أبي حنيفة )باسورث، مج (. كان أبو العبّاس متبّحرًّ

المختصر الفقه الحنفـّي لدرجة أنَّ القاضي أبا العالء صاعد أورد اسمه في 

إلى جانب فقهاَء كباٍر مشهورين مثل أبي حنيفة وأبي يوسف  الصاعديّ 

 ارّي، وُزفَر، والقاضي أبي الهيثم )البيهقّي، م. ن، ص. ن(. األنص
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، 7، مج313، ص 4ذكر ابن أبي الوفاء في كتابه الجواهر المضيئة )مج

( رجالًّ اسمه أبو العبّاس أحمد بن هارون التَّبّانـّي، وقال 344 -447 -76ص 

ن أبي إنّه من الفقهاء الحنفيّين الذائعي الصيت، سمع الحديث في نيسابور ع

القاسم عبد الرحٰمن بن َرجابُْزِد اليََغزّي وعن أبي نصر أحمد بن محّمد بن نصر 

وغيرهم، وفي العراق عن عبد هللا بن أحمد بن حنبل وفي الحجاز عن علّي بن 

(، مؤلّف كتاب 455عبد العزيز البغوّي. كما ذكر الحاكم النيسابورّي )ص 

( 43، ص 3ساتذته. ويقول السمعانـّي )مج، أنَّ أبا العبّاس أحُد أتاريخ نيسابور

ا من تالميذ أبي العبّاس.  إنَّ أبا الهيثم عتبة بن خيثمة كان أيضًّ

وفقًّا لما رواه ابن أبي الوفاء، توفّي أبو العبّاس أحمد بن هارون التَّبّانـّي 

، وصلّى عليه ابنه أبو صادق، ويبدو أنَّ أبا العبّاس ه316في رجب من سنة 

ا ألبي يوسف  التَّبّانـيّ  ليس هو نفسه الذي ترجَم له البيهقّي وذكر أنّه كان تلميذًّ

غم من الشبه بينهما، ألنّهما غير متماثلين من الناحية الزمنية، ومن  على الرَّ

المحتمل أْن يكون أبو العبّاس التَّبّانـّي من أعقاب أبي العبّاس الذي ورد ذكره في 

 .تاريخ البيهقيّ 

جالًّ يُدعى سعيد بن أحمد بن حاتم بن محّمد بن أحمد ذكر الصريفينـّي ر

ا باسم أبي العبّاس  بن زيد بن مرند بن ساسان الخرزجّي األنصارّي، مشهورًّ

ا يُدعى حسن بن أبي القاسم بن محّمد الفقيه قد روى عنه  التَّبّان، وقال إّن شخصًّ

 (.396الحديث )ص 

انـّي، عّده البيهقّي من كبار ، عاش في العصر السامأبو بِْشر التَّبّانـيّ  (2

شخصيّات عصره المحترمين، واكتفى بوصفه بأن قال: أبو بشر "صانع 

(. ال تتوافر عنه معلومات أكثر، ولم يرد اسمه في المصادر 750الذهب" )ص 

 األخرى.

، من فقهاء األسرة التَّبّانيّة البارزين )البيهقّي، ص أبو صالح التَّبّانـيّ  (3

يام السامانيّين في نيسابور، وعندما طرد السلطان محمود (. عاش في أ716

الغزنوّي قائَد جيوش السامانيّين والسيمجوريّين من تلك المدينة، أرسل أبا صالح 

مع جماعة إلى غزنين ليتولّى رئاسةَ الحنفيّين وزعامتهم. ذهب أبو صالح سنة 

د درس لديه في إلى غزنين، وتولّى التدريس في مدرسة محلّة بستيان، وقه 385

هذه المدرسة مجموعة من مشاهير المدينة كقاضي القضاة أبي سليمان داود بن 

(. بناءًّ على 793 -754 -716يونس، وأخيه القاضي زكي محمود )م. ن، ص 

ا أمَر ه100ما رواه البيهقّي توفّي أبو صالح التَّبّانـّي سنة  ، وألنّه لم يخلِّف أوالدًّ

زيَره، الخواجة أبا العبّاس األسفراينـّي، أْن يتولّى السلطان محمود الغزنوّي و

( أنَّ السلطان محمود الغزنوّي أمر 791مراسم دفنه. ويذكر البيهقّي )ص 

أْن يذهب إلى نيسابور للبحث عّمن تبقّى من ه 107الخواجة علي ميكائيل سنة 

ين خلفًّا أسرة التَّبّانيّين، ويُرسل من اشتهر منهم في المذهب الحنفّي، إلى غزن

 ألبي صالح.
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، من كبار القضاة في زمن أبو طاهر عبد هللا بن أحمد التَّبّانـيّ  (4

(. تولّى القضاء 969، 69السلطانين محمود ومسعود الغزنويّين )م. ن، ص 

كان الوزير متوّجهًّا إلى الحج، ه 141لسنوات في مدينتي طوس ونسا. في العام 

ا عن أبي طاهر إلى سلطان محمود )م.  وعندما وصل إلى خراسان أرسل تقريرًّ

(. بعد أْن تولّى السلطان مسعود الغزنوّي زمام الحكم، وفي أثناء توّجهه 795ن، 

ّي إلى نيسابور، سارع أبو طاهر يرافقه القاضي أبو  على رأس جيشه من الرَّ

الحسن ابن القاضي اإلمام أبي العالء صاعد الستقباله، وطلب أبو طاهر إلى 

ّي، إالّ أنَّ السلطان مسعود منَح السلطان مس عود أْن يجعله قاضي قضاة الرَّ

منصب القضاء في هذه المدينة للقاضي أبي الحسن، وعهد ألبي طاهر بمنصب 

القضاء في مدينتي طوس ونسا، ثم أضاف إليهما نيسابور، فأقام أبو طاهر في 

، 4مج؛ باسورث، 792نيسابور وعيّن نائبين عنه في طوس ونسا )م. ن، ص 

 (.480ص 

يُذكر القاضي أبو طاهر مّرة أخرى في أحداث عصر السلطان مسعود، 

وذلك حين أرسله السلطان مسعود برفقة الخواجة أبي القاسم الحصيرّي إلى 

قدرخان في كاشغر ليوقّعا معاهدة السالم، وقد ورد في الرسالة المرسلة إلى 

 -727، 798 -792خان كاشغر فضائل أبي طاهر ومكانته )البيهقّي، ص 

(. استغرقت هذه الرحلة أربعة أعوام، وفي طريق العودة، 961 -963، 723

، 518 -512)م. ن، ص ه 175توفّي أبو طاهر في مدينة بَروان أواخر سنة 

961.) 

، عاش في عصر السلطانين محمود ومسعود الغزنويّين، حسن التَّبّانـيّ  (5

ا ذا لياقة غم من أنّه كان من صغار  ويقول البيهقّي إنّه كان شيخًّ وجدارة على الرَّ

الموظّفين. يضيف البيهقّي إنَّ حسن التَّبّانـّي كان رجالًّ طاعنًّا في السّن سنة 

عندما أوكلت إليه مهّمة صعبة. ففي ذلك العام ارتفع شأن السالجقة في ه 137

ا على خوارزم اسمه شاه ملك ، خراسان، فعيَّن السلطان مسعود لمواجهتهم حاكمًّ

وأرسل حسن التَّبّانـّي إلى خوارزم إلذاعة أمر تعيينه. إالّ أّن أهل خوارزم لم 

يوافقوا، فحاربهم شاه ملك وحسن التَّبّانـّي، وفي نهاية األمر أصبح شاه ملك 

ا على المدينة )ص  (. لم ترد معلومات أكثر عن تفاصيل حياة 611 -614حاكمًّ

 ه.137أبي الحسن. وقيل إنّه توفّي بعد سنة 

، 4، ابن أخت أبي صالح التَّبّانـّي )باسورث، مجأبو صادق التَّبّانـيّ  (6

(. تلقّى أبو صادق علومه في 716( وحفيد أبي العبّاس )البيهقّي، ص 426ص 

سافر الخواجة علي ميكائيل من غزنين إلى نيسابور، ه 107نيسابور. في العام 

دما كان حسنك الوزير في عنه 141حيث حظَي أبو صادق باهتمامه. في العام 

طريقه إلى الحج، استدعى حين وصل إلى نيسابور، أبا صادق إليه بأمر من 

(. شارك أبو 795 -791السلطان محمود، وكّرمه، ثم اصطحبه إلى بلخ )م. ن، 

صادق في بلخ في مجلس كان يحضره قاضي بلخ وعلماء المذهب الحنفّي، 
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ارت أعجاب الحاضرين، ووصلت أخباره وأجاب عن المسائل الفقهيّة بإجاباٍت أث

إلى السلطان محمود، فطلب إليه أْن يرافقه إلى بالد ما وراء النهر وغزنين، إالّ 

أّن حسنك الوزير حّث أبا صادق على العودة إلى نيسابور، ووعده بأْن يبني له 

(. بعد عودة السلطان محمود من 799 -795فيها مدرسة للتدريس )م. ن، ص 

(، فعيّنه السلطان قاضي قضاة 792 -799أبو صادق إليه )م. ن،  الهند، ذهب

ختالن، وأقام أبو صادق في ختالن في الرباط الذي كان قد بناه مانك علي 

(. مع تصاعد أمر السالجقة، أسرع أبو 752 -799 -451ميمون )م. ن، ص 

بأمر من السلطان مسعود إلى بغراخان وإرسالن خان  حاكَمي  178صادق سنة 

ركستان ليحّرضهما على السالجقة، وكان من المتّفق عليه أْن يصبح بعد عودته ت

سافر أبو صادق إلى ه 178قاضي مدينة نيسابور. في السابع من ذي القعدة سنة 

تركستان وطال سفره لمّدة سنة ونصف، وكان التوفيق حليفه، فقد التقى بعلماء 

ت، كان التوفيق حليفه فيها. تلك البالد، وجرت بينه وبينهم مباحثات ومناظرا

وفي نهاية األمر تمّكن من عقد إتفاقيّة التعاون. في طريق عودته اعتقله والي 

ِجرم )مدينة في نواحي بدخشان(، واستولى على أمواله، إالّ أّن أبا صادق تمّكن 

، فطيّب السلطان خاطره، وتقّرر أْن ه130من الفرار، ودخل غزنين سنة 

 (. 962 -969ليّة )البيهقّي، ص يعّوضه خسائره الما

ا طاهر الطويّة، لديه الكثير من المريدين، وجماعات  كان أبو صادق عالـمًّ

توّجه إليه األسئلة، وتطلب إليه اإلجابة عنها. كان أحيانًّا كما يقول البيهقّي يجيب 

 (.716في اليوم الواحد عن أكثر من مائة سؤال )ص 

( أحَد أبناء أبي العبّاس واسمه 505 -501، ص 3ذكر ابن أبي الوفاء )مج

منصور بن أحمد بن هارون المشهور بأبي صادق النيسابورّي، وقال إنّه توفّي 

ا من المحّدثين ه327سنة  ، وهو في الخامسة والستّين من العمر. كان أيضًّ

والفقهاء الحنفيّين المشتهرين بالزهد، إنّما لم يُرَو عنه أّي حديث. ويبدو أنَّ هذا 

ل ليس هو نفسه أبا صادق التَّبّانـّي حفيد أبي العبّاس الذي أورد البيهقّي الرج

 ذكره.

الجواهر المضيئة في طبقات : ابن أبي الوفاء، المصادر والمراجع

م؛ كليفورد ادموند 4663ه/4143، ط. عبد الفتاح محّمد الحلو، الرياض الحنفيّة

 -4359أنوشه، طهران ، ترجمه بالفارسيّة حسن تاريخ الغزنويّينباسورث، 

م[؛ البيهقّي؛ محّمد بن عبد هللا الحاكم النيسابورّي، 4685 -4622ش ]4391

، ترجمه بالفارسيّة محّمد بن حسين خليفة النيسابورّي، ط. محّمد تاريخ نيسابور

م[؛ السمعانـّي؛ ابراهيم بن محّمد 4669ش ]4325رضا شفيعي كدكني، طهران 

، ط. محّمد كاظم محمودي، قم المنتخب من السياق تاريخ نيسابور:الصريفينـّي، 

 م[.4683ش ]4397

 / ترجمة د. دالل عبّاسالسيّد علي آل داود/
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)تُبَّت/تِبَّت/تِبَت(، بالد تقع في آسيا الوسطى )المركزيّة( )لالطاّلع  التَبَّت

في ياقوت الـَحَموّي، الماّدة نفسها؛ كذلك انظر مينورسكي ← على طرق تلفّظها

← (، وفي طباعة كتاب المروزّي وترجمته405 -69، ص حدود العالمحواشي 
ا بازن في  2وهميلتون 1تكملة المقالة(. أصل كلمة تَبَّت، وهذا ما بحثه مؤّخرًّ

دراسات في في نشرة > 3التحقيق المفّصل والعلمّي >"جذر اسم التَبَّت"<

ا في كتاب بازن  ؛ والتي وردت4<معارف التَبَّت وعقيدة بوذا في فيينّا أيضًّ

. يعتقد هؤالء أنَّ باإلمكان إيجاد األشكال 5<األتراك، ألفاظ، وشخصيات>

الفارسيّة، وتاليًّا األشكال الغربيّة لهذا االسم في أقدم األسماء الصينيّة  -العربيّة

المفترض )بداية القرن السابع  7بدالًّ من االسم توبن 6فان-لهذه البالد، أي تئو

الشكل التركّي األورخونـّي )النصف األّول من  -8وكذلك في توبوتالميالدّي(، 

)المفترض  9وفي توبت -القرن الثاني الهجرّي/أواسط القرن الثامن الميالدّي(

 11أو تُبو 10أنّه بالسغديّة واإليرانيّة الوسيطة(. كل هذه األلفاظ تعود إلى كلمة تُبه

ة الجمع ت في التركيّة المغوليّة وهي كلمة تركية قديمة تعني "العلّو"، ومع سابق

بمعنى "المرتفعات، األراضي المرتفعة"، المعادلة للمعنى المعاصر "سطح 

الدنيا"، يرّجح أْن يكون األتراك والصينيّون قد اقتبسوا اسم المكان هذا من 

 -الذي كان يعيش في منطقة كوكونور 12هوئن -الشعب اآللطائّي تئويو

وهُّجروا ه 47/933بَّت، إلى أْن دحرهم التَبَّتيّون سنة ، أي شمالـّي التَ 13تسايدام

 نحو الشمال.

. المعلومات األولى عن تاريخ التَبَّت وجغرافيتها في المصادر اإلسالميّة القديمة

التَبَّت في المصادر اإلسالميّة القديمة الجغرافيّة منها والتاريخيّة، أُخذت مبدئيًّّا 

القاطنين في الديار المغوليّة جارة التَبَّت من آسيا الوسطى بواسطة األتراك 

الشماليّة. جاء اسم هذه البالد في كتابات بيْلغه قاغان في أورخون*، بصورة 

ا إلى بُعد التَبَّت عن البالد المركزيّة في العالم اإلسالمّي، ال  "توْبوت". نظرًّ

                                                           
1
 - L. Bazin. 

2
 - J. Hamilton 

3
 - “L’origine du nom Tibet”. 

4
 - Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, XXVI (1991), 244- 246. 

5
 - Les Turcs des mots, des hommes, Paris 1994. 

6
 - T’ou-fan 

7
 - Töpän 

8
 - Tüpüt 

9
 - Töpät 

10
 - Töpä 

11
 - Töpü 

12
 - T’ouyou-houen 

13
 - Koko Nor-Tsaidam. 
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ا بعيدة من الو اقع عجب من أْن تتضّمن أخبار المسلمين عن التَبَّت أمورًّ

وخرافيّة. فالتقارب الظاهرّي بين "ت ّب ت" و"تُبّع*" أّدى إلى ظهور قص. 

عن األصل اليمنـّي لملوك التَبَّت، واستيطان بني ِحَمير العرب لتلك البالد قبل 

(. في 793؛ الغرديزّي، ص 592 -599، ص 4اإلسالم )قارن الطبرّي، مج

( ثم تكّررت في 420)ص  الحكاية التي أوردها للمّرة األولى ابن خرداذبة

مراجع الحقة، تأكيٌد على أنَّ أهل التَبَّت يعيشون في رغد وسعادة، وأنَّ أيَّ 

 غريب يذهب إلى بالدهم يصبح دفعةًّ واحدةًّ، ممتلئًّا غبطة وسعادة.

في أثناء الفتوحات اإلسالميّة في آسيا المركزيّة )في القرن األّول والثاني 

ت في معظم األحيان في حرٍب مع الصين، وقد احتلَّ في الهجريَّْين( كان ملك التَبَّ 

أواخر القرن األّول الهجرّي "أربع حاميات" في حوض تاريم الصينـّي. وفي 

كتب التاريخ الصينيّة ُعدَّ التَبَّتيّون والعرب غالبًّا حلفاَء في مواجهة حّكام الصين، 

؛ 764، ص 14انشاو)←  على األرجح في كاشغر* وموضع سين كيانغ الحاليّة

، 403، الترجمة اإلنكليزيّة، ص 491، 455، 454 -450، ص 15غروسه

(. تحّدث المؤّرخون المسلمون القدماء عن وجوٍد للتَبَّتيّين في 445 -441، 402

بالد ما وراء النهر من حين آلخر في مرحلة الفتوحات اإلسالميّة. وبقول 

 بن خازم في أثناء حكمه ( إنَّ موسى بن عبد هللا101، 368، ص 9الطبرّي )مج

تصّدى لهجوم الهياطلة واألتراك ه( 89 -95تِرِمذ في عصر الخليفة عبد الملك )

 البلدان( وكذلك في 307، ص 7)مج تاريخ اليعقوبـيّ و التَبَّتيّين. كما ورد في 

ا من التَبَّت قد وصل إلى حضر حاكم خراسان، جّراح بن 304)ص  ( أنَّ سفيرًّ

، طالبًّا إرسال ه(404 -66الخليفة عمر بن عبد العزيز ) عبد هللا، في زمن

 -362، ص 7)مج تاريخ اليعقوبـيّ مبّشرين لتعليم اإلسالم في بالدهم. وفي 

( أنَّ ملك التَبَّت )جاء في المتن بشكل حهورن( نّصبه الحّكام الذين كانوا قد 368

ي مكان آخر من (. وف496 -458أعلنوا الطاعة للخليفة المهدي العبّاسّي )حكم: 

( قيل أّن ملك التَبَّت أعلن إسالمه في عهد الخليفة 157، ص 7النّ. )مج

، ودليالًّ على اعتناقه الدين الجديد وضع صنمه الذهبـّي ه(748 -468المأمون )

 -103، ص 8على عرش وأرسله إلى خراسان. لكن في كتاب الطبرّي )مج

أعداء المأمون، وأّن هذا األخير ( ُوصف "الخاقان صاحب التَبَّت" بأنّه من 101

 (.348 -304اضطُرَّ أْن يصالحه قبل الحرب على األمين )دانلب، ص 

يتبيّن من مجموع هذه اآلراء أّن ما كان يقصده العرب في ذلك الزمن 

بالتَبَّت منطقة في جنوبـّي جبال قراقُروم* بين غلغت* ولداخ* بالقرب من منابع 

 16انت تُسّمى غالبًّا "التَبَّت الصغرى" و"بلور"نهر السند، أي بلتستان*، وك

( 18المصادر الصينيّة مثل هيوئن تسانغ/هسيوآن دزانغ 17)هي نفسها "بولو"

                                                           
14

 - Chavannes 
15

 - Grousset 
16

 - Bolor 
17

 - Pulu 
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ا من بلور ، 426 -428، 427، ص 4بولو، مج←  )ماركوبولو عبر أيضًّ

والخريطة(. كما أشار الجغرافيّون المسلمون إلى الطرق الوعرة للوصول إلى 

ا جنوبـّي المنطقة  كاشغر وُختَن* )ومن بينها طريق عام قراقروم الحالـّي( وأيضًّ

إلى شرقّي المنطقة من بدخشان من خالل طريق وخان* كانت من وسط بامير. 

للغرديزّي  زين األخبار( و11)ص  حدود العالمأوصاف طريق بدخشان في 

( 724ألبي الريحان البِيرونـّي )ص  اآلثار الباقية( و795 -791)ص 

(، تنهل كلّها من مصدر 60 -86، الحواشي، ص 78 -72زّي )ص والمرو

واحد، يُرّجح أْن يكون الجيهانـّي، وزير السامانيّين. في باب التُبَّتَين )ويُرّجح أّن 

المقصود التَبَّت الصغرى، والتَبَّت األساسيّة(، الذي يقع بين بدخشان ونهر 

قاضى فيه أهالي التَبَّت جيحون األعلى أو األنهار الخمسة، مركز حدودّي يت

٪ رسوم جمركيّة على البضائع المستوردة. كما أشير إلى خطر اإلصابة 7.5

بمرض الجبال في أثناء عبور الممّرات المرتفعة. بقول أبو الريحان البِيرونـّي 

ّم". وفي قرية باسم  )م. ن، ص. ن( أنَّ التَبَّتيّين يسّمون ذلك الجبل "جبَل السَّ

ما تعني سمرقند الصغيرة( في نهاية ما وراء النهر كان يعيش سمرقنداق )وربّ 

؛ 50، ص حدود العالمالهنود والتَبَّتيّون والوخيّون/الخانيّون والمسلمون )

مينورسكي ظنَّ أنَّ هذه القرية تقع في المنطقة الحدودية الجديدة لوخان في 

ذه المعابر (. كان له463الحواشي، ص ←  معابر غلغت والمناطق المجاورة لها

حيث  -أهميّة كبيرة في العالم اإلسالمّي الستيراد المسك الباهض الثمن والفاخر

وقد ذكر هذا المسك في كّل األخبار التي أوردها  -تُربّى هناك غزالن المسك

؛ 729؛ الثعالبـّي، ص 486، ص 4المسلمون عن التَبَّت )قارن المسعودّي، مج

 (.67 -64، الحواشي، ص 76 -78المروزّي، ص 

ومن منتجات التَبَّت الشهيرة األخرى القطع الذهبيّة، فقد ورد في 

 هيرودوتاألساطير التي تناقلتها األجيال أّن هذا الذهب تحرسه النمال. وقد نقل 

أنَّ  19. يزعم توماشكالمهابهاراتاهذه القّصة، كما وردت في ملحمة 

اطق بامير وشمالـّي كانوا يحصلون من من 21في سهوب أوراسيا 20اإليسدونيّين

التَبَّت في المرحلة التي سبقت المسيحيّة على الذهب المشهور الذي كانوا 

 (.7719 -7739، الفقرات 22؛ قارن هرمان253 -257يصدرونه )ص 

بعد المرحلة األولى من اللقاءات التي كانت تجري من حين إلى آخر بين 

شرقيّة المحاذية لها، توافرت لدى العرب والتَبَّتيّين في ما وراء النهر والمناطق ال

المسلمين معلوماٌت دقيقة عن التَبَّت. فقد حّددوا بدقّة موضع التَبَّت بين الصين 

ا خاّص ]ذكر  والهند وديار األتراك، وأدركوا أنَّ التَبَّت لغة خاّصة وملكًّ
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المسعودّي، في النصف األّول من القرن الرابع؛ أنَّ التَبَّت مملكة من ممالك 

صين، معظم أهلها من قبيلة حّمير العربيّة، ولمكانة الحميريّين واستقرارهم ال

فيها، ُسّميت "ثبت"، ولمناخ التَبَّت وسهولها وجبالها سمات عجيبة، وفيها أنواع 

عجيبة من الفواكه والورود والحقول الخضراء واألنهار التي ال تعّد وال 

ان وصحارى األتراك، تحصى. وهذه الديار تجاور الصين والهند وخراس

ومدنها وقراها حصينة. يعيش في التَبَّت بعُض أعقاب التبابعة، الذين كانوا في 

ا ألهل اليمن، وسّموه في ما بعد خاقان )مج ، 4الماضي يسّمون ملكهم تبّع، تقليدًّ

( أّن في لهاسا معابَد أوثان 37)ص  حدود العالم([. جاء في 486 -489ص 

ا ا أيضًّ كان مركز عبادة المسلمين القليلين، وهذه هي اإلشارة  متنّوعة، ومسجدًّ

األولى إلى عاصمة التَبَّت في المصادر اإلسالميّة. من الممكن مطابقة األسماء 

تسايدام في شمالّي التَبَّت. أّما ذكر  -األخرى التي ُذكرت بمناطق كوكونور

شرقيّة فدليل منطقة الزاب على ضفة النهر العظيم الذي يشّكل حدود التَبَّت ال

وحوض بانغ  23على ضحالة المعرفة المتعلّقة بحدود التَبَّت مع والية ستشوان

 تسه العلوّي.

، ص 7وماركوبولو )مج 24االسم الحالـّي الذي دّونه ويليام روبروكي

( أي تِبت، ال عالقة له بالمسلمين على األرجح، وقد دخل أوروبا المسيحيّة 14

ن الذين سافروا في القرن السابع الهجرّي/الثالث بواسطة المسافرين األوروبيّي

ا أنَّ بنيامين توداليي ، الذي لم 25عشر الميالدّي من أوراسيا إلى منغوليا؛ هذا علمًّ

 (.56)ص  26يذهب في الشرق إلى أبعد من بغداد ذكر أّن اسمها توبّت

تى لرشيد الدين فضل هللا إشارات إلى التَبَّت، فالتَبَّت ح جامع التواريخفي 

أوائل القرن األّول الهجرّي لم تكن معتنقة للعقيدة البوّذية، أّما في عصر المغول، 

ا لنشر العقائد البوّذية، ورشيد الدين فضل هللا  ا مهّمًّ وما بعده فقد أصبحت مركزًّ

( إنَّ الرهبان البوّذيين في التَبَّت )البَخشيّين( 630، ص 7يقول بصراحة )مج

 (. 75 -71، ص 7، مج27حترام )قارن برتشنايدركانوا على قدر كبير من اال

عندما شّن المسلمون حملةًّ على شمالـّي الهند، وتغلغلوا في نهاية القرن 

السادس الهجرّي في كل أنحاء سهل الغنغ حتى البنغال وآسام، بات بإمكانهم أْن 

ام محّمد يهاجموا التَبَّت الرئيسيّة، إالّ أنَّ تلك الديار لم تكن مثيرة لالهتمام. ق

، حاكم غوريان، بشّن حملة على ه(907بختيار الـَخْلجّي )المتوفّى سنة 

ا -التي كانت قد فتحت حديثًّا -، والتَبَّت من مركزه في البنغال28بهوتان ، ماّرًّ

منهاج سراج، )←  بآسام، لكنّه لم يستطع التقّدم، فاضطّر أْن يعود إلى البنغال

سالم في كشمير، أي في أواسط القرن (. بعد استقرار اإل137 -179، ص 4مج
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الثامن الهجرّي، حاول المسلمون فتح التَبَّت الصغرى عّدة مّرات. وفي نهاية 

القرن التاسع الهجرّي شنَّ الحّكام المسلمون حملة على التَبَّت، ال سيّما التَبَّت 

الصغرى. خضعت في ذلك الحين كّل ديار بلور والتَبَّت بين بدخشان وكشمير 

طة مير َولي، الذي كان قائد جيش أبي بكر حاكم كاشغر من ساللة دوغالت لسل

ألحق سعيد خان الهزيمة ه 670(. في العام 707، 494 -490)دوغالت، ص 

التي  -بأبي بكر، واستولى التَبَّتيّون على تحصينات التَبَّت الواقعة في لداخ

ا. في أثناء حكم سعيد -غادرها سّكانها ه( 636 -670خان ) وعلى خزائنها أيضًّ

حملة على التَبَّت ولداخ واألراضي ه 673شنَّ المير مزيد أّوالًّ في العام 

بمساعدة حيدر ه 638المجاورة لها، ثم شنَّ سعيد خان بنفسه حملة في العام 

، 103وما يليها، الترجمة االنجليزيّة، ص  23ميرزا دوغالت* )م. ن، ص 

يرزا أْن يصل إلى لهاسا التي كان حاول حيدر مه 636(. في سنة 4الحاشية 

وفيها أكبر المعابد، لكنَّه اضطُرَّ بعد أسبوع واحد أْن يرجع  29يُسّميها أورسنغ

 حدود العالمإلى اسكاْبَرك. وربّما كانت أورسنغ هي نفسها كرسانغ المذكورة في 

(، التي كان فيها أكبر معابد األوثان. إنَّ ذكر اسم كرسانغ مستقالًّ عن 37)ص 

 حدود العالمهاسا، دليل على أنَّ المدينتين لم تكونا مدينة واحدة؛ إنَّ معلومات ل

تجميع من المصادر المدّونة، وورود االسم الواحد فيه على نحوين دليل على أنّه 

شنَّ حيدر ميرزا الذي تولّى حكم ه 655مقتبٌس من مصادرمتنّوعة. في العام 

 وبلتستان.  ، حربًّا على لداخه612كشمير بعد العام 

ا  ويتبيَّن من التوضيحات أنَّ بلتستان كانت في القرن العاشر الهجرّي جزءًّ

( كانت تقع بين " التَبَّت 25من التَبَّت، ووفقًّا لتاريخ الرشيدّي )دوغالت، ص 

ا يسكنها المسلمون.  وبلور"، ولم تكن بعُد قد أصبحت ديارًّ

إلسالم قد أصبح قّوة في النصف الثاني من القرن العاشر الهجرّي كان ا

، كّل 30سياسيّة في التَبَّت الصغرى؛ فقد أخضع المير علي شيرخان، حاكم كابولو

بلتستان لسلطته، وأُخلِيَْت تلك األرض من األصنام وغيرها من آثار العقائد 

البوذيّة. وما لبث أْن فتح بعدها لداخ ولكن مؤقّتًّا، كان شيرخان مؤّسس 

ا. ُذكر في ، عاصمة بلتستان أ31سكاردو ( أنَّ 729)ص  التاريخ الرشيديّ يضًّ

ا على طريق كشمير، ولم يعْد لها وجود. وبقيت بلتستان البلد  سكاردو كانت معبرًّ

ا من ه 4752اإلسالمّي الوحيد، الذي كان سّكانه تَبتيّين. منذ العام  أصبحت جزءًّ

ء خطًّّا يُعتقد أنَّه كشمير. يُقال أنَّ هناك آثار تاريخيّة بلغة البلطيّين. استخدم هؤال

ظهر بعد انتشار اإلسالم في تلك المناطق، ويُرّجح أْن يكون لحروف ذلك الخط 

أصٌل تبّتّي، وإْن كان قد تأثّر باللغة العربيّة، إالّ أنّه يكتب من اليسار إلى اليمين 

(. اعتنق البَلتيّون منذ 60 -86، ص 33؛ فرانك33 -37، ص 3، مج32)غريرسن
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لمحمود بن  بحر األسرارالشيعّي، لكْن نستنتج مما ورد في  البداية المذهب

نشرة قسم االستشراق في هيئة علم اآلثار في الولـّي )المدرج في >

( أنَّ التسنّن كان المذهب 735، ص 45، مج34<االمبراطوريّة الروسيّة

المسيطر في السنوات األولى من القرن الحادي عشر الهجرّي، وذلك لمّدة 

 قصيرة فقط.

قلموق*( سيطرتهم على التَبَّت )←  عندما بسط القلموقيّونه 4063سنة 

المركزيّة، ذهب الخوجة آباق المشهور الذي كان قد حارب الخان اسماعيل 

، إلى لهاسا وسّمى هذه المدينة "جوشهري" )مدينة ه(4063 -4084)حكم: 

ا التمثال العظيم لبوذا. ال يزال قبر الخوجة آباق في  ا. جو( مستلهمًّ كاشغر محترمًّ

ا: "دااليي  بناءًّ على طلبه أعطاه الداالي الما )في النسخة التركيّة وردت جمعًّ

. شنَّ الخان 35الماالر"(، رسالة أمان ليذهب إلى خان القلموق، غلدن بوشوكتو

ا على كاشغريه. أُلقي القبض  ا منه، هجومًّ على رأس جيش كان الخوجة جزءًّ

، ص 4، مج36ك المنطقة للخوجة )هارتمانعلى اسماعيل خان، وُسلّم حكم تل

نشرة قسم االستشراق في هيئة علم اآلثار في ؛ >379، 374، 747، 740

 (.450، ص 45<، مجاالمبراطوريّة الروسيّة

؛ اآلثار الباقية: ابن خرداذبة؛ أبو الريحان البِيرونـّي، المصادر والمراجع

رجمه بالفارسيّة علي أكبر ، تلطائف المعارف]عبد الملك بن محّمد الثعالبـّي، 

حدود العالم من المشرق إلى م[؛ 4686ش ]4398شهابي الخراسانـّي، مشهد 

، مع مقّدمة وحواشي وتعليقات مينورسكي، ترجمه بالفارسيّة مير شاه، المغرب

م[؛ رشيد الدين فضل هللا؛ محّمد حيدر دوغالت، 4693ش ]4317كابول 

نسخة الخطيّة الموجودة في مكتبة معهد ، نسخة مصّورة عن الالتاريخ الرشيديّ 

م[؛ 4666ش ]4328، طهران 4130أبي الريحان البِيرونـّي )طشقند(، رقم 

، زين األخبار)بيروت([؛ عبد الحي بن الضّحاك الغرديزّي،  التاريخالطبري، 

م[؛ ]المسعودّي، 4652ش ]4312ط. عبد الحي حبيبي، ط. أوفست طهران 

تاريخ ، أو طبقات ناصريمحّمد منهاج سراج )بيروت(؛ عثمان بن  المروج

م[؛ ياقوت 4681ش ]4393، ط. عبد الحي حبيبي، طهران إيران واإلسالم

 [؛ التاريخ؛ نفسه، البلدانالـَحَموّي؛ اليعقوبـّي 

د. ، مع بعض التلخي. من )38و ك. ا. باسورث 37و. بارتولد/

 (/ ترجمة د. دالل عبّاساإلسالميّة
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الحديث والعرفان، مستقى من اآلية الكريمة: }...  ، مصطلح فيالتَبَتُّل

ّمل: وتَبَتَّل إليه تبتيالًّ  ل من الجذر 8{ )الـُمزَّ (. هذه الكلمة مصدر على وزن تفعُّ

ب ت ل بمعنى القطع، واالنفصال، والتميّز. ويمكن أْن يكون أصل الكلمة 

ماّدة  ؛ زين،37ُسرياني، بمعنى وقف النفس هلل بأسلوب الرهبنة )نويا، ص 

"بتل"؛ فيروز آبادي، باب "ب ت ل"(.والبتول لقب السيّدة فاطمة الزهراء 

والسيّدة مريم العذراء عليهما السالم، والبتول هي المرأة المنطقعة عن الزواج 

ابن األثير، ←  والتاركة للشهوات )لالطاّلع على المعاني األخرى لهذا اللقب

البتول أو الـُمْبتِلة، والفسيلة التي (. والنخلة التي قلّمت تسّمى 61، ص 4مج

استغنت عن أّمها تُسّمى بَتيلة )الجوهرّي؛ األزهرّي؛ الفراهيدّي ماّدة "بتل"، 

ا الـُمتَبَتِّل، ألنّه منقطع عن غير هللا، وَخلُ. عمله لوجه هللا  ويقال للزاهد أيضًّ

 ، ماّدة "ب ت ل"(.أساس البالغة)الزمخشرّي، 

كلمة تبتّل مّرة واحدة، وقد فّسرها عدٌد من  في القرآن الكريم وردت

المفّسرين بأنّها اإلخالص في الدعاء أو العبادة، وفّسرها آخرون بمعاٍن أخرى 

مثل التوّكل، وترك الدنيا، وطلب رضا هللا، واالنقطاع عن غير الحّق طاعةًّ هلل 

، 5؛ أبو الفتوح الرازّي، مج936، ص 1، مجالكّشافوعبادة له )الزمخشرّي، 

(. 598، ص 40؛ الطبرسّي، مج728، ص 9؛ السيوطّي، مج146 -148ص 

يورد الفخر الرازّي هذه المعاني، كلّها، إنّما يعّد من بينها المعنى األخير وحده 

الصحيح، ويقول إنَّ االنقطاع عن كّل شيء ال يكون إالّ في مقام محبّة الخالق 

ا أنَّ التبتّل معناه  (. جاء في التفاسير العرفانيّة426 -428، ص 3)مج أيضًّ

، 4؛ الميبدّي، مج913، ص 3"االنقطاع التاّم عن ما سوى هللا" )القشيرّي، مج

 (.498، ص 4؛ الَسلَمّي، مج721ص 

في الروايات الشيعيّة نُقل عن األئّمة عليهم السالم أنَّ التبتّل بمعنى 

بتّل هو رفع سبابة )التضرع والتوّسل إلى هللا(. وجاء في روايٍة أنَّ المراد بالت

اليد اليسرى أو األصابع وتحريكها بهدوء إلى األعلى واألسفل في أثناء الدعاء 

(. 16، ص 2؛ الحر العاملّي، مج737 -730، ص 1، الجزء 7)الكلينـّي، مج

حركة األصابع هذه التي تعني االنقطاع عن كل مكان، والتوّجه إلى هللا وحده 

ربما تكون من مظاهر التبتّل واالنقطاع ( و338 -332، ص 6)المجلسّي، مج

 للتعبّد.

في بعض األحاديث استُخدمت كلمة التبتّل بمعنى العزوف عن الزواج 

بهدف العبادة، وهذا ما نهى عنه اإلسالم، وقد قال رسول هللا صلّى هللا عليه وآله 

؛ ابن 563، ص 4وسلّم: )ال رهبانية وال تبتّل في اإلسالم( )ابن ماجة، مج

(. وجاء في 11، ص 46، الجزء 40؛ القرطبـّي، مج475، ص 9، مجحنبل

رواية أنَّ امرأة قالت لإلمام محّمد الباقر عليه السالم إنّها ُمتَبَتِّلة، أي معتكفة عن 

الزواج، فنّهاها اإلمام عليه السالم عن ذلك، وقال لها: لو كان ترك الزواج 

، ص 400بذلك )المجلسّي، مج فضيلة لكانت فاطمة الزهراء عليها السالم أجدر



15 

(. جاء في بعض الكتب الفقهيّة باٌب 495، ص 70؛ الحّر العاملّي، مج746

 ؛ ابن ماجة، م. ن، ص. ن(.52، ص 9بعنوان النهي عن التبتّل )النسائّي، مج

ا، وفي معظم األحيان ورد معناه  في العرفان قلَّما استُخدم التبتّل مصطلحًّ

ى مثل )مقام االنقطاع( أو )اإلخالص( )ابن أو بعض مراتبه بعناوين أخر

؛ 15 -78؛ نويا، م. ن، ص. ن؛ تُركة اإلصفهانـّي، ص 778، ص 3عربي، مج

ه( 148(. يبدو أنَّ الخواجة عبد هللا األنصارّي )المتوفّى سنة 66الكالباذّي، ص 

ا له منازل السائرينأول من عّد التبتّل في  )←  من مقامات العارفين وقّدم شرحًّ
، وعبد ه(960(، وقّدم بعده كتّاب كعفيف الدين التِلِمسانـّي )المتوفّى سنة 58 ص

ه( 254وابن القيّم الجوزيّة )المتوفّى سنة ه( 239الرّزاق الكاشّي )المتوفّى سنة 

ا لتوضيحاته.  شروحًّ

أورد األنصارّي مقام التبتّل بعد مقام )الَوَرع( وقبل مقام )الرجاء(، بمعنى 

ّي والتجّرد من كّل ما سوى هللا )م. ن، ص. ن(، وفي هذا المقام االنقطاع الكلّ 

الذي هو من مقامات السير والسلوك االبتدائيّة، ال يضع السالك نصب عينيه 

سوى هللا عّز وجّل في العبادة والدعاء، والشكر، والخوف، والرجاء، والتوّكل، 

هنا فإنَّ البعض يعّد (. من 34والبحث عن الملجأ )ابن القيّم الجوزيّة، مج، ص 

{ )فاتحة الكتاب: إيّاك نعبُُد وإيّاك نستعينهذا المقام من منازل اآلية الكريمة: }

(، وهكذا فإنَّ العبد ال يتوّجه إالّ إلى هللا وحده، ويسلّم إليه أمره وإرادته محبّةًّ 5

ال خشية، ومن طريق المحبة يصل إلى خياره )ابن القيّم الجوزيّة، م. ن، ص. 

(. من هنا فإنَّ طريق المعارف تنفصل عن 416، ص 4التِلِمسانـّي، مج ن؛

ا بالثواب ومن أجل اآلخرة، أما  طريق العابد، ألّن العابد يترك الدنيا طمعًّ

العارف الـُمتَبَتّل فال يهتم بأيِّ شيء دنيوّي وأخروّي )عبد الرّزاق الكاشّي، ص 

 (.74، ص 7؛ عين القضاة، مج478

{ )الرعد: لَهُ َدعوةُ الحقِّ )م. ن، ص. ن( اآلية الكريمة: }عّد األنصارّي 

ا أنَّ تفسير المفّسرين 41 ( دعوةًّ للتبتّل والتجّرد الخال.. ويرى ابن القيّم أيضًّ

من أهل السلف ل "دعوة الحّق" بالتوحيد واإلخالص والصدق إنّما هي إشارة 

أَلَيَس هللاُ بكاٍف يمة: }(. والبعض رأى أنَّ في اآلية الكر37إلى التبتّل )مج، ص 

( إشارة إلى مقام التبتّل، وأنَّ المراد من الحديث الشريف: 39{ )الُزَمر: َعْبَدهُ...

التبتّل واالنقطاع  -وفيه توصية بالموت اإلرادّي الكلّي -)ُموتُوا قَْبَل أْن تُموتُوا(

 المائةالميادين (. في رسالة 370، ص 4الكلّّي عما ِسَوى هللا )اآلملّي، مج

المنسوبة إلى الخواجة عبد هللا األنصارّي ورد التبتّل بعد ميدان اإلخالص وقبل 

ميدان العزم، وقيل أنَّ التبتّل هو العودة عن ثالثة أشياء إلى ثالثة أشياء أخرى: 

العودة من جهنّم إلى الجنّة، ومن الدنيا إلى اآلخرة، ومن الذات إلى الحّق. ولكّل 

روط: العودة من جهنّم إلى الجنّة منوطة بالعودة عن الحرام واحدة منها ثالثة ش

إلى الحالل، وعن الحقد والعداوة إلى النصيحة، وعن الشجاعة إلى الخوف من 

هللا؛ والعودة عن الدنيا إلى اآلخرة مشروطة: بالعودة من الحرص إلى القناعة، 
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من الذات إلى الحّق ومن العالئق إلى الفراغ، ومن االشتغال إلى اإلنابة. والعودة 

مشروطة: بالعودة من الدعوى إلى الحاجة، ومن اللجاج إلى التسليم، ومن 

 (.514 -303االختيار إلى التفويض )ص 

ذكر األنصارّي ثالث درجات للتبتّل: األولى االنقطاع عن جميع اللذات 

ذه واالعتبارات، قطع األمل بالناس أو الخوف من الناس، والالمباالة بهم، وفي ه

الدرجة يبّدل األمل بالناس إلى الرضا بالحّق، والخوف من الناس إلى التسليم 

(. مرتبة االنقطاع عن الخلق 58للحّق، والمباالة بالناس إلى شهود الحقيقة )ص 

هذه تُدعى توحيد األفعال، وتنتهي برؤية جميع األشياء خاضعة لقدرة هللا عّز 

؛ عبد الرّزاق الكاشّي، ص 454 -450وجّل وسلطته )التِلِمسانـّي، مج، ص 

(. يرى ابن القيّم )م. ن، ص. ن( أنَّ هذه الدرجة جمٌع ألمرين، االنفصال 476

واالتصال؛ انفصال القلب عن الحظوظ والخوف من غير الحّق والرغبة بالغير، 

 ومالحظة الغير، واتصال القلب بالخوف والرجاء، وحّب هللا والتوّكل عليه.

انقطاع النْفس عن الهوى والِجماح وتاليًّا األنس بالحّق  الدرجة الثانية،

منازل وحصول بوارق الكشف )األنصارّي، م. ن، ص. ن(. سّمى شّراح 

، الدرجة الثانية انقطاَع النفس، وقالوا إنّها مراحل ثالث: األولى: السائرين

ى، مجانبة الهوى ومعارضته. الثانية: األنس بالحّق، وهي نتيجة للمرحلة األول

ألنَّ النفس مبتلية بالتعلّق، وعندما تفقد تعلّقها بالعالم السفلّي فأّن حب الذات أي 

ا. الثالثة: حصول بوارق الكشف،  األنس بالحّق والتعلّق به، يصبح لديها واضحًّ

ومن بينها كشف حقائق معاني أسماء الحّق وصفاته، وحقائق التوحيد والمعرفة 

؛ ابن القيّم 430 -476بد الرّزاق الكاشّي، ص ؛ ع454، ص 4)التِلِمسانـّي، مج

 (.33، ص 7الجوزيّة، مج

المرتبة الثالثة: هي االنقطاع في الطلب، "الَسبَق" )األنصارّي، م. ن، 

ص. ن(، عّد بعض الشّراح هذه المرتبة إناطةَ القلب بالعناية السابقة األزليّة، 

اد في المعرفة )م. ن، شرح والبعض اآلخر قال إنّها طلب مقام السابقين أو الروّ 

(. وهذه المرتبة تتحقّق باالستقامة والثبات في اإلعراض عما 307فرهادي، ص 

سوى الحّق، واالستغراق بهدف الوصول. وهي من ضرورات مقام الجمع 

(. وعلى هذا النحو فإنَّ مقام التبتّل سيعقب مقامات السير 58)األنصارّي، ص 

ا، قبل مقام الفن اء. من المرّجح أّن موالنا جالل الدين البلخّي كان والسلوك جميعًّ

يقصد الدرجات التي ذكرها الخواجة عبد هللا األنصارّي للتبتّل في البيت "من 

، الدفتر الثالث، البيت 7مقامات التبتّل إلى الفناء/درجةًّ درجةًّ لمالقاة هللا" )مج

1735.) 

بداية التبتّل االنقطاع أنَّ ه( 813يعتقد شاه نعمت هللا ولي )المتوفّى سنة 

عن لّذات المعاصي، ومن ثمَّ تجّرد النفس من ذلك االنقطاع، وفي المرحلة 

النهائيّة فناء الصفات في الجمع كلّيًّّا، وفناء الذات باألمان من اآلخرين 

 (. 438، ص 40)نوربخش، مج
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على أساس درجات التبتّل، هنالك أنواع من التبتّل بالنسبة إلى األفراد: 

بتّل العوام هو االنقطاع عن مراقبة الناس، وتبتّل المريدين هو االنقطاع عن فت

الحظوظ النفسانيّة وتبتّل الواصلين هو االنقطاع عن ما سوى الحّق )تريني 

 (.34القندهارّي، ص 

: فضالًّ عن القرآن الكريم؛ حيدر بن علي اآلملّي، المصادر والمراجع

فصوص الحكم لمحيي الدين ابن  ن. النصوص في شرحمن كتاب  المقدمات

ش 4353، طهران 4، ط. هنري كوربان وعثمان اسماعيل يحيى، مجالعربي

، ط. طاهر أحمد النهاية في غريب الحديث واألثرم[؛ ابن األثير، 4621]

م، ط. 4695 -4693ه/4385 -4383الزاوي ومحمود محّمد الطناحّي، القاهرة 

، إسطنبول أحمد بن حنبل مسندأوفست بيروت ]ال تا.[؛ ابن حنبل، 

، ط. عثمان يحيى، القاهرة 3، مجالفتوحات المّكيّةم؛ ابن عربي، 4687ه/4107

مدراج السالكين بين منازل "إيّاك نعبد م؛ ابن القيّم الجوزيّة، 4685ه/4105

م؛ ابن 4662ه/4142"، ط محّمد المعتصم باهلل البغدادّي، بيروت وإيّاك نستعين

تفسير م؛ أبو الفتوح الرازّي، 4684ه/4104إسطنبول ، سنن ابن ماجةماجة، 

، تهذيب اللغة؛ محّمد بن أحمد األزهرّي، ه4101، قّم روح الجنان وَرْوح الجنان

، ط. يعقوب عبد النبـّي، القاهرة ]ال تا.[؛ عبد هللا بن محّمد األنصارّي، 41مج

 دميدانصو  علل المقامات، الن. العربـّي والمقارنة بن. منازل السائرين

وشرح  لمنازل السائرين وعلل المقامات]الميادين المائة[، الترجمة الدريّة 

م[؛ علّي 4687ش ]4394الكتاب وفقًّا آلثار شيخ هراة لروان فرهادي، طهران 

، ط. أكرم المناظرات الخمس، أو العقل والعشقبن محّمد تُركه اإلصفهانـّي، 

ين إسٰحق تريني م[؛ نظام الد4669ش ]4325جودي نعمتي، طهران 

قواعد العرفاء وآداب الشعراء: معجم مصطلحات العارفين القندهارّي، 

م[؛ سليمان بن علّي 4665ش ] 4321، ط. أحمد مجاهد، طهران والشعراء

، ط. عبد الحفيظ منصور، شرح منازل السائرين إلى الحّق المبينالتِلِمسانـّي، 

اعيل بن حّماد م[؛ إسم4667ش ]4324م، ط. أوفست قّم 4688تونس 

، ط. أحمد عبد الغفور العطّار، بيروت ]ال تاج اللغة وصّحاح العربيّةالجوهرّي، 

م[؛ الحّر العاملّي؛ محمود بن عمر 4686ش ]4389تا.[؛ ط. أوفست طهران 

الكّشاف عن حقائق م؛ نفسه، 4623 -4627، مصر أساس البالغةالزمخشرّي، 

مجمع البيان الحديث: تفسير الزين، ، بيروت ]ال تا.[؛ سميح غوامض التنـزيل

م؛ محّمد بن حسين 4681ه/4101، بيروت مفردات ألفاظ القرآن الكريم

مجموعة آثار أبي عبد الرحٰمن الَسلَمّي: أجزاء من حقائق التفسير الَسلَمّي، 

 -4660ش ]4327 -4396، ط. نصر هللا بورجوادي، طهران ورسائل أخرى

، ط. شرح منازل السائرينبد الرّزاق الكاشّي، م؛ السيّوطّي؛ الطبرسّي؛ ع4663

رسائل عين القضاة م[؛ عين القضاة، 4663ش ]4327محسن بيدارفر، قّم 

ش 4350، ط. علي نقي المنـزوي وعفيف عسيران، طهران 7، مجالهمدانـيّ 
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، القاهرة ]ال تا.[، ط. التفسير الكبيرم[؛ محّمد بن عمر الفخر الرازّي، 4624]

، ط. مهدي كتاب العين تا.[؛ خليل بن أحمد الفراهيدّي، أوفست طهران ]ال

؛ محّمد بن يعقوب الفيروزآبادّي، ه4105مخزومي وإبراهيم السامرائّي، قّم 

م، ط. 4626ه/4366، ط. طاهر أحمد الزاوي، بيروت ترتيب القاموس المحيط

لطائف م[؛ عبد الكريم هوازن القشيرّي، 4685ش ]4391أوفست طهران 

م؛ أبو بكر محّمد بن 4683 -4684ط. إبراهيم البسيونـّي، القاهرة  ،اإلشارات

، ط. محّمد جواد شريعت، ن. وترجمة كتاب التعّرفإبراهيم الكالباذّي، 

، 7، مجأصول الكافيم[؛ محّمد بن يعقوب الكلينـّي، 4667ش ]4324طهران 

؟[؛ المجلسّي؛ 4382مرفقًّا بترجمة وشرح لهاشم رسولي، طهران ] 1جزء 

، ط. رينولد آلن المثنوي المعنويّ الل الدين محّمد بن محّمد المولوّي، كتاب ج

كشف األسرار م[؛ أحمد بن محّمد الميبدّي، 4684ش ]4390نيكلسون، طهران 

م[؛ أحمد بن 4687ش ]4394، ط. علي أصغر حكمت، طهران وعدة األبرار

معجم ر بخش، م؛ جواد نو4684ه/4104، إسطنبول سنن النسائيّ علّي النسائّي، 

م[، بل نويا، 4688ش ]4392، لندن 40، مجنور بخش: اصطالحات التصّوف

، ترجمه بالفارسيّة اسماعيل سعادت، طهران التفسير القرآنـّي واللغة العرفانيّة

/ ترجمة د. بروانه عروج نيا/    م[.4661ش ]4323

 دالل عبّاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من أصحاب الحكمة والفلسفة في ، الملقّب  بالفاضل، الشيخ علي، التبّتـيّ 

القرن الثالث عشر الهجرّي، كان تلميذ الحاج مال هادي السبزوارّي الذي كان 

؛ اآلشتيانـّي، ص 574شديد االهتمام به، وعّده ابنًّا معنويًّّا له )السبزوارّي، ص 

وهي  -(. بناءًّ على ما قاله السبزوارّي، ولد الشيخ علّي في التبّت471 -477

دو التبّت الصغرى أو بلتستان* التي تقع شمال غربي الهند، ومن على ما يب

توابع كشمير. سنة ميالده غير معروفة. كان التبّتي لسنوات متتالية يحضر في 

مشهد دروس الحاج مال هادي السبزوارّي، ولعلّه حضر درسه في سبزوار، 

ذلك كما أنَّه درس المعقول لدى األساتذة اآلخرين )م. ن، ص.. ن(، ففي 

العصر كان طالب من الهند والبلدان اإلسالميّة األخرى يتتلمذون على الحكيم 

 (. ال تتوافر معلومات عن نهاية حياته.85في سبزوار )غوبينو، ص 

ا في العلوم العقليّة والنقليّة في عصره  ُعّد التبّتي رجالًّ فاضالًّ ماهرًّ

الزمن عن العلوم العقليّة )اآلشتيانـّي، م. ن، ص.. ن(. تحّول التبّتي لمّدة من 
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إلى العلوم النقليّة، األمر الذي ازعج الحكيم السبزوارّي منه، إلى حّد أنّه لم يردَّ 

على رسائله. لكْن بعد عّدة رسائل وّجهها إلى الحكيم طالبًّا اإلجابة، كتب له 

؛ اآلشتيانـّي، 577 -574الحكيم رسالة يجيبه فيها عن أسئلته )السبزوارّي، ص 

(. أسئلة التبّتي كانت عن عالم المثال، وقد حاور معاصريه 473 -477ص 

حولها لم يصل إلى نتيجة، فطلب مساعدة أستاذه لحلّها. يتبيّن من طريقة طرح 

األسئلة أنّه كان على إطالع واٍف على الحكمة الصدرائيّة ]نسبة إلى المالّ 

سبزوارّي الذي صدرا[، وكان ُمتقنًّا لصياغة البحوث. جاء جواب الحكيم ال

ا فائقًّا للتبّتي، شامالًّ ألكمل المباحث حول الصور العقليّة الكلّيّة  تضّمن مدحًّ

 -546، السبزوارّي، ص 471 -477والـُمثل األفالطونيّة )اآلشتيانـّي، ص 

531.) 

: جالل الدين اآلشتيانـّي، "سيرة الفيلسوف المتأله المصادر والمراجع

هادي السبزوارّي وآثاره"، في السبزوارّي، والعارف المحقق الحاج المال 

ش 4320، ط. جالل الدين اآلشتيانـّي، طهران رسائل الحكيم السبزواريّ 

، ط. جالل رسائل الحكيم السبزواريّ م[؛ هادي مهدي السبزوارّي، 4664]

م[؛ جوزيف أرتور غوبيبو، 4664ش ]4320الدين اآلشتيانـّي، طهران 

 ، ترجمة م. ف ]ال تا.، ال مكا.[.سطىالمذاهب والفلسفة في آسيا الو

 /أكبر ثبوت/

 

 

 

 

ج ، لفظة قرآنيّة بمعنى زهو النساء وإظهار مفاتنتهّن وزينتهّن. جذر التَبَرُّ

هذه الكلمة برج في اللغة العربيّة يُستخدم بمعنيّين أساسيّين: )البروز والظهور(، 

ج أخذ من المعنى  األّول، والبروج )األبراج و )الملجأ والمكان المرتفع(؛ والتَبَرُّ

، 4الفلكيّة، وأبراج المدينة وحصونها( تعود إلى المعنى الثاني )ابن فارس، مج

( البرَج بمعنى القصر، ويرى أنَّ 14(. عّد الراغب اإلصفهانـّي )ص 738ص 

ج قد أُخذ من عبارة  البروج الفلكيّة مأخوذة من هذا المعنى نفسه. ويعتقد أنَّ التَبَرُّ

ج" )ثوٌب جميل رسمت عليه صور البروج السماويّة(، وقد شبّه "الثوب  المبرَّ

ا منهم إلى معنى البروز  إظهار الجمال به. أّما علماء اللغة المتقّدمون، واستنادًّ

والظهور، عّدوا تبّرج المرأة بمعنى إظهار جمال )اليدين والوجه( )ابن دريد، 

، 9"؛ الفراهيدّي، مج، ماّدة "برج59، ص 44؛ األزهرّي، مج795، ص 4مج

 ، ماّدة "برج"(.445ص 

ج مأخوذ من اآلية  من سورة األحزاب:  33المعنى اإلصطالحّي للتَبَرُّ

ج الجاهليَِة األُولى} ْجَن تَبَرُّ ...{؛ لالطاّلع على المّرة َوقَْرَن في بُيُوتُِكنَّ وال تَبرَّ

(. حيث خاطبت 90النور: ←  األخرى التي استُخدمت فيها هذه الكلمة في القرآن

هذه اآلية الكريمة زوجات الرسول، لكنَّ التفاسير عّدت الحكَم شامالًّ جميع 
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؛ سابق، 41، 426، ج2؛ القرطبـّي، مج269، ص 3النساء )ابن كثير، مج

(. فضالًّ عن ذلك، وبناءًّ على الشواهد القرآنيّة األخرى، ال سيّما 460، ص 7مج

لخطاب النساء والرجال، وبما أنَّ من سورة األحزاب، حيث يشمل ا 35اآلية 

ج  الرجال المسلمين ملزمون برعاية الحدود الشرعية، ال يمكن أْن يكون التَبَرُّ

ا بالنساء  (. 343، ص 49الطباطبائّي، مج)←  منحصرًّ

يمكن أْن  -نهى القرآن الكريم عن الزهو لدى النساء، وأشار إلى نماذج

ج  يخضعن بالقول أي الكالم المثير ومنها: أْن ال -تعّد من حاالت التَبَرُّ

(، أْن ال يبدين زينتهن غير الظاهرة، وال يضربن األرض 37)األحزاب: 

(. كما أشارت األحاديث إلى 34بأقدامهن في أثناء السير لفتًّا للنظر )النور: 

ج، وجرى التأكيد على النهي عنها، ومنها: ارتداء  مصادريق أخرى للتَبَرُّ

ا تحتها، والتشبّه بالرجال، والتعطّر أكثر من الحّد، وغير المالبس التي تشّف عمّ 

ذلك مما يؤّدي إلى لفت نظر الرجال. وفوق ذلك في كلٍّ من الروايات الثالث 

ج في الجاهليّة* بأنّه  المشهورة، المنقولة عن قتادة، ومجاهد، ومقاتل، فُسِّر التَبَرُّ

؛ 262، ص 3ر، مجنوٌع من االستعراض الصريح لفتِن الرجال )ابن كثي

 (.467 -460، ص 7؛ سابق، مج462، ص 5السيوطّي، مج

ا بمعنى أنَّ أّي عمل  ج حرامًّ بناء على اآليات واألحاديث عّد الفقهاء التَبَرُّ

تقوم به المرأة لالستعراض والتظاهر ولفت نظر الرجال األجانب، والتأثير في 

ج المنهي عنه في القرآن الك ا أنَّ هذه النماذج قلوبهم مصداٌق للتَبَرُّ ريم، علمًّ

ومصاديقها غالبًّا ما يلحقها التغيير بما يتناسب والعاداِت والثقافةَ )المصطفوّي، 

؛ 9857، ص 6؛ الزحيلّي، مج467 -460، ص 7ماّدة "برج"؛ سابق، مج

(. إذا أخذنا في االعتبار المصاديق القرآنيّة والحديثيّة 33 -30الُسلَمّي، ص 

ج يمكننا أْن ندرك أنَّ هذه اللفظة ال تقصد اللباس الظاهر، بل قبل كّل شيء  للتَبَرُّ

تعني السلوك والتصّرف غير الالئق )مقابل العفاف(، ومن هنا فإنَّ  معنى 

ج أعّم من الحجاب* والستر* )لمزيد من االطالع على الفرق بين هذه  التَبَرُّ

، 2برسّي، مج؛ الط197، ص 2الطوسّي، مج←  المصطلحات الثالثة وتعريفها

(. كذلك يجب أْن 76 -78؛ الُسلَمّي، ص 728، ص 1؛ الشوكانـّي، مج717ص 

ج ج، كما أنَّ االحتزاز من التَبَرُّ  -نذكر أنَّ حدود الحجاب ال تتأتى من عدم التَبَرُّ

ا وفي بعض الحاالت واجبًّا ال يغني  -وإْن كان من وجهة النظر األخالقيّة ممدوحًّ

 جاب.المرأة المسلمة عن الح

جمهرة : فضالًّ عن القرآن الكريم؛ ابن دريد، كتاب المصادر والمراجع

معجم م؛ ابن فارس، 4688 -4682، ط. رمزي منير البعلبكّي، بيروت اللغة

تفسير ؛ ابن كثير، ه4101، ط. عبد السالم محّمد هارون، قّم مقاييس اللغة

ربـّي ]ال تا.[؛ ، ط. علي شيري، بيروت: دار إحياء التراث العالقرآن العظيم

، ط. محّمد أبو الفضل إبراهيم، 44، مجتهذيب اللغةمحّمد بن أحمد األزهرّي، 

المفردات في غريب القاهرة ]ال تا.[؛ حسين بن محّمد الراغب اإلصفهانـّي، 



21 

م[؛ وهبة مصطفى 4653 -ش4337، ط. محّمد سيد الكيالنـّي، طهران ]؟القرآن

، فقه السنّةم؛ سيد سابق، 4662ه/4148، دمشق الفقه اإلسالمّي وأدلّتهالزحيلّي، 

الدّر المنثور في م؛ عبد الرحٰمن بن أبي بكر السيوطّي، 4682ه/4102بيروت 

فتح ، بيروت: دار المعرفة ]ال تا.[؛ محّمد بن علّي الشوكانـّي، التفسير بالمأثور

 ، بيروت ]ال تا.[؛ الطباطبائّي؛ الطبرسّي؛ الطوسّي؛ خليل بن أحمدالقدير

؛ ه4105، نشر مهدي مخزومي وإبراهيم السامرائّي، قّم كتاب العينالفراهيدّي، 

، القاهرة 41، الجزء 2، مجالجامع ألحكام القرآنمحّمد بن أحمد القرطبـّي، 

م[؛ حسن المصطفوّي، 4685ش ]4391م، ط. أوفست طهران 4659ه/4382

 ه.4149، طهران 4، مجالتحقيق في كلمات القرآن الكريم

 / ترجمة د. دالل عبّاس المعارف وعلم الكالم فريق/

 

 

 


