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احلمدهللربالعادلني،وصلىاهللوسلم وبارؾعلىعبدورسولونبيناحممد،
وعلىآلووصحابتوأمجعني،أمابعد ...
فإفالعلم رحمواصلة  ،وحلمةجامعةبنيأىلووإفتناءتهبمالديار،
وتطاولتبينهماألعصار،فمنبعضالواجبعليناأفنبُلىذهالرابطةبِبِ اَل ِذلا،
وأف نرعىحقها فيمن اعتزى إليها،ورمننعيشزمنااختذتفيوالركاكةشعارا،
والسخافةدثارا،فرتىالواحدمنهميسمىأديبا،شاعرا ،كاتبا،روائيا،مفكرا...
وىواليكاديتكلمبشيءمفيد،فضَلعنأفيأيتبرأيسديد،يفحنيتُن ّكر
لألئمةاألعَلـ،مندعاةاذلدىوالرشاد،وأصحابالفصاحةوالبياف ...
يف ياػ ُحطوُ اشارفُْػو 
ضي ِعبِِو اوتاػار 
الو ِ
ع اَلَا ْد ُر ا
اد ْىٌر ا
ىالشِر ا
َل اوتاػ ػ ْعػلُػوفاػ ْوَاػ ػوُ ِجػ ػياػ ػ ُف ْو 
بفِ ِيولُْؤلُُؤهُ ُس ػ ْف ػ ً
البا ْح ِرياػْر ُس ُ
اك 
والعَلمةاإلبراىيميأشهرمننارعلىعلميفىذاالباب،وَدأمجع
كلمنحتدثعنوعلىإمامتويفالدين،وطوؿباعويفعلوـاللغة،وتضلعويف
فنوفالقوؿ،وثقوبنظرهيفَضايااألدبصناعةونقدا،معما كافعليومن
صدؽاللهجة،وَوةالعزمية ،وجرأةيفَوؿاحلق،نذرنفسوخلدمةدينوووطنو،
 أ
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فكافحبقأحدعظماءاجلزائرعلما وعمَل،دلاَ ّدمومنأعماؿ جليلةلألمة،
خلصها بقولو معتذرا عن عدـ تفرغو للتأليف والكتابة" :ولكنين أتسلى بأنين
ألفتللشعبرجاال،وعملتلتحريرعقولودتهيدالتحريرأجساده،وصححت
لودينوولغتو ،فأصبحمسلماعربيا،وصححتلوموازينإدراكوفأصبحإنسانا
أبيا،وحسيب ىذامقربامنرضىالربورضىالشعب،ومعذلكفقدسامهت
بالكتابةيفموضوعاتمفيدة،ولكنمليساعدينالفراغوالوجودادلطابععلى
طبعها،وَدبقيت كلهامسوداتيفمكتبيتباجلزائر"،مثوفّقاهللتعاىلأحد
أبنائواألستاذأمحدطالباإلبراىيمي،فقاـجبمعماتفرؽمن كتاباتو ،وطبعها
يفمخسةأجزاءكبرية،إالأنواعتربىا"ضئيلةيفحجمهابالنسبةإىلحياةالشيخ
احلافلة،فإف كثريامنهاضاع،وكثريادماألقاهمندروسوخطبوحماضراتمل
يسجلألنو كافيلقيوارجتاال،وملتتسن كتابةإالأَلالقليلمنو،وكانتلو
مؤلفات وكتابات خمطوطة حوؿ العديد من ادلواضيع يف الدين واللغة واألدب
واالجتماع ضاعت إباف حرب التحرير ،إما عند بعض تَلمذتو ،أو يف بيتو
باجلزائر العاصمة حني اَتحمو اجليش الفرنسي سنة  - 7591وىو بادلشرؽ
العريب -وعاثيفمكتبتوختريباوهنبا،ففقدتخمطوطاتوومعظم كتبو"،وكاف
منإخَلص الشيخرمحواهلليفعلمو وعملو،أنوترؾتركتمسوداتمؤلفاتو
كلهاباجلزائر ،ومليأخذىا معويفرحلتوإىلادلشرؽليطبعها ىناؾ ،ألنو كما
َاؿ":ملأشأأفأخلطعمَلعمومياللجزائربعملشخصيلنفسي"فرمحواهلل
وجزاهخريماجيزيبوعبادهادلخلصني .
 
ب
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ىذا،وَدجرىيفخلدي وأناأَرأَوؿاإلبراىيمييفشوَي":وإن
لشوقي علي لحقا أوجبته على نفسي حين غاليت بقيمته في شعراء العربية
غابرهم وحاضرهم"،فقلتيفنفسي":وإن لإلبراهيمي علي لـحقا أوجبته
على نفسي حين غاليت بقيمته في شعراء العربية غابرهم وحاضرهم"،
فعزمت على مجع ما تفرؽ من شعره يف ِ
سفر واحد ،فاستعنت اهلل تعاىل يف
ذلك ،وتتبعتها من خَلؿ ما مجعو ابنو وطبعو يف "آثار اإلماـ حممد البشري
اإلبراىيمي"،وأضفتإىلذلكبعضاألبياتمنغريىا-وىيَليلةجدا،-
وجيدر بنا التنبيو على أف كثريا من أشعار الشيخ َيلت يف مناسبات مرتبطة
بتاريخاجلزائروكفاحهاضداالستعمار،والميكنفهممدلوالهتاإالبالرجوعإىل
سياَاهتا التارخيية ،وَد أشار ابنو إىل مواضع كثري من ذلك ،معماذكرهيف
ادلعاين،فأثبت ذلك كلو،وجعلتو
ّ
احلاشيةمنتعليقاتوشرحلبعضادلفردات و
دميزا بعَلمة ذممة (*) َبلو ،وَدمت بني يدي الكتاب برتمجة ذاتية للعَلمة
اإلبراىيمي ،ومسيتو" :المورد العذب النمير من أشعار العالمة محمد
البشير"أو"ديوان العالمة محمد البشير اإلبراهيمي" .
ىذا ما وفقنا اهلل تعاىل للوَوؼ عليو من آثار اإلماـ اإلبراىيمي
الشعرية،وأسأؿاهللتعاىلأفجيزيخرياجلزاء كلمنأعافعليو برأي،أو
توجيو،أوداللةعلىشيءمنمضمونو،وىو-بَلشك -بعضشعره،وال
يزاؿ كثريمنويفحكمادلفقود،فالرجاءمن كلمن كافلديوشيءزائدعلى
 
ت
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مايفىذاالكتاب منأشعار اإلماـ–ولوبيتاواحد-سواء كافيف كتاباتو،
أو منقوال عنو بالرواية أف يدلنا عليو إكماال للفائدة ،وأداء لبعض حق ىذا
اإلماـ،ونشرالعلمو،والرجاء كذلكمنرأىفيونقصاأوعيباأفيرشدينإليو
ألصححو،ولومنجزيلالشكروالثناء .
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭼ

واهللمنوراءالقصد،وىونعمادلوىلوالنصري 
واحلمدهللربالعادلني 


كتبوأبوعبداهللعقبةبنخالدغفراهلللو 
للتواصل: djbsokba@gmail.com

 
ث
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()1

قال العالمة اإلبراىيمي -رحمو اهلل تعالى:-

أنا ٤تمد البشَت اإلبراىيمي ،كلدت يوـ ا٠تميس عند طلوع الشمس ُب الرابع عشر
من شهر شواؿ سنة ست كثالٙتائة كألف ،كيوافق الثالث عشر من يونيو سنة
 ،1889كما رأيت ذلك مسجال ٓتط جدم أليب الشيخ عمر اإلبراىيم رٛتو اهلل
ُب سجل أعده لتسجيل مواليد األسرة ككفياهتا.
قبيلتنا تعرؼ بػ"أكالد إبراىيم بن ٭تِت بن مساىل" كيرفع نسبها إٔب إدريس بن عبد اهلل
اٞتذـ األكؿ لألشراؼ األدارسة ،كإدريس ىذا -كيعرؼ بإديس األكرب -ىو الذم
خلص إٔب ا١تغرب األقصى بعد "كقعة فخ" بُت العلويُت كالعباسيُت ،كإليو ترجع
أنساب األشراؼ اٟتسنيُت ُب ا١تغربُت :األقصى كاألكسط ،كنسبنا ىذا مستفيض بُت
سكاف األطلس أكراس كسفوحو اٞتنوبية إٔب الصحارل ،كالشمالية إٔب التلوؿ،
كألجدادنا كتابات متناقلة عن ىذا النسب.
كموطننا الذم تقلب فيو أجدادنا ُب تاريخ ضارب ُب القدـ ىو السالسل الغربية
ا١تتفرعة من جبل أكراس ،كىي قمم تفصل بينها مسالك أكدية كطرؽ ىابطة من
التلوؿ إٔب الصحراء ،كموقعها الغرب ا١تائل للجنوب ١تدينة قسنطينة عاصمة ا١تقاطعة
الشرقية للقطر اٞتزائرم.
( )1ترجم الشيخ لنفسو ُب مناسبات ٥تتلفة ،كمنها :ما كتبو جوابا عن أسئلة ٣تلة "ا١تصور" ا١تصرية ،كنشر
ُب سنة  .1955كمنها ما كتبو بطلب من ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة عندما انتخب عضوا عامال فيو سنة
 ،1961كنشرهتا ٣تلة "٣تمع اللغة العربية"٣ ،تلد  ،21القاىرة( .1966 ،آثار اإلماـ ٤تمد البشَت
اإلبراىيمي 165/5ك.)272/5
2
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كبيتنا إحدل البيوتات اليت حفظت رسم العلم كتوارثتو قركنا من لدف ٜتوؿ ّتاية
كسقوطها ُب القرف التاسع ا٢تجرم ،كقد كانت ّتاية دار ىجرة للعلم كخصوصا
لألقاليم ا١تتاٜتة ٢تا مثل إقليمنا ،كقد خرج من عمود نسبنا بالذات ُب ىذه القركف
ا٠تمسة علماء ُب العلوـ العربية ،كنشركىا هبمة كاجتهاد ُب األقاليم اجملاكرة إلقليمنا،
كمنهم من ىاجر إٔب القاىرة ُب سبيل االستزادة من العلم كالتوسع فيو -على صعوبة
ا٢تجرة إذ ذاؾ -كمن آثار االتصاؿ بالقاىرة أهنم بعد رجوعهم ٝتوا أبناءىم بأٝتاء
كبار مشايخ األزىر ،كأنا أدركت ُب فركع بيتنا من تسمى باألمَت كالصاكم كا٠ترشي
كالسنهورم.
نشأت ُب بيت كالدم كما ينشأ أبناء بيوت العلم ،فبدأت ُب التعلم كحفظ القرآف
الكرمي ُب الثالثة من عمرم على التقليد ا١تتبع ُب بيتنا الشائع ُب بلدنا ،ككاف الذم
يعلمنا الكتابة كيلقننا حفظ القرآف ٚتاعة من أقاربنا من حفاظ القرآف ،كيشرؼ علينا
إشرافا عاليا عآب البيت بل الوطن كلو ُب ذلك الزماف ،عمي شقيق كالدم األصغر
الشيخ ٤تمد ا١تكي اإلبراىيمي رٛتو اهلل ،ككاف حامل لواء الفنوف العربية غَت مدافع،
من ٨توىا كصرفها كاشتقاقها كلغتها ،أخذ كل ذلك عن البقية الصاٟتة من علماء
ىذه الفنوف بإقليمنا ،منهم العالمة ا١تتقن الشيخ ربيع قرم اليعالكم ،كمنهم العالمة
الشيخ ٤تمد أبو القاسم البوجليلي ،كمنهم العالمة الشيخ ٤تمد أبو ٚتعة القلي خا٘تة
ا١تتبحرين ُب العربية كالفقو ،كٓب يكن ىؤالء العلماء رحلوا إٔب األمصار الكربل ذات
اٞتامعات العلمية التارٮتية كفاس كتونس كالقاىرة ،كإ٪تا كانوا يتوارثوف العلوـ
اإلسالمية طبقة عن طبقة إٔب األجياؿ ا١تتخرجة من مدف العلم ا١توجودة بوطننا
3
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كبجاية ،كقلعة بٍت ٛتاد ،ككلتا٫تا قريبة من مواطننا ،ككلتا٫تا كانت منارا للعلم
كمهجرا لطالبو ،كمطلعا لشموسو ،إٔب الفًتة اليت تبدأ باالحتالؿ الًتكي ،ككاف أئمة
العلم ال يعتمدكف ُب ٗترجهم على الشهادات الرٝتية ،كإ٪تا يعتمدكف على اإلجازات
من مشاٮتهم الذين يأخذكف عنهم.
فلما بلغت سبع سنُت استلمٍت عمي من معلي القرآف كتؤب تربييت كتعليمي بنفسو،
فكنت ال أفارقو ٟتظة حىت ُب ساعات النوـ ،فكاف ىو الذم يأمرين بالنوـ ،كىو
الذم يوقظٍت منو ،على نظاـ مضطرد ُب النوـ كاألكل كالدراسة ،ككاف ال يٮتٍليٍت من

تلقُت حىت حُت أخرج معو كأيماشيو للفسحة ،فحفظت فنوف العلم ا١تهمة ُب ذلك

السن مع استمرارم ُب حفظ القرآف ،فما بلغت تسع سنُت من عمرم حىت كنت
أحفظ القرآف مع فهم مفرداتو كغريبو ،ككنت أحفظ معو ألفية ابن مالك كمعظم
الكافية لو ،كألفية ابن معطي اٞتزائرم ،كألفييت اٟتافظ العراقي ُب السَت كاألثر،
كأحفظ ٚتع اٞتوامع ُب األصوؿ ،كتلخيص ا١تفتاح للقاضي القزكيٍت ،كرقم اٟتلل ُب
نظم الدكؿ البن ا٠تطيب ،كأحفظ الكثَت من شعر أيب عبد اهلل بن ٜتيس التلمساين
شاعر ا١تغرب كاألندلس ُب ا١تائة السابعة ،كأحفظ معظم رسائل بلغاء األندلس مثل
ابن شهيد ،كابن برد ،كابن أيب ا٠تصاؿ ،كأيب ا١تطرؼ ابن أيب عمَتة ،كابن ا٠تطيب،
ٍب لفتٍت عمي إٔب دكاكين فحوؿ ا١تشارقة كرسائل بلغائهم ،فحفظت صدرا من شعر
ا١تتنيبٍ ،ب استوعبتو بعد رحليت إٔب الشرؽ ،كصدرا من شعر الطائيُت كحفظت ديواف
اٟتماسة ،كحفظت كثَتا من رسائل سهل بن ىاركف كبديع الزماف ،كُب عنفواف ىذه
الفًتة كنت حفظت بإرشاد عمي كتاب كفاية ا١تتحفظ لألجدايب الطرابلسي ،ككتاب
4



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

املورد العذب المنري من أشعار العالمة محمد البشري

األلفاظ الكتابية للهمداين ،ككتاب الفصيح لثعلب ،ككتاب إصالح ا١تنطق ليعقوب
السكيت ،كىذه الكتب األربعة ىي اليت كاف ٢تا معظم األثر ُب ملكيت اللغوية.
كٓب يزؿ عمي رٛتو اهلل يتدرج يب من كتاب إٔب كتاب تلقينا كحفظا كمدارسة للمتوف
كالكتب اليت حفظتها حىت بلغت اٟتادية عشرة ،فبدأ ٕب ُب درس ألفية ابن مالك
دراسة ْتث كتدقيق ،ككاف قبلها أقرأين كتب ابن ىشاـ الصغَتة قراءة تفهم كْتث،
ككاف يقرئٍت مع ٚتاعة الطالب ا١تنقطعُت عنده لطلب العلم على العادة اٞتارية ُب
كطننا إذ ذاؾ ،كيقرئٍت كحدم ،كيقرئٍت كأنا أماشيو ُب ا١تزارع ،كيقرئٍت على ضوء
الشمع ،كعلى قنديل الزيت كُب الظلمة ،حىت يغلبٍت النوـ ،كٓب يكن شيء من ذلك
يرىقٍت ،ألف اهلل تعأب كىبٍت حافظة خارقة للعادة ،كقر٭تة نَتة ،كذىنا صيودا للمعاين
كلو كانت بعيدة ،ك١تا بلغت أربع عشرة سنة ،مرض عمي مرض ا١توت ،فكاف ال
ٮتليٍت من تلقُت كإفادة كىو على فراش ا١توتْ ،تيث أين ختمت الفصوؿ األخَتة من
ألفية ابن مالك عليو كىو على تلك اٟتالة.
المرحلة الثانية
ك١تا مات عمي ،شرعت ُب تدريس العلوـ اليت درستها عليو ،كأجازين بتدريسها،
كعمرم أربع عشرة سنة لطلبتو الذين كانوا زمالئي ُب الدراسة عليو ،كانثاؿ علي طلبة
العلم من البلداف القريبة منا ،كالتزـ كالدم بإطعامهم كالقياـ عليهم كالعادة ُب حياة
عمي ،كرٔتا انتقلت ُب بعض السنُت إٔب ا١تدارس القبلية القريبة منا لسعتها كاستيعاهبا
للعدد الكثَت من الطلبة كتيسر ا١ترافق هبا للسكٌت ،كدمت على تلك اٟتاؿ إٔب أف
جاكزت العشرين من عمرم ،فتاقت نفسي إٔب ا٢تجرة إٔب الشرؽ ،كاخًتت ا١تدينة
5
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ا١تنورة ألف كالدم سبقٍت إليها سنة  1908فرارا من ظلم فرنسا ،فالتحقت بو متخفيا
أكاخر سنة  1911كما خرج ىو متخفيا ،كمررت ُب كجهيت ىذه بالقاىرة ،فأقمت
هبا ثالثة أشهر ،كحضرت بعض دركس العلم ُب األزىر كعرفت أشهر علمائو ،فممن
عرفتو كحضرت دركسو ،الشيخ سليم البشرم ،كالشيخ ٤تمد ٓتيت ،حضرت درسو
ُب البخارم ُب ركاؽ العباسي ،كالشيخ يوسف الدجوم حضرت درسو ُب البالغة،
كالشيخ عبد الغٍت ٤تمود ،كالشيخ السمالوطي ،حضرت لكليهما درسا ُب ا١تسجد
اٟتسيٍت ،كالشيخ سعيد ا١توجي ذكر ٕب أف لو سندا عاليا ُب ركاية ا١توطأ ،فطلبت أف
أركيها عنو بذلك السند كحضرت ٣تالسو ّتامع الفاكهاين مع ٚتهور من الطلبة،
كتوليت قراءة بعض ا١توطأ عليو من حفظي ،كحضرت عدة دركس ُب دار الدعوة
كاإلرشاد اليت أسسها الشيخ رشيد رضا ُب منيل الركضة ،كزرت شاعر العربية األكرب
أٛتد شوقي كأٝتعتو عدة قصائد من شعره من حفظي فتهلل رٛتو اهلل كاىتز ،كما
اجتمعت بشاعر النيل حافظ إبراىيم ُب بعض أندية القاىرة كأٝتعتو من حفظي شيئا
من شعره كذلك.
المرحلة الثالثة
خرجت من القاىرة قاصدا ا١تدينة ا١تنورة ،فركبت البحر من بور سعيد إٔب حيفا،
كمنها ركبت القطار إٔب ا١تدينة ،ككاف كصوٕب إليها ُب أكاخر سنة  ،1911كاجتمعت
بوالدم رٛتو اهلل كطفت ْتلق العلم ُب اٟترـ النبوم ٥تتربا ،فلم يرؽ ٕب شيء منها،
كإ٪تا غثاء يلقيو رىط ليس لو من العلم كالتحقيق شيء ،كٓب أجد علما صحيحا إال
عند رجلُت ٫تا شيخام :الشيخ العزيز الوزير التونسي ،كالشيخ حسُت أٛتد الفيض
6



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

املورد العذب المنري من أشعار العالمة محمد البشري

أبادم ا٢تندم ،فهما -كاٟتق يقاؿ -عا١تاف ٤تققاف كاسعا أفق اإلدراؾ ُب علوـ
اٟتديث كفقو السنة ،كٓب أكن راغبا إال ُب االستزادة من علم اٟتديث ركاية كدراية،
كمن علم التفسَت ،فالزمتهما مالزمة الظل ،كأخذت عن األكؿ ا١توطأ درايةٍ ،ب
أدىشٍت ٖتقيقو ُب بقية العلوـ اإلسالمية ،فالزمت درسو ُب فقو مالك ،كدرسو ُب
التوضيح البن ىشاـ ،كالزمت الثاين ُب درسو لصحيح مسلم ،كأشهد أين ٓب أر
٢تذين الشيخُت نظَتا من علماء اإلسالـ إٔب اآلف ،كقد عال سٍت ،كاستحكمت
التجربة ،كتكاملت ا١تلكة ُب بعض العلوـ ،كلقيت من ا١تشايخ ما شاء اهلل أف ألقى،
كلكنٍت ٓب أر مثل الشيخُت ُب فصاحة التعبَت كدقة ا١تالحظة كالغوص عن ا١تعاين
كاستنارة الفكر ،كالتوضيح للغوامض ،كالتقريب للمعاين القصية.
كلقد كنت لكثرة مطالعاٌب لكتب الًتاجم كالطبقات قد كونت صورة للعآب ا١تربز ُب
العلوـ اإلسالمية ،منتزعة ٦تا يصف بو كتاب الًتاجم بعض مًتٚتيهم ،ككنت أعتقد
أف تلك الصورة الذىنية ٓب تتحقق ُب الوجود ا٠تارجي منذ أزماف ،كلكنٍت كجدهتا
٤تققة ُب ىذين العا١تُت اٞتليلُت ،كقد مات الشيخ الوزير با١تدينة ُب أعقاب اٟترب
العا١تية األكٔب ،أما الشيخ حسُت أٛتد فقد سلمو الشريف حسُت بن علي إٔب
اإل٧تليز ُب أكاخر ثورتو ا١تشؤكمة ،فنفوه إٔب مالطةٍ ،ب أرجعوه إٔب كطنو األصلي
"ا٢تند" كعاش هبا سنُت كانتهت إليو رئاسة العلماء ٔتدينة العلم "ديويند" ،ك١تا زرت
باكستاف للمرة األكٔب سنة  1952ميالدية كاتبتو فاستدعاين بإٟتاح إٔب زيارة ا٢تند
كٓب يقدر ٕب ذلك ،كُب ىذه العهود األخَتة بلغتٍت كفاتو با٢تند.
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كأخذت أياـ ٣تاكرٌب با١تدينة علم التفسَت عن الشيخ اٞتليل إبراىيم االسكويب ،ككاف
٦تن يشار إليهم ُب ىذا العلم مع تورع كتصاكف ىو فيهما نسيج كحده.
كأخذت اٞترح كالتعديل كأٝتاء الرجاؿ عن الشيخ أٛتد الربز٧تي الشهرزكرم ُب داره
أياـ انقطاعو عن التدريس ُب اٟترـ النبوم ،ككاف من أعالـ احملدثُت ،كمن بقاياىم
الصاٟتة.
كأخذت أنساب العرب كأدهبم اٞتاىلي ،كالسَتة النبوية عن الشيخ ٤تمد عبد اهلل
زيداف الشنقيطي ،كىو أعجوبة الزماف ُب حفظ اللغة العربية كأنساب العرب،
كحوادث السَتة.
كأ٘تمت معلوماٌب ُب علم ا١تنطق عن الشيخ عبد الباقي األفغاين ٔتنزلو ،ككاف رجال
مسنا منقطعا عن أسباب الدنيا ،قرأت عليو اٟتكمة ا١تشرقية ،ككاف قيما عليها ،بصَتا
بدقائقها.
كذاكرت صاحبنا الشيخ أٛتد خَتات الشنقيطي سنُت عديدة ُب اللغة كالشعر
اٞتاىلي ،كمنو ا١تعلقات العشر ،كصاحبنا ٤تمد العمرم اٞتزائرم ،أمهات األدب
ا١تشهورة خصوصا الكامل للمربد ،كالبياف كالتبيُت للجاحظ ،فقد ختمنا٫تا مطالعة
مشًتكة فاحصة متأنية ،ككذلك فعلنا بكتاب األغاين من أكلو إٔب آخره.
كباٞتملة فقد كانت إقاميت با١تدينة ا١تنورة أياـ خَت كبركة علي ،فكنت أنفق أكقاٌب
الزائدة ُب إلقاء دركس ُب العلوـ اليت ال أحتاج فيها إٔب مزيد كالنحو كالصرؼ
كالعقائد كاألدب ،ككنت أتردد على ا١تكتبات اٞتامعة ،فال يراين الرائي إال ُب مكتبة
شيخ اإلسالـ عارؼ حكمت ،حىت استوعبت معظم كتبها النادرة قراءة ،كُب مكتبة
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السلطاف ٤تمود ،كُب مكتبة شيخنا الوزير ،كُب مكتبة بشَت آغا ،أك ُب مكتبات
األفراد الغاصة با١تخطوطات ،مثل مكتبة آؿ الصاُب ،كمكتبة رباط سيدنا عثماف،
كُب مكتبة آؿ ا١تدين كآؿ ىاشم ،كمكتبة الشيخ عبد اٞتليل برادة ،كمكتبة الوزير
التونسي العريب زركؽ ،كما كنت أستعَت كثَتا من ا١تخطوطات الغريبة من أصدقائي
كتالمذٌب الشناقطة ،أذكر منها ديواف غيالف ذم الرمة ،فأقرأىا كأحفظ عيوهنا ،كقد
حفظت ُب تلك الفًتة معظم ديواف ذم الرمة.
كل ىذا كأنا ٓب أنقطع عن إلقاء الدركس ،كجاءت اٟترب العا١تية األكٔب فلم أنقطع
عن ىذا النظاـ احملكم ُب حياٌب العلمية ،ك١تا جاءت سنة  1917أمرت اٟتكومة
العثمانية بًتحيل سكاف ا١تدينة كلهم إٔب دمشق بسبب استفحاؿ ثورة الشريف
حسُت بن علي ،كعجز اٟتكومة عن ٘توين اٞتيش الذم بلغ عدده ٜتسُت ألفا،
ك٘توين ا١تدنيُت الذين يبلغ تعدادىم ٙتانُت ألفا ،فاقتضى تدبَت قوادىا العسكريُت إذ
ذاؾ أف ينقل سكاف ا١تدينة إٔب مصدر األقوات ُب دمشق ،بدؿ أف تنقل األقوات
منها إليهم ،فكنت من أكائل ا١تطيعُت لذلك األمر ،كخرجت مع كالدم إٔب دمشق
ُب شتاء سنة  ،1917ككاف من أكؿ ما يعنيٍت لقاء رجاؿ العلم ككانوا أكؿ من بدأ
بالفضل فزاركين ُب منزٕب كتعارفنا ألكؿ لقاء ،كىدتٍت اجملالس األكٔب إٔب ٘تييز مراتبهم
فاصطفيت منهم ٚتاعة من أك٢تم الصديق اٟتميم الشيخ ٤تمد هبجت البيطار.
المرحلة الرابعة
ما لبثت شهرا حىت اهنالت علي الرغبات ُب التعليم با١تدارس األىلية ،فاستجبت
لبعضهاٍ ،ب ٛتلٍت إخواين على إلقاء دركس ُب الوعظ كاإلرشاد باٞتامع األموم
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ٔتناسبة حلوؿ شهر رمضاف فامتثلت كألقيت دركسا ٖتت "قبة النصر" الشهَتة على
طريقة األمإب؛ فكنت أجعل عماد الدرس حديثا أمليو من حفظي باإلسناد إٔب
أصولو القدٯتةٍ ،ب أملي تفسَته ٔتا يوافق ركح العصر كأحداثو ،فسمع الناس شيئا ٓب
يألفوه كٓب يسمعوه إال ُب دركس الشيخ بدر الدين اٟتسٍتٍ ،ب بعد خركج األتراؾ من
دمشق كقياـ حكومة االستقالؿ العريب دعتٍت اٟتكومة اٞتديدة إٔب تدريس اآلداب
العربية با١تدرسة السلطانية ،كىي ا١تدرسة الثانوية الوحيدة إذ ذاؾ مشاركا لألستاذ
اللغوم الشيخ عبد القادر ا١تبارؾ ،فاضطلعت ٔتا ٛتلت من ذلك ،كتلقى عٍت
التالمذة دركسا ُب األدب العريب الصميم ،ككانت الصفوؼ اليت أدرس ٢تا األدب
العريب ىي الصفوؼ النهائية ا١ترشحة للبكالوريا ،كقد ٗترج عٍت ٚتاعة من الطلبة ىم
اليوـ عماد األدب العريب ُب سوريا منهم :الدكتور ٚتيل صليبا ،كالدكتور أديب
الركماين ،كالدكتور احملايرم ،كالدكتور عدناف األتاسي.
ك١تا دخل األمَت فيصل بن اٟتسُت دمشق اتصل يب كأرادين على أف أبادر بالرجوع
إٔب ا١تدينة ألتؤب إدارة ا١تعارؼ هبا ،كٓب يكن ذلك ُب نييت كقصدم١ ،تا طرأ على
ا١تدينة من تغَت ُب األكضاع ا١تادية كالنفسية فأبيت عليو ،كما فتئ يلح علي كآىب إٔب
أف سنحت الفرصة فكررت راجعا إٔب اٞتزائر موطن آبائي كعشَتٌب.
المرحلة الخامسة
أعمإب ُب اٞتزائر ،بعد رجوعي من اٟتجاز كالشاـ كتأسيس ٚتعية العلماء ا١تسلمُت
اٞتزائريُت كأعمإب فيها ،كاف من تدابَت األقدار اإل٢تية للجزائر ،كمن ٥تبآت الغيوب
٢تا أف يرد علي بعد استقرارم ُب ا١تدينة ا١تنورة سنة كبضعة أشهر أخي كرفيقي ُب
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اٞتهاد بعد ذلك ،الشيخ عبد اٟتميد بن باديس ،أعلم علماء الشماؿ االفريقي ،كال
أغإب ،كباين النهضات العلمية كاألدبية كاالجتماعية كالسياسية للجزائر ،كبيت ابن
باديس ُب قسنطينة بيت عريق ُب السؤدد كالعلم ،ينتهي نسبو ُب سلسلة كعمود
الصبح إٔب ا١تعز بن باديس ،مؤسس الدكلة الصنهاجية األكٔب اليت خلفت األغالبة
على ٦تلكة القَتكاف ،كمدت ظلها على قسنطينة كمقاطعتها حينا من الدىر ،كمع
تقارب بلدينا ْتيث ال تزيد ا١تسافة بيننا على مائة كٜتسُت كيلومًتا ،كمع أننا لدتاف
ُب السن يكربين الشيخ بنحو سنة كبضعة أشهر ،رغم ذلك كلو ،فإننا ٓب ٧تتمع قبل
ا٢تجرة إٔب ا١تدينة ،كٓب نتعارؼ إال بالسماع ،ألنٍت كنت عاكفا ُب بيت كالدم على
التعلمٍ ،ب على التعليم ،كىو كاف يأخذ العلم عن علماء قسنطينة متبعا لتقاليد
البيت ،ال يكاد ٮترج من قسنطينةٍ ،ب بعد بلوغ الرشد ارٖتل إٔب تونس ،فأًب ُب
جامع الزيتونة ٖتصيل علومها.
كنا نؤدم فريضة العشاء األخَتة كل ليلة ُب ا١تسجد النبوم ،ك٩ترج إٔب منزٕب فنسمر
مع الشيخ ابن باديس منفردين إٔب آخر الليل حُت يفتح ا١تسجد فندخل مع أكؿ
داخل لصالة الصبح ٍب نفًتؽ إٔب الليلة الثانية ،إٔب هناية ثالثة األشهر اليت أقامها
با١تدينة ا١تنورة ،كانت ىذه األٝتار ا١تتواصلة كلها تدبَتا للوسائل اليت تنهض هبا
اٞتزائر ،ككضع الربامج ا١تفصلة لتلك النهضات الشاملة اليت كانت كلها صورا ذىنية
تًتاءل ُب ٥تيلتينا ،كصحبها من حسن النية كتوفيق اهلل ما حققها ُب ا٠تارج بعد
بضع عشرة سنة ،كأشهد اهلل على أف تلك الليإب من سنة  1913ميالدية ىي اليت
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كضعت فيها األسس األكٔب ٞتمعية العلماء ا١تسلمُت اٞتزائريُت اليت ٓب تربز للوجود إال
ُب سنة .1931
كرجع الشيخ إٔب اٞتزائر من سنتو تلك بعد أف أقنعتو بأين الحق بو بعد أف أقنع
كالدم أف رجوعي إٔب اٞتزائر يًتتب عليو إحياء للدين كالعربية ،كقمع لالبتداع
كالضالؿ ،كإنكاء لالستعمار الفرنسي ،ككاف ىذا ىو ا١تنفذ الوحيد الذم أدخل منو
على نفس كالدم ليسمح ٕب بالرجوع إٔب اٞتزائر.
كشرع الشيخ بعد رجوعو من أكؿ يوـ ُب تنفيذ ا٠تطوة األكٔب من الربنامج الذم اتفقنا
عليو ،ففتح صفوفا لتعليم العلم ،كاحتكر مسجدا جامعا من مساجد قسنطينة إللقاء
دركس التفسَت ،ككاف إماما فيو ،دقيق الفهم ألسرار كتاب اهلل ،فما كاد يشرع ُب
ذلك كيتسامع الناس بو حىت اهناؿ عليو طالب العلم من اٞتباؿ كالسهوؿ إٔب أف
ضاقت هبم ا١تدينة ،كأعانو على تنظيمهم كإيوائهم كإطعاـ احملاكيج منهم ٚتاعة من
أىل ا٠تَت ك٤تيب العلم ،فقويت هبم عزٯتتو كسار ال يلوم على صائح ،كاشتعلت
اٟترب العا١تية األكٔب كىو ُب مبدإ الطريق ،فاعتصم باهلل فكفاه شر االستعمار ،ككاف
لو من كجود كالده درع كقاية من بطش فرنسا اليت ال تصرب على أقل من ىذه
اٟتركات ،ككاف لوالده مقاـ ٤تًتـ عند حكومة اٞتزائر ،فسكتت عن االبن احًتاما
لشخصية الوالد ،كظهرت النتائج ا١ترجوة ٟتركتو ُب السنة األكٔب ،ككانت ُب السنة
الثانية كما بعدىا أكرب كعدد الطلبة أكفر ،إٔب أف انتهت اٟترب ،كرجعت أنا إٔب
اٞتزائر فلقيٍت بتونس ،كابتهج ١تقدمي أكثر من كل أحد لتحقيق أملو ا١تعلق علي،
كزرتو بقسنطينة قبل أف أنقلب إٔب أىلي ،كرأيت بعيٍت النتائج اليت حصل عليها أبناء
12
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الشعب اٞتزائرم ُب بضع سنوات من تعليم ابن باديس ،كاعتقدت من ذلك اليوـ أف
ىذه اٟتركة العلمية ا١تباركة ٢تا ما بعدىا ،كأف ىذه ا٠تطوة ا١تسددة اليت خطاىا ابن
باديس ىي حجر األساس ُب هنضة عربية ُب اٞتزائر ،كأف ىذه اجملموعة من التالميذ
اليت تناىز األلف ىي الكتيبة األكٔب من جند اٞتزائر ،ك١تست بيدم آثار اإلخالص
ُب أعماؿ الرجاؿ ،كرأيت شبانا ٦تن ٗترجوا على يد ىذا الرجل كقد أصبحوا ينظموف
الشعر العريب بلغة فصيحة كتركيب عريب حر ،كمعاف بليغة ،كموضوعات منتزعة من
صميم حياة األمة ،كأكصاؼ رائعة ُب اجملتمع اٞتزائرم ،كتشريح ألدكائو ،كرأيت
ٚتاعة أخرل من أكلئك التالمذة كقد أصبحوا ٭تربكف ا١تقاالت البديعة ُب الصحف،
فال يقصركف عن أمثا٢تم من إخواهنم ُب الشرؽ العريب ،كآخركف يعتلوف ا١تنابر
فيحاضركف ُب ا١توضوعات الدينية كاالجتماعية ،فَتٕتلوف القوؿ ا١تؤثر ،كالوصف
اٞتامع ،كيصفوف الدكاء الشاُب بالقوؿ البليغ.
كحللت بلدم كبدأت من أكؿ يوـ ُب العمل الذم يؤازر عمل أخي ابن باديس؛
بدأت أكال بعقد الندكات العلمية للطلبة ،كالدركس الدينية للجماعات القليلة ،فلما
هتيأت الفرصة انتقلت إٔب إلقاء الدركس ا١تنظمة للتالمذة ا١تالزمُتٍ ،ب تدرجت إللقاء
احملاضرات التارٮتية كالعلمية على اٞتماىَت اٟتاشدة ُب ا١تدف العامرة كالقرل اآلىلة،
كإلقاء دركس ُب الوعظ كاإلرشاد الديٍت كل ٚتعة ُب بلدٍ ،ب ١تا ًب استعداد اٞتمهور
الذم ىزتو صيحاٌب إٔب العلم ،أسست مدرسة صغَتة لتنشئة طائفة من الشباف نشأة
خاصة ك٘ترينهم على ا٠تطابة كالكتابة كقيادة اٞتماىَت بعد تزكيدىم بالغذاء الضركرم
من العلم ،ككانت أعمإب ىذه ُب التعليم الذم كقفت عناييت عليو فاترة أحيانا ٠توُب
13
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من مكائد اٟتكومة االستعمارية ،إذ ليس ٕب سند آكم إليو كما ألخي ابن باديس،
ككانت حركاٌب منذ حللت بأرض الوطن مثار ريب عند اٟتكومة كمنبع شكوؾ ،حىت
صالٌب كخطيب اٞتمعية ،فكنت أتغطى ٢تا بألواف من ا١تخادعة حىت أين تظاىرت ٢تا
عدة سنُت بتعاطي التجارة كغشياف األسواؽ إلطعاـ من أعو٢تم من أفراد أسرٌب،
كلكنها ٓب تنخدع كٓب تطمئن إٔب حركيت ،فكاف بوليسها يالحقٍت بالتقارير كيضيق
ا٠تناؽ على كل من يزكرين من تونس أك اٟتجاز ،كل ىذا كأنا ٓب أنقطع عن الدركس
لطالب العلم بالليل.
ُب ىذه الفًتة ما بُت سنيت  1920ك  1930كانت الصلة بيٍت كبُت ابن باديس
قوية ككنا نتالقى ُب كل أسبوعُت أك كل شهر على األكثر ،يزكرين ُب بلدم سطيف،
أك أزكره ُب "قسنطينة ،فنزف أعمالنا بالقسط كنزف آثارىا ُب الشعب بالعدؿ ،كنبٍت
على ذلك أمرنا ،كنضع على الورؽ برا٣تنا للمستقبل ٔتيزاف ال ٮتتل أبدا ،ككنا نقرأ
للحوادث كا١تفاجآت حساهبا ،فكانت ىذه السنوات العشر كلها إرىاصات لتأسيس
ٚتعية العلماء اٞتزائريُت.
كملت لنا على ىذه اٟتالة عشر سنوات كانت كلها إعدادا كهتيئة للحدث األعظم
كىو إخراج ٚتعية العلماء من حيز القوؿ إٔب حيز الفعل ،كأصبح لنا جيش من
التالمذة ٭تمل فكرتنا كعقيدتنا مسلح با٠تطباء كالكتاب كالشعراء ،يلتف بو مئات
اآلالؼ من أنصار الفكرة كٛتلة العقيدة ٬تمعهم كلهم إٯتاف كاحد ،كفكرة كاحدة،
كٛتاس متأجج ،كغضب حاد على االستعمار ،كانت الطريقة اليت اتفقنا عليها أنا
كابن باديس ُب اجتماعنا با١تدينة ُب تربية النشء ىي :أال نتوسع لو في العلم ،وإنما
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نربيو على فكرة صحيحة ولو مع علم قليل ،فتمت لنا ىذه التجربة في الجيش
الذي أعددناه من تالمذتنا.
كانت سنة  1930ىي السنة اليت ًب بتمامها قرف كامل على احتالؿ فرنسا للجزائر،
فاحتفلت بتلك ا١تناسبة احتفاال قدرت لو ستة أشهر بربنامج حافل ٦تلوء با١تهرجانات
كدعت إليو الدنيا كلها ،فاستطعنا بدعايتنا السرية أف نفسد عليها كثَتا من برا٣تها،
فلم تدـ االحتفاالت إال شهرين ،كاستطعنا بدعايتنا العلنية أف ٧تمع الشعب اٞتزائرم
حولنا كنلفت أنظاره إلينا ،تكامل العدد كتالحق ا١تدد العدد الذم نستطيع أف نعلن
بو تأسيس اٞتمعية ،كا١تدد من إخواف لنا كانوا بالشرؽ العريب مهاجرين أك طالب
علم ،فأعلنا تأسيس اٞتمعية ُب شهر مايو سنة  1931بعد أف أحضرنا ٢تا قانونا
أساسيا ٥تتصرا من كضعي أدرتو على قواعد من العلم كالدين ال تثَت شكا كال ٗتيف،
ككانت اٟتكومة الفرنسية ُب ذلك الوقت تستهُت بأعماؿ العآب ا١تسلم ،كتعتقد أننا
ال نضطلع باألعماؿ العظيمة فخيبنا ظنها كاٟتمد هلل.
دعونا فقهاء الوطن كلهم ،ككانت الدعوة اليت كجهناىا إليهم صادرة باسم األمة
كلها ،ليس فيها اٝتي كال اسم ابن باديس ،ألف أكلئك الفقهاء كانوا ٮتافوننا ١تا سبق
لنا من اٟتمالت الصادقة على ٚتودىم ،ككصفنا إياىم بأهنم بالء على األمة كعلى
الدين لسكوهتم على ا١تنكرات الدينية ،كبأهنم مطايا لالستعمار ،يذؿ األمة
كيستعبدىا باٝتهم ،فاستجابوا ٚتيعا للدعوة ،كاجتمعوا ُب يومها ا١تقرر ،كداـ
اجتماعنا ُب نادم الًتقي باٞتزائر أربعة أياـ كانت من األياـ ا١تشهودة ُب تاريخ
اٞتزائر ،ك١تا تراءت الوجوه كتعالت أصوات اٟتق أيقن أكلئك الفقهاء أهنم ما زالوا ُب
15
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دكر التلمذة ،كخضعوا خضوع ا١تسلم للحق ،فأسلموا القيادة لنا ،فانتخب اجمللس
اإلدارم من رجاؿ أكفاء ٚتعتهم كحدة ا١تشرب ،ككحدة الفكرة ككحدة ا١تنازع
االجتماعية كالسياسية ،ككحدة ا١تناىضة لالستعمار ،كقد ككل اجملتمعوف ترشيحهم
إلينا فانتخبوىم باإلٚتاع ،كانتخبوا ابن باديس رئيسا ،ككاتب ىذه األسطر ككيال نائبا
عنو ،كأصبحت اٞتمعية حقيقة كاقعة قانونية ،كجاء دكر العمل.
ىذه ا١ترحلة من حياٌب ىي مناط فخرم كتاج أعمإب العلمية كاالجتماعية ،كاألفق
ا١تشرؽ من حياٌب ،كىذه ىي ا١ترحلة اليت عملت فيها لديٍت كلغيت ككطٍت أعماال
أرجو أف تكوف ٔتقربة من رضى اهلل ،كىذه ىي ا١تواقف اليت أشعر فيها كلما كقفت
أرد ضالالت ا١تبتدعة ُب الدين ،أك أكاذيب االستعمار ،أشعر كأف كالمي امتزج
بزجل ا١تالئكة بتسبيح اهلل.
كلفٍت إخواين أعضاء اجمللس اإلدارم ُب أكؿ جلسة أف أضع للجمعية الئحة داخلية
نشرح أعما٢تا كما ىي ُب أذىاننا ال كما تتصورىا اٟتكومة كأعواهنا ا١تضللوف منا،
فانتبذت ناحية ككصلت طرُب ليلة ُب سبكها كترتيبها ،فجاءت ُب مائة كسبع كأربعُت
مادة ،كتلوهتا على اجمللس ١تناقشتها ُب ٙتاين جلسات من أربعة أياـ ،ككاف ٭تضر
اٞتلسات طائفة كبَتة من احملامُت كالصحافيُت العرب ا١تثقفُت بالفرنسية ،فأعلنوا ُب
هناية عرض الالئحة إٯتاهنم بأف العربية أكسع اللغات ،كأهنا أصلح لغة لصوغ القوانُت
كمرافعات احملامُت ،ككأ٪تا دخلوا ُب اإلسالـ من ذلك اليوـ ،كخطب الرئيس عند ٘تاـ
مناقشة الالئحة كإقرارىا باإلٚتاع خطبة مؤثرة أطراين فيها ٔتا أبكاين من ا٠تجل،
ككاف ٦تا قاؿ :عجبت لشعب أ٧تب مثل فالف أف يضل ُب دين أك ٮتزل ُب دنيا ،أك
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يذؿ الستعمارٍ ،ب خاطبٍت بقولو :ىكًرم بك زناد ىذه اٞتمعية ،كاف من نتائج
الدراسات ا١تتكررة للمجتمع اٞتزائرم بيٍت كبُت ابن باديس منذ اجتماعنا ُب ا١تدينة
ا١تنورة ،أف البالء ا١تنصب على ىذا الشعب ا١تسكُت آت من جهتُت متعاكنتُت عليو،
كبعبارة أكضح من استعمارين مشًتكُت ٯتتصاف دمو كيتعرقاف ٟتمو ،كيفسداف عليو
دينو كدنياه:
 -1استعمار مادم ىو االستعمار الفرنسي يعتمد على اٟتديد كالنار.
 -2كاستعمار ركحاين ٯتثلو مشائخ الطرؽ ا١تؤثركف ُب الشعب كا١تتغلغلوف ُب ٚتيع
أكساطو ،ا١تتاجركف باسم الدين ،ا١تتعاكنوف مع االستعمار عن رضى
كطواعية ،كقد طاؿ أمد ىذا االستعمار األخَت كثقلت كطأتو على الشعب
حىت أصبح يتأٓب كال يبوح بالشكول أك االنتقاد ،خوفا من اهلل بزعمو.
كاالستعماراف متعاضداف يؤيد أحد٫تا اآلخر بكل قوتو ،كمظهر٫تا معا ٕتهيل األمة
لئال تفيق بالعلم فتسعى ُب االنفالت ،كتفقَتىا لئال تستعُت با١تاؿ على الثورة ،فكان
من سداد الرأي وإحكام التدبير بيني وبين ابن باديس أن تبدأ الجمعية بمحاربة
ىذا االستعمار الثاني ألنو أىون ،وكذلك فعلنا ،ككجد اجمللس اإلدارم نظاما
٤تكما فاتبعو ،لذلك كانت أعماؿ اٞتمعية متشعبة ككاف الطريق أماـ اجمللس اإلدارم
شاقا كلكنو يرجع إٔب األصوؿ اآلتية:
 -1تنظيم ٛتلة جارفة على البدع كا٠ترافات كالضالؿ ُب الدين ،بواسطة ا٠تطب
كاحملاضرات كدركس الوعظ كاإلرشاد ُب ا١تساجد كاألندية كاألماكن العامة
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كا٠تاصة ،حىت ُب األسواؽ ،كا١تقاالت ُب جرائدنا ا٠تاصة اليت أنشأناىا ٠تدمة
الفكرة اإلصالحية.
 -2الشركع العاجل ُب التعليم العريب للصغار ُب ما تصل إليو أيدينا من األماكن،
كُب بيوت اآلباء ،رْتا للوقت قبل بناء ا١تدارس.
ٕ -3تنيد ا١تئات من تالمذتنا ا١تتخرجُت ،كدعوة الشباف ا١تتخرجُت من جامع الزيتونة
للعمل ُب تعليم أبناء الشعب.
 -4العمل على تعميم التعليم العريب للشباف على النمط الذم بدأ بو ابن باديس.
 -5مطالبة اٟتكومة برفع يدىا عن مساجدنا كمعاىدنا اليت استولت عليها،
لنستخدمها ُب تعليم األمة دينها ،كتعليم أبنائها لغتهم.
 -6مطالبة اٟتكومة بتسليم أكقاؼ اإلسالـ اليت احتجزهتا ككزعتها على معمريها،
لتصرؼ ُب مصارفها اليت كقفت عليها ،ككانت من الكثرة ْتيث تساكم ميزانية
دكلة متوسطة.
 -7مطالبة اٟتكومة باستقالؿ القضاء اإلسالمي ُب األحواؿ الشخصية مبدئيا.
 -8مطالبة اٟتكومة بعدـ تدخلها ُب تعيُت ا١توظفُت الدينيُت.
ىذه معظم األمهات اليت تدخل ُب صميم أعماؿ اٞتمعية ،منها ما بدأناه بالفعل
كالقينا فيو األذل ،فصربنا حىت كانت العاقبة لنا ،كمنها ما طالبنا بو حىت أقمنا حق
األمة فيو ،كفضحنا االستعمار شر فضيحة ،ك٣تموع ىذه ا١تطالب ُب ظاىرىا دينية،
كلكنها ُب معناىا كُب نظر االستعمار ىي نصف االستقالؿ.
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كانت السنة األكٔب من عمر اٞتمعية سنة غلياف؛ من جهتنا ُب تكوين الشعب ُب
كل مدينة ككل قرية لتنفيذ مقاصد اٞتمعية ،كغلياف السخط علينا من االستعمار
ألننا فاجأناه ٔتا تركو مشدكىا حائرا ال يدرم ما يفعل كال من أين يبدأ ُب مقاكمة
حركتنا ،كتفرؽ أعضاء اٞتمعية على القطر كلو يرشدكف كيعظوف كيزرعوف الوعي،
كيراقبوف حركة التعليم ك٭تضركف أماكنو.
كعقدنا االجتماع العاـ ُب السنة الثانية ،فكانت النتيجة باىرة ،كالعزائم أقول كاألمة
إلينا أميل ،كخرج ا١تًتددكف عن ترددىم فانضموا إلينا ،كأعيد انتخاب اجمللس فأسفر
عن بقاء القدمي كزيادة أعضاء ظهرت مواىبهم ُب العلم ،ككشر االستعمار عن أنيابو،
فبدأ ٯتنعنا من إلقاء الدركس ُب ا١تساجد الواقعة ُب قبضتو ،كثارت ٩توة األمة
فأنشأت ٔتا٢تا بضعة كتسعُت مسجدا حرا ُب سنة كاحدة ُب أمهات القرل.
ُب ىذه السنة قررت اٞتمعية تعيُت العلماء الكبار ُب عواصم ا١تقاطعات الثالث
ليكوف كل كاحد منهم مشرفا على اٟتركة االصالحية كالعلمية ُب ا١تقاطعة كلها،
فأبقينا الشيخ ابن باديس ُب مدينة قسنطينة كٛتلناه مؤكنة اإلشراؼ على اٟتركة ُب
ٚتيع ا١تقاطعة ،كخصصنا الشيخ الطيب العقيب باٞتزائر كمقاطعتها ،كخصصوين
ٔتقاطعة كىراف كعاصمتها العلمية القدٯتة تلمساف ،ككانت ىي إحدل العواصم
العلمية التارٮتية اليت أخٌت عليها الدىر فانتقلت إليها بأىلي ،كأحييت هبا رسوـ
العلم ،كنظمت دركسا للتالمذة الوافدين على حسب درجاهتم ،كما لبثت إال قليال
حىت أنشأت فيها مدرسة دار اٟتديث ،كتبارل كراـ التلمسانيُت ُب البذؿ ٢تا حىت
برزت للوجود ٖتفة فنية من الطراز األندلسي ،كٖتتوم على مسجد كقاعة ٤تاضرات،
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كأقساـ لطلبة العلم ،كاخًتت ٢تا ٩تبة من ا١تعلمُت األكفاء للصغار ،كتوليت بنفسي
تعليم الطلبة الكبار من الوافدين كأىل البلد ،فكنت ألقي عشرة دركس ُب اليوـ،
أبدأىا بدرس ُب اٟتديث بعد صالة الصبح ،كأختمها بدرس ُب التفسَت بُت ا١تغرب
كالعشاء كبعد صالة العتمة أنصرؼ إٔب أحد النوادم فألقي ٤تاضرة ُب التاريخ
اإلسالمي ،فألقيت ُب اٟتقبة ا١توالية لظهور اإلسالـ من العصر اٞتاىلي إٔب مبدإ
ا٠تالفة العباسية بضع مئات من احملاضرات.
كُب فًتة العطلة الصيفية أختم الدركس كلها كأخرج من يومي للجوالف ُب اإلقليم
الوىراين مدينة مدينة كقرية قرية ،فألقي ُب كل مدينة درسا أك درسُت ُب الوعظ
كاإلرشاد ،كأتفقد شعبها كمدارسها ،ككانت أياـ جوليت كلها أياـ أعراس عند
الشعب ،يتلقونٍت على عدة أمياؿ من ا١تدينة أك القرية ،كينتقل بعضهم معي إٔب عدة
مدف كقرل ،فكاف ذلك ُب نظر االستعمار ٖتديا لو كلسلطتو ،كُب نظر الشعب
٘تجيدا للعلم كالدين كإغاظة لالستعمار ،فإذا انقضت العطلة اجتمعنا ُب اٞتزائر
العاصمة كعقدنا االجتماع العاـ كُب أثره االجتماع اإلدارم كقدـ كل منا حسابو،
كنظمنا شؤكف السنة اٞتديدةٍ ،ب انصرفنا إٔب مراكزنا.
بلغت إدارة اٞتمعية كىي ُب مستهل حياهتا من النظاـ كالقوة مبلغا قويا بديعا
فأصبحنا ال نتعب إال ُب التنقل كاٟتديث ،أما اٟتكومة االستعمارية فإننا بنينا أمرنا
من أكؿ خطوة على االستخفاؼ هبا كبقوانينها ،كقد كنا نعلن ُب جرائدنا كل أسبوع
بأف القوانُت الظا١تة ال تستحق االحًتاـ من الرجاؿ األحرار ،ك٨تن أحرار فلتفعل
فرنسا ما شاءت ،ككاف ىذا الكالـ كمثلو أنكى عليها من كقع السهاـ ألهنا ٓب تألف
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ٝتاعو ،كقد اطمأنت إٔب أف الشعب اٞتزائرم قد مات كما صرح بذلك أحد ساستها
الكبار ُب خطبة ألقاىا على ٦تثلي األمم ُب ا١تهرجاف الذم أقامتو ُب عيدىا ا١تئوم
الحتالؿ اٞتزائر ،ككاف ٦تا قاؿ" :ال تظنوا أف ىذه ا١تهرجانات من أجل بلوغنا مائة
سنة ُب ىذا الوطن ،فقد أقاـ الركماف قبلنا فيو ثالثة قركف ،كمع ذلك خرجوا منو ،أال
فلتعلموا أف مغزل ىذه ا١تهرجانات ىو تشييع جنازة اإلسالـ هبذه الديار".
ككانت أعماؿ اإلخواف ُب ا١تقاطعتُت األخريُت مشاهبة ألعمإب ٔتقاطعة كىراف ألننا
٧ترم على منهاج كاحد ،كنسَت على برنامج كاحد عاىدنا اهلل على تنفيذه.
ك١تا ضاقت فرنسا ذرعا بأعمإب كنفد صربىا على التحديات الصارخة ٢تا ،كأيقنت
أف عاقبة سكوهتا عنا ىو زكاؿ نفوذىا كخا٘تة استعمارىا ،اغتنمت فرصة نشوب
اٟترب العا١تية الثانية ،كأصدر رئيس كزرائها إذ ذاؾ "داالدىي  "Daladierقرارا
يقضي بإبعادم إٔب الصحراء الوىرانية إبعادا عسكريا ال ىوادة فيو ،ألف ُب بقائي
طليقا حرا خطرا على الدكلة ،كما ىي عبارتو ُب حيثيات القرار ،كككل تنفيذ قراره
للسلطة العسكرية فنقلوين للمنفى ُب عاشر أفريل سنة  ،1940كبعد استقرارم ُب
ا١تنفى بأسبوع تلقيت ا٠ترب ٔتوت الشيخ عبد اٟتميد بن باديس رٛتو اهلل بداره ُب
قسنطينة بسرطاف ُب األمعاء ،كاف ٭تس بو من سنوات كٯتنعو اهنماكو ُب التعليم
كخدمة الشعب من التفكَت فيو كعالجو ،كقد شيع جنازتو عشرات األلوؼ من األمة
رغما عن قسوة األحكاـ العسكرية كقت اٟترب ،كاجتمع اجمللس اإلدارم للجمعية
كرؤساء الشعب يوـ موتو كانتخبوين رئيسا ٞتمعية العلماء باالٚتاع ،كأبلغوين ا٠ترب كأنا
ُب ا١تنفى فأصبحت أدير اٞتمعية كأصرؼ أعما٢تا من ا١تنفى بالرسائل ا١تتبادلة بيٍت
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كبُت اخواين بواسطة رسل ثقات ،ككنت حُت بدأت نذر اٟترب تظهر كغيومها تتلبد
أجتمع بالشيخ ابن باديس ُب دارم بتلمساف فقررنا ماذا نصنع إذا قامت اٟترب،
كقررنا من ٮتلفنا إذا قبض علينا ،كقلبنا كجوه الرأم ُب االحتماالت كلها ،كقدرنا لكل
حالة حكمها ،ككتبنا بكل ما اتفقنا عليو نسختُت ،كلكن كانت األقدار من كراء
تدبَتنا فقبضو اهلل إليو.
بقيت ُب ا١تنفى ثالث سنُت تقريبا ،ك١تا أطلق سراحي من ا١تنفى أكؿ سنة ثالث
كأربعُت كانت فاٖتة أعمإب تنشيط حركة إنشاء ا١تدارس ،فأنشأت ُب سنة كاحدة
ثالثا كسبعُت مدرسة ُب مدف كقرل القطر كلو ،كلها بأمواؿ األمة كأيديها ،كاخًتت
لتصميمها مهندسا عربيا مسلما فجاءت كلها على طراز كاحد لتشهد لألجياؿ
القادمة أهنا نتاج فكرة كاحدة.
كهتافتت األمة على بذؿ األمواؿ لتشييد ا١تدارس حىت أربت على األربعمائة مدرسة،
كٓب أٗتل بعد رئاسيت للجمعية كخركجي من ا١تنفى عن دركسي العلمية للطلبة كللعامة،
ك١تا رأت فرنسا أف عقاهبا ٕب بالتغريب ثالث سنوات ٓب يكف لكسر شوكيت ،كأنٍت
عدت من ا١تنفى أمضى لسانا كقلبا كعزٯتة ٦تا كنت ،كأف اٟتركة اليت أقودىا ٓب تزدد
إال اتساعا كرسوخا ،انتهزت فرصة هناية اٟترب كدبرت للجزائر ثورة مفتعلة فقتلت من
الشعب اٞتزائرم ا١تسلم ستُت ألفا ،كساقت إٔب ا١تعتقالت سبعُت ألفا معظمهم من
أتباع ٚتعية العلماء ،كألقت يب ُب السجن العسكرم ا١تضيق ٘تهيدا حملاكميت بتهمة
التدبَت لتلك الثورة ،فلبثت ُب السجن سنة إال قليلٍ ،ب أخرجوين بدعول صدكر عفو
عاـ على مدبرم الثورة ك٣ترميها ككاف من "زمالئي" ُب السجن الدكتور شريف
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سعداف رٛتو اهلل ،كالصيدٕب فرحات عباس كاحملامي شريف حاج سعيد كغَتىم ،ك١تا
خرجت من السجن عدت إٔب أعمإب أقول عزٯتة ٦تا كنت ،كأصلب عودا كأقول
عنادا ،كعادت ا١تدارس اليت عطلتها اٟتكومة زمن اٟترب ،كأحييت ٚتيع
االجتماعات اليت كانت معطلة بسبب اٟترب ،كمنها االجتماع السنوم العاـ،
كأحييت جريدة "البصائر" اليت عطلناىا من أكؿ اٟترب باختيارنا باتفاؽ بيٍت كبُت
ابن باديس ٟتكمة ،كىي أننا ال نستطيع ٖتت القوانُت اٟتربية أف نكتب ما نريد ،كال
يرضى لنا ديننا ك٫تتنا كشرؼ العلم كٝتعة اٞتمعية ُب العآب أف نكتب حرفا ٦تا يراد
منا ،فحكمنا عليها بالتعطيل كقلنا :بيدم ال بيد عمرك ،كحسنا فعلنا ،كذلك عطلنا
٣تلة "الشهاب" الناشرة ألفكار اٞتمعية ،ك١تا قررنا إحياء جريدة "البصائر" ألزمٍت
إخواين أف أتؤب إدارهتا كرئاسة ٖتريرىا فقبلت مكرىا ،كتضاعفت ا١تسؤكليات ،كثقلت
األعباء ،فرئاسة اٞتمعية كما تستلزـ من رحالت كما يتبع الرحالت من دركس
ك٤تاضرات ،كل ذلك كاف يستنزؼ جهدم ،فكيف إذا زادت عليها أعباء اٞتريدة
كٖتريرىا؟ كلكن عوف اهلل إذا صاحب امرأ خفت عليو األثقاؿ.
كنت أقوـ للجمعية بكل كاجباهتا ،كأقوـ للجريدة بكل شيء حىت تصحيح النماذج،
كأكتب االفتتاحيات بقلمي ،كقد ٘تر الليإب ذكات العدد من غَت أف أطعم النوـ ،كقد
أقطع األلف ميل بالسيارة ُب الليلة الواحدة ،كما من مدرسة تفتح إال كأحضر
افتتاحها كأخطب فيو ،كما من عداكة تقع بُت قبيلتُت أك فردين إال كأحضر بنفسي
كأبرـ الصلح بينهما ،كأرغم االستعمار الذم من ٫تو بث الفنت ،كإغراء العداكة
كالبغضاء بُت الناس ،فكنت معطال لتدبَتاتو ُب ٚتيع ا١تيادين.
23



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

املورد العذب المنري من أشعار العالمة محمد البشري

ضرورة االنتقال إلى التعليم الثانوي
بلغ عدد ا١تدارس االبتدائية العربية أربعمائة كزيادة ،كبلغ عدد تالمذهتا إٔب اليوـ الذم
سافرت فيو إٔب الشرؽ مئات اآلالؼ بُت بنُت كبنات ،كبلغ عدد معلميها ألفا كبضع
مئات ،كبلغت ميزانيتها ا٠تاصة -كىي فرع من ا١تيزانية العامة ٞتمعية العلماء -مائة
مليوف فرنك كزيادة إٔب هناية خركجي من اٞتزائر سنة  ،1952ك١تا بلغ عدد
ا١تتخرجُت من مدارسنا بالشهادة االبتدائية عشرات اآلالؼ ،كجدت نفسي أماـ
معضلة يتعسر حلها ،ذلك أف حاملي ىذه الشهادة ذاقوا حالكة العلم فطلبوا ا١تزيد،
كأرىقوين من أمرم عسرا ،كأٟتوا علي أف أتقدـ هبم خطوة إٔب األماـ ،كحراـ علي-
على حد تعبَتىم -أف أقف هبم دكف غاياتو ،فكاف كاجبا علي أف أخطو هبم إٔب
التعليم الثانوم ،كأىبت باألمة أف تعينٍت بقوة أبلغ هبا غرض أبنائها ،فاستجابت
فكاف ذلك مشجعا على إنشاء معهد ثانوم ٔتدينة قسنطينة نسبناه إٔب إماـ النهضة
ابن باديسٗ ،تليدا لذكره ،كاعًتافا بفضلو على الشعب ،فاشًتينا دارا عظيمة كاسعة
من دكر عظماء البلدة ،كجعلنا منها معهدا ثانويا ،كىيأنا لو من سنتو األساتذة
كالتالمذة كالكتب كا١تاؿ ،فكاف التعليم فيو با١تعٌت الكامل عند غَتنا من األمم بربا٣تو
ككتبو كأدكاتو ،ككاف ىذا ا١تعهد تاجا ١تدارس ٚتعية العلماء كغرة ُب أعما٢تا ،ككانت
نييت معقودة على إنشاء معهدين ثانويُت آخرين ،أحد٫تا ٔتدينة اٞتزائر ،كالثاين ٔتدينة
تلمساف ،كقد بلغ تالمذة ا١تعهد الباديسي ُب السنة األكٔب ألفا أك يزيدكف ،ككلهم
منتخبوف من مدارسنا االبتدائية من ٚتيع القطرٍ ،ب اشًتينا من ماؿ األمة دارا أخرل
تتسع لسكٌت سبعمائة طالب ،كبعد خركجي ٢تذه الرحلة افتتحها إخواين من بعدم
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بعد أف قسموىا إٔب قاعات نوـ فسيحة بأسرهتا ،كدكاليب الثياب ،ككتب ا١تطالعة،
على ترتيب بديع ،كُب الدار ما يريح الطالب من مغتسالت ،كٛتامات ،كمطابخ،
كغرؼ طعاـ.
مالية جمعية العلماء
مالية ٚتعية العلماء تأتيها من موردين :إشًتاكات الشعب الشهرية كالتربعات غَت
احملدكدة ،كميزانيتها ُب السنوات األخَتة أصبحت ضخمة كقد قسمتها إٔب أقساـ،
فمالية بناء ا١تدارس ال تدخل خزينة اٞتمعية ،بل تقبضها اٞتمعية احمللية كتنفقها على
البناء ،فإذا ًب البناء جرل اٟتساب علنا على رؤكس األشهاد ْتضرٌب كسد باهبا،
كا١تالية ا٠تاصة بأجور ا١تعلمُت كالقومة على ا١تدرسة تؤخذ من آباء التالميذ بواسطة
أمُت ماؿ اٞتمعية احمللية ُب مقابل إيصاالت رٝتية ٥تتومة ٓتتمها ،كلكل مدرسة
ٚتعية ٤تلية قانونية تنتخبها ٚتعية العلماء من أعياف ا١تدينة أك القرية ،كال ٖتاسب
ٚتعية العلماء إال ُب آخر السنة ُب االجتماع العاـ ،كا١تاؿ الذم يتحصل من
االشًتاؾ العاـ ُب ٚتعية العلماء ىو الذم يدخل إٔب خزانتها ،ك٭تاسب عليها أمُت
ما٢تا ُب التقرير ا١تإب الذم يتقدـ بو إٔب االجتماع العاـ ،كيضاؼ إليو ما يتحصل من
التربعات غَت احملدكدة.
أما اٞتريدة فإهنا قائمة بنفسها من أٙتاف االشًتاؾ فيها ،كقد قررت ُب كل اجتماع عاـ
أف تعرض على اجمللس اإلدارم ٚتيع ا١تداخيل ا١تذكورة من أجور التعليم،
كاالشًتاكات العامة كالتربعات ،كل ميزانية على حدة ،ككل مدرسة يفيض دخلها
على خرجها يدخل ا١تبلغ الفائض ُب ا٠تزينة العامة ،ككل مدرسة ينقص دخلها عن
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خرجها يعتمد ٢تا من ا٠تزينة العامة ما يسدد عجز ميزانيتها ،ككل ىذا على نظاـ
بديع يؤدم إٔب اشًتاكية بُت ا١تدارس مع بعضها ،كبُت الشعب كاٞتمعية احمللية.
أثر أعمالي وأعمال إخواني في الشعب
أثر أعمالنا ُب الشعب بارز ال ينكره حىت أعداؤنا من االستعماريُت ،كخصومنا من
إخواننا السياسيُت ،فمن آثارنا؛
 -1بث الوعي كاليقظة ُب الشعب حىت أصبح يعرؼ ما لو كما عليو.
 -2كمنها إحياء تاريخ اإلسالـ كأ٣تاد العرب اليت كاف االستعمار يسد عليو
منافذ شعاعها حىت ال يتسرب إليو شيء من ذلك الشعاع.
 -3كمنها تطهَت عقائد اإلسالـ كعباداتو من أكضار الضالؿ كاالبتداع ،كإبراز
فضائل اإلسالـ ،كأك٢تا االعتماد على النفس ،كإيثار العزة كالكرامة ،كالنفور
من الذلة كاالستكانة كاالستسالـ.
 -4كمنها أخذ كل شيء بالقوة.
 -5كمنها العلم ،ىذه الكلمة الصغَتة اليت تنطوم ٖتتها ٚتيع الفضائل.
 -6كمنها بذؿ ا١تاؿ كالنفس ُب سبيل الدين كالوطن.
 -7كمنها نشر التحابب كالتآخي بُت أفراد اجملتمع.
 -8كمنها التمسك باٟتقائق ال با٠تياالت كاألكىاـ.
فكل ىذه الفضائل كاف االستعمار يغطيها عن قصد لينساىا ا١تسلموف على مر
الزماف ،بواسطة التجهيل كانزكاء العقل كالفكر ،كقد كصل الشعب اٞتزائرم إٔب ما
كصل إليو ،بفضل ٚتعية العلماء ،كما بذلناه من جهود ُب ٤تو الرذائل اليت مكن ٢تا
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االستعمار ،كتثبيت الفضائل اليت جاء هبا اإلسالـ ،كلو تأخر كجود اٞتمعية عشرين
سنة أخرل ١تا كجدنا ُب اٞتزائر من يسمع صوتنا ،كلو سلكنا سبيال غَت الذم
سلكناه ُب إيقاظ األمة كتوجيهها ُب السبيل السوم ١تا قامت ىذه الثورة اٞتارفة ُب
اٞتزائر ،اليت بيضت كجو العرب كا١تسلمُت ،كلو نشاء لقلنا" :إننا أحيينا اللسان
العربي ،والنخوة العربية ،وأحيينا دين اإلسالم وتاريخو المشرق ،وأعدنا لهما
سلطانهما على النفوس وتأثيرىما في العقول واألرواح ،وشأنهما األول في
االتعاظ واألسوة"
فاحيينا بذلك كلو الشعب اٞتزائرم فعرؼ نفسو ،فاندفع إٔب الثورة ٭تطم األغالؿ
كيطلب بدمو اٟتياة السعيدة كالعيشة الكرٯتة ،كيسعى إٔب كصل تارٮتو اٟتاضر بتارٮتو
الغابر.
مؤلفاتي
ٓب يتسع كقيت للتأليف كالكتابة مع ىذه اٞتهود اليت تأكل األعمار أكال ،كلكنٍت
أتسلى بأنٍت ألفت للشعب رجاال ،كعملت لتحرير عقولو ٘تهيدا لتحرير أجساده،
كصححت لو دينو كلغتو فأصبح مسلما عربيا ،كصححت لو موازين إدراكو فأصبح
إنسانا أبيا ،كحسيب ىذا مقربا من رضى الرب كرضى الشعب ،كمع ذلك فقد
سا٫تت بالكتابة ُب موضوعات مفيدة ،كلكن ٓب يساعدين الفراغ كال كجود ا١تطابع
على طبعها ،كقد بقيت كلها مسودات ُب مكتبيت باٞتزائر ،فمن أجل ما كتبت:
" .1عيون البصائر" كىي من ا١تقاالت اليت كتبتها ُب جريدة "البصائر" ُب سلسلتها
الثانية.
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 .2كتاب "بقايا فصيح العربية في اللهجة العامية بالجزائر" كالتزمت فيها اللهجة
السائدة اليوـ ُب مواطن ىالؿ بن عامر.
 .3كتاب "النقايات والنفايات في لغة العرب" ٚتعت فيو كل ما جاء على كزف فعالة
من ٥تتار الشيء أك مرذكلو.
 .4كتاب "أسرار الضمائر في العربية"
 .5كتاب "التسمية بالمصدر"
 .6كتاب "الصفات التي جاءت على وزن ف عل" بفتح العُت.
 .7كتاب "نظام العربية في موازين كلماتها"
 .8كتاب"االطراد والشذوذ في العربية" ُب الفرؽ بُت لفظ ا١تطرد كالكثَت عند ابن
مالك.
 .9كتاب "ما أخلت بو كتب األمثال من األمثال السائرة"
" .10رسالة في ترجيح أن األصل في بناء الكلمات العربية ثالثة أحرف ال اثنان"
 .11ركاية "كاىنة أوراس" بأسلوب مبتكر ٬تمع بُت اٟتقيقة كا٠تياؿ.
" .12رسالة في مخارج الحروف وصفاتها بين العربية الفصيحة والعامية"
 .13كتاب "حكمة مشروعية الزكاة في اإلسالم" بدأت فيو من أياـ إقاميت ُب دمشق
بعد اٟترب األكٔب ،كأ٘تمتو بعد ذلك ُب فًتات ،كْتثت فيو ينابيع ا١تاؿ ُب
اإلسالـ ،كاستخرجت ينابيع أخرل غَت منصوصة يلتجئ إليها ٚتاعات ا١تسلمُت
إذا حزهبم أمر ،أك فاجأهتم حادثة.
 .14كتاب "شعب اإليمان" ٚتعت فيو األخالؽ كالفضائل اإلسالمية.
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 .15كىناؾ ٤تاضرات كأْتاث كتبها عٍت التالمذة ُب حُت القائها ،كىناؾ فتاكل متناثرة.
 .16كأعظم ما دكنت" ،ملحمة رجزية" نظمتها ُب السنُت اليت كنت فيها مبعدا ُب
الصحراء الوىرانية ،كىي تبلغ ستة كثالثُت ألف بيت من الرجز السلس اللزكمي ُب
كل بيت منو ،كقد تضمنت فنونا من ا١تواضيع :تاريخ اإلسالـ ككصف لكثَت من
الفرؽ اليت حدثت ُب عصرنا ىذا ،كللمجتمع اٞتزائرم ّتميع فرقو ك٨تلو ،كألفانُت
ُب ا٢تزؿ للمذاىب االجتماعية كالفكرية كالسياسية ا١تستجدة ،كاإل٨تاء على
االبتداع ُب الدين ،كتصوير ألكلياء الشيطاف ،ك٤تاكرات أدبية رائعة بينهم كبُت
الشيطاف ،ككصف لالستعمار كمكائده كدسائسو كحيلو كٗتديراتو للشعوب
للقضاء على مقوماهتا.
كٓب أقرأ للرجاز رجزا سلسا يلتحق بالشعر الفٍت مثل ىذه ا١تلحمة إال البن ا٠تطيب ُب
"نظم الدول" ،كلشوقي ُب "رجز دول العرب وعظماء اإلسالم" ،كلبعض
الشناقطة ،ككاف الرجز موقوفا على نظم ا١تتوف العلمية ،كىي مقيدة باالصطالح
العلمي ،لذلك كاف باردا بعيدا عن الفن ،خاليا من اإلشراؽ كالركعة حىت عده ا١تعرم
من سفساؼ القريض كٗتيل للرجاز جنة حقَتة ،كأنا أعتربه ْترا كبقية ْتور الشعر
العريب ،يرتفع فيو أقواـ كينخفض آخركف ،كل ػ "مهيار الديلمي" قصائد كثَتة من
مسلسالتو من كزف ىذا البحر ،كٓب يقعد هبا عن اإلجادة أهنا من الرجز ،كشوقي إماـ
الشعر ُب كقتنا ىذا يقوؿ ُب شأف الغاضُت من الرجز ،الظانُت بأنو مركب ١تن عجز:
ً
س ىال تيػ ىقويـ الس ىالفى ٍو
يىػىرٍك ىف ىرأٍينا ىكأىىرل خ ىالفى ٍو الٍ ىكأٍ ي
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تركت مسودات مؤلفاٌب كلها باٞتزائر كٓب أصحبها معي لتطبع أك يطبع بعضها ىنا
كما كنت آمل ،ألين ٓب أشأ أف أخلط عمال عموميا للجزائر بعمل شخصي لنفسي.
خالصة الخالصة
لدت عند طلوع الشمس من يوـ ا٠تميس الثالث عشر من شهر شواؿ عاـ
 .1ك ي
1306ىػ ،ا١توافق للرابع عشر من شهر يونيو سنة 1889ـ.
 .2حفظت القرآف كمتوف العلم الكبَتة كأنا ابن تسع سنُت ،كتلقيت علوـ الدين كالعربية
ُب بيت أسرٌب على عمي القائم بًتبييت الشيخ ٤تمد ا١تكي اإلبراىيمي ككاف عالمة
زمانو ُب العلوـ العربية.
 .3مات عمي كأنا ابن أربع عشرة سنة ،بعد أف أجازين ُب العلوـ اليت تلقيتها عليو.
 .4كىبٍت اهلل حافظة خارقة ،كذاكرة عجيبة تشهداف بصدؽ ما ٭تكى عن السلف
ككانتا معينتُت ٕب ُب ٖتصيل العلم ُب ىذا السن.
 .5بعد موت عمي خلفتو ُب إلقاء الدركس إٔب أف جاكزت العشرين سنة.
 .6بيتنا عريق ُب العلم خرج منو ٚتاعة أفذاذ ُب علوـ الدين كالعربية ُب ا٠تمسة قركف
األخَتة ،بعد ا٨تطاط عواصم العلم الشهَتة ُب ا١تغرب.
 .7رحلت إٔب ا١تدينة أنا ككالدم مهاجرين فرارا من االستعمار الفرنسي ،فكنت من
مدرسي اٟترـ النبوم الشريف ،كتلقيت فيها علم التفسَت ،كعلم اٟتديث ،ركاية
كدراية ،كعلم الرجاؿ كأنساب العرب ،كمكثت ُب ا١تدينة ا١تنورة قريبا من ست
سنُتٍ ،ب انتقلنا إٔب دمشق ُب أثناء اٟترب العا١تية األكٔب فكنت من أساتذة العربية
ُب ا١تدرسة السلطانية هبا مدة سنتُتُ ،ب عهد حكومة االستقالؿ العريب.
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 .8بعد انتهاء اٟترب العا١تية األكٔب رجعت إٔب بلدم باٞتزائر ،كبقيت هبا أنشر العلم ُب
فًتات متقطعة إٔب سنة  1931ميالدية ،ككنت أحد اثنُت يرجع ٢تما الفضل ُب
تكوين ٚتعية العلماء أنا كعبد اٟتميد بن باديس ،ككنت ُب طليعة العاملُت على
إحياء العلوـ الدينية كالعربية باٞتزائر من االبتدائية إٔب العالية ،ككنت أبرز ا١تشيدين
ألربعمائة مدرسة ُب مدف القطر اٞتزائرم كقراه ،كُب طليعة اجملاىدين ُب سبيل
اإلصالح الديٍت كحرب التدجيل كاالبتداع ُب الدين كبث الوعي الوطٍت،
كتصحيح ا١توازين الفكرية كالعقلية ُب نفوس أفراد الشعب اٞتزائرم.
 .9بعد ظهور ٚتعية العلماء للوجود انغمست ُب أعما٢تا كتشكيالهتا كانقطعت إٔب
العلم كتأسيس مدارسو ككضع برا٣تو ،ككيال ٢تا ُب حياة ابن باديس كرئيسا ٢تا بعد
موتو على ما ىو مفصل ُب ا٠تالصة ،كُب سنة  1952ميالدية رحلت إٔب الشرؽ
بتكليف من ٚتعييت ،ككاف الباعث على ىذ الرحلة أمرين:
األول :السعي لدل اٟتكومات العربية لتقبل لنا بعثات من أبناء اٞتزائر.

الثاني٥ :تاطبة حكومات العرب كا١تسلمُت ُب إعانتنا ماليا حىت تستطيع اٞتمعية
أف تواصل أعما٢تا بقوة ،ألف ا١تيداف اتسع أمامها ،كالشعب اٞتزائرم ٤تدكد
القوة ا١تالية ،إذا ٓب يعنا إخواننا فرٔتا تنتكس حركتنا ،كىذا ما ينتظره
االستعمار لنا.
 .10كقد قدمت مصر ٍب زرت باكستاف كالعراؽ كسوريا كاٟتجاز ،فأما قبوؿ البعثات
فقد حصلت فيو على الغرض ،كأما اإلعانة با١تاؿ فقد كانت طفيفة ،كقامت الثورة
اٞتزائرية ا١تباركة سنة  ،1954كاستفحل أمرىا فانقطعت مكرىا عن زيارة اٞتزائر.
نفعنا اهلل ٔتا علمنا كٔتا علمنا إنو ٣تازم العاملُت ا١تخلصُت.
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قلت :ىذا ما ذكره اإلبراىيمي عن نفسو ،كنتم اٞتزء األخَت من حياتو –من بعد
االستقالؿ إٔب كفاتؤ -تا ذكره ٧تلو الدكتور أٛتد طالب اإلبراىيمي ُب تقدٯتو ١تا
ٚتعو من آثار كالده ،قاؿ:
المرحلة األخيرة ( :)1965 - 1962كىي اليت عاد اإلبراىيمي فيها إٔب كطنو بعد
استعادة االستقالؿ حىت كفاتو ُب  20مايو ،1965كخالؿ ىذه ا١ترحلة اضطر إٔب
التقليل من نشاطو بسبب تدىور صحتو من جهة ،كبسبب سياسة الدكلة اليت شعر
أهنا زاغت عن االٕتاه اإلسالمي ،فا٨تصر نشاطو ُب حدثُت ختمنا هبما اٞتزء
ا٠تامس من آثاره:
 إلقاء أكؿ خطبة ٚتعة بعد استعادة االستقالؿ ،افتتح هبا مسجد "كتشاكة"بالعاصمة ،الذم رجع كما كاف مسجدا بعد أف حولو االستعمار الفرنسي إٔب
كتدرائية طواؿ قرف كثلث ،كقد ألقى اإلبراىيمي ىذه ا٠تطبة ا١تشهودة ْتضور كفود
من ٚتيع الدكؿ العربية كاإلسالمية.
 إصدار بياف  16أفريل  ،1964الذم دعا فيو السلطة آنذاؾ للعودة إٔب اٟتكمةكالصواب ،كإٔب جادة اإلسالـ ،بعد أف رأل البالد تنحدر ٨تو اٟترب األىلية،
كتنتهج هنجا ينبع من مذاىب دخيلة مضادة لعقيدتنا كركحنا كجذكرنا .اىػ
توُب ٔتنزلو ْتيدرة يوـ ا٠تميس ٤ 19ترـ سنة 1385ىػ ،ا١توافق  20مام عاـ
 ،1965عن عمر يناىز السادسة كالسبعُت عاما ،كدفن ُب مقربة "سيدم ٤تمد"
ْتي بلكور ،كقد خرج اآلالؼ لتشييع جنازتو ،رٛتو اهلل رٛتة كاسعة كجزاه عن
اإلسالـ كا١تسلمُت خَتا.
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قضايا اهلىية
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اإلسالم



"إف اإلسالـ ىو دين التحرير العاـ ،فنرسل ىذا الوصف إرساال بدكف ٖتفظ كال
استثناء ،ألنو اٟتق الذم قامت شواىده ،كتواترت بيناتو ،كمن شواىده كشهوده
تلك األجياؿ اليت صحبت ٤تمدا صلى اهلل عليو كسلم ،كآمنت بو ،كاتبعت النور
الذم أنزؿ معوٍ ،ب الذين صحبوىمٍ ،ب الذين اتبعوىم بإحساف ،ك٨تمد اهلل على
أف العالقة بُت األلفاظ كمعانيها ٓب تنقطع عند ٚتيع العقالء من أجناس البشر،
كالعقالء ىم حجة اهلل على من سواىم ،كما زاؿ ا٠تَت يسمى خَتا ،كالشر يسمى
شرا ،كالفضيلة فضيلة ،كالرذيلة رذيلة" (اآلثار )357/4
العروبة

"إف العربية ىي لساف العركبة الناطق بأ٣تادىا ،الناشر ١تفاخرىا كحكمها ،فكل مدع
للعركبة فشاىده لسانو ،ككل معتز بالعركبة فهو ذليل إال أف ٘تده ىذه ا١تضغة اللينة
بالنصر كالتأييد ...كإف الشعب اٞتزائرم فرع باسق من تلك الدكحة الفينانة ،كزىرة
عبقة من تلك الركضة الغناء ،عدت عليو عوادم الدىر ،فنسي ٣تد العركبة ،كلكنو
ٓب ينس أبوهتا ،كابتاله االستعمار عن قصد بالبلبلة ،فا٨ترفت فيو اٟتركؼ عن
٥تارجها إال الضاد ،كٓب يبق من العركبة مع ىذا كذاؾ إال ٝتات كمشائل ،كال من
العربية إال آيات ك٥تائل ،كجاءت ٚتعية العلماء على عبوس من الدىر ،كتنكر من
األقوياء ،فنفخت من ركح العركبة ُب تلك األنساب فإذا ىي صر٭تة ،كسكبت من
سر البياف العريب ُب تلك األلسنة فإذا ىي فصيحة ،كأجالت األقالـ ُب كشف تلك
الكنوز فإذا ىي ناصعة بيضاء ٓب يزدىا تقادـ الزماف إال جدة" (اآلثار )57/3




34



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

املورد العذب المنري من أشعار العالمة محمد البشري

()1

اإلسالم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ً
ك
ين الٍػ يه ىدل ىما أىثٍػبىتى ٍ
بيوًرٍك ى
ت يىا د ى
ت السٍي يل
ىم ٍن ذىا يػي ىجا ًر ى
يك ىكأىنٍ ى
ت الن ٍج يم
ىم ٍن ىذا يي ىسا ًر ى
يك ىكأىنٍ ى
الـ
ًش ىع يارىؾ
الر ٍٛتىةي
ىكالس ي
ك الٍػ ىجلً ػي ٍو
الٍػ ىحق ًم ٍن ًسػ ىماتً ى
كالٍع ٍقل مٍن يذ يكٍنت ًمن شه ً
ود ٍؾ
ى ٍ يي
ى ى ي ي
ىكانىا ىكتً ٍورب ًُب التػر ً
اب أيٍر ًص ىدا
ى
ً
ين إف الديٍ ىن ليس يػيٍن ىسى
يىا د ي
ً
ين إًف الصٍب ىغ لى ٍن ى٭تي ىوال
يىا د ي

[الرجز]

ًً
ك
ُت ىكبىػتى ٍ
ىحق ى
ك بىت الٍ يػمٍبطل ى
ًً
ىكالسٍي يل فيو ىغىر هؽ ىكىكيٍلي
() 3
ور لًلٍػ يه ىدل ىكىر ٍج يم
ىكالن ٍج يم ني ه
ً ً
ك ًٍ
اإل ٍس ىال يـ
اسػ ػ يم ى
ل ٍل ىعالٍػم ى
ُت ،ىك ٍ
ك الٍ ىعلًي ٍو
ىكالٍ ىع ٍد يؿ ًم ٍن ًص ىفاتً ى
كالٍ ًف ٍكر بػع ىد الٍع ٍق ًل ًمن جن ً
ود ٍؾ
ٍ يي
ى ي ىٍ ى
() 2

اؾ ىعٍنػ يه ىما الص ىدا
ت يػي ٍمنى ى
فى ىم ىس ىح ٍ
()4
ضى يم ىعج نال أ ٍىك يػيٍن ىسا
بى ٍل يػي ٍقتى ى
ىكإًف ًعٍن ىد ىؾ لى يػه ٍم ذي يى ىوال

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.484/3
قاؿ اإلبراىيمي :كنت أنظم كل أربعة منها لتوضع ُب إطار ّتانب اسم اٞتريدةٍ ،ب ضممتها للملحمة الرجزية
من نظمي ،كىي تبلغ عشرات األلوؼ من األبيات ،منها ٨تو ٜتسة آالؼ ُب تاريخ اإلسالـ كحقائقو.اىػ
كلذلك ستأٌب أبيات مكررة أثبتناىا كما ىي ُب اآلثار.
ك"
(")2بىت" الٍبىت :القطع ا١تستأصل ،يقاؿ" :بػىتىت" اٟتبل ك"أىبٍػتىت" ،ك"بػىتىك" كذلك ٔتعٌت قطع ،ك"البىٍت ي
ك" السيف القاطع( .مقاييس اللغة ،170/1ك)195/1
ال ىقطٍ يع ،ك"الٍبىاتً ي
(")3الىر ٍج يم" ىو الرمي باٟتجارة ،كالنجم فيو نور يهتدم بو السائر ُب الظالـ ،كىو أيضا رجم للشياطُت،
كما ٚتع اهلل ٢تا الوصفُت ُب قولو" :كلىىق ٍد زيػنا السماء الدنٍػيا ًٔتىصابًيح كجعٍلنىاىا رجوما لًلشي ً
اط ً
ُت"
ى ى
ى ى ى ى ى ى ىى ى يي ن ى
(")4يػيٍن ىسا" بًتؾ ا٢تمز للوزف أم "يػيٍن ىسأ" ٔتعٌت يػيىؤخر.
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.22
.23

اث ىكالط ىوائً يل
ىك ًعٍن ىد ىؾ التػىر ي
ىٕتمعوا عٍن ى ً
ىخ ًذ الثا ًر
ك أل ٍ
ى ي ى
ضتىػ يه ٍم ًم ىن الٍػ ىخ ىسا ًر الربٍػ ىحا
ىعو ٍ
اإلنٍس ً
ً
اف
ىعل ٍمتىػ يه ٍم
ىكىر ىامةى
ٍ ى
ٍاألىم ً
اف
أىلٍػ ىح ٍفتىػ يه ٍم
يم ىالءىةى
ى
() 3
ىكًذم وة ًج ىو يارىىا ىال يػي ٍخ ىف ير
وؽ
يك ًُب يح يق ٍ
أى ٍشرٍكتىػ يه ٍم ىم ىع بىنً ى
ت ًُب الر ٍٛتىًة ىك ًٍ
اإل ٍكىراًـ
أىفٍػىرطٍ ى
ً
ً ً
اجتىػىرل
ًكًُب الٍعبىاد ىم ٍن إً ىذا لٍن ى
ت ٍ
ض الٍ ىػم ًرم
ىكىم ٍن إً ىذا ىس ىقٍيتىوي الٍ ىػم ٍح ى
() 1

عي يرك يؽ ليٍؤوـ ًُب الٍغىىرائًًز ال ًيت
() 4
إًف الض ىال ىؿ ىكالٍػ ىه ىول ىك ٍاألىثػىىرٍه
كاتصلىت ًمن بػع ًد ما في ً
ص ٍلتىا
ى ى ٍ ٍ ىٍ ى
ت ًجبى ىاال
صبى ٍح ٍ
تىػ ىجس ٍم ٍ
ت فىأى ٍ

ٍاأل ىىكائً يل
الٍ يػمثى يار

ٍاأل ىىكائً ىل
ض ىها
أىقٍػىر ى
() 2
ىكأىقٍػبىػليوا ًُب الٍ ىق ٍسطى ًل
ص يركا بىػ ٍع ىد الظ ىالًـ الصٍب ىحا
فىأىبٍ ى
ً
اإلحس ً
ً ً
ً
اف
ىكجٍئتىػ يه ٍم بالٍ ىع ٍدؿ ىك ٍ ٍ ى
كسستىػهم بًالٍعه ًد كالضم ً
اف
ىٍ
ى ى
ىي ٍ يٍ
ىكنً ٍع ىم وة آثى يارىىا ىال تي ٍك ىف ير
وؽ
ت أىف ىس ٍلبىػ ىها ًمٍنػ يه ٍم عي يق ٍ
ىح ىك ٍم ى
فىأىفٍػرطيوا ًُب الٍبىػ ٍغ ًي ىك ًٍ
اإل ٍجىرًاـ
ى

ص ىدقٍػتىوي الٍ ىق ٍوىؿ
ىكىم ٍن إً ىذا ى
اؾ ىش ٍوبنا ًم ٍن قى نذل
ىس ىق ى
مهما تىسامت لًٍلع ىال تى ىدل ً
ت
ىٍ ى ى ى ٍ ي
افٍػتىػىرل
ىكىك ىد ًر

ىكيكل ىشر قى ٍد
ت ًم ٍن بىػ ٍع ًد
ىكنىػبىتى ٍ
ت ىحىت
استىػ ٍوثىػ ىق ٍ
ىك ٍ

ت أثػىىرٍه
ىمػ ىح ٍو ى
استيأٍ ًص ٍلتىا
ىما ٍ
ت ًحبى ىاال
ىغ ىد ٍ

(")1الط ىوائً يل" ج "طىائًلىة" أم عداكة كطلب ثأر( .لساف العرب)414/11
صطى يل" بالسُت كالصاد :الغبار ،كيقاؿ أيضا" :ال ىق ٍسطىاؿ" ك"ال يق ٍسطيوؿ"
(") 2ال ىق ٍسطىل" أك "ال ىق ٍ
ك"ال ىقسطىالف" ،أم الغيبار ً
الساطع( .هتذيب اللغة ،291/9الصحاح  ،1801/5لساف العرب )557/11
ٍ
ً
فر" إذا نقض العهد ،كضدىا " ىخ ىفر ،يػى ٍػخفر" ٮتفر إذا أجار( .مقاييس اللغة)203/2
(")3أ ٍ
ىخ ىفىر ييػ ٍخ ي
(ٍ ")4األىثػىىرة" االستبداد بالشيء( .الصحاح)575/2
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ثػيم تى ىداعت ًُب ًٛتى الصلٍب ً
اف
ىٍ
ى
ى
إً ٍف طىلىبيوا ًعٍن ىد ىؾ ثىار الٍغىلى ً
ب
ى
ً
وؿ ىحرىرا
ك الٍعي يق ى
ىال ىكالذم بً ى
ىك ىج ىع ىل الٍ يق ٍرآ ىف يحجةى ٍاألىبى ٍد
يم ىفص نال
أىنٍػىزلىوي
ك
قى ٍد أىًمنيوا إًال بًػ ىحق ىسٍيػ ىف ى
وما
نػي ي
جى

ً
وس كالرىب ً
اف
ىكًر ٍعيىة الٍ يق يس ً ى ٍ ى
فىػ ىهل تىػر ياىم أى ٍٚتىليوا ًُب الطلى ً
ب؟
ٍ ى ٍ
() 1

ت الٍػ ىحق بًػ ىها ىكقىػرىرا
ىكثىػب ى
()2
ىو الٍػمعً ً
الزبى ٍد
يى ى ي
ب ى
ُت العد ىكالٍ يكٍت ي
( )3
وما
ىكلًٍل يه ىدل
ىسيػىرهي ىز يح ى
() 4
كأىًمنيوا علىى الزم ً
ك
اف ىحٍيػ ىف ى
ى
ى
ى

ً
ً
ُت" ك"قىسا ًك ىسة" ،كىو رئيس النصارل ُب العلم
(")1الٍ يق يسوس" ج "القسيس" ك٬تمع أيضا على "قسيس ى
كالدين( .القاموس احمليط ص)566 :
(")2العًد" بكسر الداؿ :ا١تاء الدائم الذم ال ينقطع كماء العُت كالبئر ،كاٞتمع "أى ٍع ىداد"( .هتذيب اللغة)67/1
الزبىد" ا١تقصود بو ىنا زبد ا١تاء ،كىو ما يعلوه كيطفو عليو من قذل.
ب" بسكوف التاء ،ج :كتاب ،ك" ى
"الٍ يكٍت ي
ً
ً
كفيو إشارة إٔب ا١تثل الذم ضربو اهلل تعأب ُب القرآف للحق كالباطل ،فقاؿ سبحانو" :أىنٍػىزىؿ م ىن الس ىماء ىماءن
ً
ً
اٟتق كالٍب ً
اط ىل فىأىما الزبى يد
ك يى ٍ
احتى ىم ىل السٍي يل ىزبى ندا ىرابًينا"ٍ ،ب قاؿ " :ىك ىذل ى
فى ىسالى ٍ
ت أ ٍىكديىةه بًىق ىد ًرىىا فى ٍ
ض ًر ي
ب اللوي ٍى ى ى
فىػي ٍذىب ج ىفاء كأىما ما يػٍنػ ىفع الناس فىػيم يكث ًُب ٍاألىر ً ً
ب اللوي ٍاأل ٍىمثى ىاؿ" ،كا١تعٌت :أف اٟتق كالباطل
ك يى ٍ
ى ى ي ي ن ى ى ى ي ى ىٍ ي
ض ىك ىذل ى
ض ًر ي
ٍ
إذا اجتمعا ال ثبات للباطل ،كما أف الزبد ال يثبت مع ا١تاء بل يتفرؽ كيتمزؽ كيذىب ُب جانيب الوادم ،كال
يبقى إال ا١تاء كذلك ىو الذم ينتفع بو( .تفسَت ابن كثَت)447/4
(")3نػي يجوما" النجوـ ىنا من "تىػٍن ًجيم الديٍن" كغَته ،كىو إعطاؤه ُب أكقات معلومة متتابعة ،ككذلك أينزؿ
ً
اس علىى مك و
ٍث" أم منجما على الوقائع ُب ثالث
القرآف كما قاؿ تعأب " :ىكقيػٍرآنا فىػىرٍقػنىاهي لىتػ ٍقىرأىهي ىعلىى الن ً ى ي

كعشرين سنة.

وما" أم مز ًاٛتا ،يقاؿ :ناقة ىز يحوـ :ىي اليت تزاحم على اٟتوض.
ك"ىز يح ى

ك" ىج ٍورؾ ىكظيٍلمك.
ك" بالنصب مفعوؿ بو لػػ"أمنوا" كالتقدير :أمنوا سي ىفك إال باٟتق " .ىحٍيػ ىف ى
( ")4ىسٍيػ ىف ى
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ً
صا ًروـ
ىكلىػ ٍم ىعةه م ٍن ى
ج لً ىد ٍرًء
ىك ٍاألىٍر ي
ض أى ٍح ىو ي
ما سل سي ً
يك إًال
فف ى
ى ي ىٍ ه

ض وة ًم ٍن ىعا ًر و
ض يىػٍنػ ىهل
ىك ىوٍم ى
ً ()2
ًمٍنػ ىها إً ىٔب ىج ٍل ً
ب الٍػ ىحيىا ىكالٍغىٍيث
()1

يي ىسل

العي ً
ث
ىٍ
لػً ىم ىدل

اس ظىل يمغٍ ىم ىدا
لى ٍو لىػ ٍم يىػ يج ٍزهي الن ي

()3

[الدين]
.1
.2
.3
.4

ً
ين إف الديٍ ىن لىٍيس يػيٍن ىسى
يىا د ي
ً
ين إًف الصٍب ىغ لى ٍن ى٭تي ىوال
يىا د ي
اث ىكالط ىوائً يل
ىك ًعٍن ىد ىؾ التػىر ي
() 4
ًً
ت
ىخ ىالفيػ يه ٍم
اع ٍ
تى ىد ى
ىكىىذه أ ٍ

[الرجز]

ضى يم ىعج نال أ ٍىك يػيٍن ىسا
بى ٍل يػي ٍقتى ى
ىكإًف ًعٍن ىد ىؾ لىػ يه ٍم ذي يى ىوال
ًمػما قىػىرل ٍاألىىكائً ىل ٍاألىىكائً يل
() 5
ت
اع ٍ
ص ىورةو قى ٍد أىفٍظى ىع ٍ
ت ىكىر ى
بً ي

()1الػ"صا ًرـ" السيف ،ك"الومض" ك" ً
يض" ١تعاف الىبػٍرؽ ،ك"العارض" السحاب ،يقاؿ " :ىىل" السحاب
الوم ي
ىٍ ي
ى
ى
ك"انٍػ ىهل" با١تطر "ينهلٍ ،اهنًىالنال" ك"انٍػ ىهلت" السماء إًذا صبٌت بشدة( .هتذيب اللغة 242/5ك،65/12
اهنل.
مقاييس اللغة ،)11/6أراد أف السيف إذا يسل باٟتق كاف فيو ا٠تَت كالنفع مثل النفع با١تطر كالغيث إذا ٌ
يث" إذا أسرع ُب الفساد" ،الٍغىٍيث" ىو ا٠تَت كاإلخصاب ،كىذا الذم أشار
اث يىعً ي
ث" مصدر " ىع ى
العٍي ي
( ")2ى
إليو ىو معٌت القاعدة األصولية "درء المفسدة أولى من جلب المصلحة"
()3العنواف من كضعنا ،آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.150/2
"خلف" بسكوف االـ كفتحها ،القرف يأٌب بعد القرف ،كال يكوف ا٠تلىف ،إال من األخيار،
(")4أ ٍ
ىخ ىالؼ" ج ى

كال يكوف ا٠تٍلف إال من األشرار( .احملكم)196/5

ع"( .الصحاح)1223/3
(")5ىر ىاع ٍ
ع" بفتح الراء" :ال ىفىز ي
الرٍك ي
ت" أفزعت ،ك" ى
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ًألى ٍخ ًذ

الثا ًر

ك
تىأىلبيوا ىعٍن ى
صبيوا لً ىكٍي ًد ىؾ ٍاألى ٍشىرا ىكا
ىكنى ى
ادكا لػً ىه ىذا الدي ًن
يىا ىكٍي ىدةن ىك ي
ً ً () 4
ىكىكقٍػ ىعةه بًالس ٍه ًل ًم ٍن حطُت
ً
ً
استى ىكانيوا
تى ىكونيوا م ٍن بىػ ٍعد ىما ٍ
كاتصليوا ًمن بػع ًد ما في ً
ص ٍلتىا
ى ى
ٍ ىٍ ى
وؿ الٍ ىػم ىدل السييوفىا
لىػ ٍم يػيٍن ًس ًه ٍم طي ي
كنىظىركا ًُب أى ً
ك ٍاعتًبى ىارا
صل ى
ٍ
ى ي

ىكأى ٍجلىبيوا ًُب الٍ ىق ٍسطى ًل
()2
ًمن أىلٍ ً
ف ىع واـ لىػ ٍم تىػىزٍؿ ًد ىرا ىكا
ٍ
( )3
ح الدي ًن
احةن لىٍوىال ى
يمػ ٍجتى ى
ص ىال ي
ًد ىم ياؤيىم ًُب تػيربًػ ىها ىكالط ً
ُت
ٍ
ٍ
ً ً
استى ىالنيوا
ىك ٍ
اخ ىش ٍو ىشنيوا م ٍن بىػ ٍعد ىما ٍ
ً
ً
استيأٍ ًص ٍلتىا
ىكنىػبىتيوا م ٍن بىػ ٍعد ىما ٍ
ىكالز يحوفىا
ا٠تىٍي ىل
ىك ٍ
ىال ًم ىعةن
لًيىػ ٍف ىق يهوا الٍػ ًح ىك ىم ىك ٍاألى ٍسىر ىارا
() 1

الٍ يػمثى يار

كيقاؿ أيضا" :ال ىق ٍسطىاؿ" ك"ال يق ٍسطيوؿ"

صطى يل" بالسُت كالصاد :الغبار،
(") 1ال ىق ٍسطىل" أك "ال ىق ٍ
ك"ال ىقسطىالف" ،أم الغيبار ً
الساطع( .هتذيب اللغة ،291/9الصحاح ،1801/5لساف العرب )557/11
ٍ
الشىريؾ" بفتح الشُت كالراء ،كىي حبالة الصائد( .الصحاح .)1594/4ك" ًدراؾ" بكسر
(ٍ ")2األى ٍشىراؾ" ج " ى
لرجل صوتىو أم تابعو( .احملكم ،750/6لساف
الداؿ إتباع الشيء بعضو على بعض .يقاؿ :ىد ىارىؾ ا ي

العرب ،221/5القاموس ،)938/1كا١تعٌت أف كيدىم لإلسالـ متتابع ال انقطاع فيو.

ح الدي ًن" األيويب ،يوسف بن أيوب ،أبو ا١تظفر ،يلقب با١تلك الناصر532( ،ىػ 589-ىػ) ،من
( ")3ى
ص ىال ي

أشهر سالطُت اإلسالـ ،قمع اهلل بو الصليبيُت ،ككاف أعظم انتصاراتو عليهم يوـ حطُت الذم تاله اسًتداد
طربية كعكاٍ ،ب افتتاح القدس سنة 583ىػ.
( )4كقعة عظيمة كانت سنة(583ىػ) بُت ا١تسلمُت بقيادة السلطاف صالح الدين كالصليبيُت ،كىزـ الصليبيوف
فيها ىزٯتة نكراء ،مهدت الطريق لفتح القدس ،قاؿ ابن كثَت :قتل منهم ثالثوف ألفا ُب ذلك اليوـ ،كأسر ثالثوف
ألفا من شجعاهنم كفرساهنم ،كٓب يسمع ٔتثل ىذا اليوـ ُب عز اإلسالـ كأىلو ،كدمغ الباطل كأىلو ،كجرت أمور
ٓب يسمع ٔتثلها إال ُب زمن الصحابة كالتابعُت ،فللو اٟتمد دائما كثَتا طيبا مباركا( .البداية كالنهاية)321/12
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.13
.14
.15

ىكاقٍػتىبى يسوا
ىكأى ىخ يذكا
ىكأىنػ يه ٍم

وؿ ىكالسنى ٍن
صى
ًمٍن ى
ك ٍاألي ي
ًُب الٍ ىكو ًف بً ٍاألى ٍسبا ً
ب
ى
ٍ
ًُب الرأٍ ًم ىك ًٍ
اإل ٍع ىد ًاد
المنابر

.1
.2
.3

ً
إًف الٍ ىػمنىابًر ًُب ًٍ
ت
اإل ٍس ىالًـ ىما نيصبى ٍ
ى
ً
ً ً
فى ٍ
اختىػ ٍر ألى ٍع ىواد ىىا ىال ىم ٍن يىل ي
ُت لىوي
كمن إً ىذا ًر ً
ب الدي ًن ىخف لىوي
يع س ٍر ي
ى
ىى ٍ

اب ىكال ىفنى ٍن
فىػ ىفرعيوا بًػ نها الٍػ ًه ى
ض ى
كإً ٍف ىغ ىدكا ًُب الدي ًن ًُب تىػب ً
اب
ى
ٍ
ى
()1

ً () 2

ً
صبى ًة الزبػى ًٍَت ىكالٍ ًػم ٍق ىداد
م ٍن عي ٍ
()3

[الٍبى ًسيط]

ً
ت الٍػ ىحق ًُب الن ً
اس
ص ٍو ى
إًال لتىػ ٍرفى ىع ى
صغًي لًػ ىخن ً
اس
ًُب الٍػ ىحق عي ه
ود ىكىال يي ٍ
ً ً ً ً ً ()4
ىكلىػ ٍم يى يك ٍن لعي يهود اهلل بالناسي

(")1فىػرع" كلمة ضد يقاؿ :فرع الرجل ًُب اٞتبل إذا ً
كفرع إًذا ا٨تدر.
ى
صعد فيو ٌ
ً
ضبة".
ضبة ،ككل جبل يخلق من صخرة كاحدة ،ككل صخرة راسية ضخمة تسمى " ىى ى
ضاب" ج :ا٢تى ى
ك"الٍػ ًه ى
ك"ال ىفنى ٍن" الغصن٬ ،تمع على "أىفٍناف" ٍب "أىفانًُت" (هتذيب اللغة)65/214،6/2

(")2الزبػىٍَت" بن العواـ بن خويلد رضي اهلل عنو ،حوارم رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم -كابن عمتو صفية

رضي اهلل عنها ،كأحد العشرة ا١تشهود ٢تم باٞتنة ،توقي سنة 33ىػ قريبا من البصرة.
ك"الٍ ًػم ٍق ىداد" بن عمرك رضي اهلل عنو ،كيقاؿ لو :ا١تقداد بن األسود؛ ألنو ريب ُب حجر األسود بن عبد يغوث
فتبناه ،صاحيب مشهور كأحد السابقُت األكلُت ،توقي سنة 33ىػ باٞترؼ قرب ا١تدينة.
()3آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.485/3
ب" بكسر السُت النفس،
يع" بالبناء للمفعوؿ أم "فى ًز ى
ع" يقاؿً " :ريع" فالف "ييراع" إذا فزع .ك"السٍر ي
(ً ")4ر ى
يقاؿ :فالف آمن ُب ًسٍربًو ،أمُ :ب نفسو( .هتذيب اللغة 114/3ك.)287/12

أراد أف ا٠تطيب الذم ينبغي أف يكوف ٦تن يغار على ٤تارـ الدين أف ننتهك ،فإذا حصل ذلك فزع كٖترؾ

ٓتفة كلبػى النداء بسرعة ،كٓب ينس عهد اهلل.
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()1

[خوف الكفار من عودة المسلمين لدينهم] [الرجز]
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ت فىػ ىقاليوا :ىحي
قى ٍد ىٖتىرٍك ى
يد الٍ ىكرٍه
فى ىح ًذ يركا أى ٍف تى ٍستىعً ى
كأىف ى ًذم الثػورةى الر ً
كحي ٍو
ى ى
ٍى
ىكذى ىك يركا آثى ىارىؾ الٍػ ىخ ىوالً ىدا
ىكذى ىك يركا أىنػ يه يمك ًُب الٍ ًق ىدًـ
كذى ىكركا ما فً ى ً
ص ىال ًح
يك م ٍن إً ٍ
ى ي ى
ُت
ت الٍ ىػم ٍغ ًربػى ٍ ٍ
ىكذى ىك يركا ىكٍي ى
ف طىىويٍ ى
ت ير ىعا ىة ٍاأليىم ًم
ىكىكٍي ى
ف ىخر ٍج ى

اش لًلن ًذي ًر الٍػ ىحي
ىك ىما ٍ
استى ىج ى
يد لًٍل ىع ىوالًػي الٍػ ىجرٍه
ىكأى ٍف تيعً ى
ً () 3
ك ال ىف ٍوىرةى النوحي ٍو
تيعً ي
يد تًٍل ى
ً ()4
يح التال ىدا
ىكىمػ ٍج ىد ىؾ الٍ ىفذ الص ًر ى
ً ()5
لىػ ٍم يي ٍد ًريكوا ىشأٍىك ىؾ ًُب التػ ىقدـ
لًٍل ىج ٍم ًع ىكالٍ ىف ٍرًد ىكًم ٍن فى ىال ًح
()2

ك
ًُب فىج ى
ًم ٍن أيم وة

ُت
ٍاألى ىغر بػى ٍع ىد الٍ ىػم ٍش ًرقىػ ٍ ٍ
ت ير ىعا ىة الػغىنى ًم
ىكانى ٍ

()1العنواف من كضعنا .آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.151/2
اش" أم طلب جيشا.
(ٍ ")2
استى ىج ى
العتى ىم ًة( .الصحاح.)783/2
(")3ال ىف ٍوىرة" ىي الشدة ُب الشيء ،يقاؿ" :فىػ ٍوىرةي اٟتىر" شدتو ،ك"فىػ ٍوىرةي العشاء" بعد ى
"الن ً
وحية" نسبة إٔب "النػ ٍو ىحة" كىي القوة ،كيقاؿ كذلك" :النػٍي ىحة"(.لساف العرب ،628/2تاج العركس .)200/7
أراد أف اإلصالح الركحي يعيد لألمة ٌقوهتا الشديدة اليت كانت ٢تا ،ك٢تذا ٭تذر األعداء منو كمن دعاتو.
ً
الد" ماؿ قدمي يرثو الرجل
(")4الٍ ىف ٌذ" الفرد ُب نوعو ،ك٬تمع على "أىفٍذاذ" ك"في يذكذ" .ك"التالد" ك"التليد" ك"الت ي
عن آبائو( .هتذيب اللغة ،61/14الصحاح)450/2

أراد أف الغرب ذكركا مآثر كأ٣تاد ا١تسلمُت األصلي الذم كرثوه عن آبائهم ،فهم ٭ترصوف على أال يستعيدكه.
ت" ال ىق ٍوىـ ىشأٍكان ،ك" ىشأىيٍػتيهم ىشأٍيان"
( ")5ىشأٍىك ىؾ" " ،ى
الشأٍيك" الغاية كاألمد ،ككذلك :السٍب يق ،يقاؿ " :ىشأ ٍىك ي
سبقتهم( .لساف العرب ،417/14مقاييس اللغة)238/3
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[خيانة الدين]

.1
.2
.3
.4

ات
استىػ ىعانيوا ًم ٍن بىنً ى
يك بًثيبى ٍ
ثػيم ٍ
وى ٍم بًالد ىىا ىكالٍ ىكٍي ًد
استى ٍجلىبي ي
ٍ
()2

استى ىخفوا ىشانػى يه ٍم
استى ٍ
ض ىع يف ي
وىم ىك ٍ
ٍ
استىػ ٍرىىبيوا
ىك ىس ىح يركا أى ٍعييػنىػ يه ٍم ىك ٍ

()1

[الرجز]

لىٍيس لىػهم ًُب موقً ً
ات
ف الٍػ ىحق ثػىبى ٍ
ى ي ٍ ىٍ
ً () 3
وى ٍم لًلزىىب ىكالصٍيد
استى ٍد ىر يج ي
ىك ٍ
() 4
وى ٍم ًضلةن ىما ىشانىػ يه ٍم
ىكأىلٍبى يس ي
بًع ً
ىكىرىبيوا
اج ول
ىكىرغبيوا
ى

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.151/2
ب" ك"ثيبو ىف ك"ثيبًُت"
(")2ثػيبىات" ج" :ثػيبىة" كىي اٞتماعة من الناس ،كأصلها "ثػيبىػ ػ هي" كٕتمع أيضا على "ثي ن
ً
انفركا ثػيب و
ات أى ًك انًٍفركا ىً
ٚت نيعا" أم انفركا ٚتاعة بعد
كتلحق باٞتمع ا١تذكر السآب ،كمنو قولو تعأب" :فى ي ى
ي
ٚتاعة أك انفركا كلكم( .هتذيب اللغة ،113/15الصحاح ،2291/6تفسَت ابن كثَت)357/2
الزبٍػيىةي" أيضا اٟتفرة "يػىىتػىزىب"
(")3بًالد ىىا" بالقصر للوزف أم بًالد ىىاء" .يزىىب" ج :ي
"زبية" الرابية ال يعلوىا ا١تاء ،ك" ي

فيها الرجل للصيد ،كٖتتفر للذئب أك األسد فيصطاد فيها ٝتيت بذلك ألهنم كانوا ٭تفركهنا ُب موضع عاؿ.
على حد قوؿ الشاعر:

مر ال ًذم قىد كً ىيدا
فى ىكا ىف ىك ٍاألى ى
كقولو" :الل ٍذ" اسم موصوؿ ،كىو لغة ُب "ال ًذم" (هتذيب اللغة ،184/13لساف العرب)353/14
(ً ")4ضلة" بكسر الضاد ،الضالؿ( .هتذيب اللغة)320/11
فاص ًطيدا
ىكالل ٍذ تىػىزىب يزبٍػيىةن ٍ
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()1

لغة العرب
.1
.2

كالٍػحر عن مػج ًد الٍػج يد ً
كد يم ٍؤتىػ ىم ٍن
ى ي ىٍ ى ٍ ي
()2
إً ٍف لىػ ٍم يى يذ ٍد أىبٍػنى ياؤهي ىعٍنوي ،فى ىم ٍن؟

نػىغى يار ىع ٍن أى ٍح ىسابًنىا أى ٍف تػي ٍمتىػ ىه ٍن
كليغىةي الٍعر ً
ب لً ىسا هف يمػ ٍمتى ىح ٍن
يٍ
ى
()3

االشتراكية
.1
.2
.3

[الٍبى ًسيط]

كى يدكا
ي

اع أ ٍىمننا
بى ى
اح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ىكغيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يدكا ىكىرىك ن
ىكا ٍشتىػىرل لى ٍفظنا ىس ًخي نفا

[٣تزكء الرمل]

ً
ىخػ ػ ػ ػ ػ ًوي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍو
كخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىالالن أ ى
اج الٍ ىوطىنًي ٍو
ًُب فً ىج ً
ىخٍت يموي ُب النطٍ ًق "كًي ٍو"

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.485/3
( ")2يمػ ٍمتى ىحن" أم مذلل موطوء ،كا١تعٌت أف لساف العرب ُب ىذه األعصار قد ذؿ لفشو اللحن فيو ،كىجره
كاستبدالو بلهجات ٤تلية كرطنات أعجمية ،كلساننا العريب من عرضنا ،فيجب أف نغار عليو كنذكد عنو.

كقولو "فى ىم ٍن" أم فمن يذكد عنو إف ٓب نفعل ذلك ٨تن؟

علي الشيخ موسى األٛتدم نويوات .كقاؿ:
()3ذكرىا عنو األستاذ ٤تمد ا٢تادم اٟتسٍت ،كقاؿ :أمالىا ٌ
ا١تقصود باللفظ السخيف ىو "االشًتاكية" ،كالذم باع كاشًتل ىو الرئيس ابن بلة غفر اهلل لو.
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الط رقِ يَّ ة



"إف لنا ُب الدعوة اإلصالحية سلفا صاٟتا يبتدئ بأصحاب رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم كال ينتهي إال بقياـ الساعة ،كإف ٢تم ُب بدعهم
كضالالهتم سلفا طاٟتا يبتدئ من الشيطاف كال ينتهي إال بقياـ الساعة،
كإف بُت سلفنا ُب ا٢تداية كسلفهم ُب الضالؿ ُب القركف كاألجياؿ ٨توا
٦تا بيننا كبينهم اليوـ ،كإف العاقبة ُب كل قرف ككل جيل للحق...ا٠تالؼ
بيننا كبينهم ُب طرقهم كزكاياىم كما يرتكبونو باٝتها من ا١تنكرات اليت
فرقت كلمة ا١تسلمُت كجعلت الدين الواحد أديانا ،فقلنا ٢تم كال نزاؿ
نقوؿ" :ال طرقية في اإلسالم" ،كأقمنا على ذلك األدلة من الدين
كتارٮتو األكؿ كالعقل كمقتضياتو ،فلماذا يرجعوف بنا بعد ىذا كلو إٔب
العلم الذم ىو برمء منهم كىم برآء منو"
(اآلثار )303/1

االستشراق

"علمنا أف االستشراؽ أصبح صنعة ال علما ،كأف االستعمار ينشطها
١تآرب لو فيها؛ كعلمنا أنو ألمر ما كاف ازدىار االستشراؽ مقارنا
الزدىار االستعمار"
(اآلثار)355/3
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[الغوثية
.1
.2
.3
.4

()1
والقطبية] [الط ًويل]

فىًإ ٍف ًشٍئتيمك أى ٍف تىسمعونًػي م ػح ً
اضنرا
ٍىي
ي ى
ي
ىنالًك ي ٍد ًرم الٍػج ً
اىليو ىف ىح ًقي ىقتًػي
ى
يى ى ى
ىكأىف يس يكوتًػي ىم ٍس ىحةه يم ٍستىػ ىع ىارةه
أىنىا الٍػمرء ىال أي ٍع ًطي إً ىٔب الٍ يقطٍ ً
ب ًم ٍق ىوًدم
ىٍي

ضرةً الٍغىو ً
ً
ث ىكالٍ يقطٍب
أي ىحاض يريك ٍم ىع ٍن ىح ٍ ى ٍ
ؼ ىما ىخطٍبً ػي
ىكيىػ ٍهتىػز نى ًادي يك ٍم ىكيػي ٍعىر ي
ً ً
ً
اب كالصا ًرًـ الشطٍ ً
ب
م ىن الٍػم ٍدفى ًع الصخ ى
ً
ً
ات إً ىٔب الٍ يقطٍ ً
ب
ىكلى ٍو ىدفىػ ىعٍتن ػي الٍ ػ ىحادثى ي
ً ()2

اِفْتِراء م ْست ْش ِرق

()3

.4
.5
.6
.7

ىكىى ٍل
ىم ٍعليولىةي
لىًقيطىةه

اؾ
أىتى ى

نىػبىأي

الٍ ىػم ٍغ يركًر

ٍاآل ىر ًاء
لىًقيىػ ىها
ً
ً
وس ٍو
ىجانىػبىت الٍػ ىح ىقائ ىق الٍ ىػم ٍل يم ى
ىك ٍاألىنٍظىا ًر
كً ىف ً
احي

[الر ىجز]

كما أىتىى ًمن ىك ًذ و
ب ىكيزكًر
ىى
ٍ
السوء ً
لًلنظا ًر
ات
ىعا ًريىةي
ٍى
اح
يم ًري ػ ػبىةه ىكالن ٍس ًل ًم ٍن ًس ىف ً
ً
ً
وس ٍو
ىك ىجافىت الٍ ىوقىائ ىع الٍ ىػم ٍح يس ى

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.288/1
ً
ث كالٍ يقطٍ ً
ب " من مصطلحات الصوفية ،كىي من أعلى ألقاب الوالية عندىم ،كيعتقدكف ُب
(")2الٍغى ٍو ى
أصحاهبا أهنم يتصرفوف ُب الكوف ،كىذه ألفاظ مبتدعة ٖتمل ُب طياهتا الشرؾ بربوبية اهلل تعأب،
فالقطب عندىم :عبارة عن رجل كاحد ،ىو موضوع نظر اهلل تعأب من العآب ُب كل زماف ،كىو على
قلب إسرافيل عليو السالـ ،كحُت يلتجأ إليو ُب كشف الكربات يسمى بالغوث .كبعضهم يفسر :أف
الغوث ىو الذم يكوف مدد ا٠تالئق بواسطتو ُب نصرىم كرزقهم حىت يقوؿ :إف مدد ا١تالئكة كحيتاف
البحر بواسطتو٣( .تموع الفتاكل ،96/27التعريفات للجرجاين ص163:ك)177
()3آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.413/1
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ضمنىػ ىها أى ٍح ىك ىاموي ىعلىى ٍاأليىم ٍم
ى
نػىتىائً ٍج
بىػ ٍع ىد ىىا
ات
يم ىقد ىم ه
يخ ىكٍى ىو أىبٍػلى يج
ىع ىدا ىعلىى التا ًر ً
كأىنٍ ىكر الٍػخ ً
ص الٍ يػم ىسل ىم ٍو
ى ى
صائ ى
ى ى
ىك ىخص بًالذًـ ىكبًالت ػٍن ػ ًق ً
يص
ب لى ً
كىم ٍن يى يك ٍن ىذا نىس و
ص ًيق
ى
ى
ً
ت ًُب الت ىس ًامي
يىا غر ىم ٍه ىما ًزٍد ى
كىل لػً ًجٍن ًس يكم ًمن النبػوةً
ٍ ى ي
ىى ٍ
يح ىكالض ًم ًَت
ىكًم ٍن يس ػ يمو الر ً
ً
ً
بىػ ٍع ي
ض الذم أىٍكىرثػىنىا الٍػ ىخليلي
كىل لى يكم ما ىش ً ً
ى
ٍ ى
ىى ٍ
اد إ ٍسىرائيلي
يىا ًغر ،أىٍك يىا ًىر ،إًف الٍػ ًهرا

تىػ ػ ػبا لىوي ًم ٍن ىحاكً وم
لى ًكنػ ىها
ىمػ ٍحليولىةي
() 1
ً
ً
ين يىػ ٍحلى يج
لىك ٍن بىػيىا يف الٍ يػم ٍف ىًت ى
ً
صوًر الٍ يػمظٍلً ىم ٍو
ل ىم ٍن ىغ ىد ٍكا ني ىور الٍعي ي
()2
ساما كاب ػنىػ ػي ًو علىى التخ ً
ص ً
يص
ٍ
ى ن ىٍ ٍ ى
أىٍزرل بً يكل نىس و
ب ىع ًر ًيق
ى
ى
ً
يف الس ًامي
ص ىل الٍ يػمن ى
لى ٍن تي ٍد ًرىؾ ٍاألى ٍ
ً
ت كالٍب ػ ػن ػ ػوةً
ىكًم ٍن ىزىكاء النٍب ً ى ي ي
ىكًم ٍن يرقًي الٍ ًف ٍك ًر ىكالتػ ٍف ًك ًَت
ىكىما ىح ىك ٍم
الٍ ىو ىشائً ٍج

الٍ يػمبى ىاريؾ
ىكنى ٍسليوي
ىكىما بىػنىػى لًٍل ىحق
ً
ث
يف اللٍي ى
س يػيخ ي
لىٍي ى

ً
يل
الٍػ ىجل ي
ً ً
يل
إ ٍسػ ىماع ي
() 3
أى ٍف أى ىىرا

"حلى ىج" ،كأقرب معانيو ا١تناسبة ىنا أنو ٔتعٌت سار
(")1أىبٍػلىج" أم كاضح ك"أىبٍػلى ىجو" أىٍك ى
ض ىحو" .يػى ٍحلى يج" مضارع ى

لجو ىف ليلتهم ،إذا ساركىا( .مقاييس اللغة)96/2
يسَت ،يقاؿ :ىحلى ىج القوـ ىٍ٭ت ي

ً
ث" ،ككاف من نسل "سام"
(")2ساىهـ" أحد أبناء نوح عليو السالـ الثالثة ،كاآلخراف ٫تا " :ىح هاـ" ك"يىاف ي
إبراىيم عليو السالـ ،كابنيو إٝتاعيل عليو السالـ جد العرب ،كإسحاؽ عليو السالـ جد بٍت إسرائيل ،كأما

اإلفرنج ،كىم األركبيوف ،فينتسبوف إٔب يافث( .أخبار الزماف ص ،109:البداية كالنهاية.)130/1
ً
"شٌر ىأىر ىذا نىاب" (احملكم
هر ،كُب ا١تثل :ى
( )3ى
"ىر" الكلب "يىهٌر ىىريرا" ،كىو دكف النباح ،ك"أى ىىره" جعلو ي ٌ

)97/4
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ً ً
ب
يىا غر إف الٍ ىػم ٍج ىد ىال يػي ٍجتىػلى ي
ً
ك بًػ ىما
ت قىػ ٍوىم ى
يىا غر لى ٍو ىمػج ٍد ى
ىكلىػ ٍم تىػ ًج ٍد ىم ٍن يىػٍنػ يق يد الٍ ًكتىابىا
ً
كدا
ت طىٍوىرىؾ الٍ ىػم ٍح يد ى
لىك ٍن ىع ىد ٍك ى
فى ىال تىػلي ٍم إً ىذا انٍػبىػىر ٍ
ت أىقٍ ىالـي
اس بًغىػ ػٍيػ ػ ًر ىحق
ىكىم ٍن ىرىمى الن ى
اب ًمٍنػ يه يمك أي ًصيبىا
ىكىم ٍن أى ى
ص ى

كدا
ت قىػ ٍونال يم ٍفتىػنرل ىم ٍريد ى
ىكقيػلٍ ى
ً ً
ور ىال ييىال يـ
ل ٍل ىح ٍرب ىكالٍ ىػم ٍوتي ي
ىرىم ٍوهي بًالٍػ ىحق ىكغى ًٍَت الٍػ ىحق
كىكا ىف يػوـ الٍػم ٍلتىػ ىقى ع ً
صيبىا
ى
ىٍ ي ي
ى

صنى يع
ىكىم ٍن يػى يحط ىم ٍن يى ىشا ىكيى ٍ
اؿ فًي ىكا
اسػ ىم ٍع ىما يػي ىق ي
قى ٍد قيػ ٍل ى
ت فى ٍ
كإًف ىك ٍلب الس ً
وء قى ٍد يػى يج ػر
ى
ى
نىػغى يار ىع ٍن أى ٍح ىسابًنىا أى ٍف تػي ٍمتىػ ىه ٍن
ً ً
يما ابٍػتى ىك يركا
ت فى ٍ
أىنٍ ىك ٍر ى
ض ىل الٍعيٍرب ف ى
ً
ضارةً
ت ىما ىش ي
أىنٍ ىك ٍر ى
ادكهي ل ٍل ىح ى ى

ض يع
س يػى ٍخ ى
ىك ىما يى ىشا فىالد ٍى ير لىٍي ى
ضا ىكالثػىرل بًًفي ىكا
ىرندا ىكىد ٍح ن
لًىق ٍوًم ًو الٍبىػ ٍل ىول بًػ ىما يىػ يج ػر
كالٍػحر عن مػج ًد الٍػج يد ً
كد يم ٍؤتىػ ىم ٍن
ى ي ىٍ ى ٍ ي
ًمن صالػًح و
ات ىشأٍنيػ ىها ىال يػيٍن ىك ير
ٍ ى ى
ً
ضارةً
ىكىما ىك ىس ٍوىىا م ٍن يحلىى الن ى ى

ك
بً ىذم ى
فًي ًه ٍم ىكلىػ ٍم تى ًزٍد لى ىكا ىف أى ٍسلى ىما
أىك يػ ٍقتى ً
يك الل ٍوىـ ىكالٍعًتىابىا
ض ى
ٍ ى
الٍغىٍيػىر
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توضيح:
ليس بُت أيدينا ما يبُت من يكوف ىذا ا١تستشرؽ ،كلكن ذكر أٛتد
اإلبراىيمي ُب تعليقو أنو يػيىر ٌجح أف يكوف "ألٍ ٍف ًرٍد بًل  "Alfred belالذم أشار إليو
اإلماـ ُب تعليقو على كتاب "السعادة األبدية للشيخ أيب مدين"( ،)1كىذا الكتاب

ل ػ"٤تمد ٛتيدك" ا١تدرس با١تدارس الدكلية التابعة للحكومة االستعمارية ،ألفو تقربا
كتزلفا للطرقية كللمصاّب االستعمارية ،ك٢تذا شحنو ٔتا ٭تب ىؤالء من النبز كالطعن ُب
ا١تصلحُت ،كأهنم ينكركف كرامات الصاٟتُت كالشيخ أيب مدين ،كىذا من الكذب
عليهم ،كيلخص اإلبراىيمي حالة ا١تصلحُت كىؤالء الطرقيُت بقولو:
"اعلموا يا ىؤالء ،أننا ال ننكر الكراماتٔ ،تعٌت أننا نقوؿ :إهنا ال تقع ،كٓب
تقع ،كلن تقع ،ال ،فنحن أعقل من أف نقوؿ ىذا ،كإ٪تا ننكر افتتانكم هبا ،كغلوكم
فيها إٔب ىذا اٟتد الذم شغلكم عن االقتداء بالصاٟتُت ُب الصاٟتات ،كننكر على
من غشكم هبا فأ٢تاكم ٔتا ال ينفع عما ينفع ،كننكر على اٞتاىلُت الذين ال يفرقوف
بُت ما ٯتكن كقوعو كما ال ٯتكن كقوعو".
ٍب يفتح الشيخ النار على ذلك ا١تستشرؽ ا١تذكور كأف ىذا العمل من إ٭تائو،
كأنو يستغل سذاجة كسخافة كجهل الطرقيُت للتوصل بذلك إٔب تشويو اإلسالـ،
فيقوؿ اإلبراىيمي عنو:
"ىو رجل لو دعول ُب االستشراؽ ،كتطفل على موائد ا١تستشرقُت ،كلو
اشتغاؿ با١تباحث اإلسالمية ،كباألخص الدين كالعادات ،كىو يتناكؿ ىذه ا١تباحث
()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.212/1
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بعقل مريض ،كنفس ٦تلوءة حقدا على اإلسالـ ،كغايتو من كل أعمالو تصوير
اإلسالم لألوروبيين تصويرا مشوىا قبيحا ،كٛتل اٞتاىلُت منهم ْتقائقو على اعتقاد
أن اإلسالم ىو ىذه المظاىر السخيفة التي يقوم بها الطرقيونٍ ،ب كجد من ضباع
الطرقيُت مطية ذلوال لبلوغ غايتو تلك ،فقد أكحى إليهم-بعد أف اشًتل ضمائرىم
"بزردة" كضمائر الطرقيُت ُب بطوهنم -أف ٬تتمعوا ١تيقات يوـ معلوـ ُب صعيد كاحد
على اختالؼ ٨تلهم ،كيػي ىمثلوا بغاية الدقة أماـ آلة التصوير السينمائي كل ما ُب الطرؽ
مهازؿ ك٥تا وز على أهنا شعائر إسالمية -كما يقوؿ اٟتافظي( -)1ففعلوا ،كالعبت
من ى
()2

السفافيد
ي

()3

البطو ىف ،كلعبت األشداؽ

بقطع الزجاج كأكراؽ ا٢تندم الشائكة(،)4

كخرجت اٟتيات كاألفاعى من أى ٍس ىفاطها( )5لتزين ىذا ا١تشهد اإلسالمي كال تنس -فإف

القوـ ٓب ينسوا -األعالـ ا١ترفرفة كالبنادير ا١تهفهفة ،كالشارات ا١تختلفة ،كالكر
كاال٬تاؼ ،كالرقص كاالرٕتاؼ ،كل ذلك ،كاآللة ا١تصورة ال تغادر كبَتة كال صغَتة إال
سجلتها ،كخرج من كل ذلك فيلم سينمائي ٤تبوؾ ليعرض على العآب ا١تتمدف مكتوبا
()1اٟتافظي :ىو رئيس ٚتعية الطرقيُت ُب ا١تاضي.
ً
ود" ك" يسفود" بالتشديد ،حديدة ذات شعب يشول هبا اللحم( .لساف العرب
"سف ي
(")2س ىفافيد" ج :ى
)218/3
(")3أى ٍش ىداؽ" جً " :ش ٍدؽ" كىو جانب الفم.
()4يعٍت "الكرموس" كىو معركؼ.
ط" بفتح السُت كالفاء ،شيء كالقفة.
(")5أى ٍس ىفاط" ج " :ىس ىف ي

كُب ىذه األشياء اليت ذكرىا إشارة إٔب األعماؿ الشيطانية اليت يقوـ هبا ىؤالء ،كيزعموف أهنا من الكرامات.
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عليو" :ىذا ىو اإلسالم" كٓب ينقص من كمالو إال أف السينما ٓب تكن ناطقة إذ ذاؾ،
كلوال ذلك لسجلت األذكار ،كاآلىات كالشخرات كالنخرات كلتشرفت عواصم
اٟتضارة بسماع "والشبليكو يا إلهي"(.)1
ك٨تن ال نقوؿ ُب ىذا الفيلم إال أنو فضيحة مسجلة ،كال نلوـ ىذا ا١تدير ا١تستشرؽ
على عملو ىذا؛ ألنو عملو الذم خلق لو ،ككقف نفسو عليو ،وإنما نعد ىذا العمل
من أوزار الطرقية اآلثمة ،ومصائبها على اإلسالم ،كلو ٓب يكن ىؤالء الطرقيوف
٤تسوبُت علينا ،كٓب يكن إفكهم ٤تسوبا عند أمثاؿ ىذا ا١تدير على ديننا١ ،تا زاد
اىتمامنا هبم على اىتمامنا ٔتستشرؽ جاىل نرد خطأه ُب العلم ،كال نقوـ زيغو ُب
العقيدة ،كلكن القوـ ٤تسوبوف علينا كرىا بطبو٢تم ،كمزامَتىم ،كزجاجهم،
كمسامَتىم ،كسبحهم ،كأعالمهم ،كأنصاهبم ،كأزالمهم ،كىيهات أف نسكت عنهم
حىت نصفي معهم اٟتساب ،ك٪تيز القشر من اللباب.
علمنا كل ىذا ،كعلمنا أف ىذا ا١تدير ا١تتقاعد ا١تستشرؽ ال يزاؿ مغيظا ٤تنقا على
اإلصالح ،كال يزاؿ يعظ الطرقيُت بتلمساف كيذكرىم خالصا ٥تلصا بلزكـ التمسك بالعوائد
اإلسالمية ،كبلزكـ احملافظة على "البردة" كملحقاهتا ُب اٞتنائز ،كل ذلك حملبتو ُب اإلسالـ
كا١تسلمُت كحملافظتو على اآلثار ،فلم نرتب ُب أف للرجل أثرا ُب كتاب السعادة األبدية.
(*)1أخربنا بعض مصلحي تلمساف أف للعيساكية ذكرا ٥تصوصا يقولوف فيو" :كالغزإب يا إ٢تي"،
"كالشبلي يا إ٢تي" كاهنم ٭ترفوف كلمة "الشبلي" فيقولوف" :كالشبليكو" كىكذا ٭تفظها األتباع على
األشياخ ،كسبحاف من طبع على قلوهبم.
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قضايا العلن والحعلين والعلواء
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العلم والتعليم



"األمية ٔتعناىا اللغوم العرُب كىو اٞتهل بالقراءة كالكتابة ،مرض فتاؾ،
كنقيصة ٣تتاحة ،كرذيلة فاضحة ،كشلل كزمانة ُب جسم األمة اليت تبتلى
هبا ...كأكرب جناية ٕتنيها األمية على األمم ىي القضاء على التفكَت،
كالتفكَت ىو ا١تعيار الذم توزف بو القيم العقلية ُب األمة ٝتوا كإسفافا.
(اآلثار)202/1

"الثورة التعليمية اليت أحدثها األستاذ الشيخ عبد اٟتميد بن باديس
بدركسو اٟتية كالًتبية الصحيحة اليت كاف يأخذ هبا تالميذه ،كالتعاليم
اٟتقة اليت كاف يبثها ُب نفوسهم الطاىرة النقية ،كاإلعداد البعيد ا١تدل
الذم كاف يغذم بو أركاحهم الوثابة الفتية .فما كادت تنقضي مدة
حىت كاف الفوج األكؿ من تالميذ ابن باديس مستكمل األدكات من
فكر صحيحة كعقوؿ نَتة كنفوس طا٤تة ،كعزائم صادقة ،كألسن
صقيلة ،كأقالـ كاتبة .كتلك الكتائب األكٔب من تالميذ ابن باديس
ىي طالئع العهد اٞتديد الزاىر"
(اآلثار)181/1
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العلماء



"إف مثل العلماء العاملُت ا١تصلحُت كمثل ا١تاء ا١تعُت؛ ىذا يسوقو اهلل إٔب
األرض اٞترز فتهتز بعد ٫تود ،كتربو بعد ٚتود ،فتنبت ما تشتهيو األنفس
كتلذ األعُت ،كأكلئك يبعثهم اهلل ُب أمتهم فيؤذنوف فيها فتستيقظ بعد
رقود ،كتتحرؾ بعد ركود ،كتنهض بعد قعود ،كتنشط بعد ٜتود ،كترشد
بعد غواية ،كتتآلف بعد ٗتالف ،كتتعارؼ بعد تناكر ،كتتصاّب بعد تدابر،
كتنسجم بعد تنافر ،كتتوحد بعد تفرؽ ،كتلتئم بعد ٘تزؽ ،كتتخلق بعد
ا٨تالؿ ،كتنتظم بعد اختالؿ ،كتصح بعد اعتالؿ ،كهتتدم بعد ضالؿ.
كتتذكر بعد نسياف ،كتتآخى بعد عدكاف"
(اآلثار)25/1

"٨تن ال نعًتؼ بالعلم ٢تذا الصنف ا١تتهافت على أبواب الزكايا
ا١تتعيش من فضالهتا ،كيأىب لنا شرؼ العلم أف يكوف ىؤالء ا١تسلوبو
اإلرادة ،الفاقدك االستقالؿ ُب العلم نظراءنا ُب ا١تناظرة ،ألننا بلوناىم
ُب العمل فوجدناىم جبناء ،كبلوناىم ُب العلم فوجدناىم ٭تكموف
ا٢تول كال ٭تكموف الدليل ،كبلوناىم ُب الكتابة فوجدنا أمثلهم يسمي
البدع ا١تنكرة عوائد دينية"
(اآلثار)302/1




53



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

املورد العذب المنري من أشعار العالمة محمد البشري

()1
يا طالب [الس ًريع]

.1
.2
.3

ً
ً
ب"
س بىػ ٍع ىد الٍيىػ ٍوـ "يىا طىال ي
ىال تىأٍ ى
ت بً ىع ٍ ً
ُت الر ٍع ًي ًُب أيم وة
أىنٍ ى
تىػبىػوإً الد ىار ىكعي ٍذ بًالٍ ػ ًح ىمى

ً
ً
و
ب
فىالٍع ٍل يم ىغاؿ ىشأٍنيوي ىغال ي
ً
ب
ب الٍ ػ ىخٍيػىر لىػ ىها ىجال ي
قى ٍد ىجلى ى
ً
ً
ب
ىال ي
ضر بىػ ٍع ىد الٍيىػ ٍوـ يىا طىال ي
()2

إ ْن أر َّ
دت [أن تكون كاتبا أو شاعرا] [٣تزكء الرمل]
.1
.2
.3

ت الد ٍىىر تىػ ٍغ يدك
إً ٍف أىىرٍد ى
ً () 3
ص ىحفيا
ثػيم تىػ ٍغ يدك ى
()4

ىال ىٗتى ٍ
ف فى ٍاألى ٍم ير ىس ٍهله

ىكاتًبنا
ًم ٍن ذى ًكم ٍاألى ٍىىرًاـ
ً
صٍنػ نعا
يمػ ٍمك هن ي
يىػ ٍعليو

ىكيػي ٍعلىى
أى ٍعلىى

ىك ىج ٍع ىال

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.455/2
()2آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.410/4
ص ىح ًف ٌي" بفتحتُت ،نسبة إٔب "صحيفة" كىو الذم ٮتطئ ُب قراءة الصحيفة ،كيطلق اليوـ على من
( ")3ى
يشتغل ُب اٞترائد ك٨توىا .قاؿ ُب القاموس(ص :)826:كبضمتُت ٟتن.
()4سهولة األمر ُب أف يصبح ا١ترء كاتبا رفيع ا١تقاـ متعلقة بالواقع الذم صوره الناظم ،القائم على
التضليل كقلب اٟتقائق ،ال ُب نفس األمر ،فكوف ا١ترء كاتبا مربزا دكنو خرط القتاد ،كقدٯتا قاؿ ابن
قتيبة(أدب الكاتب ص :)10:رأيت كثَتا من كتاب أىل زماننا كسائر أىلو قد استطابوا الدعة
كاستوطأكا مركب العجز ،كأعفوا أنفسهم من كد النظر ،كقلوهبم من تعب التفكر ،حُت نالوا الدرؾ بغَت
سبب ،كبلغوا البغية بغَت آلة.اىػ
رحم اهلل ابن قتيبة ما عساه يقوؿ لو رأل كثَتا من أىل زماننا ٦تن ييسمى كاتبت كأديبا كشاعرا.
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.4

ضل ٍل
قي ٍم فى ىدج ٍل ثػيم ى

.5

اج ىع ًل
ىك ٍ

.6

فىػلى ىك ٍم

.7

ىك ٍامنى ًح

ص ٍونا
الٍ يكٍنػيىةى ى
ت ىس ًخي نفا
ىغط ٍ
الطابً ىع أى ٍجنرا

.8

اج ىع ًل
ىك ٍ

اجا
الٍعيٍنػ ىوا ىف تى ن
ً
الٍػج ٍس ىم ىى ىواءن
ً
ع بىػرا
الٍػ ىخاد ى
بًالٍػ ىخ ًٍَت لًػ ىحي
ت بًػ ىه ىذا
أىنٍ ى

ىكإً ىذا

بىح

.9

ىك ٍام ىًإل

.10

اج ىع ًل
ىك ٍ

.11

ىك ٍادعي
فىًإ ىذا

.12
.13

ًحػ ىم هار

اج ىع ًل
ىك ٍ

الٍػ ىم ٍرأىةى

بىػ ٍع ىال

ًال ٍم ًر وئ قى ٍد ىساءى فً ٍع ىال
ىكلى ٍو أىف ًاال ٍس ىم يػي ٍعلىى
ً
ب ىج ٍع ىال
ىك ٍامنى ًح الٍ ىكات ى
اج ىع ًل ًٍ
ضاءى نىػ ٍع ىال
اإل ٍم ى
ىك ٍ
ىكفىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىقاقًػ ػ ػ ػ ػ ػيػ ػ ػ ػ ػ ىع ىك ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍعػ ػ ػ ػ ػ ػ ىال
اج ىع ًل ٍاألى ٍس ىف ىل أى ٍعلىى
ىك ٍ
() 1
ضم ذى ٍك ىوا ىف ىكًر ٍع ىال
ى
ً
ب قىػ ٍونال ىكفً ٍع ىال
ىكات ه
()2

ىد ٍع "نػى ىع ٍم" ىدأٍبنا ىكىد ٍع "ىال"

(")1ذى ٍك ىواف ىكًر ٍعل" حياف من أحياء العرب ،غدركا بسبعُت صحابيا كقتلوىم ،كذلك ُب غزكة الرجيع ،فعن
ك ر ًضي اللو عٍنو ،أىف ًرع نال كذى ٍكوا ىف كعصيةى كبًٍت ىٟتيا ىف ،استمدكا رس ى ً
ًو
أىنى ً
صلى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسل ىم
س بٍ ًن ىمال ى ى ي ى ي
وؿ اللو ى
ٍ ى ى ى ي ى ى ى ٍى ٍ ى ى ى ي
ًً
علىى ع يدك ،فىأىمدىم بًسبعً ً
ً ً
صلو ىف
ى ى
ى ي ٍ ىٍ ى
صا ًر يكنا ني ىسمي ًه ٍم ال يقراءى ًُب ىزىماهن ٍم ،ىكانيوا ىٍ٭تتىطبيو ىف بالنػ ىها ًر ،ىكيي ى
ُت م ىن األىنٍ ى
ًً
ً
ت ىش ٍهنرا يى ٍد يعو ًُب
صلى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم فىػ ىقنى ى
بًاللٍي ًل ،ىحىت ىكانيوا بًبًٍئ ًر ىم يعونىةى قىػىتػلي ي
وى ٍم ىك ىغ ىديركا هب ٍم ،فىػىبػلى ىغ النًيب ى
الصب ًح علىى أ و ً
ىحي ًاء ً
صيةى ،ىكبىًٍت ىٟتٍيىا ىف( .ركاه البخارم105/5
ٍ ى ٍ
العىرب ،ىعلىى ًر ٍع ول ،ىكذى ٍك ىوا ىف ،ىك يع ى
ىحيىاء م ٍن أ ٍ ى ى
كمسلم)468/1
(")2ال ىدأٍب" العادة ،أم اجعل عادتك دائما قوؿ نعم ،ككافق ا١تتكلم كإف كاف ٛتارا ،كإياؾ أف تقوؿ" :ال"
فتخسر منزلتك ككصفك بالكاتب.
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.14
.15
.16
.17
.18

ت الد ٍىىر تىػ ٍغ يدك
إً ٍف أىىرٍد ى
ص نال
اج ىع ًل ٍاألىلٍ ىفا ىظ أى ٍ
فى ٍ
ف ًمػ ىجنا
اج ىع ًل الس ٍخ ى
ىك ٍ
ك نىػ ػ ػ ٍق ػ ػ ػ هد
ىكإًذىا نىػ ػ ػابىػ ػ ػ ى
()2

اس ىس ػ ػ ػ ىو هاـ
إىن ػ ػ ػ ػ ىم ػا ال ػ ػ ػن ي

ىش ً
اعنرا

ىكالٍػ ىم ىع ًاين

يىػ ٍر ىعى
الٍغير

يك ٍير ىعى
فىػ ٍر ىعا

ىكالٍػ ىخنىا تيػ ٍر نسا ىكًد ٍر ىعا
ىال تى ً
ض ٍق بًالنػ ٍق ًد ذى ٍر ىعا
ً ً
ص ٍر ىعى
ًُب ىمىراعي الػ ىج ٍه ًل ى
() 1

ً
ػج ٌن" ك"التيػٍرس" ك"ال ًد ٍرع" ٔتعٌت ،كا١تراد أنو يتخذ السخافة كا٠تنا الذم ىو البذاءة كالفحش غطاء
(")1الػم ى
ك٭تتفى بو ُب
يستًت كراءه ،كما ىو مشاىد عند كثَت ٦تن ينتسب لألدب كالشعر ،فتجد الواحد منهم ييكرـ ي

احملافل الدكلية ،كيتوج باأللقاب الكبَتة ،كىو عرم من األدب بنوعيو -أدب النفس كأدب الدرس -كما
ذلك إال لركاج بضاعة ىؤالء ُب عصر السخافة كالركاكة كاال٨تطاط العلمي كا٠تلقي.
وـ ،ىس ٍوما" إًذا رعت حيث شاءت.
(")2ال ىس ىواـ" ما يرعى من البهائم ُب الفلوات ،يقاؿ " ىس ىامت ،تى يس ي
(هتذيب اللغة )75/13
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()1

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

كليّة األعظمي
ً ()3
ىغ ًٍَتم تىػىراهي قىانً نعا ىغٍيػىر ظىمي
ت أى ٍعظي ًمي
أىما أىنىا فىػلى ٍو ىى ىش ٍم ى

()2

[العبرة بالحقائق ال باألسماء] [الرجز]

الٍػمرت ً
الٍػ يمنىظ ًم
ب
لًٍل ىع ىم ًل
يى
ً
صٍن ىع أى ًخينىا ٍاألى ٍعظى ًمي
لىػ ٍم أى ٍستىس ٍغ ي
يغ ىخ ٍرىدنال بًالٍػ ىخل؟
ىكىم ٍن يي ًس ي
ً ً ًً
ً
ص ىار الٍػ ىخبىػ ٍر
ت ىعلىى يكل الٍعًبىػ ٍر
يىا عٍبػىرنة ىغط ٍ
الٍػ يمٍبتى ىدا م ٍن ف ٍعلو ى
ت أى ٍح ىك ياموي ىعلىى ًٍ
صيػىرىىا ًمثٍ ىل الص ىوا ًرم ًُب الٍ ًكبىػ ٍر
اإلبىػ ٍر
ىكلى ٍو ىجىر ٍ
ى
اؿ لًلن ً
اس اقٍػعي يدكا ًُب الظل
ىكقى ى
ت
صوىرىىا
ت
يكليىةن
فىانٍػتىػ ىف ىش ٍ
ت يخطنى ىكىما ىم ىش ٍ
ىم ٍد ىر ىسةه ىحبى ٍ
ى
ت
ت
ت لىػ ىها الٍعيييو يف ىك ىع ىش ٍ
صىرفى ٍ
اىا ىم ٍع ىه ندا ىالنٍػتىػ ىع ىش ٍ
ىكلى ٍو ىد ىع ى
ىكانٍ ى
ت أى ٍى نال لًػ ىح ٍم ًل الٍ ىكل
صبى ىح ٍ
ىكأى ٍ

(٤)1تمد حسن األعظمي ،مؤسس كعميد كلية اللغة العربية بكراتشي-باكستاف ،كقد كصفو اإلبراىيمي
بقولو(اآلثار :)52/4ىو رجل نشيط ُب أعمالو ،ك٦تن ٭تسنوف العربية فهما ككتابة ،كقد جاكر ُب األزىر
سنوات ،كمازج األدباء كالكتاب.
()2آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.402/4
(")3ظى ًمئ" فهو "ظى ًم هئ" ك"ظمآف" أم عطشاف.
كا١تقصود أف غَته كانوا راضُت بصنيع األعظمي ،كأما ىو فلم يعجبو صنيعو ،فهو يرل بنظر ثاقب إٔب حقائق
انتقدت عليو تسمية
األمور ال إٔب ٣ترد األٝتاء .كقد بُت اإلبراىيمي ىذا ا١تعٌت بقولو (اآلثار :)53/4كقد
ي

ىذه ا١تدرسة بالكلية ،ألهنا ٓب ترؽ إٔب ىذه الدرجة ،كإ٪تا اٝتها الصحيح معهد اللغة العربية ،كأف التساىل ُب
األٝتاء كالتساىل ُب األفعاؿ كال٫تا قبيح ككال٫تا ٭تدث سوء القدكة ،كما أحقنا بالتزاـ الواقع كاحًتامو
كتسمية األشياء بأٝتائها ،كأف االسم كالثوب ،إف قصر شاف ،كاف طاؿ شاف.
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.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

ور بًالظ ٍل ىم ًاء
الن ي
ً () 1
النػ ٍهىر بًالدأٍىماء

اس
ىال تىػ ٍعظي يم ٍاألى ٍشيىاءي بً ٍاألى ٍٝتى ًاء
ىكىال يػي ىق ي
إًف سراب الٍبً ً
يد ىغٍيػ ير الٍػ ىم ًاء
ت
ىكإً ٍف ىد ىع ٍو ى
ىى ى
ت يكل ىعائً و
ب ًُب ًحل
ىج ىع ٍل ى
فى يكن ح ًكيما ً
كيكن صن (ً )2
صً
صً
ف
ف
ى ٍ ىى ن
صادقنا ًُب الٍ ىو ٍ
اعا ىماىنرا ًُب الر ٍ
ٍ ى ن ى
ً () 3
ً ً
صً
ف
صف
فىالٍػ يح ٍك يم للش ٍيء بًػ يح ٍك ًم الن ٍ
ىكىال تي ىسو ثػى ىمنرا بًالٍ ىع ٍ
ً
ج ٍزًء بًػ يح ٍك ًم الٍ يكل
ىكالٍػ يح ٍك ًم ل ٍل ي
() 4
حش
كً ىال ي٫تىا ًغش ىكأىم ًغش
يىػٍنػ ىف يح أى ٍىلً ًيو بً ًر ً
يح الٍػ ي
() 5
ت ىج ٍل ىم ندا بًالٍػ ىهش
ىكييوًريد الظ ٍمآ ىف ىر ٍش ىح النش
ص ٍف ى
يىا ىم ٍن ىك ى
اًنٍطى ٍحوي يى ٍش ىه ٍد عي ٍمىرىؾ الٍ يػم ىوٕب

األكدم (الصحاح
(")1الٍبًيد" ٚتع "الٍىبػٍي ىداء" أم الفالة .ك" ى
الدأٍماءي" البحر ،على "فىػ ٍعالء" قاؿ األفوهي
ٌ
:)1917/5
ًم ٍن يدكنًًو لىٍونا ىكلى ٍو ًف الس يد ً
كس
ىكاللٍي يل ىكالدأ ىٍم ًاء يم ٍستى ٍشعًهر
يدم من ا١تصادر.
صنىاع" ا١ترأة اٟتاذقة ُب عملها ،كرجل ى
(")2ال ى
"صنى هع" ،ىكذا فيما بُت ٌ
صف" التنب.
(")3الٍ ىع ٍ

ش" مثلث اٟتاء" :البستاف" ،كيطلق على مكاف قضاء اٟتاجة ألهنم كانوا يقضوف حوائجهم ُب
(")4الٍػ يح ٌ

البساتُت( .القاموس احمليط ص)590:

ش" نضوب ا١تاء كذىابو ،يقاؿ" :نىش" الغدير "يىنًش،
(")5الىر ٍشح" الندل يبدك من الشيء كالعرؽ ،ك"الن ٌ
يشا" يبس ماؤ٫تا كنضب( .لساف العرب)353/6
نىشا كنى ًش ن
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()1

إلى علماء نجد
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

إًنا إًذىا ىما لىٍي يل ىٍ٧ت ود ىع ٍس ىع ىسا
ىكالصٍب يح ىع ٍن ًضيىائًًو تىػنىػف ىسا
() 3
كنىػ ٍقطىع اليػوـ نػين ً
اجي الط ير ىسا
ى ي ىٍى ى
يم ىوط ندا ىعلىى التػ ىقى يم ىؤس ىسا
ً
ث يػيغى ًادم اٞتيلى ىسا
لم يه ٍم ىغٍي ه
ىكع ي
ً
اآلد ً
احتً ىسا
م ٍن ٜتىٍىرةً ى
اب ىعبا ىك ٍ
اؼ الدنى ىسا
ىكًىػ ىم هم غيٌّر تىػ ىع ي
يٍ٭تييو ىف فًينىا ىمالً نكا ىكأىنى ىسا

[الر ىجز]

ت ىى ًذم اٞتىوا ًرم يخن ىسا
ىك ىغىربى ٍ
ً
ب الٍ يػم ىقد ىسا
الواج ى
قي ٍمنىا نػي ىؤدم ى
ىكنىػٍنتى ًحي بىػ ٍع ىد العً ىش ًاء ىمػ ٍجلً ىسا
ًُب ًش و(ً )4
ىسى
ى
يخة ىحديثيػ يه ٍم ىٍ٬تليو األ ى
() 2

ب ( ) 5يىػ يحث األى ٍك يؤ ىسا
ىكأىنػنىا ىش ٍر ه
() 6
ىخ ىالئً هق يزٍىهر تينًَتي الغىلى ىسا
ىكًذ ىم هم طي ٍههر تيػ ىج ًاُب الن ىج ىسا
() 7
ىك ٍاألى ٍحػ ىم ىديٍ ًن ىكا ًإل ىم ىاـ الٍ يػم ٍؤتى ىسا

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.126/4
*كضع ىوامش ىذه األرجوزة كاليت تليها األستاذ الشيخ اٞتيالٕب الفارسي رٛتو اهلل كىو من أعضاء ٚتعية
العلماء اٞتزائريُت.
(*)2عسعس الليل :مضى ،أظلم .اٞتوارم :الكواكب السيارة .ا٠تنس :الركاجع ،ج خانس أم راجع.
(*)3الطركس ،جً .طٍرس :الصحيفة ،كالٍ يػمراد هبا الكتب ،كحذؼ الواك للضركرة.
)*الشيخة ،ج .شيخ .األسى :اٟتزف.
( 4ى
ب ،ج .شارب :كصحب كصاحب.
(*)5الشٍر ي

س :ظي ىئمةي آخر الليل.
( 6ى
)*العب :الشرب بال تنفس .االحتساء :الشرب شيئنا بعد شيء .الغىلى ي

(*)7يريد باألٛتدين :اإلماـ أٛتد بن حنبل كاإلماـ تقي الدين أٛتد بن تيمية ،كاإلماـ ا١تؤتسى ىو اإلماـ
٤تمد ابن عبد الوىاب .ا١تؤتىسى :ا١تقتدل بو.
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قى ٍد لىبً يسوا

ًم ٍن
ًم ٍن

ىى ٍد ًم
ىٝتٍتً ًو

طىوى ىملبى ىسا
قى ٍد قيبً ىسا

فى ىس ٍمتيػ يه ٍم
ت يا أىر ً
ً
ين ىر ىسا
بيوًرٍك ى ٍ ن
ضا هبىا الد ي
() 3
ىكالش ٍريؾ ًُب يكل البً ىال ًد ىعر ىسا
يم ٍف ىًًت ىسا
يم ىواثًبنا
صا ًكنال
يم ى
() 5
يمٍن ىك ًم نشا يمٍن ىخ ًذنال يم ٍق ىعٍن ًس ىسا
ىشٍيطىانيوي بىػ ٍع ىد العيىرًاـ
فىانٍػتى ىك ىسا
ت
ىكنيك ىس ٍ
ىرايىاتيوي
ص ٍو ًتو يٍ٤ت ىًًت ىسا
ي٥تىافًتنا ًم ٍن
ى
و ً
ً
ىسا
م ٍن بىػلىد ف ىيها ا٢تيىدل قى ٍد ىرأ ى
ىكىم ٍع ىه يد العًل ًم ًهبىا قى ٍد أيس ىسا
ت ىكاٟتً ىجى لى ٍن يػيٍب ىخ ىسا
إًين ىرأىيٍ ي
ىخنى ىسا

و
وؽ السٍن يد ىسا
الع ٍق ًل يىػ يف ي
ى
ضاؼ ىعلىى ى
() 2
ً
لم يه ٍم ًم ٍن ىك ٍحيً ًو تىػبىج ىسا
ىكع ي
ً
آثارهي أى ٍف تى ٍد ير ىسا
ت
ىكأىمنى ٍ
ي
()1

ىج ٍذىال ىف يىػٍتػليو يكٍتبىوي
ىحىت إً ىذا ىما ىجاءى ىج ٍل نسا( )4ىجلى ىسا
ً
اخ ىسأٍ فى ىخ ىسا
يل لىوي ٍ
يمبى ٍ
صبً ن
صا ق ى
() 6
ًً
يسوي قى ٍد أىبٍػلى ىسا
لىما ىرأىل إبٍل ى
أىتٍػب ً
يمٍبتىئً ىسا
اع ًو
ىكقى ىاـ ًُب
ى
اؿ إًف ىشٍي ىخ يك ٍم قى ٍد يىئً ىسا
ىكقى ى
ىكىم ٍعلى يم الش ٍرًؾ ًهبىا قى ٍد طي ًم ىسا
() 7
كمٍنػهل التػو ًح ً
يد فً ىيها انٍػبى ىج ىسا
ىى ى ي ٍ
ىعلىى آفىاقً ًو ىك ىحىر ىسا
يش ٍهبنا

(*)1السندس :نوع من اٟترير.
(*)2السمت :ىيئة أىل ا٠تَت .تبجس :تفجر.
)*عرس با١تكاف :نزؿ بو السًتاحة من السفر كا١تراد ىنا أقاـ.
(ٌ 3

(*)4جلس :بالد ٧تد ،قالو ُب القاموس( .القاموس احمليط ص)536:
ب؛ ايبٍػ يع ٍد.
حرؾ ذنبوٍ .
اخ ىسأٍ :ا ٍذ ىى ٍ
(*)5ا١تقعنسس :من خرج صدره كدخل ظهره .بصبص الكلبٌ :
س :يئس.
( 6ي
)*العراـ :الشراسة كاألذل .أىبٍػلى ى
(*)7انبجس :انفجر.
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لف ىكيمدكا الٍ ىػمىر ىسا
فىطىا ًكليوا ا٠تى ى
ً
ت فىػ ىع ىسى
ىسوا ىكإ ٍف يىئ ٍس ي
ىال تىػٍيأ ي
() 1

ىكلىب يسوا إًف أىبىا يك ٍم
اخر ً
ات ( ) 3الز ً
كالط ًامي ً
ات يىػبى ىسا
ى ى
ىم ٍن ى٫توي ًُب اليىػ ٍوـ أى ٍكله ىككً ىسا
ً () 4
ىكفًي ًهم ىح ٌّ
ظ لى يك ٍم ىما يكك ىسا
ي
ىٕتىس يسوا ىعٍنػ يه ٍم فى ىم ٍن ىٕتىس ىسا
() 5
تى ىدس يسوا فًي ًه ٍم فى ىم ٍن تى ىدس ىسا
ىكأ ٍىك ًضعيوا (ً ) 6خ ىال ى٢تي ٍم ىزنكى ىخ ىسا
تىل ىقونىو ًُب األيخري ً
ات يم ٍفلً ىسا
ٍي
ٍ ىى
لىب ىسا

كج ًاذب ي ً
لم ىسا
ىى ي
وى ٍم إ ٍف أىىالنيوا الٍ ىػم ى
أى ٍف تىػٍبػليغيوا بًاٟتًيلى ًة الٍ يػملتى ىم ىسا
ً ً ً () 2
ض ٍوءى النػ ىهار حٍند ىسا
ىحىت يىػىرٍكا ى

ىك ىجن يدكا يجٍن ندا ى٭تيو يط الٍ ىػم ٍحىر ىسا
ىكنً ىسا
ٜتىٍهر
بًاللٍيل
ىكى٫توي
ىكىم ٍن ىً٬ت ٍد تيػ ٍربنا ىكىماءن ىغىر ىسا
صى النػ ىف ىسا
تىػتىب ىع ا٠تىطٍ ىو ىكأ ٍ
ىح ى
دا ىف لىو اٟتظ ال ىق ً
صي يم ٍسلً ىسا
ى
ي ى
ك ً
اع ا٠تيلى ىسا
اختىل يسوا فى ىم ٍن أ ى
ى ٍ
ىض ى
ً () 7
أىفٍ ًدم بًر ً
كحي التػيػ ىها ىف الشك ىسا
ي

س ،ج .ىمىر ىس وة :اٟتبل -فا١ترس :اٟتباؿ.
(*)1الٍ ىػمىر ي
ًً
س :الظلمة ،ج .حنادس.
(*)2اٟتٍند ي
(*)3الطاميات :ا١تمتلئات .الزاخرات :ا١ترتفعات ،ك٫تا كصفاف ١توصوؼ ٤تذكؼ تقديره :كالبحار الطاميات
٣تازا من إطالؽ احملل كإرادة اٟتاؿ فيو ،كقد أبدؿ منو
اْب .احملرس :مكاف اٟتراسة ،كأراد بو الشخص احملركس ن
قولو :ىم ٍن ٫تو اْب.

(*)4الوٍكس :النقص ،ما ككس :ما نقص.
س :أعمل ا١تكر فيو.
(ٌ 5
)*دس عليو كتى ىدس ى

الفرد.
)*أك ى
الع ىد يد ي
الزكج .ا٠تى ىسا :ى
ض ىع :أسرع .الزىكا :ى
(ٍ 6
الع ىد يد ي
(*)7التيهاف :ا١تتكرب .الشكس :الصعب ا٠تلق.
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يىػ ٍغ يدك
ىكىم ٍن
ىكىم ٍن

بً يكل ىٛتأىةو
ٍ
ً
يل بًاألىذى ًاف اٞتىىر ىسا
ييد ي
ً
صٍب نحا ىكىم ىسا
ي٭تب الزٍمىر ي
يم ٍرتىكً ىسا

() 1

ىكىم ٍن يى ًشب ًط ٍرًم ىذانا
ً
يت األىبٍػ يؤ ىسا
يىا عي ىمىر اٟتىق يكق ى
اب انٍػتى ىك ىسا
لى ى
ك الر ى
ضى إًف الشبى ى
() 4

ىش ًر ىسا

ىكانٍػ ىع ىك ىس ٍ
ت أىفٍ ىك يارهي
()8
ت نػى ٍج هد فى ىال تىأٍ ىىب اٟتى ىسا
فىًإ ٍف أىبى ٍ
فىانٍػ ىع ىك ىسا

ىكىم ٍن
ىكىم ٍن

يىػىرل الٍ ىػم ٍس ًج ىد
يىػعيب ( ) 2ا٠تى ٍمىر

فًي ًه ٍم ىٍ٤تبً ىسا
ىحىت ىٮتٍىر ىسا

اصي م ً
كمن ىٮتيب ًُب الٍػمع ً
وع ىسا
ىى
ي
ىى ٍ
ً
ً
لم ىخا ًزم عي ير ىسا
يم ل ى
ىكىم ٍن ييق ي
() 5
ً
ً
يت األ ٍى٨تي ىسا
يت ىما بىق ى
ىكىال لىق ى
()3

ىداءه ي٭تىاكًي ا٢تىىو ىسا
() 7
ىسلى ىسا
لىوي ال يك ىول فىأ ٍ
() 6

ىكانٍػتىابىوي
ً
ت
ىكفيت ىح ٍ
س ىعلىى أى ٍشىرا ًرًى ٍم ىك ىما قى ىسا
فىاقٍ ي

(*)1اٟتى ٍمأة :الطُت األسود ،كا١تراد هبا :الرذائل كاألكساخ .ا١ترتكس :ا١تنتكس ا١تنغمس.
(*)2يػى يعب :يشرب بال تنفس.
ً
سار ُب الرمل.
(*)3ٮتيب :يهركؿ .يموعس :ى
(*)4الطىٍرًم ىذا يف :ا١تباىي ،ا١تفاخر.

)*األبؤس ،ج .بؤس :الشدة كالفقر .األ٨تيس ،ج ٨تس :ضد السعد.اىػ
( 5ي

ك"عمر" ىو فضيلة الشيخ :عمر بن حسن ،رئيس ىيئة األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر با١تملكة العربية

السعودية ،كُب اآلثار لإلبراىيمي ( )224/5رسالة أرسلها إليو ٭تثو فيها بأمر أغنياء السعودية ٔتساندة الثورة
اٞتزائرية بأموا٢تم.
س :ضرب من اٞتنوف.
(*)6ا٢تىىو ي
أسلس :انقاد.
(ٍ *)7

(*)8اٟتسا :بػىلى هد بنجد.
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يسى
ىس ػ ًمي ى
ين أ ى
ك ال ىف يارك يؽ فىالد ي
ت بًًو الن ىسا
ىغربىوي إً ٍذ ىىتىػ ىف ٍ
و ً
لخنىا تىػ ىحم ىسا
أ ٍىك ىذا ىخبىاؿ ل ى
ىشيطىانيو بًالٍػمٍن ًدي ً
ات ( ) 3ىك ٍس ىو ىسا
ٍ ي ي ى
ً
ف بًىق ًٍربهً إً ٍف يرًم ىسا
ىكىال تىق ٍ
فىًإف ًُب بػيٍرىديًٍو ًذئٍػبنا أىطٍلى ىسا
فىسل بًًو ىذا الط ٍفيىتىػ ٍ ً
ُت األ ٍىملى ىسا
ىٍ
ً ً
يس الرىؤ ىسا
يىا ىشٍيبىةى اٟتى ٍمد ىرئ ى
ً
يت الدي ًن ال ًذم إً ٍف نىػبى ىسا
ىكيم ٍف ى

()1

ىسا
ىكىما أ ى
تىػغىطٍىر ىسا

اج ال ىف ىىت
ص ير بٍ ين ىحج و
نى ٍ
ىعاتًبنا
ىكىال تبى ًاؿ
() 2
أ ٍىك ىذا يس ىعا ور بًالز ىَن ٘تىىر ىسا
ت ًمٍنػ يه يم ىم ٍن ىعطى ىسا
ىكىال تي ىشم ٍ
كىال تىثًق بًىف ً
اس وق تىطىٍيػلى ىسا
ٍ
ى
يم ىقلنً ىسا
يٍ٤ت ًفينا
ىكإ ٍف تىػىراءى
() 4
تىأ ٍىمىرىؾ الٍ ىػملعيو يف أ ٍىك تىػ ىف ٍرنى ىسا
ً
ص ًر ا٢تيىم ىاـ ال ىكي ىسا
الع ٍ
ىكىكاح ىد ى
() 5
ً
ت ًُب بػيٍرىدتًًو ىشٍي ىخ نى ىسا
ىحسٍب ى

يسى ،ج .أسوة :كىي القدكة .نصر بن حجاج اْب .يشَت إٔب قصة يعمر رضي اهلل عنو مع ىذا
(*)1األ ى
الشاب اٞتميل الذم فنت اٟتسناكات ّتمالو ،فقد يركم أف عمر بن ا٠تطاب كاف ذات ليلة ييعس بالػمدينة

ا١تنورة فسمع امرأة تقوؿ:

أىىال ىسبً ويل إً ىٔب ٜتىٍ ور فىأى ٍشىربػى ىها

ص ًر بٍ ًن ىحجاج
بيل إً ىٔب نى ٍ
أ ٍىـ ىال ىس ه

كجها كأحسنيهم ىشعرا ،فأمر بقص شعره فبدا حسنو ،فأمر أف
أصبح الناس ن
فلما أصبح استدعاه ،فإذا ىو ي

يػي ٍعتىم فازداد حسننا ،فقاؿ عمر :كاهلل ال يقيم بأرض أنا فيها ،كأمر لو ٔتا ييصلحو كسَته إٔب البصرة.
ش .السعار :اٟتر ،شدة اٞتوع كالعطش.
(*)2ا٠تباؿ :الفساد .ا٠تىنىا :ال يف ٍح ي
(*)3الٍ يػمٍن ًديات ،ج .يمٍن ًد وية :الكلمة القبيحة يندل ٢تا اٞتبُت حياءن.
(*)4ذك الطفيتُت :نوع من اٟتيات ا٠تبيثة .تأمرؾ :صار أمريكينا .تفرنس :صار فرنسينا.
(*)5شيخ نسا :يريد اإلماـ النسائي صاحب السنن (303 - 215ىػ).
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را ًكم األىح ًاد ً
يث يمتيونا يسل ىسا
ى
ى
ص ًاد ىؽ اٟتى ٍد ًس إًذىا ىما ىح ىد ىسا
ىك ى
ك ً
ً
ُت ى٫تى ىسا
صاد نعا بًاٟتىق ح ى
ىى
كفىا ًر نسا بًالٍػم ٍعنىػيىػ ٍ ً
ُت اقٍػتىبى ىسا
ى
ى
ك ا ٍغتى ىدل ىربٍ يع العيلي ًوـ يمونً ىسا
بً ى
() 1
ت يمشي ىسا
ىذللتىػ ىها قى ٍسنرا ىكىكانى ٍ
ت بًالعًل ًم عيييونا نػيع ىسا
فىػتى ٍح ى
()3
كس ٍق ً
يسا ىة النطي ىسا
ىي ى
تل ى
لج ٍه ًل األ ى

اد ىرواـ قىػ ٍرطى ىسا
ىرىمى بً ى
ك ا ًإلٟتى ى
ىعلىى( )5اقٍػتىػىرل ىكأىس ىسا
ىك ىجد ىؾ األ ٍ
()6
استى ٍحلى ىسا
ىحىت إًذىا الش ٍريؾ ىد ىجا ىك ٍ
() 4

غيرا إًذىا الرا ًكم افٍػتىػىرل أ ٍىك ىدل ىسا
ىكيموقً ىن الظن إًذىا تىػ ىفر ىسا
ًً
ىخائًنفا ٥تيٍتىلً ىسا
يب
بو الٍ يػم ًر ي
ً
ً
ً
اس أىيً ىسا
ىغىرائبنا مٍنػ ىها إيى ي
كىكا ىف قىػبل م ً
وح نشا يم ىعب ىسا
ٍي ي
ى
ت ًمثٍ ىل الزىال ًؿ الٍ يػم ٍحتى ىسا
ىصبى ىح ٍ
فىأ ٍ
ىكىكا ىف ىجد العًل ًم ىجدا ( ) 2تىعً ىسا
ىكىكا ىف ىداءي اٞتى ٍه ًل ىداءن ى٧تى ىسا
ت يى يد ا ًإللىًو األىقٍػ يو ىسا
ىكىكتىػىر ٍ
الو ىسا
يد ىم ٍر ًعي
ىكتىػىرىؾ التػ ٍو ًح ى
ى
يٟتت فى يكٍنت ًُب الدي ً
اجي ال ىقبى ىسا
ى
ٍى
ى

قهرا .الش يمس ،بضم الشُت كا١تيم ،ج ىمشوس ،بفتح الشُت الفرس الصعب الذم ال يٯتكن من
)*قسرا :ن
( 1ن

الركوب.

(*)2اٞتى ٌد ،بالفتح :اٟتظ.

(*)3األساة ،ج .آس :الطبيب .النطس :اٟتذاؽ ا١تاىركف.
كترا ،ىشد كترىا ،األقوس :ج .قوس.
(*)4قرطس :أصاب ا١ترمى .كتر القوس :جعل ٢تا ن
(*)5جدؾ األعلى :لعلو يريد بو ٤تمد بن عبد الوىاب.

الو ىسا :أراد الوسائل فحذؼ للضركرة.
*اقًتل البالد :تتبٌعها كطاؼ فيها؛ ى
(*)6دجا الليل :أظلم ،استحلس :اشت ٌد ظالمو.
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ىسائً ىسا

ىكىٓبٍ تىػىزؿ تىػ ٍف ًرم ال ىف ًرم
() 2
اعيا من ً
اجينا يمغىل ىسا
يىا ىد ًن يى
صبً يح الش ٍه يم( )3نى ًشيطنا يم ٍسلً ىسا
إً ٍذ يي ٍ
() 1

وع يموبً ىسا
ُت اٞتي يم ً
ىكا ىف الثػىرل بىػ ٍ ى
ً
وؼ يسو ىسا
ادكا الص يف ى
قيل لأل ىئب قى ي
ىكطىأٍ ًطئيوا ا٢تى ىاـ لىوي ىكاأل ٍىريؤ ىسا
ودا ىكىك ىسا
ىكيىا ىر ىعى اهلل يسعي ن
ىحيػىى الٍ يػم ىهٍي ًم ين بًًو ىما انٍ ىد ىر ىسا
أٍ
ً
ت لى ٍو أىف الٍ ىػم ىدل( )7تىػنىػف ىسا
ىكد ٍد ي

ىحىت ىغ ىدا اللٍيلي نػى ىه نارا يم ٍش ًم ىسا
ىٓبٍ ٍتع يد نىػ ٍه ىج ال ىق ٍوًـ بًرا ىكائٍتً ىسا
صبً يح ال ىف ٍد يـ ىك يس نوال لىًق ىسا
ىكيي ٍ
() 4
فى ًجٍئتىو بًالغىي ً
ث ىحىت أ ٍىك ىع ىسا
ٍ
ي
() 5
يق لًىف نىت ىما ىسو ىسا
ىخلوا الط ًر ى
ً
ً
يس ىال ي٬تىا ًرم األىنٍػ ىف ىسا
إف النف ى
() 6
ً
ً
ُت األىقٍػ ىع ىسا
ىد ٍكلىتىوي العز الٍ ىػمك ى
م ًن اٟت يد ً
كد أ ٍىك ىكىىى ىكانٍطى ىم ىسا
ي
ى
أىنٍ ىدلي ىسا
بىالًغنا
ىحىت
أ ىىراهي

(*)1يقاؿ فالف يفرم الفرم :أم يأٌب بالعجب ُب عملو؛ كمنو قولو تعأب "لىىق ٍد ًجٍئ ً
ت ىشٍيئنا فى ًريا" أم شيئنا
الشطر كليست من كالـ الشيخ كىي مناسبة.
ب منو؛
يتى ىحيػير فيو كيػيىتػ ىعج ي
كسائسا :كلمة ٘تمنا هبا ى
ن

(*)2الغلس :ظلمة آخر الليل؛ أم داعينا مناجينا باألسحار ،الرب :ا٠تَت كالصالح ،االئتساء :االقتداء.
العيً يي ،الل ًقس :الغث النفس خبيثها.
(*)3الشهم :السيد الذكي الفؤاد؛ ا١تسلس :اللُت السهل ،الفدـ :البليد ى
سهال ليٌػننا ،كالوعس :الرمل اللُت الذم تسوخ فيو االٍقداـ.
(*)4أكعس :صار ن
سوس الطعاـ :كقع فيو السوس،
(*)5األٔب :الذين .يسو ىسا ،ج .سائس ،كسوس األخَت :فعل ماض ،يقاؿٌ :
جلدا قوينا ٓب يبلغ من الكرب عتينا
كتسويس الشخص :كًنايىة عن كربه كىرمو ،يقوؿ :خلوا الطريق لفىت ال يزاؿ ن
كٓب ينخر السوس عظمو من ا٢ترـ.
(*)6األقعس :الثابت ا١تنيع.
(*)7ا١تدل :الغاية كا١تنتهى .تنفس الصبح :أشرؽ كأضاء ،كتنفس العمر :طاؿ .يقوؿ رٛتو اهلل :أ٘تٌت لو أف
حياٌب تطوؿ حىت أرل ملكو قد بلغ األندلس.
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ىٓبٍ يػي ٍع ًط ًو كً ٍسىرل ىكىال الٍ يػم ىق ٍوقً ىسا
ت ىم ٍغ ًر ىسا
ت فىػ ٍر نعا ىكطىابى ٍ
فىػبى ىس ىق ٍ
اؿ ىك ىحا ىط األىنٍػ يف ىسا
ىكبى ىذ ىؿ الٍ ىػم ى
() 1
ث انٍػثىػ ىٌت ىكانٍػ ىخنى ىسا
لىٍي ه
ث إًذىا اللٍي ي
ً
ؼ ىم ناال ىكىك ىسا
٦ت ٍن ىحبىا اآلىال ى

أ ٍىعطىاهي يمل نكا ًمثٍػليوي ىٓبٍ يػي ٍؤنى ىسا
ًم ٍن ىد ٍك ىح وة ىغىر ىس ىها ىم ٍن ىغىر ىسا
ً
ىسا
ىالذى بًو العيٍر ي
اسى ىكأ ى
ب فىػ ىو ى
ث إًذىا قىطٍير الس ىم ًاء ٍا٨تىبى ىسا
ىغٍي ه
() 2
ث لً يلو يح ً
وش انٍػتىػ ىه ىسا
ىكأىيٍ ىن لىٍي ه
() 3
ضر ىك ىسا
ىكقىاهي ىريب يكل ىما ى

ىكىد ىاـ

ىما

قىػر

ثىبًَته

ىكىر ىسا

()4

تعليم البنت

.1
.2
.3
.4
.5

قى ٍد يكٍنت ًُب ًجن الن ىش ً
ىش ٍر
اط ىكاأل ى
ي
ت ىٍ٧ت ًدم ا٢تىىول ًم ىن الصغىٍر
ىكيكٍن ي
()5

كأىتٍػبىع الظ ً
يب
ى ي
يب إ ىذا الظ ٍ ي
ٍى
ىما ىرؽ ًم ٍن ًش ٍع ًر ا٢تىىول ىكىما
ً
الع ىشايىا ىكالبي ىك ٍر
ًُب ىٚتٍ ًع أىطٍىراؼ ى
نىػ ىف ٍر
ىس ىح ٍر

[الر ىجز]

ت ىع ٍن طىٍوًر
ىكأىن ًٍت ىخىر ٍج ي
ً
يم ًُب بى ٍد ًر الد ىجى إًذىا
أىى ي
ً
ً ً
يم بً ىس ىح ٍر
أىنٍظ يم إ ٍف ىىب نىس ه
ىكأىقٍطى يع اللٍي ىل إًذىا اللٍيلي ٍاعتى ىك ٍر
البى ىش ٍر
ىس ىف ٍر

اح ىكانٍ ىك ىد ٍر
ىكإ ٍف ىى ىول ىٍ٧ت يم الصبى ً

(*)1ا٩تنس :رجع.
الليث :أخذ اللحم ٔتق ٌدـ أسنانو؛ حبا :أعطى.
(*)2انتهس ي
(*)3كسا :أصلو كساء فقصره ضركرة؛ ثبَت :اسم جبل.
()4آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.131/4
*أرجوزة موجهة لبعض علماء ٧تد ،استنهاضا ٢تم على تعليم البنت ،كاستئالفا لقلوهبم حىت تقبل هبذا األمر
ا١تنكر ُب رأيهم.
()5األشر :ا١ترح كالتبخًت كاالختياؿ.
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ىكابٍػتى ىد ٍر
ا٠تىبىػ ٍر

لىبػٍي ي
ت ىم ٍن أ ٍىعلىى الن ىداءى
ودهي ًص ٍد ىؽ
ىكأىك ىد ٍ
ت يش يه ي
بىا ىكىرًين فى ىكا ىف فً ًيو يم ٍزىد ىج ٍر
صلىوي لً ىم ٍن ىى ىج ٍر
ىكلى ٍس ي
ت أىنٍ ىسى ىك ٍ
حسننا ً
كظال ىكٟتىاءن ( ) 3ىكىٙتىٍر
يٍ
ً و
ش اٟتى ىج ٍر
ىعلىى ص ىفات أى ٍشبىػ ىه ٍ
ت نػى ٍق ى
ىٛتى ود ( ) 4ىكىما تىػىر ىامى ىكني ًش ٍر
ىع ٍن أ ٍ
() 5
ص ٍر
ىك يسنى ون ىما ىشا ىف ىرا ًك ىيها اٟتى ى
ص ٍحبً ًو الط ٍه ًر الغيىرٍر
ىكىما أىتىى ىع ٍن ى
ًً
آم ىكأىثػى ٍر
ىكقىائدم ًُب الدي ًن ه
ىكىم ٍذ ىىًيب يحب ىعلًي ىكعي ىم ٍر
ص يريى ٍم ًُب اثٍػ ى ٍٍت ىع ىش ٍر
ىى ىذا ىكىال أ ٍ
ىح ي

يٍب ارعويت بػع ىد ما نىادل ً
الكبىػ ٍر
ٍ ىى ٍ ي ى ٍ ى ى
ب ىعلىى الرأٍ ًس الن يذ ٍر
ب الشٍي ي
ىكىكتى ى
()2
فىػلىست أىنٍسى فى ٍ ً
يما ىح ىج ٍر
ضلىوي ف ى
ٍ ي ى
ً
ب الٍ ىػماءي الش ىج ٍر
أى ٍك ىسبىًٍت ىما يي ٍكس ي
ً
ض ىج ٍر
طىبىػ ىع ًٍت ىع ٍف نوا ىكم ٍن ىغ ًٍَت ى
ً
اٟت ً
ات ىما أيثًٍر
ىع ًق ى
يدًٌب ًُب الص ى
ًم ٍن ًس ىوَت أ ٍىع ىال يم ىها ىٓبٍ تىػٍن ىدثًٍر
قى ٍد طىابػ ىق ً
ً
ص ٍر
ى ٍ
ت ف ىيها البىص ىَتةي البى ى
ً
ً
لًألىثػى ٍر
ُت
ُت
الٍ يػم ٍقتىف ى
ىكالتابًع ى
صح بًىرا وك ىما ىك ىَن ىكىال ىعثىػ ٍر
ى
() 6
ًً
ُت ًُب الزىم ٍر
ىكا٠تيلى ىفاءى الصاٟت ى
ىال ىكىال أ ٍىرفىػعي يه ٍم فىػ ٍو ىؽ البى ىش ٍر

)*من أعلى النداءى :يريد ا١تؤذ ىف .ارعول :ىكف كرجع.
( 1ى
)*ح ىجىر :منع.
( 2ى

(*)3الل ىحاء :قشر العود أك الشجر.
ىٛتىد"صلى اهلل عليو كسلم.
(")4أ ٍ
صير :العًي ُب النطق.
(*)5اٟتى ى
(*)6الزمر ،ج .زمرة :اٞتماعة.
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اؿ ك ً
اح ندا ًمٍنػ يه ٍم
ىكىال أىنى ي ى
ً
ين ا٢تيىدل ىكذىب ىعٍنوي
دى
ضى ًم ٍن ني ٍ ً
الوطىٍر
ىحىت قى ى
صىرة اٟتىق ى
ىكىم ٍع ىش ًرم ًُب يكل ىما ىساءى ىك ىس ٍر
بً ىش ٍر
كنػى ىف ٍر

أىما إً ىذا صببت ى ًذهً
ى ىٍ ي ى
ً
ً
ىخ
فى يخل ًيت م ٍن بىػٍين ًه ٍم أ ه
اؿ ًُب نى ٍش ًر العيلي ًوـ ىكقىػ ىه ٍر
ىك ىج ى
الزىم ٍر
ظى ىه ٍر

ىعٍب يد الل ًط ً
ب األىبػى ٍر
يف الٍ يػم ٍرتى ى
ضى الن ٍد ي

()2

ً ً ً
اب قى ىم ٍر
م ٍن آؿ بىػٍيت الشٍي ًخ إً ٍف ىغ ى
اب ىكبى ىذ ٍر
فى ىجد يى ٍم نىػقى التػىر ى

ىعلىى األىذىل فى ىكا ىف عي ٍقبىاهي الظ ىف ٍر
اد ا ًإل ىم ًاـ لىيزىم ٍر
ىح ىف ى
ىكإف أ ٍ
اختىص نىػ ىف ٍر
ىع ىم ى
تىػ ىق ى
اٝتيوا األ ٍ
اؿ فى ٍ

ىك ًش ىيع ًيت ًُب
لًعًٍل ًم ًو ىكفٍ ىق

ً
ين
اٟتىاض ًر ى
الدلً ًيل

ىم ٍن نى ىش ٍر
الٍ يػم ٍستىطىٍر

ً
ض ٍر
ىج ىدل ىك ى
يى ٍم ش ىيع ًيت ًُب يكل ىما أ ٍ
ض ٍر
صبىًيت ًُب يكل بى ٍد وك ىك ىح ى
ىكعي ٍ
ًُب ك ً
اح ود ىٍ٬ت ىم يع يكل ىما انٍػتىثىػ ٍر
ى
ًُب الد ٍع ىوةً ال يكٍبػىرل فى ىجلى ىكبىػ ىه ٍر
ً
ً
ص ٍر
ب اٞتى ٍه ًل الٍ يػمغً ًَت ىكانٍػتى ى
ىكتىائ ى
() 3
يس ىاللىةي الشٍي ًخ ا ًإل ىم ىاـ الٍ يػم ٍعتىبىػ ٍر
()1

ىع ًن

الوىرل ىخلى ىفوي ًمٍنػ يه ٍم قى ىم ٍر
ى
صبىػ ٍر
األى ىذل ىش ًد ن
يدا فى ى

ىكلىًق ىي
كً
االبٍ ين ىك ىأب الس ٍق ىي ىك ٍي ىٍ٬ت ًٍت
ى
ي٤تىم هد ًم ٍن بىػٍينً ًه ٍم ىح ًادم
ًٔتىا نىػ ىهى ي٤تىم هد ىكىما

الث ىم ٍر
الزىم ٍر
أ ىىم ٍر

(*)1ا٠تلة بضم ا٠تاء :الصديق .كتكوف بلفظ كاحد للمذكر كا١تؤنث كا١تفرد كا١تثٌت كاٞتمع .جلى :سبق،
كالفرس اجمللي ىو السابق ُب ا١تيداف.
(*)2الندب :السريع إٔب الفضائل.
( ")3ىعب يد الل ًط ً
يف" بن ٤تمد بن عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب(1321ىػ1398-ىػ).
ٍ
"الشٍي ًخ ا ًإل ىم ىاـ الٍ يػم ٍعتىىرب" يقصد بو اجملدد ٤تمد بن عبد الوىاب(1115ىػ1206-ىػ).
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اختىص بًالتػ ٍعلًي ًم
ىك ٍ
ش العًل ًم
قى ى
اد يجييو ى

قىػ ٍوهـ فى ٍازىد ىى ٍر
ً
ص ًر األى ىغ ٍر
للن ٍ

وؿ الزىم ىاـ يمٍنتىثًٍر
ش ىٍ٤تلي ي
ىكاٞتىٍي ي
ىكىٓبٍ يىػ يق ٍدهي ًُب الٍ ىػم ىال بػي ٍع يد نىظىٍر
ي٤تىن و
ك طىىول الزىما ىف ىكنى ىش ٍر

ً
ُت الس ىوٍر
اس هق ىكالربٍط ىما بىػ ٍ ى
تىػنى ي
اؿ لًيى ووـ يػيٍنتىظىٍر
ش أى ٍشبى ه
ىكاٞتىٍي ي
ً
ً
الع ًزي ًز الٍ يػم ٍقتى ًد ٍر
صٍن هع م ىن اهلل ى
ي
ب ىج ىو ىاد اٟتىٍزًـ فىاأل ٍىم ير ىخطىٍر
ىك ٍارىك ٍ
اف ك ً
ً
الف ىك ٍر
ىعف ا٠تيطىى ىعف الل ىس ى

ًً
ض ٍر
ىك ىغايىةى اٞتى ٍم ًع الٍ يػمفيد ًُب اٟتى ى
ت إًال ثػى ىول( )3ا٠تىٍيػ ير ىكقىػ ٍر
اجتى ىم ىع ٍ
ىما ٍ
س ًمٍنػ ىها ىما بىػغىى البىاغًي ىك ىج ٍر
ىكلىٍي ى
وؿ ال ىق ٍوًؿ يج ٍزءه ًم ٍن ىس ىق ٍر
ضى
إًف في ي

ش ًء ًم ٍن
يىػٍب ًٍت عي يق ى
وؿ الن ٍ
ىكالسوًر يىػ ٍعليو ىح ىجنرا

غى ًٍَت ىخ ىوٍر
فىػ ٍو ىؽ ىح ىج ٍر
()1

ىما ىٓب يي ىسوٍر بًنًظى واـ يم ٍستى ًق ٍر
ًو
ً
اس األ ييم ىور ىكخبىػ ٍر
م ٍن قىائد ىس ى
ش ًُب يكل الٍ ىػم ىع ًاين ىكالص ىوٍر
ىكاٞتىٍي ي
يستىاذه لًنىػ ٍف وع ييد ىخ ٍر
ش أٍ
ىكاٞتىٍي ي
ك بًىق ىد ٍر
ىكال يكل قى ٍد ًسي يقوا إًلىٍي ى
ىخل ا٢تيويػٌت( )2لًلضعً ً
يف الٍ يػم ٍحتىػ ىق ٍر
ىٍ ى
ىخا ىعىرفٍػتيوي ىعف النظىٍر
فىػيىا أ ن

الش ىف ٍر
ىخا ىج ىعلتيوي ىم ٍرىمى ى
ىكيىا أ ن
ك ًخ ىال هؿ ىك ًسيىػ ٍر
ىٍٕت ىمعي ًٍت بً ى
كلىيس فًيها تى ً
اجهر ىكىما ىٕتىٍر
ى
ىٍ ى
ض ( ) 4الثػنىا فًينىا ي ىق ٍر
ىكىما تىػ ىق يار ي
وؿ ًُب أ ً
ث ىخطىٍر
فى ىال أىقي ي
ىخي لىٍي ه

(*)1ا٠تور :الضعف.
(*)2ا٢تويٌت :التؤدة كالرفق.
(*)3ثول :أقاـ .قىػر :ثبت.
)*التقارض :التبادؿ.
(4
ي
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ث قىطىٍر
ىكىال يىػ يق ي
وؿ إًن ًٍت ىغٍي ه
ت ىمٍب ىد ىاىا فىػ ىهل ىًب ا٠تىبىػ ٍر
ىعىرفٍ ى
ً
ضىرٍر
نب ىك ًغ ٌّ
ش ىك ى
كٍت ىمانػي ىها ىغ ٍه
ىٍٖت ًم يل ىما ىٍ٭ت ًم يل ًم ٍن ىخ ٍوَت ىك ىش ٍر
ت ىكا ىف الث ىم ٍر
ىكىكٍيػ ىف ىما تى ىكونى ٍ
ضى ىعاقًله أى ٍف تى ٍستى ًم ٍر
ف يىػ ٍر ى
فى ىكٍي ى
تىػزرع ًُب الن ً ً
ُت ا٠تىىوٍر
ٍى ي
شء أىفىان ى
ٍ
ً
ت ىكا ىف ا٠تىطىٍر
ىكإنػ ىها إً ٍف أ ٍي٫تلى ٍ
() 4
ت ىكىزٍر
ت ىكانى ٍ
ىكإنػ ىها إً ٍف عيل ىم ٍ
ً
الكتى ً
اب ىكالنظىٍر
ىكىمٍنػعي ىها ًم ىن
ضلىي ً ً
ص ٍد ور ىغبىػ ٍر
ىكال يف ٍ ى ي
ات م ٍن ن ىسا ى
ىكانٍظيٍر ىى ىد ىاؾ اهللي ىماذىا يػيٍنتىظىٍر

ً
ً
ات
ىكإ٪تىا ىي عظى ه
ص وح
اب ني ٍ
ىكبىػٍيػنىػنىا أ ٍ
ىسبى ي
()1
ت الذ ىك ٍر
س " ىحوا" إًنػ ىها أ ٍ
يخ ي
ىال تىػٍن ى
تػيثٍ ًم ير ىما يػيثٍ ًم ير ًم ٍن يحل وو ىكيم ٍر
ً
استىػ ىق ٍر
ىكيكل ىما تى ى
ضعيوي ف ىيها ٍ
() 2
يدةن ىعلىى اٟتىىو ًاشي ىكالطىرٍر
ىم ًز ى
() 3
ً
ىخ ىالقىػ ىها ىم ىع الد ىرٍر
تيػ ٍرضعيوي أ ٍ
ىك ًعبىػ ٍر
تيد ىك ٍر

الضىرٍر
األثػى ٍر

ىكا ىف البى ىال ىكا ىف ال ىفنىا ىكا ىف
ً
أ ٍىكىال فى ًوٍزهر ىجال ه
ب يسوءى
ىٓب تىأٍ ً
ت فً ًيو آيىةه ىكىال ىخبىػ ٍر
ٍ
() 5
ً ً
ص ىد ٍر
ى٢تين ًُب الع ٍرفىاف ًكٍرهد ىك ى
()6
ً
ً و
ص ىف ىها ا٠تى ىد ٍر
م ٍن أيمة قى ٍد ىشل ن ٍ

أخت االبن ،كىذا ىو ا١تقصود الذم مهد لو األستاذ رٛتو اهلل بكل ما
(*)1أم ال تنس البنت ُب التعليم فإهنا ي

سبق.

ؼ الشيء كحاشيتو.
(*)2الطرر ،ج .طيرة :كىي طىىر ي
(*)3الدرر ،جً .دٌرة بالكسر كىي اللنب.
)*الوىزير :ا١تلجأ .ال ًوٍزير :اإلٍب .اٟتمل الثقيل.
( 4ى

(*)5غرب :مضى .الورد :الذىاب إٔب ا١تاء .الصدر :الرجوع عنو.
(*)6ا٠تى ىد ٍر :تشنج يصيب العضو فال يستطيع اٟتركة .ىخ ًدرت ًر ٍجليو.
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كانٍظير فىػ ىق ٍد يػه ًد ً
لخ ًٍَت
ىٍ ى
يك ل ى
ى ٍ
ىل أيمةه ًمن اٞتم ً
اى ًَت
ى
ى ىى

النظىٍر
ال يكبىػ ٍر

ت ًم ىن الٍ ىػم ٍج ًد ىكًمن يح ٍس ًن السيىػ ٍر
ىخط ٍ

كمن يػ يقل ًُب ًع ً
لم ىها ىغ ٌّي
ىى ٍ ى
ىكىال يىكو يف الص ٍف يو إًال ىع ٍن
ً () 1
ؼ يكل بًنى واء يم ٍش ىمخ ٍر
ىٞتىا ًر ه
ك ٍاعلىم بًأىف ا١تٍن ىكر ً
ات ىكالغًيىػ ٍر
ى ٍ
ى
()2
ً ً
صىر ىكالش ًاـ ىكًم ٍن ىشط " ىى ىج ٍر"
م ٍن م ٍ
ىم ىف ٍر
ىكىال
ىكأنػ ىها
قىا ًرئىةه
كاذٍ ً
الع ٍقل ىمػ ىم ٍر
كر فىفي الذ ٍكىرل إً ىٔب ى
ى ٍ
ىك ىش ٍر
ىك ىد ٍر

ً
يب العًبىػ ٍر
ىٕتىار ى
ال يقر ً
ض ٍر
كف ىك ىح ى
ي

ىك يخ ٍذ ًم ىن الد ٍى ًر
ً
ضى ًم ىن
يما ىم ى
فى
تىا ًرٮتى ىها إًال بًأينٍػثىى ىكذى ىك ٍر؟
ً
ىش ٍر
فىػ يقل لىوي ى ىي ىم ىع اٞتى ٍه ًل أ ى
كإًف تىػيار الزم ً
اف الٍ يػمٍن ىح ًد ٍر
ى
ى
ى
اح ىذ ٍر ىك ىسابً ٍق فىػ ىع ىسى يٍ٬ت ًدم اٟتى ىذ ٍر
فى ٍ
تى ىدسست لًلغيرفى ً
ات ىكاٟتي ىج ٍر
ى ٍ
ي
و
يخ ٍر
إً ٍف ىٓبٍ يى يك ٍن ىعٍن ى
ك فىػ ىع ٍن قىػ ٍوـ أ ى
()3
اؿ قً ٍد نما "بًيى ًدم" يٍب انٍػتى ىح ٍر
ىم ٍن قى ى

(*)1ا١تشمخر :العإب.
()2مدينة تقع شرؽ سعودية تابعة لألحساء ،كىي تعترب حلقة كصل لشبو اٞتزيرة العربية مع بالد فارس كا٢تند
كالصُت .كا١تقصود أف ا١تنكرات كالتغَتات قد قدمت إٔب البالد السعودية من من الشماؿ (الشاـ) كمن الغرب
(مصر) كمن الشرؽ (ىجر)
(*)3بيدم ٍب انتحر :يشَت إٔب ىمثىل مشهوور أرسلتو الزباءي ،كخالصة قصتو أف الزباء قتلت جذٯتة األبرش
صَت مكيدة ألخذ الثأر منها ،فج ىدع قى ً
خاؿ عمرك ،فدبر كزير جذٯتة كاٝتو قى ً
ص هَت أنفو ،كذىب إليها باكيا
ى ى
ع أن ىفو ،فصدقتو كمكث عندىا مدةٍ ،ب أتى بالرجاؿ كمعهم عمرك ليقتلوىا ،ككاف ٢تا نػى ىفق
عمرا ىج ىد ى
مدعيا أف ن
عمرا على بابو ،فمصت خا٘تا مسموما كاف
أعدتو لوقت اٟتاجة ،فلما أرادت أف هترب من النفق
ٍ
كجدت ن
بيدىا كقالت" :بيدم ال ب ً
يد عمرك" ،كقد أشار ٤تمد بن يدريد ُب مقصورتو إٔب ىذه القصة فقاؿ:
احتىط ًمٍنػ ىها يكل ىعإب الٍ يػم ىسمى
ىكقى ٍد ىسػ ىما ىع ٍمهرك إً ىٔب أ ٍىكتىا ًرهً فى ٍ
يع ىق ً
ػجو أ ٍىعلىى يمٍنتى ىمى
اسىتػٍنػىزىؿ الزبىاءى قى ٍسنرا ىكٍىػ ػ ىي ًم ٍن
اب لي ً
فى ٍ
وح ال ى
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يحطٍ ىها بًعًل ًم الدي ًن كا٠تي ًلق األىبىػ ٍر
ىك ٍاعلى ٍم بًأىف نى ٍشأىنىا إًذىا ىكً ٍرب
و ً
يم ٍن ىى ىج ٍر
يىػ ٍه يج يرىىا بىػ ٍع ىد ىغد ف ى
صطىًفي قى ًرينىةن ًم ىن الغى ىج ٍر
ىكيى ٍ
ك يدرةن ًم ىن الد ىرٍر
يخ ٍذ ىىا إًلىٍي ى
ً ً ً
ً
ض ٍر
يمةن ًُب الٍ يػمٍنجبىات م ٍن يم ى
ى
صم ى

صبًيةن تىأٍ ىم ٍن بىػ ىوائً ىق الضىرٍر
ى
ً
العم األى ىغ ٍر
ىعا ى
اج بًابٍػنىة ى
ؼ الزىك ى
ًألىنػ ىها ًُب ىرأٍيًًو ًمثٍلي اٟتى ىج ٍر
ًألىنػ ىها قىا ًرئىةه ًمثٍلي البى ىش ٍر
ًمن ص ً
اح و
ب ىر ىاز األ ييم ىور ىك ىخبىػ ٍر
ٍ ى
ً
ض ٍر
اىا اٟتى ى
ن ٍسبىتيػ ىها البى ٍد يك ىك يس ٍكنى ى
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()1

تساؤل ن ْفس
سؤال:
.1
.2
.3

()2

ً
لً ً
ً
يب
ي
ص يركؼ الد ٍى ًر ًُب الٍيىػ ٍوـ الٍ ىعص ٍ
ً
ً
يب
ذيك الٍبىػيىاف الٍػ يحر ىكالرأٍ ًم الٍ يػمص ٍ
ً ()3
ًً
يب
يىػ ٍر ىح ي
ض ٍاألى ٍمػ ىحا ىؿ بالٍف ٍك ًر الٍػ ىخص ٍ

ً
جاءه الٍػمحتي ً
ضا
ص ٍرؼ الٍ ىق ى
وـ م ٍن ى
ى ىي ى ٍ ي
سؤال:
تً -ى ىال يؿ الد ًاجيى ٍو
أىيٍ ىن -يىا أي ٍخ ي
ً () 4
ىكا ىف ني نورا ًُب الليى ًإب الساجيى ٍو
أىين -يا أيخت -إًماـ الن ً
اجيى ٍو
ٍى ى ٍ ي
ىي
جواب:
ً
وس الر ًاجيى ٍو
يح ًرىم ٍ
ت مٍنوي النػ يف ي

ً
ضى لىػم يػر ى ً
يب
فىػ ىق ى
ض بالدنٍػيىا نىص ٍ
ٍ ىٍ

ضى
ت -الٍػ يح ىس ياـ الٍ يػمٍنتى ى
أىيٍ ىن -يىا أي ٍخ ي
أىيٍ ىن
أىيٍ ىن

يىاىم ٍن

جواب:
.4

.5
.6
.7

.8

[الرىمل]

تًٍ -
ضى
اإل ىم ياـ الٍ يػم ٍرتى ى
أي ٍخ ي
ً
ضى
إً ٍف أىٍمػ ىح ىل الٍف ٍك ير ىم ى

ً
س
فىار ي
ىكيٍ ىل
ً
ُت
ىكأىم ي

ب
الٍػ ىح ٍلبى ًة ىكش ي
اؼ الٍ يكىر ٍ
ً
ب
قىػ ٍومي إً ٍف تىػ ىو ىارل أىٍك ىغىر ٍ
ً
ً
رب
اهلل ىع ٍن ىمػ ٍجد الى ىع ٍ

ت
ىكتػى ىمل ٍ

() 5

ً
ب
ىحظ ىها مٍنػ ىها التػىر ٍ

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.38/2
السيف إًذا استلو( .هتذيب اللغة)51/12
ضى"
ضى" ا١تسلوؿ" ،انٍػتى ى
(")2الٍػ يح ىس ياـ" السيف" .الٍ يػمٍنتى ى
ى

ض" الغى ٍس يل.
ض ،ىر ٍح ن
ضا" :ىغ ىس ىل ،ك"الر ٍح ي
ض" ك"يػىٍر يح ي
ض" "يػىٍر ىح ي
(")3أىٍمػ ىح ىل" أجدب .ك"ىر ىح ى
ك" ٍاألىمػحاؿ" ج " :ىٍ٤تل" كىو الشدة كاٞتدب .ك"الٍػخ ً
صيب" نقيض ذلك( .احملكم 125/3ك)374/3
ى
ٍى
(")4الد ًاجية" ا١تظلمة ظالما شديدا .ك"الس ً
اجيىة" ا٢تادئة الساكنة.
ى
ت" أم يمتعت ،يقاؿ٘ :تىىلى إً ٍخوانىو :يمت ىع هبم( .احملكم ،439/10لساف العرب)290/15
(")5تػىىمل ٍ
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.9
.10
.11

.12

.13
.14
.15

.16

سؤال:
أىيٍن ح ًامي الدي ًن ًمن ىشو ً
ب الض ىال ًؿ
ى ى
ٍ ٍ
ت -ىحوارم الٍػ ىج ىال ًؿ
أىيٍ ىن -يىا أي ٍخ ي
ش ًُب بػرًد ً
الظ ىال ًؿ
ىع ى
اؼ ىخ ٍف ى
ض الٍ ىعٍي ً ى ٍ
جواب:
خبػر ٍاألىظٍع ً
اف ىكالٍػ ىحي الٍػ ىح ىال ًؿ
ى
ىى ي
سؤال:
ث ىكا ىف بً ٍاألى ٍم ً
س يىنىا
أىيٍ ىن لىٍي ه
لًٍب ىدتىػ ٍ ً
ٍارتىػ ىه ػنىا
ُت
ًُب
أى ٍغلىبنا
ص وة أىٍك ىكىىنىا
ىما ىكنىػى ىع ٍن فيػ ٍر ى
جواب:
ً
وىنىا
يل ىكأى ٍسىرل يم ى
ىى ىجىر الٍغ ى

ً
ىكيمػجَتي
صٍيػ ىق يل
ى

ىك ٍامتىطىى

الٍػحق ًمن إًفٍ ً
ك الٍػ ىه ىول
ى
ٍ
() 1
ٍاألى ٍذى ً
اف إً ٍك ًسَتي ال يق ىول
ى
ً ً
اع الش ىول
ل ٍل ىم ٍجد نىػز ى

أىف نىػ ٍج ىم الدي ًن فًي ًه ٍم قى ٍد ىى ىول
ىخ ًاد نرا قى ٍد ىم ىألى الدنٍػيىا ىزئًػ ػي ػ ػ ٍر
ً () 2
ىع ٍن ىع ًري ًن الدي ًن يىػ ٍرًمي ىكييػج ٍَت
ب الط ًر ٍير
ت الٍ ًػم ٍخ ىذ ىـ الٍ ىع ٍ
ىى ٍل ىرأىيٍ ى
ضى

()3

ً
صبى ىح نػى ٍهبنا لًٍل يمغً ٍَت
ىكالٍػح ىمى أى ٍ

() 4

(")1الصيػ ىقل" شحاذ السيوؼ ،كّتمع على " ً
صيىاقًلىة" ،ك"ا ًإل ٍك ًسَت" أصلها من الكلمة اليونانية
ٍ
صيىاقل" ك" ى
ى
"اكسَتكس" مادة مركبة كاف األقدموف يزعموف أهنا ٖتوؿ ا١تعدف الرخيص إٔب ذىب ،كشراب ُب زعمهم
يطيل اٟتياة( .ا١تعجم الوسيط ص)22:
()2أسد "أى ٍغلىب" غليظ الرقبة( .احملكم ،)532/5ك"لًٍب ىدةه" األسد :يزبٍػىرتو ،كىي الشعر ا١تًتاكب بُت كتفيو،
كاألسد ذك "لًٍب ىدةو" كُب ا١تثل " :ىو أمنع من لًٍب ىدةً األسد ،كاٞتمع "ليبى هد"(الصحاح)533/2
ً
ضبا" أم قطعو ،ك"الط ًرير"
عضبىو ىع ٍ
الع ٍ
ضب" السيف القاطع ،يقاؿ " :ىخ ىذ ىموي ىخ ٍذما" ك" ى
(")3الٍػم ٍخ ىذ يـ" ك" ى
اٟتاد ،يقاؿ" :طىرر ً
ركر" ك"طر هير"( .الصحاح 183/1ك)1910/5
ىٍ ي
ت السنا ىف" حددتو ،فهو " ىمطٍ ه
ً
ىسىرل"
(")4الغيل" بكسر الغُت ،موضع األسود ،ك٬تمع على "غييوؿ"( .لساف العرب )512/11ك"أ ٍ
وىنا" أم ضعيفا.
ػ"سرل" أم مشى ليال ،ك" يم ى
كػ ى
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.17
.18
.19

.20

سؤال:
أىيٍ ىن ًمنىا
ىما لىوي

ً
يس
الٍيىػ ٍوىـ -يىا أي ٍخ ي
ت -الرئ ػ ٍ
ً
ً
يس
ىغ ى
اب؟ فى ىما مٍنوي ىحس ٍ
من رمى ٍاأليمةى بًالٍػجد ( ) 1التعً
يس
ي
ى ٍ ىى
ٍ
جواب:
ً ً
ً
ً
يس
ىغالىوي م ٍن ىخات ًل الٍ ىػم ٍوت ىدس ٍ

ىك ٍم بًًو
ىما لىوي
اىا
ىك ىس ىق ى

كس
الريؤ ٍ
وس
ىعبي ٍ

قى ٍد ىرفى ىع الٍ ىق ٍويـ
صىر ىكالٍيىػ ٍويـ
أىقٍ ى
كس
ع الٍغىم
ىج ٍر ى
يك يؤ ٍ

وس
فىػ ٍه ىو قى ٍد أى ٍ
صبى ىح ىرٍىننا ًُب الريم ٍ

كالسالـ عليكم ٣تتمعُت على اٟتق كمتفرقُت ُب خدمة اٟتق.
آفلو ،يوـ السبت  13رجب الفرد 1359ىػ ،ا١توافق  18أغسطس1940ـ.
أخوكم ا١تعتد بوجودكم كعطفكم ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.

()3

()1الذم يظهر أهنا "الٍػ يج ٌد" بضم اٞتيم ،كىي الئر.

( ")2ىغالىو" الشئ ك"ا ٍغتىالىو" إذا أخذه من حيث ٓب يدر(.الصحاح)1785/5
" ىخاتًل" خادع ،يقاؿ " :ىخىتػلىوي ك" ىخاتىػلىوي" أم خدعو ،ك"الت ىخاتيل" التخادع( .احملكم)151/5
" ىد ًسيس" إًخفاء ا١تكر .ك"الريموس" ج" :رٍمس" كىو القرب.

(ٓ)3ب يفصح اإلماـ عن ىذا الرجل الذم تساءؿ عنو ،بػىٍيد أنو ذكره بأكصاؼ جليلة ،تينبئ عن مكانتو
ُب نفسو ،كبالنظر إٔب تاريخ كتابة ىذه القصيدة فإهنا ُب السنة نفسها اليت توُب فيها اإلماـ ابن باديس،

كلعلو ىو ا١تقصود هبذه األكصاؼ اٞتليلة.
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()1
شكوى العاصمي [الٍ يػمتىػ ىقا ًرب]

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إًلىػ ًهي
تىػ ىفض ٍل
بًػ ىم واؿ

ً
يب الد ىعا
يىا يم ٍستىج ى
علىى عب ًد ىؾ الٍع ً
اص ًمي
ى
ىٍ
ى
لى ٍو ىكا ىف أى ٍجىر الٍػ ىخنىا

فى ىما الٍعي ٍس ير
ك يىا
فىًإن ى

أىىرل الرٍز ىؽ
اجةه
ىكًٕب ىح ى

ً ً
يب الٍػ ىح ىال ٍؿ
إال ىرب ى
ىخالًًقي ىعالًػ هم
ً
ين
ىما يىػٍنػ ىف يع الٍ يػم ٍق ًًت ٍ
ًمن بػنى ً
ات الٍ يف ىؤ ًاد
ٍ ى

ً
ب الٍيي ٍس ًر لًٍل يم ٍع ًس ًر
ىكيىا ىجال ى
ضوي لًٍل ىعا ًر ً
ض الٍ يػم ٍم ًط ًر
ىك ىعر ٍ
كًربح الٍػمطىف ً
ف ىكالٍ يػم ٍخ ًس ًر
ى ٍى
ي
ىكىما الٍيي ٍس ير إًال ًم ىن الٍ ىػمٍي ًس ًر
ً () 2
بًأىين ىعلىى ىم ٍذ ىى ً
ب ٍاألى ٍش ىعرم
ً ()3
اؿ ًُب الٍ ىػم ٍش ىعر
ىكإً ٍف ىسىرقيوا الٍ ىػم ى
ً ً () 4
ىس ىقٍتػ ىها ٍاألىىم ًاين ىكلىػ ٍم تيػثٍمر

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.279/2
()2األشعرم ،أبو اٟتسن ،علي بن إٝتاعيل ،البصرم ،ا١تتكلم ،كاف معتزليا ٍب كالبياٍ ،ب ماؿ إٔب أىل السنة
كاٟتديث ،كانتسب إٔب اإلماـ أٛتد ،كإليو تنتسب فرقة األشاعرة ،كىم ُب اٟتقيقة يتبعوف ابن كالب ،إال أهنم
نسبوا إٔب األشعرم لفضلو كشرفو ،كبقت النسبة إليو حىت بعد رجوعو عن مذىبهم .توُب سنة 324ىػ( .درء
تعارض العقل كالنقل ،16/2سَت أعالـ النبالء)85/15
(")3الٍ يػم ٍقًًت" من كاف ضيق العيش ،يقاؿ" :قىػىتػىر" ك"أىٍقػىتػىر" ،ك"ال ىقٍتػير" ضيق العيش( .احملكم.)328/6
"الٍػم ٍشعر" كاحد "الٍػم ً
شاعر" كىي مواضع ا١تناسك ُب اٟتج( .الصحاح.)698/2
ى ى
ى

كا١تعٌت أف الرزؽ ىو ما ييرزؽ بو اإلنساف كإف كاف حراما ،فالرزؽ ىو كل ما ينتفع بو ا١ترتزؽ سواء كاف من

حالؿ أك ضده أم اٟتراـ ،كخالف ُب ىذا ا١تعتزلة كقالوا بأف اٟتراـ ليس رزقا( .لوامع األنوار البهية.)343/1

(")4الٍ يف ىؤاد" القلب ،كبناتو ما يطوؼ بو من أفكار ك٨توىا ،كيقاؿ لكل ما ٭تصل من جهتو شيء ىو ابنو

٨تو :فال يف ابن حرب ،كابن السبيل للمسافر( .تاج العركس)233/37
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نػىٍيلً ىها

ً
ت
ىركٍب ي
ت ىعٍنػ ىها ىكلىػ ٍم
ىك ىٚتٍ ىج ٍم ي
تىػ ىقحم ً
اب
ٍ ي
ت ف ىيها الص ىع ى
إً ىٔب

ىع ٍزىم ًيت
أيبٍ ًد ىىا
التًػ ػي

ً
يسل نما
ًألى ٍسبىابًػ ىها
يت
ىرق ي
ت فً ىيها الدنىايىا الػ ػتًػ ػي
ىك ىحالى ٍف ي
كأير ًغمت يػوما لًػحم ًل الٍ ًق ىف ً
اؼ
ى ٍ ٍ ي ىٍ ن ى ٍ
ت ًُب نػىٍيلً ىها ىدائًبنا
ىكىما ًزلٍ ي
الصيى ىاـ
ت
لى ًزٍم ي
اص ٍلتيوي
ىكىك ى
ً
يت ا ًٍإل ىم ىامةى ًُب ىج ًام وع
ىرض ي

ً () 1

ىكًٕب ىع ٍزىمةه ىكاللظىى الٍ يػم ٍس ىعر
ً () 2
ىكىما السر إًال ًس ىال يح السرم
ً () 3
ضيق بًػها الٍو ً
ً
اغ يل الٍ يػم ٍجتىػ ػرم
يى ي ى ى

ً
ت بًىرٍذ وؿ ىكيم ٍستىػ ػٍن ىك ًر
ىكجٍئ ي
إً ىذا ذيكًىر الٍ ػ ىخٍيػ ير لىػ ٍم تي ٍذ ىك ًر
ت ىعٍنػ ىها بًػ يم ٍستى ٍكً ًرب
فى ىما يكٍن ي
إًذىا أىقٍصر الناس لىػم أيقٍ ً
ص ًر
ي ٍ
ىى
ت ىك ٍح ًدم ىكًُب ىم ٍع ىش ًرم
صلىٍي ي
ىك ى
ً ً () 5
أىراه ًمن ً
الض ًيق ىكالٍ ىػم ٍحجر
ىي ى
() 4

(")1ال ىع ٍزىمة" إرادة الفعل " ،ىعىزىـ" على األمر "يػى ٍع ًزيـ ىع ٍزما ك" ىع ًزٯتةن" أراد فعلو( .لساف العرب )399/12
ً
ت" النار "تىػ ٍلظىى ،لىظنى"( .هتذيب اللغة.)284/14
"اللظىى" :اللهب ،يقاؿ" :لىظيى ٍ
أس ىعر٫تا" :أكقد٫تا.
النار كاٟترب "يى ٍس ىعير٫تا ىس ٍعنرا" :ك" ىسعىر٫تا" ك" ٍ
"الٍ يػم ٍس ىعر" ا١توقىد ،يقاؿ " :ىس ىعىر" ى
(احملكم)479/1
"س ًريا"،
(")2اٞتى ٍم ىجمةي" الكالـ يػيىبػ ي
ك"سيرىك" صار ى
ُت( .لساف العرب" )109/12الس ًرم" السيد الشريف ،ى
ك٬تمع على " ىسىراة" ك" ىسىرىكات" (مشارؽ األنوار)214/2
ت"" ،التػ ىقحم" الرمي ُب ا١تهالك كإلقاء اإلنساف نفسو فيها( .مشارؽ األنوار.)172/2
(")3تىػ ىقح ٍم ي
ً
الرجل "يىغً يل" " يكغونال" ،أم دخل ُب الشجر كتوارل فيو ،ك" ىكغالن" إذا دخل على
"الٍ ىواغ يل" الداخل " ،ىك ىغ ىل" ي
القوـ ُب شراهبم فشرب معهم من غَت أف ييدعى(.الصحاح .)1844/5ك"الٍ يػم ٍجتى ػ ًرم"ا١تقداـ.
(")4الرٍذ يؿ" كػػ"الرًذيل" ك"األ ٍىرىذؿ" :الدك يف من الناس .كقيل :ىو الردمء من كل شيء ،كاٞتمع "أ ٍىرذاؿ".
(احملكم)60/10
ً
كضيػ ىقوي،
(")5الٍ ىػم ٍحجر" بكسر اٞتيم اٟتراـ ،كبفتحها اٟترمة ،يقاؿ " :ىٖتىجىر على ما ىكسعو اهللي" ىحرىموي ى
ً
الع ٍُت ما يبدك من النقاب( .لساف العرب .)166/4كا١تقصود بياف ضيق ىذا اٞتامع كصغره.
ك" ىٍ٤تجير" ى
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ًألىبٍػلي ىغ
ت
ىكعي ٍد ي

ت
بى ىذلٍ ي
ىكىما أىنىا

ىج ًام وع
ًمٍنوي إً ىٔب
ً
إً ىٔب الٍػ ىحظ أىبٍغي ًر ى
ضاهي
لًتىح ً
صيلً ىها يكل ىش ٍي وء
ٍ
صطىىفى
ًُب الٍػ ىج ٍم ًع ىكالٍ يػم ٍ

ًمن الر ٍح ً
ب ىكالٍػ ىج ًام ًع ٍاألى ٍك ىًرب
ى
كىم ٍن يػىرىك ً
ب الٍػ ىحظ لىػ ٍم يىػ ٍعثً ًر
ى
ٍ
ًس ىول الٍ ىػم ًاؿ إًين ًمٍنوي ىع ًرم
ً ()1
ىكىما أىنىا ًُب الط ٍرًح ىك ٍاألىٍزىىرم

(*)1ىو الشيخ مصطفى القاٝتي .كالشيخ ا١تولود اٟتافظي األزىرم.

كاإلبراىيمي يقصد بػ"الجمع" ٚتع الناس؛ ألف القاٝتي ىذا كاف ٦تن ٬تمع الطرقيُت كيستعُت بالفرنسيُت
على ٤تاربة اإلصالحيُت ،كيقصد بػ"الطرح" الطرح العلمي ،كما كاف حاؿ الشيخ اٟتافظي.

و"مصطفى القاسمي الهاملي" كاف من رؤساء الصوفية باٞتزائر ،ككاف ا١تتكلم الرٝتي ُب التجمعات الطرقية
اليت كانت تشرؼ عليها اإلدارة الفرنسية ،ككاف يعارض االٕتاه الوطٍت الذم مثلتو ٚتعية العلماء كحزب
الشعب ،كترأس مؤ٘تر الزكايا الذم كاف يسَت ُب التيار ا١تعاكس ،كمن عداكتو لإلصالح أنو كتب تقريرا بتاريخ
 7سبتمرب  1936كقدمو إٔب اٟتاكم الفرنسي العاـ ،كادعى فيو أف العلماء ا١تصلحُت يشتغلوف بالسياسة،
كأهنم ال أصل ٢تم عائليا ،كال يتبعهم إال األكباش( .نقال عن األستاذ أيب القاسم سعد اهلل تاريخ اٞتزائر
الثقاُب  )165/4كقد ٖتدث عنو اإلبراىيمي ُب مقاؿ "أفي كل حي عبد الحي؟" كتبو ردا على مؤ٘تر الزكايا

الذم أسسو ىذا القاٝتي مع عبداٟتي الكتاين ا١تغريب ،كىو صوُب أيضا من عمالء االستعمار ،كما ُب
اآلثار)391/3

والشيخ المولود الحافظي نسبة إٔب قرية "بٍت حافظ" التابعة لبٍت كرتيالف-سطيف (1880ـ1948-ـ)
حفظ القرآف الكرمي مبكرا ،كطلب العلم ُب الزيتونة كاألزىرٍ ،ب عاد إٔب الوطن كقاـ ْتركة علمية إصالحية،
ككاف من أعضاء اجمللس اإلدارم ٞتمعية العلماء ،جاىد اٟتافظي خصوصا ُب ٣تاؿ العقيدة ،ال سيما ُب
مسألة "التوسل واالستغاثة بالصالحين" اليت نفاىا ٚتلة كتفصيال ُب مقاؿ لو ُب جريدة "الشهاب" ،ردا

على مقاؿ نشره أستاذه باألزىر الشيخ يوسف الدجوم ا١تصرم ،الذم ذىب إٔب جواز التوسل ،فكاف رد
اٟتافظي أنو« :إذا امتنع الفعل كالعلم من ا١تيت حقيقة ك٣تازا كلغة امتنع التوسل بو كاالستغاثة ألف جواز٫تا
بناء على صحة صدكر الفعل منو للسببية الظاىرة كىي مفقودة منو ١تا عرفت ،فوجب ترؾ التوسل كاالستغاثة
باألموات» (أعالـ من ا١تغرب العريب حملمد الصاّب الصديق ،مقاؿ حوؿ حياة الشيخ متاح على موقع آثار
اإلماـ ابن باديس ")"www.binbadis.net
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اؽ الٍ ًكىر ياـ
أىىال ىى ٍل يىػىرانػًي الرفى ي
كأى ًٍ
ص ٍولىػ ىجانا
ٛت يل تًلٍ ى
صا ى
ك الٍ ىع ى
ى
وؿ علىى مٍتنً ًو د ً
اعينا
صي
ى
ى
أى ي
ى
ىكأى ٍى يج يم ىعٍنػ يه ٍم بًىو ٍع ًظي ىكىال
اؿ امرهؤ ج ً
اى هل
لًئىال يػي ىق ى
ى
ٍي
يحٍن يجىرتًػي
ىكتيػ ٍخ ًر يج
نىػ ٍغ ىمةن
أيب ً
اىي ٍاألىئًمةى ًُب ىزي ًه ٍم
ى
ضو ( ) 3لًثى ناما ىعلىى لًػ ٍحيى ػتً ػي
ىكأىنٍ ي
ً
ً
يد الٍ ىوقىا ًر
يب بىًر ي
فىإف الٍ ىػمش ى
ىكأى ٍسػ يمو ىعلىٍي ًه ٍم بًىف ٍر ًط الذ ىكا
ىكأى ٍعبيػ ير
ىك ًعٍن ًدم
ىكأى ٍسػ ػبًػ ػ ير

ً
ىكأي ٍخربي
ً
ك
يىنىال ى

يدكنىػ يهمك

ي

بًالد ىىا

ً
يب ًم ٍن ىذا الد ىىا
أى ىسال ي
ًمن م ٍد ًى ىش ً
ات ٍاألييموًر
ٍ ي
بًأى ٍسىرا ًرًى ٍم
ىعٍنػ يه ٍم
ً
يسا لىػ يه ٍم
أى ٍغ يدك ىرئ ن

وـ ىكأيقٍعًى ىعلىى الٍ ًػمٍن ىًرب
أىقي ي
ً
يمةي الٍ ًػمٍن ىًربم
ىك ىٛتٍ يل الٍ ىع ى
صا ش ى
ً () 1
ىكأىٍزأىير ًُب الٍ ىق ٍوًـ ىكالٍ ىق ٍس ىور
أىًم ييز بًًو ىجانًػ ػينا ًم ٍن بىًرم
ًً
ص ًر
بًىو ٍ
ض ًع الٍػ ىح ىوادث ىك ٍاألى ٍع ي
ً ً
ص ًر
ىك ىم ٍجىرل الٍػ ىخفيف ىعلىى الٍبًٍن ى
بً ىشد النطى ً
اؽ ( ) 2ىعلىى الٍ ًػمٍئػىزًر
ًمن ً
الصٍب ًغ يز نكرا ىعلىى يمٍن ىك ًر
ى
لًػ ىم ٍن ىكا ىف يىػ ٍعتىد بًالٍ ىػمظٍ ىه ًر
ك ًط ً
ص ًر
كم ًة
يب
ىكالٍعيٍن ي
ٍاألىير ى
ى
كدا ًم ىن الٍ ػ ىجاهً لىػ ٍم تىػ ٍع يًرب
يح يد ن
إً ىذا نػىىزىر الٍ ػ ىحظ
يش يؤكنا ىعلىى الد ٍى ًر
ىكىما

بًغى ًٍَت

لىػ ٍم تىػٍن ػ ًزًر
لىػم تي ٍسػ ػبىػ ػ ًر

ف الس ٍع يد ىكالٍ يػم ٍخ ػ ػبًػ ػ ًر
ىحالى ى
انٍتً ىخ ً
ض ػ ًر
اب ىكىال ىم ػ ٍح ػ ى

(")1الٍ ىق ٍس ىور" األسد.
طاؽ" ك"الػ ًمٍنطى يق" ك"الػ ًمٍنطقةي" ما شد بو الوسط كاٟتزاـ( .لساف العرب)354/10
(")2الن ي
ضو" أيلقي.
(")3أنٍ ي
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صبً يح أىٍم ًرم ىعلىى ىج ػ ٍمعً ًه ٍم
ىكيي ٍ
ت ًُب الٍ ػ ىح ىشا
فىػيىا يمٍنػيىةن نىػبىتى ٍ
ً
ً
يل الٍ يػمػ ػنىػ ػى
فىإف الزىما ىف يػي ػ ػن ػ ػ ي
بًتى ٍح ًق ًيق ىها
إًلى ػػػ ًهي
تى ىكف ٍل
ً ً ً
يس يك ٍن ًآمننا
ىكقي ٍل البٍن بىاد ى
ً
ت ( ) 1بًػ ىما يح ٍزتىو ًم ٍن عيلي ووـ
قىن ٍع ى
ك ًُب أيم وة
ىكأى ٍ
ت نػى ٍف ىس ى
ضنىػٍي ى
ىكلىػ ٍم تى ٍد ًر أىف الٍػ ػ ىهنىا ىكالٍ ىو ًظي ىفػ[ػ ٍػو]
وع لًػ يم ٍستىػ ٍع ًم ور
خي
ض ى
ىكأىف الٍػ ػ ي

ين يحك يامنىا
ذى يكك الٍ ػ ىحق ًُب الد ٍ
ً () 3
ت الٍبىش ىَت
أىطى ٍع ى
ىكأى ٍع ىوانىوي
كلىػ ػم أىنٍس ًٕب لىيػلىةن بًالٍ ىق ً
ص ًَت
ٍ
ى ٍ
ى
ت بًػ ىها ىحػ ػزة ًم ٍن ىج يزكور
أى ىكلٍ ي

ىكأىم ًر الع ًر ً
يف ىعلىى الٍ ىع ٍس ىك ًر
ٍ
ى
ً
ص ًرم
بىػىربك طي ًوٕب ىكىال تىػ ٍق ي
ىعلىى ىر ٍغ ًم ىشانًئًنىا ٍاألىبٍػ ىًًت
ك إً ٍف تيػ ٍع ًط ىها أى ٍش يك ًر
فىًإن ى
ً
ض ًر
بًعيش ى
ك ًُب الٍ ػ ىجام ًع ٍاألى ٍخ ى
يب ٍاألىح ًاد ً
ك ًط ً
يث ىكالٍ ىع ػ ػٍن ػبى ػ ًر
ى
ى
ىك ىع ٍن ىكطى ون ىكالٍ ىف ىال يم ػ ٍق ػ ًف ػ ًر
ىم ىع الٍ ػ ىج ٍه ًل أى ٍحلىى ًم ىن السك ًر
بًًو الد يار إً ٍف تىػٍنػ ىه ًد ٍـ تيػ ٍع ىم ًر
()2
ك ىع ٍن ىحق ًه ٍم تىػ ٍج ػتى ػ ًرم
فى ىما لى ى
ً
ً
ص ًر
فى ىخل ٍو ىؾ أى ٍعىرل م ىن الٍ ػخٍن ى
ىكطىالً يع ىس ٍع ًدم ًُب الٍ يػم ٍشتى ػ ًرم
ً
ت ىعلىى ىجانًػبً ػ ػي ٍاألىيٍ ىس ًر
ىكن ػ ٍم ي

ً
ً
ناعةي" ال ًرضا ٔتا قسم لوٓ .تالؼ "قىػنى ىع"
ناعةن" فهو "قىن هع" ك"قىػنيوع" ،ك"ال ىق ى
(")1قىن ىع" بكسر النوف "يػى ٍقنى يع قى ى
وعا" إذا سأؿ كتذلل ُب ا١تسألة .ككثَتا ما يٮتلط بينهما( .هتذيب اللغة،172/1
بالفتح "يػى ٍقنى يع قيػني ن

الصحاح)1273/3

()2تكرر ىذا البت ُب ا١تطبوع مرتُت.
()3ىو اإلماـ اإلبرا٫تي نفسو.
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ض ً
وف الد ىجى
ف ًُب غي ي
إًذىا ىىاتى ى
()1
اص( )2يك ٍن أى ٍس ىوىدا
يىػ يقو يؿ  :أىيىا ىع ي
ً
يموي ًُب الن ىدا
فىأىكلٍ ي
ت تىػ ٍرخ ى
ىكأىكلٍتيػ ىها ًرفٍػ ىعةن ًُب الٍ ىػم ىق ًاـ
()3
أىٍرتىًقي
ىكأىكلٍتيػ ىها
يخطةن
وؼ الٍ يػم ىٌت
ص ىح ٍوًٕب طييي ي
تىػىراقى ى
ً () 5
ف بًػ ىها
ك
ىأمال ى
ًرقي ،تىػلىط ٍ
ىكىى ًذم الٍ ىػم ىجالً ً
س ىما ىشأٍنيػ ىها
أىلىػ ٍم تىػىر ًم ٍن ًحيلىتًػ ػي أىننً ػ ػي
ب الٍ يػم ٍستى ىش يار
ىم ػ ىخافىةى أى ٍف يىػ ٍغ ى
ضى
ً
ت ىمرةن
ام ىما نىشطى ٍ
ىكييػ ٍمنى ى

ً
ض ىم ًر
كسر بًطىي الٍ ػ ىح ىشا يم ٍ
ً
يب بً ٍاألى ٍح ػ ىم ػ ًر
ىكيك ٍن أى ٍ
ص ىفنرا ش ى
ً
بً ً
يما ىعلىى الٍ ىػم ٍع ىش ًر
ى
ص ٍوت ػي ىرخ ن
أىسود بًػها الٍ ػح ً
اس ىد الٍ يػم ػ ٍف ػتى ػ ًرم
ي ي ى
ى
بًػ ىها ًم ٍن ىكبً وَت إً ىٔب أى ٍك ىًرب
() 4
صٍب وح بًػ ىها يم ٍس ًف ًر؟
فىػ ىه ٍل ًٕب بً ي
فىػ ىعٍب يد ىؾ -إً ٍف لىػ ٍم يىػنىػ ٍل ىها -ىخ ًرم
بًىو واع
تىػ ىعض
بًػ ىه ػ ًذم الٍ ىػم ىجالً ً
ض ًر
س لىػ ٍم أى ٍح ي
فىػيى ٍم يح ىو ىك ٍع ًدم ٍم ىن الدفٍ ػتى ػ ػ ًر
لًتى ػٍن ػ ًم ًيق ىسطٍ ور ىكىال أى ٍسطيًر
ىكيم ٍستىظٍ ًه ًر

وؿ"(.مقاييس
(")1يقوؿ" كُب ا١تطبوع "يقطل" ،ك"ال ىقطٍ يل" ُب اللغة :القطع ،يقاؿ" :قىطىلىوي قىطٍ نال" كىو " ىم ٍقطي ه

اللغة ،)103/5كال كجو ٢تذا ا١تعٌت ىنا إال بتكلف شديد.

()2ترخيم السم "العاصمي" ،ك٬توز ُب الصاد كجهاف؛ األكؿ :الكسر على لغة من ينتظر أك ينول احملذكؼ،
فال يغَت ما بقي بل يبقى على حالو قبل اٟتذؼ .كالثاين :الضم على لغة من ال ينتظر ،فيجعل الباقي كأنو
آخر االسم ُب أصل ،كيبنيو على الضم.
(")3ا٠تيطة" بضم ا٠تاء الطريقة كا١تقصد.

(ُ)4ب ا١تطبوع" :فهن" كىو تصحيف.
(")5أمالًك" ا٢تمزة للنداءً ،
ك" منادل منصوب كىو مضاؼ ك" ًرقي" مضاؼ إليو.
ك"مال ى
ى ى
ى
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ً
يل
يىس ي
ب
ىكليق ى

لي ىعابًػي

إًذىا

نى ىش يركا

ذىا بًأىًم ًَت الٍبػي ً
اف
ىى
ت يدك ىف ٍام ًر وئ ًمٍنػ يه ىما
ىكىما يكٍن ي
ً
يب ىكتى ٍ
ض ًري ػ ػبىػ ػوي
ىكأى ٍخ ىشى الرق ى
اش ىم ٍن لىػ ٍم يى يك ٍن يم ٍد ًىننا
فى ىما ىع ى
اب ( ) 2ىكتػي ٍز ًع يجنً ػي
ىكأى ٍى ىول الش ىه ى
ىكإًف العً ىدا ى٨تىليونًػي الٍغى ىداةى

اجةن
فىػ ىواىفى ٍ
ت ىم ىع الصٍب ًح يم ٍهتى ى

أى ىس ًام ىي
ىكىى ىذ ىاؾ

تىػ ٍل ىم يع
بًالٍ ىكاتً ً
ب

ىكالٍ ػ ىج ٍوىى ًر
الٍ ىعٍبػ ىق ًرم

ً
كر
ىكلىك ٍن أى يد ي
()1
اسػ ػ ًمي بًالٍ ًػم ٍرقى ًم ٍاألى ٍح ػ ىم ًر
ىعلىى ٍ
صانً ٍع ىكلىػ ٍم يىػ ٍح ىذ ًر
ىكىم ٍن لىػ ٍم يي ى
ً
اب
ش ىه ه

ىعلىى

بًًإ ٍحىراقً ًو

ًم ػ ٍح ىوًر

يىػٍنػ ػبىػ ػ ًرم

يسطي نورا بًػبىالًػي لىػ ٍم
ً () 3
ىج ىال ًك ىذ نة ىكالدبػى ػى يػى ػٍن ػبى ػرم
تىػ ٍخطيًر

(")1الٍ ًػمٍرقى يم" :ال ىقلى يم ،ك"الٍ يػمىرق يم" الكاتب ،كيقاؿ" :الٍ يػمىرق ين" (لساف العرب)248/12

()2الظاىر أنو يقصد ىنا جريدة "الشهاب" اليت أسسها اإلماـ عبد اٟتميد بن باديس سنة ،1925
كاستمرت إٔب غاية رمضاف  1347ىػ فيفرم 1929ـ ،لتتحوؿ إٔب ٣تلة شهرية علمية ىدفها أف يرقي
ا١تسلم اٞتزائرم ،كمبدؤىا ُب اإلصالح الديٍت كالدنيوم ىو" :ال يصلح آخر ىذه األمة إال ٔتا صلح بو أك٢تا"
كاستمر صدكرىا إٔب اندالع اٟترب العا١تية الثانية فتوقفت ُب سبتمرب ( .1939آثار ابن باديس)85/1
اجةه" سريعة( .غريب اٟتديث للحريب
تاج" ك"هتىي ىج" :ثار ،كناقة " يم ٍهتى ى
( ")3يم ٍهتى ى
اجة" سريعة كثائرةٍ " ،اى ى
 ،92/10/3الصحاح .)352/1
"ج ىال ًك ىذ نة" :سراعا ،ك" ً
االجلًيواذي" السرعة ُب السَت( .لساف العرب.)482/3
االجلواذ" ك" ٍ
ٍ
ى
"الد ىىب" ج " :ىدبىاة" كىو اٞتراد قبل أف يطَت ،كقيل :ىو أصغر ما يكوف من اٞتراد كالنمل( .لساف
العرب)248/14

"يىػٍنػبىػ ًرم" :يعًتض .كىو ُب كل ىذا يصور سرعة كشدة ٣تيئهم إليو ،حىت إهنم كاٞتراد ُب ذلك.
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ىكىى ىذا

يى يشب
ييىالقًي
ىحالًنفا

صب
فىػ ىه ىذا يى ي
ىكىى ىذا يي ىساقًي ىكىى ىذا
ت يم ٍعتى ًذ نرا
فى ىما ًزلٍ ي
ً
ت لىئ ٍن ىرأىيٍ ي
ىحلى ٍف ي
ت عيٍنػ ىوانىوي
اؽ لًػي ًم ٍن أى ىذل
ىجىزاءن لػً ىما ىس ى

س ىع ٍن أى ٍخىزًر
ىكىى ىذا يي ىشا ًك ي
بًىو ٍج وو ىعلىى الٍ يػم ٍلتىػ ىقى أىٍم ىع ًر
لًػ ىم ٍن لىػ ٍم يىػ ٍق ًد ٍر ىكلىػ ٍم يىػ ٍع ًذ ًر
ت بًًو الن ىار ًُب الٍ ًػم ٍج ىم ًر
ىسج ٍر ي
ىكىما ىجر ًم ٍن تيػ ٍه ىم ًة لًٍل ػبى ػ ًرم
() 1

ذكرى  8ماي([)2م ٍشطيور الٍب ًس ً
يط]
ى
ى
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ًذ ٍكىر ىاؾ يىا يىػ ٍويـ
إً ٍذ أىقٍػبى ىل الٍ ىق ٍويـ
يىا يىػ ٍويـ لىػ ٍم تي ٍش ًر ٍؽ
أىؿ( )3الض ىحى يمغٍ ًر ٍؽ
ًذ ٍكىر ىاؾ يىا يىػ ٍويـ
اد ًُب النػ ٍوًـ
تىػ ٍعتى ي

تىػ يحز ًُب ٍاألى ٍح ىشا
ش تى ىال ىك ٍح ىشا
ىك ٍح ه
ك
س ىعلىى ًمثٍلً ٍ
ىش ػ ٍم ه
ك
ىكالٍ يػم ٍلتى ىجى يم ٍهلً ٍ
ىال تىأٍتىلًي ىح ٍوىما
النػ ٍوىما
فىػتىطٍيرىد

ً
س" أف ينظر بإحدل عينيو كٯتيل كجهو ُب شق العُت اليت ينظر هبا كيكوف ذلك ًخٍلقة
س" "الش ىو ي
(")1يي ىشاك ي

العور ،قاؿ الشاعر(هتذيب
شاكس" إظهار ذلك ،ك"أ ٍ
ىخىزر" األعور شديد ى
كيكو يف من التكرب كالغضب ،ك"الت ي

اللغة ،92/7احملكم:)112/8

ت ىكما ًيب ًمن ىخىزٍر
إً ىذا ىٗتى ىازٍر ي
()2آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.331/3
(")3األىؿ" اللمعاف ،يقاؿ" :أىؿ ،يىئًل ،أىال" إذا ١تع( .مقاييس اللغة)18/1

ُت من ىغ ًٍَت ىع ىوٍر
ت الٍ ىع ٍ ى
ٍب ىك ىسٍر ي
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.18
.19
.20
.21
.22

يع( )1الٍػ ًح ىمى فًي ىكا
ًر ى
ف ىعافًي ىكا
لىػ ٍم يػي ٍع ى
ً
ت لىػم ٍو
ف ى
يك ٍاعتىػىر ٍ
أيم ػ ػ ػ ػ ػ ٍو
فىػ ػ ػ ىقػ ػ ػتىػ ػ ػ ػليػ ػ ػوا
صنرا
ىساقى ٍ
ت لىػ يه ٍم نى ٍ
ىك ىم ٍن فى ىدل ٍاألى ٍسىرل
لىػ ٍه ًفي ىعلىى ىىا وك
ىغا وك
قى ٍد
تىػلوي
ً
ض ٍع
لىػ ٍهفي ىعلىى يم ٍر ى
ض ٍع
ىما ىخب أىٍك أىٍك ى
ب
ىمسٍتوي
الش ٍع ي
ض ىحى
أى ٍ
فى ىمسٍتوي
يىا يىػ ٍويـ ًذ ٍكىرا ىكا
اؼ ىم ٍسىرا ىكا
لى ٍو طى ى
أى ٍح ىسا ىكا
ت
ىزىر ٍع ى
نىػٍن ىسا ىكا
ف
فى ىكٍي ى

ىك ٍاألى ٍى يل ًُب ىغ ٍفلى ٍو
ًط ٍف نال ىكىال ًط ٍفلى ٍو
()2
ىرٍىطنا ًم ىن الش ٍم ً
س
أى ٍحػ ػ ػيىػ ػ ػٍتػ ػ ػ يهػ ػ ػ يمك أىٍمػ ػ ػ ً
س
بًالٍ ىك ٍس ًر
ىج ىازٍكهي
ات ًُب ٍاألى ٍسر
فىػبى ى
ىعلىى ىش ىفا الٍعي ٍم ًر
لًلص ٍد ًر
فى ىخر
ت أيم ٍو
قى ٍد عيفىر ٍ
إًال الش ىقا أىم ٍو
ً
الع ٍسىرا
ف ى
يك الٍيى يد ى
ىكالٍعي ٍسىرل
بًالضر
لىػ ٍم تىػٍبػىرًح الٍبى ىاال
ً
ص ىاال
بًاللٍيث ىما ى
الص ٍد ير
ىمٍنبىتيػ ىها
إًنا إًذنا غي ٍد ير

ع" يقاؿً " :ريع" فالف "ييراع" إذا فزع.
يع" بالبناء للمفعوؿ أم "فى ًز ى
(ً ")1ر ى
(")2مشٍس" ،ككذلك " يمشيس" ج " :ىمشيوس" كىو الرجل ال ىع ًسر ُب عداكة شديد ا٠تالؼ على من عانده،
كمنو قوؿ األخطل(احملكم:)6/8
ظم الن ً
الما إذا قى ىديركا.
الع ىد ىاكةً ىحىت يي ٍسىتػ ىق ىاد ى٢تيٍم
اس أ ٍ
س ى
ىح ن
كأ ٍىع ي
يمشٍ ي
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ُّ
سكت

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

()1
 ...وقلت (ىدية إلى حماة العروبة بالمغرب األقصى) [الط ًويل]

ىس ىكت ،فىػ ىقاليوا :يى ٍدنىةه ًم ٍن يم ىسالًػ وم
كبػُت اختً ىال ً
ؼ النطٍ ًق كالس ٍك ً
ت لًلنػ ىهى
ىىٍ ى ٍ
ى
اؾ ىساكًننا
ىكىما أىنىا إًال الٍبى ٍح ير يػىٍل ىق ى
كما ًُب س يك ً
وف الٍبى ٍح ًر ىمٍن ىجاةي ر ًاس و
ب
ي
ىى
ى
ىكًٕب قىػلى هم آلىٍي ي
ت أى ٍف ىال أىيمدهي
ىجىرل ىسابًنقا ًُب الٍػ ىحق ظى ٍمآ ىف ىعائًنفا
يسدده ع ٍقل رسا فىػو ىؽ ربػوةو
ي ى يي ى ه ى ى
ٍ
ىٍ ى
ً
ص ًر ييرهي
ص ػ ػر ى
حر ى
إًذىا ىما اليىػىراعي الٍ ػ ي
ؼ فًػ ػٍتػ ػنى ػ ػةو
كًمن سيئى ً
ات الد ٍى ًر أى ٍح ىال ي
ى ٍ ى

ت ،فىػ ىقاليوا :ثػىورةه ًمن مػحا ًر ً
ب
ىكقيػلٍ ي
ٍى ٍ ي ى
اؿ ظيني و
وف كا ٍشتًباهي مسا ًر ً
ب
ىمػ ىج ي
ى ى ىى
ً ً () 2
وؿ الٍغى ىوارب
اشا ىم يه ى
ىكيىػ ٍل ىق ى
اؾ ىجي ن
ً
صمةي سا ًر ً
ب
ىكىال ًُب ٍارتًػ ىج ً
اج الٍبى ٍح ًر ع ٍ ى ى

بًىفٍت ًل موا ور ،أىك بًػ ىخٍت ًل موا ًر ً
ب
ٍ
ىى
يى
ً ً () 4
ًألى ٍم ىواهً يدنٍػيىاهي الثػىرا ًر الز ىغارب
ً
ً
ُت التجا ًر ً
ب
م ىن الٍعي ٍم ًر ،ىرك ىاىا ىمع ي ى
ً
اطل الٍ ػها ًرم بًػم ٍهج ًة ىىاً ً
رب
نىػ ىجا الٍبى ي ى
ي ى
() 3

ً ()5

ود يى يمك إً ٍح ىدل الرىزايىا الٍ ىك ىوا ًرب
يك يج ي

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.426/3
( ")2ىجياش" صيغة مبالغة من اٞتيشاف كىو ا٢تيجاف" ،جاش" البحر " ىجٍي نشا" ىاج فلم يستطع ركوبو.
(هتذيب اللغة ،93/11احملكم.)497/7
" ىغ ىوا ًرب" ج " :ىغا ًرب" أعلى ا١توج ،ك"غارب" كل شيء أعاله( .هتذيب اللغة)510/5 ،119/8
( ")3ىخٍتل" خداع ،يقاؿ " :ىخىتػلىوي ك" ىخاتىػلىوي" أم خدعو ،ك"الت ىخاتيل" التخادع( .احملكم.)151/5
فحولت ا٢تمزة كاكا( .هتذيب اللغة)187/15
" ىم ىوا ًرب" داىية؛ مأخوذة من اإلرب كىو الدىاء ،ي
ً
ُت
العُت "تىػثيػر ،ثػىىر ىارة" ،ك ىع ٍه
(")4أىٍم ىواه" ٚتع قلة لػ"ماء" ،كيقاؿ ُب الكثرة "مياه"" .ثىرار" غزيرة ،يقاؿ" :ثػىرت" ى
"ثػىرةه" غزيرة الٍ ىػماء( .هتذيب اللغة.)43/15
ب" كثَت ا١تاء( .احملكم ،84/6لساف العرب)451/1
ب" ج" :ىز ٍغىرب" " ،ىٍْتهر ىز ٍغىر ه
"ىزغا ًر ي
(")5الىرىزايىا" ج :الٍ ىػمٍرًزئىة" ك"الرًزيئىة" كىي الػمصيبة ،كٕتمع أيضا على "أ ٍىرزاء" (احملكم ،75/9لساف

العرب" .)170/13الٍ ىك ىوا ًرب" من "ال ىكٍرب" كىو اٟتزف.
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ً
ً
ً
ب نًٍق ىم وة
ىكم ٍن قىػلىمي انٍػ ىهل ٍ
ت ىس ىحائ ي
ك الٍعجز كانٍػه ً
ً
ضي
س ىال يىػ ٍقعي ٍد بً ى ٍ ي ى ى
فىػيىا نىػ ٍف ي
حر ىع ٍن ىذ ٍكًد يم ٍعتى ود
ىحىر هاـ قيػعي ي
ود الٍ ػ ي
وت الٍ ػحر ىعن ىعس ً
ف ظىااًػ وم
ىكبى ٍس هل يس يك ي ي ٍ ٍ
ً
ً ً
اىةن
ب السوء قىػ ٍومي ىس ىف ى
يي ىسم ين ذئٍ ى
ً
ضعف نى ً
اصنرا
ىكىما ىكا ىف يجٍن يد اهلل أى ٍ ى ى
ًو ()4
ًً
ً
"مارد"
ىكم ٍن يجٍنده ىما ىحط أى ٍس ىو ىار ى

ىعلىٍي ًه ٍم بًىو ٍد وؽ ًم ٍن ًسػ ػ ًم ًاـ
بًنيصرةً إًخو واف ك ىغو ً
ث
ى ٍ
ٍى
ٍى
رمى ىكل ىذكود ًُب الٍبً ىال ًد بًػ ىخا ًر ً
ب
ٍ
ىى
و ً ً ً ً ً ً () 1
ضارب
ىرىمى يكل ىجٍنب ل ٍلعبىاد ب ى
ً ً ()2
بًػ ىما ىجب ًمٍنػ يه ٍم ًم ٍن ىسنى واـ ىك ىغارب
ً ً ()3
ً ً
ضارب
يل الٍ ىػم ى
ىكىال ىسٍيػ يفوي الٍ ىػماضي ىكل ى
ً ً ً ()5
ُت "ب ػ ىمأٍرب"
صنى ىع ال ىفأٍ ير الٍ ىػم ًه ي
ىكىما ى
الع ىقا ًر ً
ب
ى
أىقىا ًر ً
ب

ف" السَت بغَت ىداية كال علمٍ ،ب نقل إٔب الظلم كاٞتور( .لساف
الع ٍس ي
(*)1بى ٍس هل :حراـ .اىػ " ى
العرب ،245/9تاج العركس)157/24
(")2اٞتىب" استئصاؿ السناـ من أصلو( .هتذيب اللغة )72/10ك"غارب" غارب الشيء أعاله.
(")3السيف الٍػم ً
اضي" أم القاطع " ،ىكلًيل" أم غَت قاطع.
ي ى
("*)4مارد" قصر منيف ضرب بو ا١تثل" :تػى ىمرىد ىما ًرهد ىك ىعز ٍاألىبٍػلى يق".اىػ
اٞتىٍندؿ ،كاألبلق :حصن للسموءؿ بن ىع ًاديا ،قيل :كصف باألبلىق ألنو بٌت
كمة ٍ
قاؿ ا١تيداين :مارد :حصن يد ى
من حجارة ٥تتلفة األلواف بأرض "تىػٍيماء" ،ك٫تا حصناف قصدهتما "الزباء" ملكة اٞتزيرة فلم تقدر عليهما،
كعز :معناه غلب من ىعز يػى يعز،
فقالت٘ :ترىد ه
كعز األبلق ،فصار مثال لكل ما يعز كٯتتنع على طالبو ،ى
مارد ى
ك٬توز أف يكوف من ىعز يىعًز٣( .تمع األمثاؿ)126/1
("*)5ما ًر ً
ب"سد معركؼ باليمن ،ترتب عن اختاللو سيل العرـ ا١تذكور ُب القرآف ،كىو ُب منازؿ سبأ.اىػ
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
و
ً
و
ً
ً
قاؿ تعأب" :لىىق ٍد ىكا ىف ل ىسبىإ ُب ىم ٍس ىكنه ٍم آيىةه ىجنتىاف ىع ٍن ىٯتُت ىكمشىاؿ يكليوا م ٍن رٍزؽ ىرب يك ٍم ىكا ٍش يكيركا لىوي بػىٍل ىدةه طىيبىةه
ضوا فىأ ٍىرسٍلنىا ىعلىٍي ًهم سٍيل الٍ ىع ًرًـ كبدلٍنى ي ً ً
ً
اٌب أي يك ول ٜتىٍ وط ىكأىثٍ ول ىك ىش ٍي وء ًم ٍن
ىكىر ٌّ
ىى
ب ىغ يف هور  -فىأ ٍىعىر ي ى
اى ٍم ّتىنىتػٍيه ٍم ىجنتىػ ٍُت ىذ ىك ىٍ
ٍ ى ى
ً
ً
اى ٍم ًٔتىا ىك ىفيركا ىكىى ٍل ي٧تىا ًزم إًال الٍ ىك يف ىور" كذكر أىل التفسَت أف اهلل تعأب ١تا أراد عقاهبم
ًس ٍد ور قىل ويل  -ىذل ى
ك ىجىزيٍػنى ي
بالسيل العرـ ،بعث على السد "الفئراف" ،كذكركا أهنم كانوا ٬تدكف ُب كتبهم أف سبب خراب ىذا السد ىو
الفأر ،فكانوا يرصدكف عنده القطط ،فلما جاء القدر غلبت الفئرا يف القطط ،كدخلت إٔب السد فنقبتو ،فاهنار
عليهم( .تفسَت ابن كثَت٣ ،503/6تمع األمثاؿ ،275/1حياة اٟتيواف الكربل)417/1
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كًمن جٍن ًدهً
ى ٍ ي
ىكتىػٍن ىحط ًُب

اؿ
يىػنى ي
ىر ىعى

ٍاألى ٍخ ىال يؽ تى ٍس يمو بًأيم وة
قىػ ٍووـ فىػيىػ ٍه يوك ىف ًمثٍ ىل ىما

اد إً ىٔب الٍعيلىى
ب يػي ىق ي
العي ىال ىش ٍع ه
اهلل ًمن عير ً
ب الٍ ىػم ىشا ًرًؽ إً ٍخ ىوةن
ي ٍ ٍ

تىػ ىوافىػ ٍوا ىعلىى ىد واع ًم ىن الٍ ػ ىحق يم ٍس ًم وع
() 2
ض هار ىكفًضةه
س ىم ًإب ىال ني ى
يى ػ يمك ىرأٍ ي
ً
ص ىفى الٍ يػم ٍرًكم لًػغيػلتً ػي
ىكيى ٍم ىم ٍوًردم ٍاألى ٍ

و ً ً
اؾ م ىقا ًر ً
ً
ب
إ ىٔب أيفٍ ًق ىس ٍعد للس ىم ي
ُت ًمن م ٍهول النج ًوـ الٍغىوا ًر ً
ب
ي
ى
تىػىرل الٍ ىع ٍ ي ٍ ى ى
() 1

بًنى ٍشوا ىف ًمن نىػ ٍه ًر الٍػمجرةً ىشا ًر ً
ب
ىى
ٍ
ى
ادكا فى ىدكل صوتيػهم ًُب الٍػمغىا ًر ً
ب
تىػنى ى ٍ
ى
ىٍ ي ٍ
ككفػوا بًنى ٍذ ور ًُب ًذم ًاـ ٍاألى ىعا ًر ً
ب
ى
ىى ٍ
ىكيى ٍم ًربٍ يح
ت
إًذىا ىكد ىر ٍ

أى ٍع ىم ًإب ىكنػي ٍج يح ىم ًآرًيب
"أيـ الٍػ ًخيىا ًر"( )3ىم ىش ًارًيب

٧تم.
(")1الس ىماؾ" :ه
ً
ً
ضهر".
ض هار" ك"أىنٍ ي
ضير" للذىب كالفضة ،لكن غلب على الذىب ،كٚتعو" :ن ى
ضار" ك"النضَت" ك"األىنٍ ى
(")2الني ى
(الصحاح ،829/2احملكم)180/8
("*)3أـ ا٠تيار" كنية اصطلح األدباء ُب اٞتزائر من أبنائنا العاملُت على تكنية فرنسا هبا ،أخذا من قوؿ أيب
النجم الراجز:

صنى ًع
ت أيـ الٍػ ًخيىا ًر تىد ًعي
صبى ىح ٍ
ىعلىي ىذنٍػبنا يكلوي لػى ٍم أى ٍ
قى ٍد أى ٍ
ككجو ىذه التكنية أهنا كانت تتجٌت علينا ،كٗتلق لنا من الذنوب ما ٓب نصنعو ،كلما أرادت إٟتاؽ األذل

بنا.اىػ

كىذا البيت نسبو سبويو(الكتاب )85/1أليب الن ٍجم العً ٍجلً ٌي ،كاٝتو الفضل بن قي ىدامة ،نبغ ُب العصر
األموم ،ككاف ٭تضر ٣تالس عبد ا١تلك بن مركاف ككلده ىشاـ ،ككاف مشهورا بأراجيزه ،كأـ ا٠تيار ىذه ىي
زكجتو( .الشعر كالشعراء ،588/2خزانة األدب)636/1
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السلطان محمد بن يوسف
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ت
آلىٍي ي

بًالٍػ ىحظىائًًر

الٍػ يم ىستػىرٍه

ىكالٍ ىك ٍعبى ًة الٍػ ىجلًيلى ًة الٍػ يمطىهىرٍه
اعظى ً
وؽ الو ً
ً
ات الٍػ يمٍن ًذ ىرٍه
إنػي أى يس ي ى
نى ً
يم يذكىرٍه
لًىق ٍوًمنىا
اص ىحةن
ًم ٍن ىخابً وط ًُب الظ ٍل ىم ًة الٍػ يم ٍعتى ًكىرٍه
ىك ىعابً ود لًلن ٍج ىم ًة الٍػ يمٍن ىك ًد ىرٍه
ً
ًً
ُت ( ) 2ىج ٍوىىىرٍه
إًف أىم ىَت الٍػ يم ٍسلم ى
كنيس ىخةه ًمن أى ىد و
ب يمػ ىحرىرٍه
ٍ
ى ٍ

ىك ٍاآل ًم

[الرجز]

ًُب

ض ًة
ىكالرٍك ى

يرقيوقً ىها

الش ًري ىف ًة

يم ىسطىرٍه
الٍػ يمنىػ ىوىرٍه

يمػ ىحذ ىرٍه
ىر ًاد ىعةن
ص ًاد ىعةن
ى
ك ًاسػمةن بًالٍػه ً
وف يكل نى ًكىرٍه
ي
ى ى
ىكىكا ًرود يس ٍؤىر الٍػ ًميىاهً الٍ ىك ًد ىرٍه
دلًيليها الٍػحق ،كمن يػٍن ً
ف يىػىرٍه
ص ٍ
ى ى
ى ىى ٍ ي
صوىرٍه
ص ىورةه ًم ٍن
يخلي وق يم ى
ىك ي
ىكقًطٍ ىعةه ًم ٍن ًح ىك وم يم ىقرىرٍه

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.583/3
* نشرت ُب العدد  147من جريدة «البصائر» 19 ،مارس سنة .1951
السلطان محمد بن يوسف ،ىو ملك ا١تغرب ٤تمد ا٠تامس ،كلد سنة (1327ىػ )1909/كتوُب سنة
(1381ىػ )1961/بفاس ،تؤب ٦تلكة ا١تغرب سنة 1346ىػ ،1927/ساند اٟتركات التحررية ا١تغاربية
فنفتو سلطات الفرنسية إٔب مدغشقر ،كقد ٖتدث عنو اإلبراىيمي طويال ُب ا١توضع ا١تشار إليو من اآلثار.
ً
ًً
ُت" كاف ىذا اللقب يطلق على سالطُت ا١تغرب من ا١ترابطُت ،كأكؿ من يدعي بو ىو
(")2أىم ىَت الٍػ يم ٍسلم ى
السلطاف يوسف بن تاشفُت أبو يعقوب اللمتوين (410ىػ50-ىػ)( .تاريخ اإلسالـ،832/10
األعالـ)222/8
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ىكقىطٍىرةه ًم ىن الٍػ يه ىدل يمٍن ىح ًد ىرٍه
ً
ب ىعلىى الٍػ ىم ىدل يمد ىخىرٍه
ىمنىاق ه
()2
ت أىي ياموي بًأى ىخىرٍه
ىكإً ٍف أىتى ٍ
ثػيم ىجلى ٍونىا
إًنا إً ىذا الٍػ ىح ٍم يد تىػلى ٍونىا يس ىوىرٍه
يس ٍقنىا إًلىٍي ًو
ثػيم ىح ىد ٍكنىا ًُب الٍبىػىرايىا يزيمىرٍه

ًُب الدى ًر ًمن جد الشر ً
اؼ ىحٍي ىد ىرٍه
ٍ ٍ ى
ى
لًػمن ىغ ىدا بػُت الٍػملي ً
وؾ ىم ٍف ىخىرٍه
ىٍ
ىٍ ى ي
()1

ىكالٍػ ىمىرايىا
ىشػ ٍم ىسوي

ص يوىرٍه
ي
ىكقى ىمىرٍه

فى ًمن تىػم ًاـ فى ٍ ً ً
ً
صىرٍه
صىرٍه
ضلو أى ٍف يىػٍن ي
ب ىم ٍوىٔب الٍػ ىم ىوًإب عيٍن ي
ىكىم ٍن ييط ٍ
ٍ ى
ىك ًسيىػىرٍه
استى ٍش ًه يدكا
ف الٍكًىراًـ الٍػ ًخيىػىرٍه
ص ى
ىم ًن اد ىعى ىك ٍ
أى ٍخ ىالقىوي
فى ٍ
ً
كاستىػٍنبًئيوا ًمن الزم ً
ادهي ىك ىسيػىرٍه؟
اف ًغيىػىرٍه
ىك ىسائليوا :ىم ٍن قى ى
ىٍ
ى
ى
()3
ً
ف الزيىػىرٍه
فىالز يير إً ٍف تىػٍن يش ٍدهي ح ٍل ي

يا عصبةن ًُب الٍغىي لىيست م ٍق ً
صىرٍه
ى ي ٍى
ٍى ٍ ي
ىال تىػ ٍفىرًحي إًف الٍغًنىػى ىكالسٍيطىىرٍه

قى ٍد

لىػ ٍم

ً
ت ىع ًن
ىعميى ٍ
يىػٍبػىر ىحا إً ىٔب

الٍػه ىدل كالتب ً
صىرٍه
ى ٍ
ي
الٍػ ىه ىال ًؾ قًٍنطىىرٍه

(")1اٟتىٍي ىدىرة" األسد ،كيشَت بذلك إٔب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو ،القائل غزكة خيرب:
ث ىغاب و
ىكلىي ً
ات ىك ًر ًيو الٍ ىمٍنظىىرٍه
أىنىا ال ًذم ىسػمػٍتػنًػي أيمي ىحٍي ىدىرٍه
ٍ
ى
أيكفًي ًه يم بًالص ًاع ىكٍي ىل السٍن ىدىرٍه

كعلي رضي اهلل عنو ينتسب إليو العلويوف ببالد ا١تغرب عموما ،كمنهم ملك ا١تغرب ٤تمد ا٠تامس( .تاريخ

اإلسالـ ،275/1الدرر الفاخرة ص)139:
(")2بًأى ىخىرةو" أم أخَتا.
(")3ال ًز يير" من الرجاؿ من ٭تب ٤تادثة النساء ك٣تالستهنٝ ،تي بذلك لكثرة زيارتو ٢تن .كاٞتمع "الزيرة".
(الصحاح)674/2
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.22
.23

ىال تىػ ٍمىرًحي إًف الٍػ ىه ىول ىك ٍاألىثػىىرٍه
تى ىسمعًي إًف الليىالًػي يمػ ٍخً ىربٍه
ب الد ٍى ير ىكىك ىأب ًعبىػىرٍه
قى ٍد ىكتى ى
ًً
ُت ىم ٍقبىػىرٍه
ص ىور الظالػم ى
أىف قي ي

ىجالًبىةه يكل البى ىال أىٍك أى ٍكثىػىرٍه
بًأىف أىياـ الصع ً
ود يم ٍدبًىرٍه
ي
ى
كصدقىت رىؤل العي ً
وف ىخبىػىرٍه
يي
ىى ٍ ي
عيمارىىا إً ىٔب الٍػ ىخر ً
اب ىم ٍعبىػىرٍه
ي
ى
()1

ىل لمن أضاع فلسطين عيد؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اف ًُب الٍعً ً
اس ًعي هد كًٕب ى٫ت ً
لًلن ً
يد
ى
ً
ً
اس ىفةن
ىىم التػي لىبًثى ٍ
ت ًُب الٍ ىقٍيد ىر ٍ
ً
كىم أيخ و
ت لىػ ىها بً ٍاألى ٍم ً
ت
س قى ٍد فىنيى ٍ
ىى ٍ
ىكا ىف الٍ ًقياض( )2لىػها ًُب و ً
ت
ص ٍف ىقة عيق ىد ٍ
ى
ى ي ى
جرح ً
اف ىما بىًر ىحا ًُب الٍ ىق ٍل ً
ب ىجس يه ىما
يٍ ى

ت بىػٍيتنا لىوي ًُب الٍػ يمٍبتى ىدا
ذى ىك ٍر ي
إً ٍف ىد ىاـ ىى ىذا ىكلىػ ٍم ىٍٖت يد ٍ
ث لىوي

ىخبىػهر
ًغيىػهر

[البسيط]

فى ىال يػغرنك تىص ًويبًػي كتىصعً ً
يدم
ى ٍ
ى يى ى ٍ
ف كتىػعبً ً
ً
يد
ين ًُب عي ٍس و ى ٍ
قىػ ٍرنا ىكع ٍش ًر ى
يٛتاتيػها بػُت تىػ ٍقتً ويل كتى ٍش ًر ً
يد
ى ى ىٍ ى
ى

ًمن ساس ًة الش ًر تىػع ًريبا بًتػه ًو ً
يد
ٍ ن ىٍ
ٍ ى ى
ود ( ) 3كتىػريكهما لًش ٍقوًٌب م ً
مو
ود
ى ٍ يى ى ى ي
ي
اضُت م ٍشه ً
ً
ً
ود
ًُب يكل ىح ٍف ول م ىن الٍػ ىم ى ى ي
ً()4

ت ىكلىػ ٍم يػي ٍفىر ٍح بًػ ىم ٍوليود
لىػ ٍم يػيٍب ى
ك ىمٍي ه

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.215/4
ً
اض" أم مقايضة كىي ا١تعاكضة(.الفائق ُب غريب اٟتديث كاألثر)239
(")2الٍقيى ي
ود" أم مهلًك" ،أكدل ،يودم" فهو و
(")3م و
مود( .الصحاح)2521/6
ي
ي
(ً ")4غىَت" بكسر الغُت كفتح الياء ٔتعٌت التغيَت ،البيت أليب سليماف ا٠تطايب(العزلة ص ،)71:كقبلو:
ب كًُب قىػوًؿ اب ًن مسع ً
ً
ً
ود
ىى ىذا الزىما يف الذم يكنا ي٨تىذيرهي ًُب قىػ ٍوؿ ىك ٍع و ى ٍ ٍ ى ٍ ي
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()1

[يا ابن اليمن]
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

() 2

أى ٍخ ىٌت الزىم ٍن
ش الش ىقا لىػ ػ ػ ػ ػ ػ ىها
ىجٍي ي
صوبىةن بًػ ػ ػ ػ ػ ىال ثىػ ػ ػ ػ ػ ػ ىم ػ ػ ػ ػ ػ ٍن
ىم ٍغ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ىعلىى

الٍيى ىم ٍن
ىك ىم ٍن

ىال تىػ ػ ػ ػ ػ ٍق ػ ػ ػ ػ ػىرأى ٍف
ىس ٍل ىسٍيػ ىف ىها
ىال نى ً
اصهر ىال يم ٍؤتىػ ىم ٍن
يج ٍد بًالد ىما ًم ٍن ىغ ًٍَت ىم ٍن
ت( )6ىع ىد ٍف؟
يىا ذىا ىج ىدف أيٍػنى ٍ
ىال تىػ ٍع ػ ػ ػ ػ ػلى ىم ٍن
بًيى ًد ىم ٍن؟

() 7

فىػ ٍه ىو الٍػ ىح ىوا ىكٍى ىي الٍ ىف ىد ٍف
() 8
قىػ ٍر يف البى ىال فً ىيها ىش ىد ٍف

[٣تزكء الرجز]

صابنا بًػ ػ ػ ػ ػ ػ ىم ٍن
أىبٍ ىدلىػ ىها ى
ىم ٍه ػ ػ ػ ػ ػ يزكلىةن ىع ػ ػ ػ ػ ػلىى الس ػ ػ ػ ػ ػ ىم ٍن
() 3

ورىى ػ ػ ػ ػ ػا ىال تىػ ٍف ػ ػ ػ ػ ػ ىه ػ ػ ػ ػ ػ ىم ٍن
يد ٍستيػ ػ ػ ػ ػ ي
()4
ً
ت لًػ ػ ػ ػ ػ ػ ىم ٍن؟
ىس ٍل سي ىف ىها أىنٍ ى
() 5
أى ٍغ ًربىػ ػ ػ ػ ػةن ىع ػ ػ ػ ػ ػلىى ًد ىم ػ ػ ػ ػ ػ ٍن
عي ٍد لًٍل ًح ىمى يىا ابٍ ىن الٍيى ىم ٍن
إً ٍف لىػ ٍم تى يذ ٍد
ت
كح ىجنى ٍ
ير ه

ىعٍنػ ىها فى ىم ٍن؟
ىعلىى الٍبى ىد ٍف

ىشر الىػ ىم ىال لىػ ىها ىس ىد ٍف
يىا نىائًينا ىال تىػٍبػ ىع ىد ٍف

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.527/3
ىذه األبيات ضمن مقاؿ بعنواف :سجع الكهاف.
ىخ ىٌت" عليهم الدىر :إذا أىلكهم( .هتذيب اللغة )239/7
( ")2ىخنىا" الدى ًر :آفاتيو ،ك"أ ٍ
(*)3الصاب[ :شجر] مر ،كا١تن قرين السلول ُب القرآف.
(ً 4
)*سيف البحر بكسر السُت ساحلو ،كالسيف الثاين كاحد السيوؼ كىو معركؼ.
ً
دمنىة" كىي اآلثار.
(")5أى ٍغ ًربة" ج "غراب" كىو من ٚتوع القلة .ك" د ىمن" ج " ٍ
(*)6ذك جدف من أذكاء اليمن .أينت :لغة فصيحة ُب أين االستفهامية.
(*)7اٟتواء :أبيات حقَتة ،كالفدف القصر.
( ")8ىش ىد ىف" أم ق ًوم.
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.11
.12
.13
.14

يا س ً
اىينا
ى ى
ً
ب بى ًل ا ٍش ىه ىد ٍف
ىكىال تىغ ٍ
ً ً () 1
ىال تىػعتى ً
ص ٍر ًُب ىغ ٍَت د ٍف
ٍ
تىػ ٍخ ىشى الرىدل فىػ ٍلتى ٍخلي ىد ٍف

يىا ىكانًينا
يىا ىخ ًام نال ىال تىػ ٍزىى ىد ٍف
ىكىال تي ًد ٍف ىما لىػ ٍم تي ىد ٍف
()2
تىػٍبغًي الٍػ يه ىدل ىعلىى الٍػ يه ىد ٍف
ىال

ىال

تىػ ٍقعي ىد ٍف

تىػ ٍرقي ىد ٍف

()3

غار على أحسابو

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ىغ ىار ىعلىى أى ٍح ىسابًًو أى ٍف تػي ٍمتىػ ىه ٍن
فى ىما ىك ىَن ًُب ًح ٍف ًظ ًو ىكىال ىكىى ٍن
ت ك ٍجوى الٍعر ً
ب ًُب الٍػ ىم ىج ًام ًع
بىػي ٍ
ض ى ى يٍ
اب يكل طى ًام وح ىكطى ًام ًع
فى ىخ ى
ًً
ُت يح ىج ىجا
ت ىسػ ٍم ىع الٍػ يمٍبطل ى
أىٍكقىػ ٍر ى
()4
ىكيمػ ٍخ ًط هئ ًُب ىرأٍيًًو ىم ٍن ىى ٍج ىه ىجا
اؾ ًُب ىكفٍ ود ىكأىم ىكفٍ ًد
ًجٍئػنى ى
اؾ لً ٍألىٍرفى ًاد ىال لًلرفٍ ًد
ًجٍئػنى ى
اؾ ًُب ًٍ
اإل ٍخ ىو ًاف نػيٍزًجي التػ ٍهنًيى ٍو
ًجٍئػنى ى

[الرجز]

حٌّر علىى مػج ًد الٍػج يد ً
كد يم ٍؤتىػ ىم ٍن
ي ى ىٍ ي
سي ه ً
كر الشبىا
ىٍ
ف م ىن الر ٍحػ ىمػ ًن ىمطٍير ي
ص ٍوتىػ يه ٍم إً ىٔب الٍػ ىم ىس ًام ًع
أىبٍػلى ٍغ ى
ت ى
ىك ىغض ًم ٍن ىس ٍوىرتًًو ىكا ٍكتىأىبىا

ور لػي ىج ىجا
فى ٍ
اعتىػىر ي
ضوا بىػ ٍحنرا يىػ يم ي
بًاللي ً
ث جوع ً
اف الٍػ ىح ىشا يملىهبىا
ىٍ ى
ٍ
ىما ًمٍنوي إًال بًالٍ ىع ًزي ًز يىػ ٍف ًدم
ىكلًلثػنىا نى يسوقيوي ىال لًلٍ ًحبىا
ً ()1
ك ُب بػيلى ٍهنيى ٍو
ت ًم ٍن ىعٍي ًش ى
ىال ًزلٍ ى

لدف" بكسر الداؿ اٞترة ،كٚتعها ً
(")1ا ً
"دنىاف"
(*)2ا٢تدف ٚتع ىدنة ،كحياة ا٢تدنة مضلة.
()3آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.412/4
(")4ا٢تى ٍج ىه ىجةي" صوت الرجل إًذا صاح باألسد( .هتذيب اللغة)227/5
(")1البيػلى ٍهنًيىةي" ك"اليرفىػ ٍهنًيىةي" الرخاء كسعة العيش( .احملكم 327/4ك)305/4
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.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

ت ًُب ىخ ٍف و
ض ىكًُب
ىك يد ٍم ى
وؾ ًُب أيفٍ ًق الٍػ ىم ىع ًإب
أىبي ى

يرفىػ ٍهنًيى ٍو
أى ٍس ىع يد

نت ىكوىك و
ب يػي ٍقتىػ ىع يد
لى ٍو أىف ىم ٍ ى ٍ
ىكأىنوي قى ٍد ىسخىر الٍبىػيىانىا
() 1
أىٍك أىنوي قى ٍد ىج ىاكىر الريانىا
ً
ب ًُب الٍػ ىم ًدينى ٍو
ىسػم ٍعتيوي يىػ ٍخطي ي
ًُب موقً و
ف يػيٍن ًسي الٍ ىف ىىت ىخ ًدينى ٍو
ىٍ
ت إًذىا أىٍر ىس ٍلتيػ ىها يػى ًمينىا
لى ٍس ي
ً
س ٍاألىًمينىا
لى ىم ٍن ىد ىع ى
اؾ الٍػ ىحار ى

ىكيكل ىم ٍن ىج ىار ىاؾ ًُب
ًُب يرتٍػبى وة ىع ٍليى ياؤىىا

ض ًل ىكبىا
الٍ ىف ٍ
ص ىع يد
ىال تي ٍ

وؾ إًال
لىػ ىما ٍامتىطىى أىبي ى
فىانٍ ىك ىش ى
ب لىوي
ف الٍغىٍي ي
ً
اح الٍعي يربىا
ىك ىح ىاكىر الٍغير الٍف ى
صى
()2
ً
ضوي ىكًدينى ٍو
ىشٍي ىحا ىف يىػ ٍح ًمي ع ٍر ى
ًً
صوبىا
فى ىكا ىف ىس ٍه نما ل ٍلع ىدل يم ى
ً () 3
بػ ىخائً و
ف ًُب الٍ ىق ٍوًؿ أى ٍف أىمينىا
ى
ما حاد عن ح ً
اؽ الٍػ يه ىدل ىكىال نػىبىا
ى ى ى ىٍ ى

(")1الريٌاف" جبل ببالد طيئٝ ،تي بو ألنو اليزاؿ يسيل منو ا١تاء( .تاج العركس)194/38
الشٍي ىحا يف" الغيورٟ ،تذره على حرمو( .الصحاح)379/1
( ")2ى
ً
ٯتُت ،ىمٍيػننا"
ُت" أم أف أكذب" ،ما ىف ،ي
(")3أى ٍف أىم ى
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الزِرْكلي
خير الدين ِّ

()1

[الكامل]

قال الزركلي :كثَتا ما كاف ينشدين -يعٍت اإلبراىيمي -قولو:
ًم ٍن ىخ ًٍَت ىى ىذا الدي ًن " ىخٍيػ ير الدي ًن"
ين ىخٍيػهر يكلوي ىكأىنىا أىىرل
 .1الد ي
()2

محمد علي جناح محرر باكستان
.1

يىنىا

.2

يىنىا

.3

ت بًالٍػ ًحج ً
اب
س تىو ىار ٍ
ى
ىشػ ٍم ه
ىعلى هم طىىوتٍوي يى يد الٍػ ىمنىايىا

ً
ًً
صفى
يىنىا م ٍن ىم ٍعدف الٍػ ىحق الٍػ يم ى

يىنىا

[الوافر]

تىػغىطى بًالتػر ً
اب
ى
ً ً ً () 3
تىػ ىجل ىل بالٍقىراب

ىكٍنػهز

ف
يىنىا ىسٍي ه
يتًي وم ًُب الٍػجو ًاى ًر ذيك ا ٍغًًت ً
اب
ى
ى
ىى
()4

إلى ولدنا األستاذ عبد الحميد الهاشمي
.1
.2

ً
اجةى عًطٍ ور
يكٍن ى
ت أى ٍى ىديٍػتىنػي يز ىج ى
ً و () 1
أىبًأىنٍػ ىف ً
اس جلق
ىمىز يجوهي

[ا٠تفيف]

تً نيها

ث الن ٍشوتىػ ٍ ً
ُت
يىػٍبػ ىع ي
ى
فىأىتىى بًالٍ ىعبً ًَت يىػ ٍز ىخ ير

ىكفى ٍخىرا
ىز ٍخىرا

()1األعالـ.54/6
()2آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.50/4
محمد علي جناح ( )1948-1876مؤسس دكلة باكستاف ،كييعرؼ فيها بػػ"القائد األعظم" ،كافح من

أجل انفصاؿ باكستاف عن ا٢تند ،كأصبح أكؿ حاكم لباكستاف سنة " .1947كيكيبيديا"
(")3الٍ ًقىراب" غمد السيف ،ك٬تمع على "قيػيرب"
()4آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.401/4
(ً ")1جلق" بالتشديد ككسر اٞتيم كالالـ ،موضع بالشاـ( .الصحاح)1454/4
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ً ( )1
أى ٍـ يرىىب النىػٍيػىربىػ ٍ
ُت قى ٍد ىعل ىمتٍوي
ً
يت ير ٍش ًدم
ىكلى ٍو أىين إًذ ذ ىاؾ أيكت ي
ت أى ٍف يىػ ىمس أينيوفنا
ىك ىٟترٍم ي

ت ىما يىػ ٍف ىعلي الٍ ىعا
ىغٍيػىر أىين فىػ ىع ٍل ي
اؿ
نى ىاز ىعٍتنً ًيو بً ٍاألى يكف ًر ىج ه
()5
ؼ ىكالٍػ ىخلًي ًة ىىفا
ىتريكوا الظ ٍر ى
ىك ىجىزاءي الٍػ ىج ًم ًيل ًذ ٍكهر ىك يش ٍكهر

ص ٍخىرا
ف يػي ٍحًِت الٍػ ىج ىم ى
ىكٍي ى
اد إً ٍف ىمس ى
صٍنتيوي ًُب ىخىزائً ًن الص ٍو ًف ذي ٍخىرا
ي
() 2
أىك ثػيغيورا سود الطو ً
اح ًن بػي ٍخىرا
ٍ ن ي ى ى
() 3
ًصف ي ٍذرك بػنى ً
ات ى٥ت ور ىكى٥ترا
ي ىي ى
() 4
لىٍيس يىأٍليو ىف لًلنػ ىفائً ً
س ىد ٍخىرا
ى
اد ىكالٍ ىعظٍ ًم نىػ ٍخىرا
ىكأىلىػحوا فىػ ىع ى
فىا ٍغنى ًم الٍػ يحسنىػيىػ ٍ ً
ث بًأي ٍخىرل
ُت ىكابٍػ ىع ٍ
ٍ

ب" كتقاؿ بلفظ التثنية "نػىٍيػىربىػ ٍُت" قاؿ ياقوت اٟتموم :قرية مشهورة بدمشق ُب كسط البساتُت أنزه
(")1نػىٍيػىر ي

موضع رأيتو( .معجم البلداف)330/5

(")2بػي ٍخر" ج "أ ٍىٓتىر" ،ك"الٍبى ىخير" ريح كريهة من الفم( .هتذيب اللغة)158/7
ك٥تر أبوىن على
٘تزقها بسرعة ،ى
(*)3بنات ى٥تر :سحائب بيض رقاؽ تأٌب ُب قيػبيل الصيف ،كلكن الرياح ٌ
التوىم ،كما يتوىم الشعراء ُب بنات نعش أف ٢تا أبا ىو نعش ،كيصفونو بأكصاؼ متخيلة منتزعة من

أكصاؼ األبوة الشائعة ُب عآب اٟتيواف ،قاؿ ابن ىانئ ُب فائيتو اليت تساكم ديوانو كلو:
ً
ىكأىف بىٍت نػى ٍع و
ىضلىٍل ىن ُب ىم ٍه ىم وو ىخ ٍش ىفا
ش ىكنػى ٍع نشا ىمطاف هل بًىو ٍجىرىة قد أ ٍ
(*)4دخرا :إىانة كإذالؿ ،كُب القرآف الكرمي " :ىكأىنٍػتي ٍم ىد ًاخيرك ىف".
حب كالسحابة من غَت ماء.
(*)5ا٢تف :خلية الشهد بال عسل كسنبلة الزرع بال ٌ
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()1

إلى ولدي األديب عمر بهاء الدين األميري
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ً ً
ً
لى ى
ك الٍػ ىخٍيػ ير إين ىع ٍن ىكىراتٍشي لىىراحلي
ًً
اعةي الٍػ ىح ىشا
ىستى ٍحملينػي ًُب الٍػ ىجو يم ٍرتى ى
ت الٍػ يم ىٌت ىع ٍن يم ٍستىػ ىهل ًم ىن الٍػ ىحيىا
أى ىد ٍر ي
ًً
ُت أيم وة
س ىذ ىكل بػى ٍ ى
ىكيي ٍس ىقى بو ىغ ٍر ه
ىكلى ًك ٍن ىزىكل ىعٍت ٍاألىىم ًاين أىنػ ىها
تىػ ىقاسػمها ٍاألىعا ًجم بػع ىد اب ًن قى ً
اس ًم
ى ى ى ى ي ىٍ ٍ
ً ً
صابىةه
ىكقى ىاـ بًػ ىح ٍم ًل الدي ًن ف ىيها ع ى
ىسأىذٍ يك يريك ٍم ىكالش ٍو يؽ يػى ٍزىد ياد ىكقٍ يدهي

[الطويل]

ً
ىعلىى ىغ ًٍَت ىما ىكانى ٍ
ت تي ىشد الركاحلي
ً
ً
ً
يىدي ين لىػ ىها الٍ ىقاصي ىكتيطٍ ىول الٍػ ىمىراحلي
ً
اث بًًو قى ٍح ه
يػيغى ي
ط ىكيىػ ٍخ ى
ضر قىاحلي
ً
يػمس يكها ًس ٍل ه ً
يى ى
ك م ىن الدي ًن نىاحلي
ً () 2
بً ىال هد بًػ ىها ىربٍ يع الٍعييركبىًة ىماح يل
ً ()3
اب بًػ ىها الضا ًرم ىك ىغ ى
فى ىذ ى
اب الٍػ ىح ىالحلي
ً () 1
م ىك ً
احلي يه ٍم يىػ ٍوىـ الل ىق ًاء الٍػ ىم ىكاح يل
ى
ً
ً
إً ىذا ما دنى ً
ى ى ٍ
ت م ٍن أىنٍ يدكن ٍ
يسيىا الس ىواحلي

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.403/4
عمر بهاء الدين األميري :قاؿ اإلبراىيمي ُب تقدٯتو ٠تماسياتو :كزير سوريا ا١تفوض ُب باكستاف ،شاعر
موىوب ،رقيق اٟتس ،كجداين النزعة ،خصب الشاعرية ،مستجيب الطبع ،متدفق الطبع ،صادؽ التأمل،
كاسع التخيل ،نظم كثَتا كٓب ينشر شيئا( .اآلثار)83/4

ت" فهي "٦تيٍ ًح هل" ك"أ ٍى٤تى ىل" القوـ ،كزماف
(")2الٍ ىم ٍح يل" انقطاع ا١تطر كيبس األرض من الكإل .ك"أ ٍى٤تىلى ٍ
"م ً
اح هل"( .مقاييس اللغة)302/5
ى
(")3اٟت ىال ًحل" بالضم السيد ًُب عشَتتو ،كٚتعو "ح ً
الحل" بالفتح( .هتذيب اللغة)283/3
ى
ي
ً
ٍحلىة" اآللة اليت
ٍحلىة" بالض ٌم ،كىو كعاء يوضع فيو "ال يك ٍح يل" قاؿ الزبيدم :ك"الػ يمك ي
(")1الػ ىمكاحل" ج "الػ يمك ي
ً
ٍحلى ًة العُت
يضرب هبا بندؽ الرصاص ُب لغة ا١تغاربة ،كىو يرمي بػػ"الػ ىمكاح ًل" ،قاؿ :كىو ٣تاز؛ شبهت بػ يمك ي
"مك ٍحلىة"
١تا فيها من السواد( .تاج العركس ،)323/3كال تزاؿ تستعمل فالعامية بلفظ :ي
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إلى الدكتور فاضل الجمالي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

الٍػ ىج ىم ًإب
ت
بىػ ٍرقًيىةي
تى ى
ضمنى ٍ
إً ٍذ لىٍيس ًم ٍن ىمراتً ً
ب الٍ ىك ىم ًاؿ
ى
ى
ف ىكىال تيػبى ًإب
أى ٍف تى ٍدعي ىو الضٍي ى
ً
احتً ىف ًاؿ
تىع يدًين إً ٍف يزٍر ي
ت بً ٍ
بً ىش ٍر ًط أى ٍف أىيز ىكر ىكالٍػ يم ٍحتى ًاؿ
تىػ ٍح ىسبينًػي ًط ٍف نال ًم ىن ٍاألىطٍ ىف ًاؿ
يػخ ىدع ًُب الٍػموج ً
ود بًالٍ يم ىح ًاؿ
يٍ ي
ىٍ ي
ً
ض ًاؿ
يىا ىح ٍ
ضىرةى الد ٍكتيوًر ذم ا ٍألىفٍ ى
ً
م ًُب ىمػ ىج ًاؿ
ىكىال تيػجيلي الرأٍ ى
ىى ىذا ال ًذم تىػ ٍرًم ًيو بً ًٍ
اإل ٍ٫تى ًاؿ
ض ىحى ًم ىن ٍاألىبٍطى ًاؿ
ىى ىذا فىػىت أى ٍ
م ىرىمى ٍاآل ىراءى بً ًٍ
اإلبٍطى ًاؿ
ىرأٍ ه
كجرأىةه ىكاللي ً
ث ًُب الصيى ًاؿ
ٍ
ى يٍ

()1

[الرجز]

لى ٍفظنا ىخ ىال ًم ٍن ىرٍكنىًق الٍػ ىج ىم ًاؿ
ً
ً
ً
ص ًاؿ
س م ٍن ىمػ ىحاس ًن الٍػخ ى
ىكلىٍي ى
ً
بً ًٍ
اإل ٍج ىال ًؿ
يق
ىرفًيىػ يقو
الٍػ ىحق ى
ىك ًٍ
اإلقٍػبى ًاؿ
بًالٍبً ٍش ًر
يمتىػو وج
ىك ًآم ون ًم ٍن تىابً وع أىٍك تى ًاؿ
بًاللطٍ ً
ىكبًالدىال ًؿ
ف
اد
صي
يي ى
كيػ ٍؤثً
س ىعلىى الٍعًيى ًاؿ
ف
ػ
ن
ال
ر
ٍ
ىي
ي
ى
ك ىال تىػ ٍعبىأي بًالر ىج ًاؿ
ىما لى ى
ًم ٍن قىػٍب ًل إًقٍ ىد واـ ىعلىى ٍاألىفٍػ ىع ًاؿ
ىك ًٍ
اإل ٍج ىال ًؿ
أى ىحق بًالتػ ٍع ًظي ًم
ض ًل ىعلىى الر ىج ًاؿ
ىكىز ىاد ًُب الٍ ىف ٍ
ىك ىع ٍزىمةه ىكالنا ًر ًُب ا ٍشتً ىع ًاؿ
ىكً٫تةه ىكالن ٍج ًم ًُب التػ ىع ًإب

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي* .404/4مداعبة من اإلماـ إٔب صديقو الدكتور ٤تمد فاضل
كجهها إليو ببغداد ،دكف إشراؾ األستاذ الفضيل الورتالين .اىػ
اٞتمإب بعد دعوة ٌ

محمد فاضل الجمالي ( :)1997-1903مفكر كمؤلف عراقي ،شغل عدة مناصب علمية كحكومية،

منها رئاسة كزراء العراؽ خالؿ عامي .1954-1953
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ً
ص ًاؿ
ىما ىز ىاؿ يم ٍذ ىشب ىعلىى الٍف ى
حربا علىى الط ٍغي ً
اف ىكالض ىال ًؿ
ى ٍن ى
ى
سهما م ً
صيبنا ًُب ىح ىشا ٍاألىنٍ ىذ ًاؿ
ىٍن ي
دع يمػ ٍحتى ًاؿ
ؼ يكل ىخاً و
يىػ ٍق ًذ ي
ً
ص ًاؿ
ىماضي الشبىا يمػ ىحد يد الن ى
ً
ت ذيك ٍاألى ٍع ىم ًاؿ
أىتىػ ٍرتىضي ىكأىنٍ ى
بًأى ٍف يػرك ىؾ م ً
اضينا ًُب الٍػ ىح ًاؿ
ىى ٍ ى
ىك ىعاكً نفا ًُب الد ىم ًن الٍبىػ ىوًإب
ً
مٍنتى ً
يجه ًاؿ
صبى وة
صنرا
لعي ٍ
ي
ً ()1
يىا يسوءى ىحظ الٍيى ىم ًن الٍػ ًم ٍح ىالؿ
ىكىٓتٍ ىس ىها ًُب الٍ ىوٍزًف ىكالٍػ ًم ٍكيى ًاؿ

ؼ اليي ٍم ىٌت ًم ىن الش ىم ًاؿ
ىك ىعىر ى
ص ىال ًح ىك ًٍ
ًس ٍل نما ىعلىى ًٍ
اإل ٍٚتى ًاؿ
اإل ٍ
ً ()1
ًمثٍل ًشه ً
اب الر ٍج ًم ًُب الث ىالؿ
ى ى
ً () 2
ىكلىػ ٍم يػىىزٍؿ يىػ ٍخ ًط ير ىكالرئٍػبىاؿ
ً () 3
ً ً
ض ػ ػ ػاؿ
يم ػ ػ ػ ىه ػ ػ ػي ػ ػ ػأه للذ ٍكد ىكالػ ػ ػنػ ػ ػ ى
ً ً
ك الٍعر ً
ب ىكذيك ٍاآل ىم ًاؿ
ل ىق ٍوم ى ي ٍ
ً
ب ًُب ٍاألىطٍ ىال ًؿ
ىكىكاق نفا تىػٍن يد ي
تىػٍب ًكي ىعلىى عيما ًرىىا الٍػ ىخ ىوًإب
صيػىرىىا الظ ٍل يم إً ىٔب الزىك ًاؿ
ى
ت لًٍلفا ًؿ
ىك يش ٍؤىم ىها إً ًف انٍػبىػىر ٍ
ك ىغبػنىػها ًُب الٍػح ًاؿ كالٍػم ً
آؿ
ى ٍى
ى
ى ى

(")1الث ىال ًؿ" ا٢تالؾ( .العُت ،216/8مشس العلوـ)804/2
( ")2ىخطىىر" الرجل ٍاىىتػز ُب مشيو كتبخًت ،كأصلها٥( .تتار الصحاح ص.)93:

ً
يل" با٢تمز كتركو ،كفالف "يػىتىػىرأٍبى يل" أم ييغًَت على الناس
الرآبيل" ك"الريىاب ي
ك"الرئٍػبىاؿ" األسد ،ك٬تمع على " ي

كيفعل فعل األسد( .الصحاح  ،1704/4النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر)191/2
ً
ً
صل" كىي حديدة السهم كالسيف كالسكُت ك٨توه.
طرؼ ،ك"نصاؿ" ج "نى ٍ
( ")3ىماضي حاٌد" ،الشبىا" ال ى
(التقفية ُب اللغة ص ،92 :لساف العرب)662/11
(")1الٍػ ًمح ىالؿ" األرض الػمػخ ً
ػصبة اليت ييكثر الناس اٟتيليوؿ هبا .قاؿ األىزىرم :ال يقاؿ ٢تا "ً ٍ٤تالؿ" ىحىت ٘تيًٍرع
يٍ
ٍ
كٗتٍ ً
صب كيكوف نباهتا ناجعا للماؿ( .هتذيب اللغة)284/3
ي
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أى ٍف ىكا ىف ًمثٍل فى ً
اض ًل الٍػ ىج ىم ًإب
ي
كر ً
كفً ٍك ًرهً
الٍػ ىجو ًاؿ
كح ًو
ى
ىي
ىم ٍن ىشد ىىا بًأىٍكثى ًق ٍاألى ٍحبى ًاؿ
ىك ًٍ
اإلقٍ ىال ًؿ
ىك ىس ىام ىها بًالٍ ىف ٍق ًر

ىك ىع ٍه يد ىىا ىكٍى ىو ىعلىٍيػ ىها الٍ ىوًإب
ت فً ًيو ًم ىن ٍاألى ٍى ىو ًاؿ
فى ىك ٍم ىرأى ٍ
كالٍ يكر ً
ب الٍ ىكثً ىَتةً ٍاألى ٍش ىك ًاؿ
ى ى
ط بًالٍ ىوبى ًاؿ
ىكًم ٍن ىكبى واء ًسي ى
ً
اع ًة ٍاألى ٍح ىو ًاؿ
اد م ٍن فىظى ى
ىك ىع ى
ت بىػنيوهي ًم ٍن فى ىساًد الٍػ ىح ًاؿ
أى ٍ
ض ىح ٍ
ىعطٍ ىشى ىكىماءي النػ ٍه ًر ىكالٍػ ًج ٍريى ًاؿ
ىكالرىم ًاؿ
وت
ىجائً ىعةن
ىكالٍ يق ي
ً () 1
ىعا ًريىةن ىح ىىت ًم ىن ٍاألى ٍٝتىاؿ
ب ٍاألى ٍمثى ًاؿ
قى ٍد ىكا ىف فًي ًه ٍم ىم ٍ
ض ًر ي

ًُب ًع ٍل ًم ًو ىك ىع ٍقلً ًو الصو ًاؿ
يىأٍ ىسى ىعلىى طىاغيوتػً ىها الٍػ يمىز ًاؿ
ىك ًٍ
اإل ٍذىال ًؿ
بًالٍ ىق ٍه ًر
ىك ىس ىام ىها
اضها بًالسج ًن ك ٍاألى ىغ ً
الؿ
ٍ
ىكىر ى ى
ى
أى ٍدىى ًمن الطاع ً
وف ىكالزلٍىز ًاؿ
ي
ى
ى
كالنػو ً
الثػ ىق ًاؿ
الٍ ىف ًظ ىيع ًة
ب
ى ى
ً
ًٍ
اإل ٍش ىك ًاؿ
يص ًة
ىكالٍعي ىقد الٍ ىع ًو ى
ا٠تىبى ًاؿ
ط بً ٍ
ىكًم ٍن ًخبى واء نًي ى
ىع ٍه ىد "سبا" ًُب سالً ً
ف ٍاألى ٍح ىو ًاؿ
ىى
ى
ىكالظ ٍل ًم ًم ٍن إً ىم ًام ىها الدج ًاؿ
ً () 2
يمٍنػ ىه ًمهر بً ىع ٍذبًًو الس ٍل ىساؿ
فىًق ىَتةن ىكٍى ىي ًرىك ياز الٍػ ىم ًاؿ
كالٍػحو يؾ ًُب ج يد ً
كد ىىا ٍاألىىكًإب
ي
ى ىٍ
ً ()2
عزىالء حىت ًمن ًع ً
صي الضاؿ
ىٍ ى ى ى ٍ
() 1

ص ٍولىة "أم قهر كعال( .مقاييس اللغة)322/3
()1صيغة مبالغة من "صاؿ يصوؿ ى
(")2الٍػ ًجٍريىاؿ" الصبغ األٛتر ،كلذلك ٝتيت ا٠تمر جرياال( .مقاييس اللغة ،)445/1ك"السٍل ىس يل كالسٍل ىس ياؿ
كالس ىال ًس يل" ا١تاء العذب السلًس ُب اٟتلق ،كقيل البارد( .احملكم)413/8

كٝتيولىةن" أى ٍخلى ىق( .تاج العركس )223/29
ب " ،يٝتيوالن ،ي
(ٍ ")1األى ٍٝتىاؿ" تاثياب البالية ،ج " ىٝتى ول" ك" ىٝتى ىل" الثػ ٍو ي
(")2الضاؿ" السدر الربم ،كاحده "ضالة"" ،أىضالى ً
ت" األرض إذا صار فيها الضاؿ( .مقاييس اللغة)379/3
ى
ى
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ف فً ىيها أى ىح يد ٍاألىنٍػ ىج ًاؿ
ىكالسٍي ي
ىكالس ٍع يد قى ٍد ىكا ىف ىعلىى ٍاألى ٍجيى ًاؿ
ىكتيػ ٍربػي ىها قى ٍد ثى ىار ىع ٍن ًغ ىال ًؿ
اب ىكالص ىال ًؿ
ىكىم ياؤىىا يىػٍن ىس ي
وث الٍبى ٍذ ًؿ ًُب النػ ىو ًاؿ
ىم ٍن يى ٍم غييي ي
ًُب النس ً
ب الٍعًد الص ًمي ًم( )2الٍ ىع ًإب
ى
ما لى ً
ك يىا يمٍنبًتى ًة الّلًٕب
ى
ما لى ً
ك يىا يمٍنتً ىج ًة ٍاألىبٍطى ًاؿ
ى
ما لى ً
ك يىا ىم ٍزىر ىعةى الٍغى ىوًإب
ى
ما لى ً
ك يىا يمٍنبًتى ًة الٍ ىع ىوإب
ى
أىصبح ً
ت ًُب ج ٍد و
ب ىكًُب إً ٍمػ ىح ًاؿ
ٍى ٍ
ى
ك ًصر ً
ت بىػ ٍع ىد الٍػ يح ٍس ًن ىكالٍػ ىج ىم ًاؿ
ى ٍ
ما لًبنً ً
يك الن ىج ً
ب ٍاألىبٍطى ًاؿ
ى ى
() 1

ىش ًقيىةن
ىك ٍٝتنا

ىك ىع ٍن
ُت
بىػ ٍ ى

ىكالن ىك ًاؿ
بًالظلٍ ًم
احتًيى ًاؿ
لىػ ىها ىك ىش ىارىة
ٍ
ىج نٌت ىغ و
ض ىك ىع ٍن ًظ ىال ًؿ
خوًر الشم ىكالت ىال ًؿ
الص ي
اب ًُب ً
وث الغى ً
الصيى ًاؿ
لييي ي

ىكيى ٍم
كالٍػ ىحس ً
ب الٍ ىع ًر ًيق ًُب الٍػ ىج ىال ًؿ
ى ى
حر الٍ ىك ًرًمي الٍغى ًإب
ىكالىػ ىح ىج ًر الٍػ ي
ىذ ًكم الٍػ ًح ىف ً
اظ ( ) 3الٍػ يمر ىكالٍ ًف ىع ًاؿ
ت ىع ًن ٍاألى ٍشبىاهً ىك ٍاألى ٍمثى ًاؿ
ىعز ٍ
ً
الط ىو ًاؿ
اح الذبى ًل
ًم ىن الرىم ً
ً () 1
ً
ادةً الٍػ ًم ٍعطىاؿ
ىج ٍرىداءى مثٍ ىل الٍغى ى
ً ً () 2
ىش ٍوىىاءى ًمثٍ ىل الٍبىائًًر الٍػمٍتػ ىفاؿ
ض ىح ٍوا ىعلىى ٍاألىي ًاـ ىكالليى ًإب
أى ٍ

(ٚ)1تع " ىٍ٧تل" كىو الولد.
ً
ب ًع ٌّد" أم قدمي ،كاٞتمع "أ ٍىع ىد هاد"( .مقاييس اللغة)30/4
(")2الٍعد" القدمي ،يقاؿ " :ىح ىس ه
اٟتىًفيظىة" ،يقاؿ:
(")3الٍػ ًح ىفاظ" احملافظة على العهد ،كاحملاماة على اٟترـ كمنعها من العدك ،كاالسم منو " ٍ
رجل ذك حفيظة( .هتذيب اللغة)265/4
(")1الغى ىادةي" من النساء الناعمة اللينة ،كٚتعها " ًغي هد" ك"الٍػ ًم ٍعطىاؿ" من الىتػ ىعطل" كىو ترؾ اٟتلي ،كا١تًٍعطاؿ
من الن ىساء ىي الًيت تيكثر التعطٌل( .هتذيب اللغة 99/2ك)155/8
(")2الػ ًمتفاؿ" ك"الت ًفلىةي" ا١ترأة اليت ليست ٔتتطيبة ،كىي الػ يمٍنتًنىةي الريح( .هتذيب اللغة)202/14
103



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

املورد العذب المنري من أشعار العالمة محمد البشري
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62

بىػ ٍع ىد الٍػ يه ىدل ًُب الت ًيو ىكالض ىال ًؿ
ً
ص ًر الٍػ ىخ ىوًإب
شدت لىنىا ًُب ٍاألى ٍع ي
ً ً
ح يال ىىا ىح ًإب
ًرىكا يؽ عز بػ ي
ف ًُب الٍ يكٍت ً
ب ىكالرىم ًاؿ
ص ىحائً ه
ى
لىػ ٍم يىػ ٍج ًر يمٍن ًش ىيها ىعلىى ًمثى ًاؿ
ًس ٍح ير النػ ىهى ىكفًٍتػنىةي الٍػ ىخيى ًاؿ
ت يحثىالىةي ٍاألىنٍ ىس ًاؿ
ىح ىىت أىتى ٍ
ط الٍػ ىخنىا ىكالٍغىي ىكالٍ ًػم ىح ًاؿ
ىرٍى ي
لىػم يػج ًر لىوىال ىشخ ً
ص ًو بًالٍبى ًاؿ
ٍ
ٍ ىٍ ٍ
ًٍ
اإل ىزا ًر ىكالس ٍربى ًاؿ
يم ٍستىػ ٍق ىذ ير
يغ ًم ىن ٍاألىٍك ىح ًاؿ
ىكأىنػ ىما ًص ى

ىكبىػ ٍع ىد ىك ٍس ًم الٍػ ىم ٍج ًد ًُب ٍاألى ٍغ ىفاؿ
ت ىعلىى ٍاألى ٍجيى ًاؿ
ىح ى
ض ىارةن ىمد ٍ
ً ()1

الٍغى ىوًإب
آثى يارىىا
ت
ىك يخل ىد ٍ
بى ىدائً يع الٍػ يم ٍف ىنت ( ) 2ىكالٍػ ىمث ًاؿ
ىكلىػ ٍم تىػىزٍؿ آيىاتيػ ىها ًُب الٍػ ىح ًاؿ
ىكعي ٍقلىةي ( ) 3الٍ ىع ٍق ًل ىك يش ٍغلي الٍبى ًاؿ
كعصبةي الٍ يفس ً
اؽ ىك ٍاألىنٍ ىذ ًاؿ
ى ي ٍى
ً و ً ً () 4
ًم ٍن يكل ًعي ىمائق تٍنبىاؿ
ب هللً ىال يػيبى ًإب
يمػ ىحا ًر ه
ً () 1
مستىػ ٍقبح الٍعثٍػني ً
وف ىكالسبىاؿ
يٍ ىي ي
ً ً () 2
أىٍك ًم ٍن ىرًجي ًع الٍػ يح ٍم ًر ىكالٍبغىاؿ

علم هبا كال أثر ،كدابة غي ٍف هل :ال ًٝتىةى عليها( .الصحاح )1783/5
(")1أغفاؿ" ج "غي ٍفل" ،ه
أرض غي ٍف هل :ال ى
كل فن ،كالناس يقولوف" :متىفنن" كىو ٟتن ألف معناه الضعيف.
(")2الػ يم ٍف ىه
نت" يقاؿٌ " :
افنت" أخذ من ٌ
(تصحيح التصحيف كٖترير التحريف ،464/1خَت الكالـ ُب التقصي عن أغالط العواـ ص)50 :
(")3ال يع ٍقلىةي" ىما يػي ٍع ىقل بو أم ييقيد بو.
حش ،ككالـ " ىخ ون" ككلمة " ىخنًيةه" (الصحاح .)2332/6ك"ا١تً ىح ياؿ" الكيد كطلب األمور
(")4ا٠تىنا" ال يف ي
باٟتيل( .احملكم .)375/3ك"ا١تائق" األٛتق" .التًٍنبىاؿ" القصَت( .هتذيب اللغة)201/14
(")1السٍربىاؿ" القميص (مقاييس اللغة .)162/3ك" يعٍثػنيو يف" الل ٍحيىة ىو طو٢تا كما ٖتتها من شعرىا.
ً
السىبػلىة" الشارب( .الصحاح)1724/5
( .)230/4ك "السبىاؿ" ج " ى
(ٛ")2تيٍر" ج ٛتار ،بسكوف ا١تيم كضمها٥( .تتار الصحاح ص)80:
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ً ً
ً
اختًيى ًاؿ
أي ىسٍيم ير الٍػج ٍل ىدة ذيك ٍ
ىكإً ٍف ىع ىددتوي ًم ىن الٍػ يجه ًاؿ
اث ً
الق ٍرًد كالثػ ىع ًإب
ت ًعيى ى
ىعاثى ٍ
ت أى ٍى ىواءى ىىا ًُب الٍػ ىم ًاؿ
ىك ىحك ىم ٍ
أىنىػ ٍرتىػ ًجي الٍ ىع ٍد ىؿ ًم ىن الٍعيذ ًاؿ

مت ً
ص يل
ى
فىالٍػ ىج ٍهلي
كداس ً
ت
ىى ى
ىكالٍعًٍر ً
ض
ب
ىكنىطٍلي ي

إلى األستاذ صالح األشتر
.1
.2
.3
.4
.5

ك
ىشائًني ى
إً ٍف ىكا ىف

ٍاألىبٍت ػ ػ ػػىٍر
ًم ٍن لىػ ٍح وم

نىػثٍػ يرىؾ قى ٍد ىج ػ ػ ػ ػ ىارل
ط
اس أى ٍس ىق ػ ػ ػ ػا ه
الن ػ ػ ػ ػ ي
ص ػ ػ ػ ػ ػلي ىخ ػ ػتػ ػ ػ هار
ىك ٍاألى ٍ

()2

الٍػمٍن ًك ً
ب بًالٍ ىق ىذ ًاؿ
ى
ضى بًًو بًػ ىح ًاؿ
ىال يػى ٍر ى
بًالنػ ىع ًاؿ
ٍاألى ٍحىر ىار
ىك ٍاألىبٍ ىشا ًر ىك ٍاألى ٍح ىو ًاؿ
ً
خذ ًاؿ؟
صىر م ىن الٍػ ي
الن ٍ
() 1

[مشطور البسيط]

صالًػ يح ٍاألى ٍشتى ػ ػ ػ ػ ٍر
يىا ى
ت ىكالن ٍشتىػ ٍر
فىػ ػ ػ ػأىنٍػ ػ ػ ػ ى
()1
نىظٍ ىم أى ًخي ىش ٍشتىػ ٍر
فىبً ٍع ىكىال تى ٍشتىػ ٍر
ىكفىػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍر ىعوي أى ٍختى ػ ػ ػ ػ ٍر

() 2

(")1الٍ ىق ىذاؿ" مؤخر الرأس.
()2آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.411/4
( )1نىظٍ ىم أى ًخي ىش ٍشىتػٍر" أم نظم الششًتم ،كما يقاؿ :أخو العرب أم العريب ،كىو علي بن عبد اهلل
النمَتم أبو اٟتسن الششًتم ( 600ىػ  668 -ىػ)  ،شاعر صوَب أندلسي ،تلميذ ابن سبعُت ،كناظم
بعض ا١توشحات باللغة العربية الدارجة ،كيينسب إليو القوؿ بوحدة الوجود ،كلو ُب ذلك أشعار( .ينظر:
ديواف الششًتم٣ ،تموع الفتاكل ،294/2اٞتواب الصحيح)498/4
ىس ىوأي الغىدر( .هتذيب اللغة)130/7
(")2ا٠تىت يار" الٍغى ٌدار ،ىكيػي ىقاؿ" :ا٠تىٍتػير" أ ٍ
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ىكالد ٍى ير ذيك ًىٍت ػ ػ ػ ػ ور
يك ػ ػ ػل ػ ػ ػ ػ يه ػ ػ ػ يم يدكنػ ػ ػا

اؾ أى ٍف تىػ ٍع ػ ػ ػ ػيىا
إًي ى
إً ٍف ى ً
ض
ضاقىت ٍاألىٍر ي
ً
ص ػ ػ ػ ػ ور
ب ًُب م ٍ
ىكالٍعي ٍر ي
ىز ٌّف

اى ػ ػ ػ ػ يم
أينٍػ ػ ػ ػثى ي
ىكيىػ ٍويم ػ ػ ػ ػ يه ٍم ىج ػ ػ ػ ػ ٍوهر
ىكأىٍم يس ػ ػ ػ ػ يه ٍم ىك ػ ػ ػ ػلٌّ

ىس ٍوآتيػ ػ ػ ػ يه ٍم يكثٍػ ػ ػ ػهر
ىم ٍن ىما ىف ًُب ىش ٍف وع

ضى
يح ىسا ىم ػ ػ ػ ػوي أىٍم ى
ًُب ىشرهً أى ٍع ػ ػ ػ ػطىى
قى ٍد ساء ً
اؿ
ت الٍػ ػ ىح ي
ىى

ىكأى ٍى ػ ػ ػ ػليوي

() 1

أى ٍىتى ػ ػ ػ ػ ٍر
ىكىال تىػ ٍختى ػ ػ ػ ػ ٍر

ىعم ػ ػ ػ ػ ٍم
ًُب النص أىٍك تىػ ٍفتىػ ٍر
فىػبىطٍػ ػ ػ ػنيػ ىها أى ٍستى ػ ػ ػ ػ ٍر
ىكالٍعي ٍج ًم ًُب تي ٍستيػ ٍر
() 3
ىكبًٍن ػ ػ ػ ػتيػ يه ٍم ىد ٍختى ػ ػ ػ ػ ٍر
()2

ىكقىػلٍ ػ ػ ػ ػبيػ يه ٍم
ىكبىػٍيتيػ يه ٍم

ض ػ ػ ػ ػم ىها
ىما ى
ىكذبٍوي إً ٍف

أىفٍػتى ػ ػ ػ ػ ٍر
ىدفٍػتىػ ٍر

ىدفٍػتى ػ ػ ػ ػ ٍر
أىٍكتىػ ٍر

ىكت ػ ػ ػ ػ ٍر
ىكقىػ ػ ػ ػ ٍو ىسوي
ىع ٍن ىخٍي ػ ػ ػ ػ ًرهً قىػت ػ ػ ػ ػ ٍر
ىكىرب ػ ػ ػ ػنىا

يى ٍس ػ ػ ػ ػتيػ ػ ػ ػ ػ ٍر

ً
الع ىجب كالداىية( .الصحاح)850/2
الس ىقط من الكالـ .كأيضا ى
(")1ا٢تٍتػير" بالكسر :ى
(")2تي ٍسيًت" مدينة ببالد الفارس كىي تابعة إليراف اليوـ.

(")3ىزف" " ،ىد ٍخىتػٍر" كلمتاف فارسيتاف معٌت األكٔب "أنثى" كالثانية "بنت".
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()1

عبد العزيز العلي المطوع
ً
ت الٍػ ىم ىق ىاـ الٍ ىعلًيا
ىعٍب ىد الٍ ىع ًزي ًز الٍ ىعلًيىا
ن ٍل ى
ً
ت ًمٍنوي ىملًيا
ُت
ين ىكٍنػهز ثػىم ه
صبى ٍح ى
أى ٍ
فىالد ي
ً
ىكالٍ ىولًيا
ودا
ىكالٍ ىكف يىػٍنػ ىهل يج ن
ىك ٍس ػميوي
لىػ ٍم يىػ ٍل ىق ىمطٍ نال ىكلًيا
ىم ٍن يىػ ٍر يج ًعٍن ىد ىؾ ىخٍيػنرا
()2
إً ٍف ًر ً
ً
يكٍنت الن ً
ص ىَت الٍ ىولًيا
ب
ى
يع ل ٍل ىحق س ٍر ه
ى
يىػٍتػليو ىجلً هي ىجلًيا
م ىك ىع ٍق هل ىكفىػ ٍه هم
ىرأٍ ه
ىكىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍازنا ىكبىػ ػ ػ ػ ػ ػلً ػ ػ ػ ػ ػ ػيا
لى ٍو يىػٍن يش ير اهللي ىعٍب نسا
ً
ك يح ػ ػ ػ ػ ػ ػلً ػ ػ ػ ػ ػ ػيا
ت يح ىال يى ٍم
صبيػ ىعٍي ى
ص ٍغ ى
ألي ٍ
أىلٍ ىف ٍو ىؾ ي
فىػ ػ ػ ػ ػ ىخ ىارىىا النػ ٍوفىلًيا
ش
قى ٍد أىٍكىرثػىٍت ى
ك قػيىريٍ ه
لًىواءى ىىا الن ػ ػ ػ ػ ػ ٍه ػ ػ ػ ػ ػ ىشػ ػبًػ ػ ػيا
ك تىػ ػ ػ ػ ػ ػ ًم ػ ػ ػ ػ ػي ػ ػ ػ ػ ػ هم
ىكقىػل ىدتٍ ى
ً
يم ػ ػ ػ ػ ػ ىؤث ػ ػ ػ ػ ػ نال أىىزلًػ ػ ػ ػ ػيا
ضا
إًٍر ى
ث الٍعييركبىة ىمػ ٍح ن
ىك يح ػ ػ ػ ػ ػ ٍزتىػ ػ ػ ػ ػوي ىكائًػ ػ ػ ػ ػلً ػ ػ ػ ػ ػيا
ض ػ ػ ػ ًرينا
ىح ػ ػ ػ ػ ػ ىويٍػ ػ ػ ػ ػتى ػ ػ ػ ػ ػوي يم ػ ػ ػ ػ ػ ى
ىم ػ ػ ػ ػ ػا بًت ًمٍنوي ىخلً ػ ػ ػ ػ ػيا
إىف الٍػ ىم ػ ػ ػ ػ ػ ىعالػً ىي ىى ػ ػ ػ ػ ػمٌّ
[اجملتث]

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.414/4

عبد العزيز العلي المطوع الكوييت (1328ىػ1910/ـ 1416 -ىػ1996/ـ) ،كاف من الرجاؿ
ا١تشهورين بالرب كاإلحساف كاإلنفاؽ ُب كجوه ا٠تَت ،كقد أثٌت عليو اإلبراىيمي ُب مقاؿ" :دكلة القرآف"
(اآلثار)226/4
ب" بكسر السُت النفس،
يع" بالبناء للمفعوؿ أم "فى ًز ى
ع" يقاؿً " :ريع" فالف "ييراع" إذا فزع .ك"السٍر ي
(ً ")2ر ى
يقاؿ :فالف آمن ُب ًسٍربًو ،أمُ :ب نفسو( .هتذيب اللغة 114/3ك)287/12
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جمعية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

ىجػ ٍمعًيةه
لًىرد ىما
ىكىى ٍدًـ ىما
ىكىكف ىما
تيػ ٍحيًي لىنىا ىما

ت
اع ٍ
تى ىد ى
ت
أى ى
اع ٍ
ضى
ت
اع ٍ
أى ىش ى
ت
اع ٍ
أىذى ى

ت
اع ٍ
اسطى ى
ٍ
ت
قى ٍد أى ٍدبىػىر ٍ
اع ٍ
ت ىك ٍارتى ى
ت
ت
اع ٍ
ىكأىقٍػبىػلى ٍ
صى
ىكانٍ ى
ً
ت
اع ٍ
فىػ ٍليىػ ٍهن ىها ىما ابٍػتى ى
ت
إً ىذا الٍعي يق ي
اع ٍ
وؿ ىج ى
ً
ت
اع ٍ
وس الٍتى ى
أىك النػ يف ي
ً
ت
ىك ىخسىر ٍ
اع ٍ
ت إً ٍذ بى ى
ىال

اىا
يىػٍن ىس ى
ًذ ٍكىر ىاىا
اىا
ىع ىس ى

ب
الٍ ىق ٍل ي
ىكلىػ ٍم تىػىزٍؿ
لى ىعل أىٍك
اىا
بىالًغى ػ ػ ػ ػ ػ ػةن
يمػ ػ ػ ػنىػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

[٣تزكء الرجز]

بً يقوةً
ً
ً
كح ًاين
م ٍن ىى ٍدي ىها الر ى
عصائًب الشيطى ً
اف
ٍ
ىى ي
ك كالٍبػهتى ً
اإلفٍ ً
بً ًٍ
اف
ى يٍ
الٍ يقر ً
آف
ًى ىدايىةى
ٍ
ىكتىائًب الط ٍغي ً
اف
ى
ي
طىوائًف الٍبػرى ً
اف
ى ي
يٍى
ًمن تيػح ً
ض ىو ًاف
ف الر ٍ
ٍ ى
ت علىى ٍاألىكثى ً
اف
ىح ىام ٍ ى
ٍ
ت بً ًدي ون ثى ًاين
ىى ىام ٍ
بًالٍ ىف ًاين
بىاقًيىػ ىها
ًُب سائًًر ٍاألىحي ً
اف
ٍى
ى
اإليػم ً
اف
ًٍ ى

ىك ًظي ىفةى
تىػ ٍرقىى إً ىٔب
ًُب الٍػ ىم ًاؿ

اللس ً
اف
ى
ً ()1
ىكٍيػ ىواف
كالس ٍلطى ً
اف
ى

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.407/4
( ")1ىكٍيػ ىواف" ىو كوكب زحل ،كىو ُب األصل ٦تنوع من الصرؼ لعجمتو ،إال أنو صرفو ىنا للوزف( .لساف
العرب)371/13
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الطائرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

ىد ىعا بًػ ىي الش ٍو يؽ إً ىٔب التػ ٍر ىح ًاؿ
فىػلى ٍم أيىكد ٍع طىلتًػي ( ) 2ىك ًإٓب
ً
ً
ت ىعلىى ًمٍنػ ىو ًاؿ
يمةه صيغى ٍ
بىػه ى
اإل ٍسر ًاع ىك ًٍ
تى ًد ي ً ً
اإل ٍع ىج ًاؿ
ين ب ٍ ى

طى ىع يام ىها الن يار ىكىال تيػبى ًإب
كد ىة الر ىح ًاؿ
فى ٍ
ب ى٢تىا ىم ٍش يد ى
اع ىج ٍ
ً
ً
صً
ب ىك ًٍ
اإل ٍمػ ىح ًاؿ
ىسػمينىةه ًُب الٍػخ ٍ
ك ًم ٍن أىيٍ ون ىكىال ىك ىال ًؿ
لىػ ٍم تى ٍش ي
تىػ ٍهىزأي
بًالٍػ ًجبى ًاؿ
طىي ىارةي
ىكبًالرىكًايب الٍغيًٍرب ىكالت ىال ًؿ
إًال بًىق ٍد ًر الرفٍ ًع ىك ًٍ
اإلنٍػىز ًاؿ
ت ًُب الٍػ ىجو ىكالرئٍػبى ًاؿ
ىكىزأىىر ٍ

()1

[الرجز]

ىكالش ٍو يؽ -إً ٍف يى ٍدعي -ىغ ًريػ هم ىكالًػي

ص ىه ًاؿ
ىحىت ٍامتىطىٍي ي
ت ىجػمةى الت ٍ
ت ىكالطٍيػىر ًُب ًمثى ًاؿ
اجتى ىم ىع ٍ
ىك ٍ
ضي بًالري ً
ىال تىػ ٍقتى ً
ث ىك ًٍ
اإل ٍم ىه ًاؿ
ٍ
اإل ٍحر ًاؽ ىك ًٍ
ً
اإل ٍش ىع ًاؿ
تىػ ٍحيىا ىعلىى ٍ ى
بًاللٍي ًل ىك ًٍ
ص ًاؿ
اإلبٍ ىكا ًر ىك ٍاآل ى
ص ًاؿ
ىكثًي ىقةي ٍاألى ٍ
ض ىال ًع ىك ٍاألىٍك ى
ً
ب ٍاألى ٍش ىك ًاؿ
قى ٍد ىجػ ىم ىع ٍ
ت ىغىرائ ى
كبًالشع ً
ض ًر ىك ٍاألىٍك ىح ًاؿ
اب الٍػ يخ ٍ
ى ى
ً
ت قىط ىعلىى الرىم ًاؿ
ىما ىكطئى ٍ
ً ()1
إً ٍف حرىكت زف ً
يف الراؿ
ى ٍ ى ٍ
ت ىزف ى
ً () 2
ىكأىنػ ىها ىس ًفينىةه ًُب ٍاآلؿ

()1آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي.407/4
(")2الطلىة" الزكجة( .القاموس)1026
(")1الىزفيف" سرعة ا١تشي مع تقارب خطو كسكوف ،كقيل :ىو أكؿ عدك النعاـ( .لساف العرب.)136/9
الرأ يٍؿ" كلد النعاـ ،كاألنثى "ىرأٍلىة" ،كاٞتمع " ًرئىاؿ" ك" ًرئٍ ىالف"( .الصحاح)1703/4
"ى
(ٍ ")2اآلؿ" لو عدة معاف ،كلعل ا١تراد ىنا السراب ،كىو خاص ٔتا ُب أكؿ النهار كأنو يرفع الشخوص( .تاج
العركس)34/28
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.20
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الٍعًلٍ ًم

بً يكل

ىح ًاؿ

ىكآيىةي
ف ًم ىن ٍاألى ٍميى ًاؿ
ىكتىػ ٍقطى يع ٍاألىلٍ ى
ً ()1
بًالط ًٍَت ىال بًالٍ ىو ٍخ ًد ىك ٍاألىٍرقىاؿ
لى ٍو لىػ ٍم تى يك ٍن يم ٍدنًيىةى ٍاآل ىج ًاؿ
لىػ ٍم تىػ ٍعتى ًم ٍد
اس ىع ٍد إًذىا
فى ٍ

بًػ ىما ىجىرل
ىكبًالٍػ ىح ىو ًامي ًم

إًال ىعلىى ًعز ك ً
آؿ
ى
ً
ت بًا ٍشتً ىم ًاؿ
ىما شٍئ ى
ًذ ٍك يرىؾ ًُب ٍاألى ٍمثى ًاؿ
ىكبً ٍاألىنٍػ ىف ًاؿ

نىػ يؤـ نىػ ٍج ندا بػى ٍرىزةى الٍػ ىم ىج ًاؿ
صبى ًاء ىكالّلًٕب
بًالنوًر ىكالٍػ ىح ٍ
ث الش ٍع ًر الر ًص ً
ُت الٍغى ًإب
ىكىمٍبػ ىع ى
ت ٍاألى ٍمػ ىج ًاد ىك ٍاألىبٍطى ًاؿ
ىكىمٍنبى ى
فىاض علىى الٍػملي ً
وؾ ىك ٍاألىقٍػيى ًاؿ
ى ى
ي
ىكفى ىار ًم ٍن نىػ ًم ًَتهً الس ٍل ىس ًاؿ

ت ىع ًن الٍػ ًج ىد ًاؿ
صىرةه ىجل ٍ
ىمٍب ى
ًُب ًمثٍ ًل عم ًر س ً
ص ًاؿ
يٍ ى ى
اعة ال ًو ى
يىا
أى ٍف

يح ٍسنىػ ىها قى ًريبىةي الٍػ ىمنى ًاؿ
ً
ض ىك ًٍ
ت بًالنػ ٍق ً
اإل ٍخ ىال ًؿ
بيليى ٍ
ىد ٍكلىةي الٍػ ىج ىم ًاؿ
ىم ىال ىم ًة الٍعيذ ًاؿ

ت
يىا ىس ٍع يد ىدالى ٍ
ش ًم ٍن
ىال تىػ ٍخ ى
ىعو ٍذتػي ىها بً ًك ٍل ىم ًة الٍػ ىج ىال ًؿ
ىكىما أىتىى ًُب ىسٍبعً ًو الط ىو ًاؿ
ات الرىىب ىك ٍاألي يك ًم الٍػ ىح ىوًإب
ىذ ى
ًس ٍحىر النػ ىهى ىكفًٍتػنىةى الٍػ ىخيى ًاؿ
ٍاألى ٍمثى ًاؿ
ىش ىوا ًرًد
ىكيم ٍرتىػ ىمى
مػجلىى الٍبػي ً
اف الٍػ يحر ىك ٍاألى ٍمثى ًاؿ
ىٍ
ىى
ىكأىلٍػ ىح ىق الن ىساءى بً ٍاألىطٍ ىف ًاؿ
ُت ىجالػً ىها ىكالٍػ ىج ًاؿ
فى ىج ى
اؿ بىػ ٍ ى

الو ٍخد" :سعة ا٠تطو ُب ا١تشي .ك"ا ًإل ٍرقىاؿ" سرعة سَت اإلبل( .هتذيب اللغة 212/7ك)83/9
( ")1ى

() 1

(")1النمَت" ا١تاء العذب" .اٞتىاؿ" نواحي البئر من أسفلها إٔب أعالىا( .هتذيب اللغة 157/15
ك)129/11
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ودا ىك ٍعبىةى ٍاآل ىم ًاؿ
يزٍرنىا ىسعي ن
ىكىم ٍوًرىد الٍ يقص ًاد يكالٍػحالؿ
ىشب مع التػو ًح ً
يد ىكالٍ ىك ىم ًاؿ
ىى ٍ
ص ًاؿ
ىمػ ٍملى ىكةه ىم ٍش يد ى
كدةي ٍاألىٍك ى
مػح ًميةي الٍغىاب ً
ات بً ٍاألى ٍشبى ًاؿ
ىٍ
ى
ىم ٍويزكنىةي ٍاألىبٍػ ىع ًاد ىك ٍاألىطٍ ىو ًاؿ
إً ىٔب ح يد ً
كد الش ًاـ ىكالٍ ىع ىوًإب
ي

كك ً
اح ىد ٍاآل ىح ًاد ًُب الر ىج ًاؿ
ىى
ً () 1
ص ىد ىر النػز ًاع ىكالنػزاؿ
ىكىم ٍ
صالًػ ًح ٍاألى ٍع ىم ًاؿ
ىعلىى التػ ىقى ىك ى
بًالٍعًٍل ًم ىكالٍ ىع ٍق ًل ىكبًالر ىج ًاؿ
مػحبوىكةي ٍاألىطٍر ً
اؼ بًالٍعيم ًاؿ
ى ٍي
ى
ً ()2
كدةه بًالسي ً
ف ًم ٍن أيىكاؿ
ىمػ ٍح يد ى
ٍ
ىمػ ٍح يفوفىةه بًالس ٍع ًد ىك ًٍ
اإلقٍػبى ًاؿ

(")1النػزاع" ج "نىا ًزع" ك"نىًزيع" ،كىو الغريب الذم نزع عن أىلو كعشَتتو ،أم بعد كغاب( .النهاية ُب غريب
اٟتديث كاألثر ،)41/5ك"النػزاؿ" ج "نازؿ" ك"نزيل" كىو الضيف.
(")2أيكاؿ" بالضم كبالفتح :جزيرة ٭تيط هبا البحر بناحية البحرين( .معجم البلداف)274/1
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رواية الثالثة
ًً
ك اللويِ " -رواية الثَّالث ِة" ،ىكًى ىي أ ٍير يج ىوزةه أى ٍكثىػ يرىىا "لزوم ما ال
ىىذه -أى ٍكىرىم ى
ي لْزم"( )1ي٘تىثل حالىةى ثىالثىوة ًمن ٍاألىساتً ىذةً
ض ول كال أ ىىد و
ب ىكال
ف
ن
ع
ف
و
ع
ػ
ف
د
ي
ال
،
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ي
ٍ
ي
ي ى
ى ى
ى
و
اٟتىرىك ًة ًٍ
صال ًحي ًة ،ىك ًاس يع ا٠تيطىى ًُب ىمٍي ىد ًاف
يد ٍاألىثىًر ًُب ىٍ
ذى ىكاء ،ىكىما فًي ًه ٍم إًال بىعً ي
اإل ٍ
ً
ًً ً
ضونىوي( )1بًرا بًًرب ،ىكتى ٍك ًرىمةن بًتى ٍك ًرىم وة،
تىػ ٍعلي ًم الناشئىة ىكتىػ ٍربًيت ىها ،ىكىكا ىف ى٢تي ٍم ىشٍي هخ يػي ىقا ًر ي
()2
ًً
ن
ا
ت ى٢تي ٍم ًم ٍن نىػ ٍف ًس ًو ىمٍن ًزلىةه ىخاصةه،
ك
ك
،
ى
ى
وى ٍم ى ٍ
وى ٍم ىكىٍ٭تبي ي
ىككا ىف ى٢تي ٍم ىكالٍ ىوالد يىأٍبي ي
يػع ًامليهم ًْتسبًها حنىانا كليطٍ نفا كتىػثٍ ًقي نفا ،كىكانيوا يػعدك ىف أىياـ اجتًم ً
اع ًه ٍم بًًو -ىكًى ىي
ى ىي
ى ٍ ى
ى
يى ي ٍ ى ى ى ى ى
ً
ً ً
ً
يضو ىعلىٍي ًهم ًمن طىرائً ً
ف
اب ،ل ىما ييف ي ي
قىليلىةه  -غيىرىر أ ٍىع ىما ًرى ٍم ،يىػتى ىسببيو ىف ى٢تىا ٍاأل ٍ
ىسبى ى
ٍ ٍ
ً ًً ً
اٟتًك ً
ت ،كملى ًح ٍاألىح ًاد ً
ً
ًً
ً
يث
ى
ٍمة ،ىكييطىايبيػ يه ٍم بو م ٍن بىا ًرًع الن ىك ى ي
ٍاأل ىىدب ،ىكلىطىائف ٍ ى
ك ٍاألىفىاكً ًيو ،ك ىغرائً ً ً
اختىػلى يفوا ًُب ىش ٍي وء ىال ىٮتٍتىلًفو ىف ًُب
ىخبىا ًر ،فى ىكانيوا إً ىذا ٍ
ب اللغىة ىك ٍاأل ٍ
ى
ى ى
ً
يح كٍزنًًو ًُب الٍػموا ًزي ًن كالٍػمغى ىاالةً بًًقيمتً ًو إً ىٔب أىبػع ًد الٍغىاي ً
ات.
ٍى ى
ى
ىى ى ي
تىػ ٍرج ً ى
العنىت ا١تشقة ،ألف فيو زيادة على السجع ،كىو أف تكوف اٟتركؼ اليت قبل
()1كيقاؿ لو "ا ًإل ٍعنىات" ،ك ى
الفاصلة حرفا كاحدا ،كُب الشعر أف يلتزـ حرفا ٥تصوصا قبل حرؼ الركم ،كاٟتاصل أف ا١تؤلف يلتزـ ما ال
يلزمو عليو ليدؿ بو على قوتو كاتساع باعو( .ا١تثل السائر ،281/1اٞتامع الكبَت ُب صناعة ا١تنظوـ من
الكالـ كا١تنثور ص)265:
( )1من القرض ،يقاؿ :فالنا كفالنا يتقارضاف الثناء ،إذا أثٌت كل كاحد منهما على صاحبو ،ككأف كل كاحد
منهما أقرض صاحبو ثناء كقرض ا١تاؿ( .مقاييس اللغة)72/5
وىم :يعاملهم معاملةى ً
األب ألبنائو .ىٍ٭تبيوىم :ييعطيهم.
(*)2يأٍبي ي ي
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ً ًو
ً
ُت الن ً
ض
هم ىكبىػٍيػنىوي ىكبىػ ٍ ى
اس ،إًال ىرسائ ىل تىػٍنػ يف ي
يٍب طىىر ىؽ الد ٍى ير ْتىادث ىح ىاؿ بىػٍيػنى ٍ
ً
ً
ً
ف ىما يًٕتن( ،)1فى ىكا ىف الظن
س كالٍ ىع ىواط ي
ىعلىٍيها القل ي
وب ىما تيكن ،ىكتيودعي ىها النػ يفو ي
()2
ً
ً
يع الن ً
اس فً ًيو ،ىكلى ًكنػ يه ٍم
بًالث ىالثىًة ،أىنػ يه ٍم ي٬تىلو ىف ًُب ىى ىذا الٍ ًػم ٍ
ض ىما ًر ،ىكيى ٍسب يقو ىف ىٚت ى
()3
ً
ً
ص ًاؿ الٍ ًكتى ًايب بًًو
بى ىدنال ًم ٍن ذىل ى
اب ىدسوهي ،ىكقىطىعيوا ىحٍب ىل االت ى
ك نى يسوهي ،ىكىكأىنػ يه ٍم التػىر ى
اف الشيطى ً
اف الشي ًخ ،أىك أىلٍ ىقى ىو علىى لًس ً
الٍبتةى( ،)1فىأىلٍ ىقى الشيطىا يف علىى لًس ً
اف
ٍ
ٍ
ٍ ٍ
يى ى ى
ى ى
ى ًذهً ٍاأليرجوزىة الط ًويلىةى ،كى٨تل( )2يكل ك ً
اح ود ًمن الث ىالثىًة ما يستى ًحقو ًمن فيص و
وؿ
ٍي ى
ى
ى ىٍ ي ٍ ي
ى
ى
ى ىى
اف ًُب ً ً
اٟت ًد ً
كمع و
يث ىع ٍن ىى ًذهً الزل ًة ال ًيت
س ،يىػتىجا ىذبيو ىف فً ىيها أىطٍىر ى
ي
ىىى
اؼ ٍى
ص ىور ى٣تىال ى
ً
ً ً
ارتى ىكبوىا ،فىػرادٌّ كمرد ه ً
اجم كدافًع ،كب و
اف ىكىى ًاد هـ،
ٍ ي ى ى ى ىٍ ي
يب ،ىكىى ه ى ى ه ى ى
كد ىعلىٍيو ،ىك ىسائ هل ىكي٣ت ه
يث منىاسبات كأى ٍشباه منى و
ً ً
كتىػٍنػع ًق يد ًمن ٍاأل ً ً
اض ًُب
اسبىات ،فىػتىتىػ ىوالى يد م ٍن بىػٍين ىها أى ٍغىر ه
ى ى ى ى
ىحاد ي ى ى ه ى ى ي ي ى
ً
س كالطبائً ًع ،كقى ٍد أىلٍبس الشيخ يكل ك ً
ٍاأل ىىد ً
اح ود
ب ،ىكىمنى و
اح ىُب النػ ٍقد ،ىك ىخبىايىا ٍاألىنٍػ يف ً ى ى ى ى ى ٍ ي
ى
ًمن الث ىالثىًة لىبوسا خاصا ًُب يكل ما ى٨تىلىو ًمن قى و
ك بًًو ىم ٍسلى نكا ىخاصا ىٓبٍ ىً٭ت ٍد
وؿ ،ىك ىسلى ى
ي ن ى ن
ى ي ٍ
ى
ىعٍنو ىعلىى طي ً
وؿ الرىكايىًة.
ي
(*)1تي ًكن :تسًت .يًٕتن :يٗتفى.
(٬ )2تلوف :يسبقوف ،كقد جعلوا للخيل ْتسب سبقهم ُب ا١تضمار أٝتاء؛ فاألكؿ :الٍ يػم ىجلي ،كالثاين:
ً
تاح،
الٍ يػم ى
صلي ،كالثالث :الٍ يػم ىسلي ،ىكالرابع :الت ًإب ،كا٠تامس :اٟتىظي ،كالسادس :الٍ يػمؤم يل ،كالسابع :الٍ يػمٍر ي
ً
ً
ت( .لساف العرب)123/2
كالثامن :العاط ي
يم ،كالعاشر :الس ىكٍي ي
ف ،كالتاسع :اللط ي
( )3منصوب بنزع ا٠تافض ،كالتقدير :كأهنم ُب الًتاب دسوه.
(")1البىت" القطع "كالبىتة" منو ،كتستعمل ُب كل أمر ٯتضى كال يرجع فيو( .مقاييس اللغة)170/1
(٨*)2تىل :أعطى.
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ًً
و
ً
ضا ًر وبة ،ىكانى ً
ت الٍ ىو ٍح ىشةي
نىظى ىم الشٍي يخ ىىذه الرىكايىةى ،ىكىٗتىي ىل ىم ىعانيىػ ىها ًُب أ ٍىكقىات يمتى ى
ىكالٍ ىػملىل أىلٍىزىـ ًص ىف ًاهتىا ،فى ىج ىعلى ىها ًم ىذبةن( )1لًٍل ىو ٍح ىش ًة ،ىكىٍ٣تلىبىةن لً ٍألينٍ ً
س ىكأ ىىداةن لًلت ٍسلًيى ًة.
ي
الث ىالثىةي يى ٍم:
يد بٍ ين ىحافً وظ ،يم ًد يير ىم ٍد ىر ىس ًة التػ ٍربًي ًة ىكالتػ ٍعلًي ًم اٟتيرًة بًىق ىسٍن ًطينىةى،
الشٍي يخ :السعً ي
اٟت ًف ً
َّان" ،كي٤تم يد بن الٍعابً ًد "الج َّاللِي" الٍػمعلم ً
يظ "الْجن ِ
ك ٍاأل ً
اف ًهبىا،
ى ٍ
ى ى ٍي ى
يستىا ىذاف :ىعٍب يد ٍى
يى ى
كشيخهم ىو مؤلف الركاي ًة ،ىكانى ً ً
ً
ب
ت الٍفكىٍرةي ال ًيت بينيى ٍ
ى ىٍ ي ي ٍ ي ى يى ي ى ى
ت ىعلىٍيػ ىها الرىكايىةي أىنوي ىال ىسبى ى
ًالنٍ ًقطى ًاع الث ىالثىًة كج ىفائً ًهم لًلشي ًخ إًال "الْفرنْك"( ،)1أىعٍت قًيمةى طىاب ًع الٍ ًرب ً
يد ال ًذم
ىى ٍ ٍ
ٍى ى ى ى
ىٍ٭ت ًم يل الر ىسالىةى إًلى ًيو ،ىكيى ىو ىال يىطٍ ىم يع ًمٍنػ يه ٍم ىُب أى ٍكثىػىر ًم ٍن ىى ًذهً الصلى ًة ،ىكيى ىو ًُب ً ٍ٤تنىتً ًو
ً
ً
ً
ً ًًً
ال ًيت يى ىو هبىا أ ٍ
ىح ىو يج ىإٔب الٍ يػم ىقويىات الركحية مٍنوي إً ىٔب الٍ يػم ىقوىمات الٍ ىػمادية ،ىكىكا ىف يىػٍبػليغيوي
ىعٍنػ يه ٍم ىما يىػ ٍعتى ًق يدهي فًي ًه ٍم ،ىكيى ىو أىنػ يه ٍم ييكٍثًيرك ىف ًُب ى٣تىالً ًس ًه ٍم -ىكيى ٍم ًْتي ٍك ًم ىك ًظي ىفتً ًه ٍم
ي٣تت ًمعو ىف دائًماً ٍ -
يث عٍنو كالشو ىؽ إًلىي ًو ،كي ً
ضي يقو ىف ذى ٍر نعا بًالر ىسالىًة ًمٍنوي يىأًٌٍب
اٟتىد ى ى ي ى ٍ ٍ ى ى
ٍى ي ى ن
لًغى ًَتًىم ،كلى ًكنػهم إً ىذا حدثيوا بًالٍ ًكتىاب ًة إًلىي ًو ،أىك حدثىػٍتػهم أىنٍػ يفسهم ،ىٚت ىد ً
ت
يي ٍ ى
ي
ٍ ٍ ى يٍ
ى ٍ ٍ ى يٍ
ً
ً
ُت ،فىػ ىق ً
اؿ الٍ ىفرنٍ ً
ك اللعً ً
ضى
الٍ ىع ىواط ي
ف ،ىك ىجفت ٍاألىقٍ ىال يـ ،ىك ىجف الر ي
يق ،ىكانٍػتى ى
صى
ب ىخيى ي ى
و
ً
ً ً
ض ىمائًيريى ٍم،
ىعلى يكل ىش ٍيء ،ىكىال ىشك ًُب أىنػ يه ٍم يىػتىأىل يمو ىف تىأىل نما نػى ٍف ىسانيا ،ىكىٗت يزيى ٍم ى
ً
كلى ًكن ىشبح الٍ ىفرنٍ ً
ك ىم ٍس ىحةى السليو.
ك ٯتىٍ ىس يح يكل ذىل ى
ى ٍ ىي ى
)"م ىذبة" اسم آلة على كزف ً
(ً 1
"م ٍف ىعلىة" كىي ما يي ىذب هبا الذباب ،أم ييطرد ،فشبو ىنا الوحشة بالذباب،

كا١تقصود أف ىذه الركاية تىطٍيرد عنو الوحشة كما تطرد ا١تذبة الذباب.

ك" عملة فرنسا القدٯتة ،ككانت اٞتزائر إذ ذاؾ مستعمرة فرنسية.
(")1الٍ ىفىرنٍ ي
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اح ود ًمن الث ىالثىًة ىكاتًب ،فى ىال تػع ًطي عملًيةي الس ًرب(ً )1عٍند ٍاالي ً
يكل ك ً
ُت
ٍ
صولي ى
ى ي
ه
يٍ ى ى
ى
ى
ً
ً
اٞت ىف ً
إًال ًعلةن ك ً
وؿ ٍاأل ىىم يد ،فىػيى يكو يف
اح ىدةن ٢تىىذا ٍ
اؼ ،ىكًى ىي "الْفرنْك" ،ىكيىطي ي
اٞتىىفاء ىكىى ىذا ٍى
ى
ً
ً
ً
ً
صوؽ ىى ىذا الٍ ىعا ًر ىكقيػٍب ًح أىثىًرهً يى ىو الٍ يػمد يير ،ىكيىػىرل أىف الٍ ىع ىار ىٟت ىق
أىكىؿ ىم ٍن ي٭تس بًلي ي
ً
ً
ً
كُت ،ىكأىف الث ىالثىةى ىكانيوا ىكىما ىزاليوا ىٍ٬ت ىمعيو ىف
ب أى ٍف يىػ ٍغسليوهي يم ٍش ىًًت ً ى
الث ىالثىةى يم ٍش ىًًتك ى
ُت ،فىػيىج ي
ً ً
ً
اٟتيبػ ٍ ً
ُت ىعلىى
ىح ىد ٍ
بىػ ٍ ى
ُت أ ٍىمري ًن :يحب الشٍي ًخ ،ىك يحب الٍ ىفىرنٍك ،فىػ ٍليى ٍجتىمعيوا لييػىرج يحوا أ ى
ً ًً
ٍاآلخ ًر ،كيكٍتيب ً
ا٠تى ًط ًَت،
ض ًة ًُب ىى ىذا الشأٍ ًف ٍ
است ٍد ىعاءن إً ىٔب ىرفي ىقٍيو ل ٍل يح ي
ضوًر ىكالٍ يػم ىف ىاك ى
ى ىى ي ٍ
ً ً
كًُب ى ىذا ً
اال ٍستً ٍد ىع ًاء ى٥تىايًل ًم ٍن تىػنىط ًع ًٍ
ين ،ىك ىس ىخافىًة
اإل ىدا ًري ى
ى ى
ُت ،ىك ىغطٍىر ىسة الٍ يػمدي ًر ى
ي
ً
ً
صل ً
اال ٍستً ٍد ىعاء إً ىٔب الرفًي ىق ٍ ً
ُت يٍ٣ت ىم نال ىال بىػيىا ىف فً ًيو لًغىىر و
ض ،إًال تىػ ٍه ًو نيال
الٍ يػم ىعلم ى
ي
ُت ،ىكيى ي
ً
اٞتم ًع ىشرا سي ٍذىب بًىفرنٍ و
ً ً
ً
ك ًم ٍن يكل
ىكتىطٍو نيال ،فىأى ٍ٢تىىم يه ىما سر الٍ ىفىرنٍك أىف ُب ىى ىذا ٍى ٍ ن ى ى ى ي ى
ًو
ً ًً
ىجزائًًو ،كيىم ىٍ٭ت ىفظيو ىف ًمن تىػ ىفا ًر ًيق ٍاأل ىىد ً
ب قىػ ٍوىؿ ٍاأل ٍىعىرًايب
ٍ
ىكاحد ،أ ٍىك بأىبٍػ ىعاضو ىكأ ٍ ى ى ٍ
ًالبٍػنىتً ًو" :الدرىىم عي يشر الٍع ىشرةً ،كالٍع ٍشرةي عي يشر الٍ ًػمائىًة ،كالٍ ًػمائىةي عي يشر ٍاألىلٍ ً
ف،
ى
ي
ي
ٍ ي ي ى ى ى ى ى
ك"( ،)1كلً ىذلً
ف عي يشر ًديتً ً
ك تىػر يا٫تىا ىعلىى طي ً
وؿ الركايىًة ىح ًذريٍ ًن يىًقظىٍ ً
ُت لً ىم ىكايً ًد
ى
ىك ٍاألىلٍ ي ي ى
ى
ى
ى
ى
()1السرب :االختبار ،كىو عند أىل األصوؿ يكوف ْتصر أكصاؼ احملل ٍب بإبطاؿ ما ليس صاٟتا للتعليل
بطريق من طرؽ اإلبطاؿ فيتعُت الوصف الباقي( .مذكرة ُب أصوؿ الفقو ص ،)307:فيقاؿ ىنا مثال :إهنم
ٓب يكاتبوه إما ألهنم ال ٭تسنوف الكتابة أك ألهنم ال يرغبوف فيها أك...كىذه األكصاؼ كلها باطلة؛ ألهنم
أساتذة ٭تسنوف الكتابة ،كىم ٭تبونو كيتأ١توف لعدـ مراسلتهم ،فيبقى أهنم ال يراسلونو إال ألجل "الفرنك"
()1ىذه القصة تضرب الستعظاـ األمر اٟتقَت ،كقد أكردىا اٟتاحظ(البخالء ص ،198:البياف كالتبيُت
ً
ص ٍف ىوا ىف ككاف ٦تن اشتهر بالبخل،
بن ى
 )141/2كالقإب ُب أماليو ( ،)278/2كذلك أف رجال سأؿ ىخال ىد ى
فأعطاه در٫تا ،فاستقلو السائل ،فقاؿ :يا أٛتق إف الدرىم عشر العشرةٍ...ب قاؿ :أما ترل كيف ارتفع الدرىم
إٔب ديٌة مسلم.
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ًً ً
ض الٍػم ٍقص ً
اف(ً )1خي ىفةن ً
وجس ً
وصا ابٍن الٍ ىعابً ًد ،فىً
ً
ج
ر
ٮت
و
ن
إ
ص
كخ
،
ود
ر
ع
ن
م
ى
ٍ
ى
ي
ي
ن
ي
ي
ٍ
ٍ
يي
ى
ى
الٍ يػمدير ،يي ى
ً
اب إً ىٔب ب و
بًرفًي ىقٍي ًو ًمن ب ً
ت
اب ًم ىن الٍ ىق ٍوًؿ ،ىكيى ٍستىطٍ ًريد لًيىٍبػعي ىد بً ٍ
اٞتىٍل ىس ًة ىعما يعق ىد ٍ
ى
ٍ ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كب ٦تا ىكا ىف يىػتى ىخيػليوي م ىن
ىجلو ،ىكيكل ىذل ى
ك ىمكهٍر مٍنوي ،ىك ىغطٍىر ىسةه ىك ىشٍيطىنىةه ،ىكيى ير ه
أل ٍ
ً
ً
ت(.)2
الشر ،ىكىما الشر عٍن ىدهي إًال ىما ىعل ٍم ى
يكٔب ،كخطىب الرئًيس ،كصلى علىى النًيب بً ً
ص ىف ًة الٍبى ًش ًَت،
ىع ىق يدكا ٍ
ي ىى ى
اٞتىٍل ىسةى ٍاأل ى ى ى ى
ً
اٞتماعةى إً ىٔب ما يػ ٌق ًربػهم ًمن ٍ ً ً
استً ٍه ىال وؿ ،ىك ىما يىػ ٍرىكبيػ ىها النظ يامو ىف
اٟتىقي ىقة بىػىر ى
لييػنىبوى ٍى ى ى
اعةى ٍ
ى ي يي ٍ ى
ً
ً و
لًٍلمتي ً
ت يم ٍش ًكلىةي
ت يكل ىكل ىم وة ًمٍنوي إً ىٔب ىكل ىمات ،ىك ىجاءى ٍ
وف ،ىكىك ىما يي ىسمونػى ىها ،فى ىجىر ٍ
ي
ًً
ًرئىاس ًة ٍ ً
يستىا ىذ ًاف ًُب الٍبًنى ًاء ىكا ٍ٢تىٍدًـ
احتىػل ٍ
اٞتىٍل ىسة ،فى ٍ
بارل ٍاأل ٍ
ى
ت ىم ىكا ىف الٍ يػم ٍشكلىة ،ىكتى ى
لًٍل ىك ىالًـ ،حىت انٍػتىػه ً
يكٔب "الط ًويىلةي" ًْتىل الٍ يػم ٍش ًكلى ًة الٍ ىف ٍر ًعي ًة ىكاتػ ىف يقوا -
ت ٍ
اٞتىلٍ ىسةي ٍاأل ى
ى
ى
و
و
اس ًة "الٍ يػم ًدي ًر".
بىػ ٍع ىد ي٤تى ىاكىرات ىكيم ىد ىاكىرات -ىعلىى ًرئى ى
جاء ً
اٞت ٍلسةي الثانًيةي كالرئً
ً ً
اسا قى ًويا بًأىنوي ىال وؽ ىكىال بيد يدك ىف
ي
ت
ٍ
ى
س ىٍ٭تم يل إ ٍح ىس ن
ى
ىى
ى
ي
ض الٍػم ٍق ً
ً
ود ع ىقب و
ات ًمن ً
الو ً
العابً ًد ىكافٍتًنانًًو ًُب النػ ٍق ًد
ى ٍ
استطٍىر ىادات ابٍ ًن ى
صوؿ إً ىٔب ىع ٍر ً ى ي
يي
ص ىى
كج ،كأىنو ىال وؽ أى ٍكبػر ًمٍنػهما ،إً ىذا ىو كصل إً ىٔب الٍػم ٍق ً
ض
ىكا ٍ٢تي يج ًوـ ىك ٍ
صود ىك ىعىر ى
ا٠تيير ً ى ي
ى ي
ىى ي ى
يى ى ى ى
ً
ت م ٍش ًكلىةي ال ىفرنٍ ً
ك ًُب الط ًر ًيق ،ىكانٍػتىػ ىه ٍوا ًُب ىحل ىها إً ىٔب طىٍرًؽ ًٛتىاهي(،)1
الٍ ىقضيةى ،ىكىكقىػ ىف ٍ ي
ى
اؼ ال ىك ًامل ي ٍقتى ً
ك
ص ى
ضي ًه ٍم أى ٍف يىػتى ىحمليوهي أىثٍ ىالثنا ،ىكلى ًكن الٍ ىفىرنٍ ى
ىكيى ىو يىػ ٍعلى يم أىف ا ًإلنٍ ى
ى
س ًُب نػى ٍف ًس ًو ًخي ىفةن
( )1أكجس يوجس ،كتوجس يتوجس الشيء :أحس بو ،كمنو قولو تعأب" :فىأ ٍىك ىج ى
ك"التوجس" أيضا الت ىسمع إًٔب الصوت ا٠تفي (.لساف العرب)253/6
يم ى
وسى" ،ى
( )2الشر ُب نفسو ينحصر ُب بذؿ الفرنك.
(*)1ضمَت ً
"ٛتىاهي" يعود على الفرنك.
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الٍػم ٍلعو ىف ىال يػٍنػ ىق ًسم إً ىٔب ثىىالثىوة انٍ ًقساما ً
يحا ،فى ىم ٍن ذىا يى ٍدفى يع الٍ يك يس ىور
ىن ى
ىي
صح ن
ى ي
"الصانٍتًيم ً
اؼ الناقًص يػ ٍقتى ً
ات"؟ ىكىى ًذهً يم ٍش ًكلىةه ىعلىى ًح ىدةو ،ىك ًٍ
ضي أى ٍف يى ٍدفى ىع
ص ي
اإلنٍ ى
ي ى
ى
ًً
ً
ً
يس
ب ،ىك ي٫تىا يمتىأىى ىال ًف ىكى٢تيىما أىطٍ ه
ال ىفىرنٍ ى
ك ابٍ ين الٍ ىعابد ىك ٍح ىدهي؛ ألىنوي أ ٍىعىز ي
فاؿ ،ىكىكا ىف الرئ ي
اٟتىل ٍاألىكًؿًٔ ،تىا
اٞتىنا ىف ىال يػي ىوافً يق بً يس يهولىوة ىعلىى ٍ
اٟتىل الث ًاين ،ىكيىػ ٍعلى يم أىف ٍ
نىػ ٍف يسوي يىػتى ىمٌت ٍ
اٟتىل الث ًاين ،فىػ ٍليىػ ٍلتى ًج ٍئ إً ىٔب
فً ًيو ًم ٍن يم ٍش ًكلى ًة الٍ يك يسوًر ،ىكأىف ابٍ ىن الٍ ىعابً ًد ىال يػي ىوافً يق ىعلىى ٍ
ًً
ً
اٟتىل ٍاألىكًؿ ،ىكيىو ًٍ
ض
ٍ
ص ي
وـ يم ٍش ًكلىةي الٍ يك يسوًر ،ل ىذل ى
ك ىعىر ى
اؼ الٍ ىكام يل ،ىكتىػ يق ي
اإلنٍ ى
ى
ً ً ً
اٞتىٍلس ًة ىمسأىلىةي "الٍص ٍوتىػ ٍ ً
ُت" لًلرئً ً
يس ،ىك ىج ىعلى ىها ًُب يم ىقد ىم ًة ٍاأل ٍىع ىم ًاؿ،
ىعلىٍيه ٍم م ٍن أىكؿ ٍ ى ٍ
اٞتم ً ً
ً
يخىرل ىكًى ىي ًزيى ىادةي عي ٍ
اعة لىوي ف ىيها إً ىٔب أ ٍ
اسىرةً ٍى ى ى
ض وو ،ىكيمىر يادهي
ىكانٍػتىػ ىق ىل مٍنػ ىها بىػ ٍع ىد ىم ىع ى
ً ً ً
ً
ا٠تًىال ً
ك يكل ًو أى ٍف يستىعً ًً
ؼ،
ب ىرأٍيىوي ىعلىى ىرأٍيً ًه ىما ًُب ٍ
ًم ٍن ذىل ى
ىٍ ى
ُت بو ىعلىى الرفي ىق ٍُت ،ليىتىػغىل ى
صح نحا لًلً ًق ٍس ىم ًة ،ىكيم ًز نيال لً يم ٍش ًكلى ًة
اضطير إً ىٔب ٍ
اٟتىل ٍاألىكًؿ ىكا ىف الٍعي ٍ
ىكإً ًف ٍ
ض يو الرابً يع يم ى
ً
ك يػٍنػ ىق ًسم علىى أىربػع وة انٍ ًقساما ص ًحيحا ،كقى ٍد عاسره الرفًي ىق ً
اف
الٍ يك يسوًر ،ألىف ال ىفىرنٍ ى ى ي ى ٍ ى ى ى ن ى ن ى ى ى ى ي
وصا ابٍن الٍ ىعابً ًدًُ -ب ىمسأىلىًة الص ٍوتىػ ٍ ً
يدةن،
ُت ىكًزيى ىادةً العي ٍ
اسىرةن ىش ًد ى
 ىك يخ يض ًو يم ىع ى
ٍ
ص ن ي
فىاحتى ىاؿ علىى عو ً
اط ًف ًو بًىق ً
يدةو قىافًيى وة ،بىلًيغى ًة الٍ ىػم ىع ًاين ،تػي ىؤثػ ير ىعلىى ٍاأل ىيدبى ًاء ،أ ٍىمثى ًاؿ ابٍ ًن
صى
ٍ ى ىى
ًً
ً
ض ًو ًٔتيىوافىػ ىق وة تىام وة
ت ىم ٍسأىلىةي الٍعي ٍ
اسىرةً ،ىكانٍػتىػ ىه ٍ
الٍ ىعابد ،فى ىال ىف بىػ ٍع ىد ىىا ىكىم ىاؿ إ ىٔب الٍ يػميى ى
ض ًو الٍػم ًز ً
يدةي ،كالث ًاين إً ٍع ىال يف الرئً ً ً
ً
بًسبىبىػ ٍ ً
يد ،ىك ٍ
اٝتيوي
ُت :أ ى
يس ال ٍس ًم الٍعي ٍ ى
ىح يد ي٫تىا الٍ ىقص ى ى
ى
ً
ىٍ٤تب ً
ا٠تىيػر ًُب اب ًن الٍعابًد ،كطىالى ً
ً
ت
ت ٍ
اٞتىٍل ىسةي ،ىكتىػ ىعد ىد ٍ
ي ه
وب مٍنػ يه ٍم ىٚت نيعا ،ىكقى ٍد تىػ ىوس ىم ٍ ٍ ى ٍ ى ى
ً ()1
ً
اٞتًن ً
ىٝتى ىع الرفًي ىق ٍ ً
ص
اؽ ذى ٍرعي ٍ
اف ًهبى ىذا التطٍ ًويً ًل ،فىػثى ىار ثىائًىرهي ،ىكأ ٍ
ض ى
ىم ىشاى يد ىىا ،ىك ى
ُت قىػ ىوار ى
ً ً
صٍت ًمٍنػ يهم قارصةه ،أم كلمة
ص يكوف بالل ىساف كاألصابع ،يػي ىقاؿ :ىال تىػ ٍقير ي
()1القوارص ٚتع قىرصة ،كال ىقٍر ي
مؤذية .كقاؿ ابن فارس :القوارص ىي الشتائم ،كأف العًٍرض يػي ٍقرص قىػٍرصا إذا قيل فيو ما ال ٭تسن( .هتذيب

اللغة  ،284/2مقاييس اللغة)71/5
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ً
ً
يب ،كمع ذىلً ى ً
ً
ص ٍد ًر الرئً ً
يد
يس ،ييًر ي
ك ىكلو ،فىػ ىق ٍد بىق ىي الٍ ىػم ٍو ي
ضوعي سنرا ىمطٍ ًويا ًُب ى
التأٍن ً ى ى ى
ً
اٞتىٍل ىس ًة ،ىكتىػ ٍق ًري ًر التالًيى ًة ًُب
يد ،ىكبىػ ٍع ىد انٍتً ىه ًاء ٍ
ض يو ٍ
ضىر الٍعي ٍ
اٞتى ًد ي
أى ٍف ىال يػي ٍفشيىوي ىحىت ىٍ٭ت ي
الٍغى ًد ،ىكتىب الرئًيس ً
يد،
يستى ًاذ بي ٍ
ض يو ٍ
ومشىاؿ ،ىكيى ىو الٍعي ٍ
اٞتى ًد ي
است ٍد ىعاءن يمطىونال إً ىٔب ٍاأل ٍ
ي ٍ
ى
ً ً ً
اٟتضوًر ًُب ٍ ً ً ً
صر ٍح
يى ٍدعيوهي إً ىٔب ٍي ي
ٍواهي الٍ يػمرىة م ٍن ىرفي ىقٍيو ،ىكىٓبٍ يي ى
اٞتىٍل ىسة الثالثىة ،ىكيىػبيث ىشك ى
ً
ً
لىو بًالٍ ىقص ًد ًمن ً
ك
اال ٍجتً ىم ًاع ،بى ٍل طىىول السر ىعٍنوي ىك ىما طىىواهي ىع ٍن ىرفي ىقٍي ًو ،ىكيكل ذىل ى
ي ٍ ى
ًً
ٍم وة.
ٟتك ى
ً
اٞتٍلسةي الثالًثىةي ،كحضر أىبو ًمش ًاؿ ،كفًيها ىك ىشف الرئً
اٟتىًقي ىق ًة،
يس الٍغًطىاءى ىع ًن ٍ
ى
ى ى ىى ي ى ى ى
ىجاءىت ٍى ى
ي
و و ًو ً
ً
اعةى ،ىك ٍاعتىػىرفيوا
يس ،ىك ىسل ىم ىها ٍ
اٞتى ىم ى
بىػ ٍع ىد يم ىقد ىمة يم ىؤثػىرة ،ىك٘تىٍهيد بىلي وغ ،فى ىشىر ىح ىها الرئ ي
ً
ًً ً ً
ك ،ىكقىػ ىع ىد ًُب
صليوا إً ىٔب ٍ
اٟتًل ىكالد ىكاء ،ىجاءى ال ىفىرنٍ ي
بًالٍ يػم ٍشكلىة ىكالداء ،ىكلىكنػ يه ٍم لىما ىك ى
و
ض
وـ ٍ
الساقًيى ًة ،ىكيىنىا يى ٍشتىد ٍ
ا٠تًىال ي
ب ىعلىى ىساؽ ،ىكتيػ ٍعىر ي
ؼ ،ىكىٍٖتتىد الٍ يػمنىاقى ىشةي ،ىكتىػ يق ي
اٟتىٍر ي
ً
وؿ لًلرئً ً
يس:
صا ًر ٍ
ٍ
اٟتيلي ي
اٟتىل ٍاألىكًؿ ،ىكً٢تىىذا يىػ يق ي
وؿ ،فىػيى يكو يف ىبو ٍمشى ىاؿ م ٍن أىنٍ ى
أ ًٍ
ى٫تس ُب أي ٍذ ًف الرئً ً
يس ى٫تٍ ىس ٍو نىػ ٍق ًس يم ىها لً يكل فىػ ٍرود ٜتىٍ ىس ٍو
ي
كي يكو يف الرئًيس ك ٍ ً
اٟتى ٍم يل ىعلىى ابٍ ًن الٍ ىعابً ًد ،ىكيىػٍن ىًربم
اٟتىل الث ًاين ،ىكيى ىو ٍ
صا ًر ٍ
اٞتىنا يف م ٍن أىنٍ ى
ىى
يى
ابٍ ين الٍ ىعابً ًد لًن ٍق ً
اٞتىائًًر ،ىكالدفا ًع ىع ٍن نىػ ٍف ًس ًو ،إً ىٔب أى ٍف يىأًٌٍبى الٍ ىػم ٍش ىه يد
اٟتي ٍك ًم ٍ
ض ىى ىذا ٍ
ً
ً
ً
ً
ص ىلًُ ،ب الدفى ًاع ىع ٍن فىػىرنٍ ًك ًو ال ًذم ىال
ف ابٍ ين الٍ ىعابًد ،ىكيىػٍرىًٕت ىل ىذل ى
ٍاألىخَتي ،فىػيىق ى
ك الٍ ىف ٍ
()1
ٯتىٍلًك ًسواه ،كيػ ٍفنت ًُب ك ً ً ًً ً
وؿ فً ًيو:
ضنىانىػتىوي بًًو ،ىكًم ٍن أىبٍػلى ًغ ىما يىػ يق ي
صفو ىكإًطٍىرائو ،لييبىػرىر ى
ي ى ي ىى ى ى ٍ
أىعز ًعٍن ًدم ًمن ك ًح ً
ضم ًو ىك ىمش ًو
يد أيم ًو
يكل الٍ يػم ىٌت ًُب ى
ى
ٍى
ً
ً
ضنً و
ضنىانىةنٓ ،تل ،كمنو قولو تعأب" :كىما يىو ىعلىى الٍغىٍي ً
ُت" أم ببخيل ،بل
ب بً ى
ضنا ىك ى
)ضن بًالش ٍيء يضن بًو ى
( 1ى
ى ى

يبذلو لكل أحد.
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كىٮتٍتًم الٍ ىفصل بًنيكٍتى وة ،ي٭تتم ىعلىي ًو ًاال ٍعتً ىذار ً
اؼ ًهبىا ،ىكًى ىي أىنوي ىع يد ٌّك لًلشٍي ًخ،
اال ٍعً ىًت ى
ىي ٍ
ي
ى ي ٍى
ً
ً
صو
وؿ:
ف ،لًيى ٍشىر ىح ىسبىبىػ ىها فىػيىػ يق ي
ف ىىذهً الٍ ىع ىد ىاكةى أىبٍ ى
ىكيىص ي
لغ ىك ٍ
ً
ً
ت بيػ ػ ػ ٍرىدهي ًم ػ ػ ػ ٍن بيػ ػ ػ ٍرًدم
اب يػيٍردم أىنػ ػ ػ ػي ىس ػ ػ ػلى ػ ػ ػ ٍل ي
ىكىى ٍل أىتىا يك ٍم ىكالٍك ىذ ي
ً
ًمن بػع ًد ما قى ٍد يكٍنت ىك ًٍ
ً
ً
يع
يع
اٟت ٍ
ي
ص ًن الٍ ىػمن ٍ
ألىنوي قى ٍد ىسب ًٍت ىسػ ػبا ىشنػ ػ ػ ٍ
ٍ ىٍ ى
ً
ً
ىما لىػ ٍم ييػ ػ ػبً ٍحوي ًُب الٍ ىوىرل يمػ ػ ػبًػ ػ ػيػ ػ يح
يح
ىكنى ىاؿ مٍت ىس ٍجعيوي الٍ ىقب ي
ود كى ػ ػ ػ ػ ػ ػؤىال ًء يك ػ ػلػ ػ ػ ػ ػه ػ ػ ػم يش ػ ػ ػهػ ػ ػ ً
كعدًين ًمن عصب ًة الٍيػه ً
ودم
ىى ي
ىى
ي
ٍ ي ٍى ى ي
ي ٍ
ىكأىثٍػ ػ ػبى ػ ػ ػتيػ ػ ػوا تىػ ػ ػ ٍش ػ ػ ػنً ػ ػ ػيػ ػ ىعػ ػوي ىع ػ ػ ػلىػ ػ ػي ػ ػ ػا
قى ٍد قىػىرأيكا كً ػتىابىوي إًلىيا
الر ِ
ِ
ِ
واية
األبطال
مظاىر
الثالثة في ِّ
ً
ًوً
ًً ً ً
ف الركاي ًة ،ىٍٖت ًقي نقا لً ىشخ ً
ٚتي ًع مواقً ً
صيتً ًو
ٍ
ىى
ل يكل ىكاحد م ىن الث ىالثىة ىمظٍ ىههر ظى ىهىر بو ُب ى ى ى
فًيها ،كيستى ًطيع الٍػمحلل لًلركاي ًة ،أى ٍف يستىخر ً
ل ىغٍيػىر ىما نى ٍذ يك يرهي ىكإً٪تىا
ًج ىمنىاح ىي أ ٍ
ى ىى ٍ ي ي ى ى ى ى
ىٍ ٍ ى
يخىر ى

وؿ:
يص ى
نى ٍذ يك ير ٍاأل ي
ف َّ ِ
ً ً
ً
وـ ًٍ
اإل ىد ىارةً.
الرئيس :يىظٍ ىه ير ٔتىظٍ ىه ًر الٍ يػمدي ًر الذم ىٓبٍ تيػ ىفا ًرقٍوي ير يس ي
ً
ًً
ً
ً
ب إًلٍغى ياؤىىا فً ىيها.
 الٍ يػم ىحافىظىًة ىعلىى تًٍل ىك الر يسوـ ىحىت ُب الٍ ىػم ىواقف ال ًيت ى٬ت ي
ف ال ًذم ىال يػ ٍلتى ً
ا٠تىائً ً
س الٍ يقوةى ًم ٍن نىػ ٍف ًس ًو ،ىكإً٪تىا يىػ ٍلتى ًم يس ىها ًم ٍن ىغ ًٍَتهً.
م
 ٍى ي
 السيئ الظن بًالرفًي ًقُت ى٭ت يكم علىي ًهما أىنػهما ى٭ت ًم ىال ًف لىو ًح ٍق ندا ،كيػٍنطى ًوي ًاف
ى ى ٍى ٍ ي ى ٍ ى ي ى ٍ
ي
ىى ى
ي
ً ً
لىو علىى ى ً و ً ً
ين ،فىػ يه ىو يي ىدا ًكيري٫تىا ًُب بىػ ٍع ً
ض
ي ى
ضغينىة٦ ،تا ىٍ٭تمليوي الٍ يػم ىعل يمو ىف ل ٍل يمدي ًر ى
ً
الٍػمواقً ً
صةي ًُب الت ٍح ًر ً
يش
ف يم ىد ىاكرىة الٍ ىكٍيد ،ىكيى ٍس ىعى يكل ىما ىال ىح ٍ
ت لىوي الٍ يف ٍر ى
ىى
ىح يد ي٫تىا ظى ًه نَتا لىوي ىعلىى ٍاآلى ىخ ًر ،ىكلى ًكنوي ىٓبٍ يػي ٍفلً ٍح ًُب
بىػٍيػنىػ يه ىما ،ىحىت يى يكو ىف أ ى
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ً
كً ،ألىف ٍااللٍتً ىح ىاـ بىػٍيػنىػ يه ىما ىش ًدي هد ،ىكًألىنػ يه ىما ىعلىى ىح ىذ ور ىدائً وم ًمٍنوي ،ىكىم ىع
ذىل ى
اٞتنا يف يػب ًادليو بػع ً
ً
ك فىصغيوه ًُب الٍغىالً ً ً ً
صا ًُب
ض ذىل ى
ب ل ٍل ىجناف ،ىك ٍى يى ي ي ٍ ى
ذىل ى ى ي
ك إً ٍخ ىال ن
ى٤تىل ًٍ
اإل ٍخ ىال ً
ص ،ىكيم ىكايى ىدةن ًُب ى٤تىل الٍ ىكٍي ًد.
و ْاأل ْستاذ ابْن الْعابِ ِد :يىظٍ ىه ير ًٔتىا يىأًٌٍب ًٞتى ىمالًًو:
ً ً ً ً ًً
االجتًماع ً
ات.
 يمتىػ ىوق هع لًلشر ىك ٍا٠تى ىس ىارةً الٍ ىػمالية م ٍن ىكىراء ىىذه ً ٍ ى ى
يس فًيما يػ يقوليو ح نقا أىك ب ً
 معا ًر ً ًاط نال.
يى ه
ض للرئ ً ى ى ي ى ٍ ى
ً
ً ًً ً ً
اإلم ىك ً
اف.
 بىاذ هؿ يج ٍه ىدهي ًُب إًبٍػ ىعاد ىىذه النكٍبىة ،ىكتىأٍخ ًَتىىا بًىق ىد ًر ًٍ ًٍ ً
 ىغٍيػر كاثً وق بً ٍ ً ًيما يىػ ٍرًج يع إً ىٔب النكٍبى ًة ال ًيت يىػتىػ ىوقػعي ىها.
اٞتىناف إ ىٔب النػ ىهايىة ،ف ى
يى
 مول هد لً ٍألىع ًيب ًمن ا ٍ٢تنى ً
اج ً
ات الٍيى ًس ىَتةً.
ى
ى
يى
ً
ف بًالٍ ًػمر ً ً ً ً
ىج ىاد ًُب الٍ ىكثً ًَت.
 ىكاق ه ٍ ىب نػى ٍق يدهي ،ىكقى ٍد أ ى
صاد لنىػ ٍقد ىما ى٬ت ي
و ْاأل ْستاذ الْجن ِ
َّان :يىظٍ ىه ير ًُب الٍ ىػمظىا ًى ًر ٍاآلتًيى ًة:
 الٍػمسالٍػمةي كالٍػم ىاليػنىةي إًال ًُب مواقً ًاٞتًد.
ف ٍ
يى ى ى ي ى
ىى
فكً
ً
ً ً ًو
اح ود.
ب ىعلىى ىحٍبػلى ٍُت ىكلى ٍو ُب ىم ٍوق ى
 اللع ي الس ٍعي ًُب ًٍؼ.
ص ىال ًح يكل ىما تىػ ىفاقى ىم ًخ ىال ه
اإل ٍ
ي
اٟتىٍزًـ.
 الٍ ىػمٍي يل إً ىٔب الش ٍر ىع ًة ىك ٍأسلوب الرواية
يسليوبػي ىها فىػ يه ىو:
أىما أ ٍ
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يمتى ىال ًح يم الن ٍس ًج.
ً
ُت التػركً ً
يب.
ىمت ي ٍ
صيح الٍػم ٍفرد ً
ً
ات.
فى ي ي ى ى
ً
لىي ً
ً
ف الر ًاج يزك ىف يريكوبىػ ىها.
س ف ًيو تى ىكل ه
وب الض ير ىكرات ال ًيت أىل ى
ف ،ىكىال يريك ي
ٍ ى
ً ً
ً ً
ب ًرمء ًمن الت ىكل ً
ض ٍع نفا
ف ىك ٍ
ات ،ي
اٟتى ٍش ًو الذم أىل يفوا أى ٍف ىٮتٍت يموا بًو ٍاألىبٍػيى ى
ى ه ى
ً ً
ً
صىر بى واع ًُب يم ٍفىرىد ًاهتىا ىكتىػىراكًيبً ىها.
مٍنػ يه ٍم ،ىك ى
ضٍي ىق ىعطى ون ًُب الٍ ىعىربًية ،ىكق ى
كًُب أى ٍكثى ًر أىبٍػيى ًاهتىا "لزوم ما ال ي لْزم" ًمن الٍتًىزًاـ ىحرفىػ ٍ ً
ُت أ ٍىك ثىىالثىوة ًُب الرًكم،
ٍ
ى
ى
ً
وؿ يمتى ىمك هن.
ك فى يكل ىما فً ىيها ًم ٍن ىى ىذا النػ ٍوًع ىم ٍقبي ه
ىكىم ىع ىذل ى
ً
ىكفً ىيها ىكثًَته ًم ٍن أىنٍػ ىو ًاع الت ٍجنً ً
يس ،ىكيكل ىها م ىن النػ ٍوًع الٍ ىع ًإب ،الٍ يػمتى ىمك ًن لىٍفظيوي
ً
ًً
ف ،كإً٪تىا ىو ًمن ً ً
ً
ىس ًر،
ىكىم ٍعنىاهي الٍىًربمء م ٍن الت ىكل ى ي ى ٍ ٍ
اس ًٍت ىساؿ الطٍب ًع ،ىكقيػوة ٍاأل ٍ
كح الٍ ىػملى ىك ًة ًُب الٍ ىعىربًي ًة.
ىكير ً
ً
ات يم ٍستى ًقلةه ًٔتىىعانً ىيها ،ىٍٕت ًرم ىٍ٣تىرل ٍاأل ٍىمثى ًاؿ.
ىكف ىيها أىبٍػيى ه
ً
ً
ً
ً ً
ً
ىكف ىيها طىائ ىفةه م ىن ٍاألىلٍ ىفاظ الٍغى ًريبىة ،ال ًيت ىٓبٍ يىأٍلىف الٍ يكت ي
اب ىكالش ىعىراءي
ً
وىا ىكأى ٍكثىػ يركا ًمٍنػ ىها ،فىإًنػ ىها ًزيى ىادةه ًُب ثػىىر ًاء
استىػ ٍع ىملي ى
است ٍخ ىد ىام ىها ،ىك ىحب ىذا لىٍو ٍ
ٍ
اللغى ًة كتىػو ًسيع ى٢تا ،كلىيس ًُب ٍاألىر ًاجي ًز الٍعًٍل ًمي ًة ال ًيت امتى ىأل ً
ٍ ٍ
ىت هبىا الدنٍػيىا ىش ٍيءه
ى
ى ٍ ه ى ىٍ ى
ً ً ً ً
وؿ الٍبػي ً
ً
اٟتيلى ًل ًالبٍ ًن
افً ،مثٍ يل ىرقٍ ًم ٍ
ىس ٍه هل يم ٍستى ىساغه إال قىل نيال م ٍن أ ىىراجي ًز في يح ى ى
ً ً
ا٠تى ًط ً
يب ،ىكيد ىكًؿ ًٍ
اع ى٢تي يم الز ىجىز ىكانٍػ ىق ىاد
ٍ
ت قىػ ٍونما طى ى
اإل ٍس ىالًـ ل ىش ٍوقي ،ىكىما ىرأىيٍ ي
ىكعلىم ًاء ىشٍن ًقي ٍط ،مع السهولىًة ىعلىي ًهم ًُب النظٍ ًم ،كمتىانىة السب ً
ك.
ٍ
ىى ي
ىى
ٍ ٍ
يى
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ً
كبػع يد ،فىػ ىق ٍد داعبػنىا ًهب ًذهً الركاي ًة ثىىالثىةى أ ً و
يما بىػٍيػنىػ يه ٍم إً ٍخ ىوةه
ىى ٍ
ى ىٍ ى ى ى
ى
ىسات ىذة ،يى ٍم لىنىا أىبٍػنىاءه ،ىكيى ٍم ف ى
يكل يه ٍم أ ىيدبىاء ،فىػ ىعسى أى ٍف تى يكو ىف ىحافًىزةن ٢تًًم ًم ًه ٍم ًُب الت ٍد ًر ً
يب ىعلىى ىى ىذا النػ ٍوًع الراقًي
ى
ي ى
ًً
ًمن ٍاأل ىىد ً
صوًر ًٍ
اإلقٍػبى ًاؿ ىعلىى ٍاأل ىىد ًب،
ب ا ٍ٢تىٍزًٕب ،ىكلى ٍو نيظ ىم ٍ
ت ىىذه الرىكايىةي ًُب يع ي
ى
اىا الرىكاةي ىكالنػ ىقلىةي ًٔتىا تى ٍستى ًحقوي ًم ٍن إً ٍج ىال وؿ.
لىطى ىار ٍ
ت يكل ىمطىا ور ،ىكتىػلىق ى

محمد البشير اإلبراىيمي
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.7

صورة االستدعاء من المدير
إً ىٔب الٍ ىفىت "عب ِد الْح ِف ِ
ظ الٍ ىػمنا ٍف
يظ الْجنَّا ْن"
أ ىىد ىاموي الٍ ىػم ٍوىٔب ا ٍٟتىًفي ي
ى ْ
ب الصبػي ً
م ىؤد ً
ىك ىح ًام ًل ٍاألىثٍػ ىق ًاؿ ًم ٍن ىغطٍىر ىس ًيت
اف ًُب ىم ٍد ىر ىس ًيت
ٍى
ي
()1
ً
ؼ
ؼ
ىم ٍس ىكنيوي ًُب " ىزنٍػ ىق وة" ىال تيػ ٍعىر ي
ت ًم ٍن ىجانًبىػٍيػ ىها ٍاألى ٍح ير ي
إً ٍذ طيم ىس ٍ
ً () 1
ًُب يى ًدهً ىكنىافً وخ ًُب الصور
اؾ قىػ ٍرًف الثػ ٍوًر
ىكىك ٍٝتيوي إً ٍم ىس ي
كى ًذهً
مت ً
مٍنػ ىف ً
صلى ٍو
تىػٍتبىػعي ىها
صلى ٍو
ىع ىال ىمةه
ىع ىال ىمةه
ىى
ي
ي
ً
الٍػمراتً ً
يب الٍ ىكاتً ً
يٍب إً ىٔب الشٍي ًخ ٍاأل ًىد ً
ب
ىس ىف ًل
الٍ يػم ٍرتىًقي
ب
أل ٍ
ىى
ِ ( )2
ىال ىز ىاؿ ًُب يج ٍه ًد الش ىقا يي ىكابً ٍد
ضى "مح َّم ِد بْ ِن الْعاب ْد"
الٍ يػم ٍرتى ى

(")1ىزنٍػ ىقة" ىي السكة الضيقة ،كال يزاؿ يستعمل هبذا ا١تعٌت( .لساف العرب)146/10

()1القرف ٔتعٌت الصور ،كا١تقصود أف عالمة اٞتناف ُب ىذه الركاية أنو يكثر استعماؿ "الشمة" أم التبغ،
كيتفنن ُب مدحها كما سيأٌب ُب البيت رقم 436 :كما بعده ،كال يظن ىذا بالشيخ اٞتناف ،كما ال يظن
بالباقُت ما يكصفوا بو من البخل بالفرنك ١تراسلة اإلبراىيمي ،ألف ىذه الركاية مبنية على ا١تالطفة كا١تمازحة.

قال عنو اإلبراىيمي :شاب كلو شعور كقلب ،فتح عينيو على بوارؽ النهضة اإلصالحية األكٔب ،فخطا أكؿ

خطوة ُب اٟتياة على ضوئهاٍ ،ب كاصل سَته على ىداىآ ،ب ينحرؼ بو عن صراطها إقالؿ كال رقة حاؿ ،كال
أذل راصد كال كيد مبيت ،بل ظل يزداد ثباتا كلما زادتو اٟتوادث عركا ،تلقى العلم على األستاذ ابن باديس
سنُتٍ ،ب عاجلتو الظركؼ كغمستو ُب العمل فاشتغل بتلقُت القرآف للصبياف ،فقدـ للنهضة عمال ال يقدره
حق قدره إال القليل كىو تقومي ألسنة الصبياف على النطق باٟتركؼ العربية نطقا صحيحا متينا مربأ من الزيغ
عن ا١تخارج األصلية ،كمن اٟتيد عن الصفات احملققة( .اآلثار)366/1
()2قال عنو اإلبراىيمي :من قدماء تالمذة األستاذ بن باديس كمن بواكر النهضة األدبية ،أديب مشرؼ
على الكماؿ ،كاتب جزؿ األسلوب ،متُت الًتاكيب ،كفً ػ ٌي للقواعد ا١تقررة ...باشر تعليم النشء الصغار من
سنُت ،فحذؽ أساليبو ك٘ترس بو ،فاكتسب الدؤب كالصرب كاٞتلد ،كلو ُب تربية الصغار كٖتبيب العلم إٔب
نفوسهم طرائق نفسية ىو فيها نسيج كحده( ...اآلثار)366/1
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يم ىفس ًر
يم ىقرًر

ىم ىقرهي
ىكىك ٍٝتيوي

لً ٍألىطٍ ىف ًاؿ

الٍ يقر ً
آف
ٍ
الٍ ىقو ً
اع ًد
ى
س ىذا
أى ٍف لىٍي ى
ًٍ
اإلقٍػ ىعاءي ًُب

بىػ ٍع ىد ىس ىالوـ
ىك يسك ور ًم ىن
ىك يس ٍفىرةو قى ٍد
ىكقً ٍد ىرةو قى ٍد
ًُب غي ٍرفى وة

الٍ يػم ىقرىرٍه
ىم ىقر
منى ً
اخ ًرٍه
ى
يٍ٤ت ىك وم مرب ً
وط
ى ٍي
ً
ب
الرىماؿ يٍ٣تتىػلى ٍ

ت يحبيوبىا
ىٚتى ىع ٍ
ىخ ىالطىا
ي
ضمنى ٍ
ت أٍ
ضاءي بًالن يج ًوـ
تي ى
ضىرا ىسر ىيعا
أىٍر يجويك ىما أى ٍف ىٍٖت ي
اع ًة ال ًيت اي ىكو يف فً ىيها
ًُب الس ى
ًُب يػوًـ تًس وع ًمن يشبا ىط الٍػم ً
اضي
ىٍ ٍ ٍ ى
ى
ًُب ىم ٍكتىًيب الٍ ىػم ٍش يهوًر ًعٍن ىد الن ً
اس
صًيب
فىًإ ٍف ىج ًه ٍلتي ٍم فى ٍ
اسأىىال أىم ى
ً
ىمٍنػ يقوبى ٍو
ٜتىٍ ىسةن
ىكأ ٍعطيىاهي
حً
اشيىةه كالش ٍر يط أى ٍف تىػت ًف ىقا
ى

ًم ٍن يس ىورةً الر ٍع ًد إً ىٔب ٍاألىنٍػ ىف ًاؿ
الٍ يػم ىكرىرٍه
الٍ ىػم ىسائً ًل
ىك ىحافً ًظ
يىًق ًيو ًم ٍن ىحر لىظىى ىكالٍ ىقر
كفىػٍتحةه ظى ً
ً
آخ ًرٍه
اىىرةه ًُب
ى ى
كقىػهوةو
كالٍبػل ً
بًالت ً
وط
ُت
ىى
ى ٍى
كلى و ً
ً ً
ب
ىى
نب م ىن ا ٍٞت ىماؿ يٍ٤تتىػلى ٍ
ىكالٍ يكبيوبىا
ا٠تيٍرطىا ىف
وؿ
ىك ٍ
الٍ يف ى
ىكالٍبىطىاطىا
اس
ت
الل ٍف ى
ىكالتػ ٍرفى ى
ؼ بًالر يج ًوـ
أ ٍىك
يش ٍرفىوة تيػ ٍق ىذ ي
لًتى ٍدفىػ ىعا ىخطٍبنا ىد ىىى يم ًر ىيعا
يش ًيت تىػ ٍرفً ىيها
يمىرفػ نها ًُب
ًع ى
ً () 1
ً
فيو فىاضي
ًألىن ًٍت أى يكو يف
ض قىج واؿ ( ) 2إًٔب ىم ٍكنى ً
ًم ٍن أ ٍىر ً
اس
ييًر ٍح يكما ًمن الٍ ىعنىا كالتػ ىع ً
ب
ى
ى
ى
ً
ب ًم ٍن قيوبى ٍو
ىكقى ٍد تىػ ىفصى قىائ ه
قىػبل الٍػم ًج ً
يء يٍب ىال تىػ ٍف ىًًتقىا
ٍى ى

(*)1فاضي بالفاء كليس بالقاؼُ ،ب اللساف العامي معناه :مسًتيح من الشغل.
()2مدينة شرؽ اٞتزائر ،تابعة لوالية سطيف.
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.37

الٍ ىػم ٍسطي ىورٍه
ٍاأل ىىك ًامىر
ىكتىػٍتبىػ ىعا
ىال تىصحبا الٍعً ً
صي ىكالدبىابً ىسا
ٍ ىى
كسا
ىكالٍ يف يؤ ى

كـ
وس ىكالٍ ىق ي
اد ى
ىكالٍ يػم ى
ا٠تىارًًج
ىكلٍتى ٍخلى ىعا نىػ ٍعلىٍي يك ىما ًُب ٍ
اب الصغً ىَت طىٍرقىا
ىكتىطٍيرقىا الٍبى ى
ىك ىح ٍوقً ىال
ىكىكبػىرا
ىكبى ٍس ًم ىال
ت فى ٍاد يخ ىال ىع ٍن ىع ىج ًل
فىًإ ٍف أىذىنٍ ي
ا ٍٟتر ً
ًْتىس ً
كؼ
ب
ىكلٍتى ٍد يخ ىال
يي
ى
ىى ىذا كمن ىكا ىف طى ًويل ٍاألىنٍ ً
ف
ىى ٍ
ى
بًالتػنىػف ً
الٍ ىع ًم ًيق
س
اض
يىػ ٍرتى ي
كى ًذهً
استً ٍد ىع ًاء
ىكىرقىةي
ىى
ٍ
ً
ت ىال ًم ٍن أ ٍىعلىى
أ ٍىم ى
ضٍيتيػ ىها م ٍن ىٍٖت ي
اج لًلتػ ٍرقًي ًع
ىكا ٍٟتىق ىال ىٍ٭تتى ي
كىٓب أ ً
يط ٍل يخٍنػ يف ىس ًيت ىكا ٍٟتىافً ًظي
ىٍ

يىنىا ىكًإبٍ ول ًُب الٍ ىف ىال ىم ٍقطي ىورٍه
ً
يل الٍيىابً ىسا
ىكا ٍٟتى ىجىر الص ٍل ىد الثق ى
و
كسا
ىكيكل ىش ٍيء يى ٍش ىد يخ الريؤ ى
يكٔب ًم ىن الٍ ىػم ىعارًًج
ًُب ٍ
ا٠تيطٍ ىوةً ٍاأل ى
طىٍر ىؽ يد ىىاةً ٍاألىنٍ ىكلًي ًز الش ٍرقىا
ً () 1
ت ىكىال تي ىش ٍقل ىال
ىكالٍتى ًزىما الص ٍم ى
ىكإً ٍف ىس ىكت فىا ٍذ ىىبىا ًُب ىخ ىج ًل
ً ()2
ً
يم قىػٍب ىل الٍ ىع ٍُت ًُب "الٍ ىػم ٍع يركؼ"
ىكالٍػم ي
اعةن ًُب الٍ يكٍن ً
ف
ص ىس ى
فىػ ٍليىتىػىرب ٍ
كي ً
بًالش ًه ًيق
فَت
ص يل
ىى
الز ى
ىكأىنػ ىها
اسً ًٍت ىع ًاء
ادةي
ىش ىه ى
ٍ
() 3
ىكما لىبًست ًُب ٍاأل ً
ىخ ًَت النػ ٍع ىال
ى ٍ ي
ىال ًسيما ًمن ص ً
اح ً
ب التػ ٍوقًي ًع
ى ٍ ى
ً ً () 4
ىكإ٪تىا يخٍنػ يف ىس ًيت "ابٍ ين ىحافظ"

(*)1تي ىش ٍقلًال :كلمة عامية معناىا ال تيػثىػٍرثًرا.
()2أم يدخل ٤تمد بن العابد قبل عبد اٟتفيظ اٞتناف ،كما ُب كلمة " ىم ٍعيركؼ" ،كإف كانت العُت قبل ا١تيم
ُب ترتيب حركؼ ا٢تجاء.
(*)3من ٖتت اْب :كاف بعض القضاة يضع خاًب توقيعو ُب أعلى الوثيقة.
(*)4ا٠تنفسة األكٔب :أراد هبا نوعا من التوقيع ا١تعقد يشبو الطغراء .كالثانية ىي تلك الدكيبة السوداء الكريهة
الرائحة ،كىذه مداعبة البن حافظ ،كالشيخ اٟتافظي :ىو رئيس ٚتعية الطرقيُت ُب ا١تاضي.
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ب الٍ يػم ًدي ًر :أ ٍىكىر ه
ت يم ىعل ىمةه
ص ىوال ه
اؽ يمبىػ ٍعثىػىرةه ،أىقٍ ىال هـ يم ٍغبىػرةه ،يك ي
الجلسة األولى :ىم ٍكتى ي
ً
ً
بً ٍاأل ٍ ً ً ً
مز.
س ىعلىى يك ٍرًسي ًو ،ا ٍٞتىنا يف ىكاق ه
ف ،ابٍ ين الٍ ىعابًد ٍم ىق ٍع ه
ىٛتىر ،الٍ يػمد يير ىجال ه
() 1
ً
 .38الٍ يػم ًد يير :ىٛتٍ ندا لً ىم ٍن ىٚتى ىع يك ٍم ُب "الٍبًَتيك"
ىكٍى ىو ٔتىا تىػٍنػ يوكنىوي
ىخبَتي
ً ً () 1
.39
صػ ػ ػ ػلىػ ػ ػ ػ ىواتيػ ػ ػ ػ ػوي ىعػ ػ ػ ػلىى الٍػ ػ ػبى ػ ػ ػ ػ ًشػ ػ ػ ػ ػ ًَت
صفىر الٍ ًقطى يار ًُب أىشَت
ىك ى
ىما ى
ً ً () 3
ً ً ( )2
ً
.40
اح ًُب أ ٍىمشَت
اث ًُب ا ٍ٢تىٍنشَت
ىكىما ىجىرل الٍ ًػم ٍحىر ي
ىكىىبت الريى ي
ً ً () 5
ً () 4
ًً
ً
.41
ص ًد ىكا ٍ٢ت ىالؿ
اسػ ػ ػ ػتًػ ػ ػ ػ ٍه ػ ػ ػ ىالؿ
ىكىىػ ػ ػ ػذه بػى ػ ػ ػىر ى
يمن ىَتةه ًُب الٍ ىق ٍ
اعػ ػ ػ ػةي ٍ
()6
كىكا ىف ًٕب ً ً
.42
ب
ب
فيو ىكج ه
ىكالش ٍك ير ًٕب إً ٍذ يكٍن ي
ت ًُب ا ٍٞتى ٍم ًع ىسبى ٍ
يف ىك ىخبى ٍ
ى
()1كلمة فرنسية " "bureauأم مكتب.
(")1أ ًىشَت" مدينة قدٯتة تابعة لوالية ا١تدية من ناحية "شاللة العذاكرة" أسسها زيرم بن مناد الصنهاجي ُب
324ق ،ككانت مدينة مهمة خالؿ اٟتكم الزيرم كبلغت أكج االزدىار العلمي كاالجتماعي ،كقصدىا
األدباء الشعراء من سائر األمصار" .كيكيبيديا"
(")2ا ٍ٢تىٍن ًشَت" ىو االسم الذم كاف يطلق على ا٠ترائب الركمانية ُب أفريقيا( .تكملة ا١تعاجم العربية
للمستشرؽ رينهارت بيًت)
(")3أمشَت" الشهر السادس من التقومي ا١تصرم ،يبدأ من  8فيفرم إٔب  9مارس ،كاٝتو مشتق من "مػجَت"
كىو رمز الريح لدم قدماء ا١تصريُت ،كيشتهر الشهر هببوب الرياح القوية ،كبركدة اٞتو الشديدة" .كيكيبيديا"
(")4برباعة االستهالؿ" كتسمى أيضا "حسن االبتداء" ىو أف يأٌب الناظم أك الناثر ُب ابتداء كالمو ببيت أك
قرينة تدؿ على مراده( .هناية األرب ُب فنوف األدب)133/7
()5فػػ"الٍ ً
بشَت" ىو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ،كأشار بذكره هبذا الوصف إٔب "٤تمد البشَت اإلبراىيمي"
الناظم ،ألف االجتماع يعقد ألجل دراسة قضية مراسلتو ،ككاف منفيا بػػ"آفلو" كىذه ا١تدينة معركفة بشدة
بركدهتا ،كسكة القطار إليها ٘تر بػ "أ ًىشَت" ،كُب الطريق إليها توجد بقايا من ا٠ترائب الركمانية.
(")6ال ىوًجيف ك"ا٠تىبىب"" نوع من سَت اإلبل كا٠تيل( .الصحاح 1437/4ك)117/1
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.54
.55

يىا أىيػ ىها ًٍ
اإل ٍخ ىوا يف أ ٍىى نال "بًي يك يم"
بًو ًاجب و
النظى ياـ
اٝتي ىها
ات
ٍ
ى ى
ً
ً
ً
يسا
ى٬ت ي
ب أى ٍف تىػٍنتىخبيوا ىرئ ى
ابٍ ين الٍ ىعابً ًد :أىعيوذي بًالر ٍٛتى ًن ًم ٍن ًذم الٍ ىكلً ىم ٍو
الٍ يػم ًد يير................................ :
ابن الٍعابً ًدً :ألىنػها ذىات مع و
اف يم ٍؤلً ىم ٍو
ي
ٍي ى
ىى
ى
ً
ُت لىنىا الٍ ىػم ٍع ىٌت ىك ىخل الذ ٍكىرل
الٍ يػمد يير :بً ٍ
ابٍن الٍ ىعابً ًد :إًف الرئًيس ًُب ىك ىالًـ الٍعر ً
ب
ي
يٍ
ى
ً
ً
اإل ٍغر ً
ً
اب
ٍاٞتىنا يف :ىد ٍعنىا م ىن اللغىة ىك ٍ ى
يت ًُب قىػوًؿ ٍ ً
كانٍظير إً ىٔب التػٍن ًك ً
يب
ا٠تىط ٍ
ٍ
ى ٍ
ً
ً
ىخ ىال ًؽ
س م ٍن ىم ىكا ًرـ ٍاأل ٍ
ىكلىٍي ى
ً
ً
يس
فى يكلنىا
س
الٍ يػم ًد يير :ىال
تىػٍبتىئ ٍ
بىئ ي
اٞتىنا يف:
................................
ٍ
() 2
ً
ً
اؿ لى يك يم
ف قى ى
ابٍ ين الٍ ىعابًد :انٍظيٍر إًلىٍيو ىكٍي ى
ً
يس قى ٍد ىح ىك ٍم
ٍاٞتىنا يف :أىنىا أ ىىرل أىف الرئ ى

إًن ػ ىي قىػٍب ىل ًاالبٍتً ىدا أينٍبًي يك يم
قى ٍد ىسنػ ىها ٍاأل ىىماثً يل الٍعًظى ياـ
ً ()1
اشوا الٍ يػم ٍملً ىق الٍبىئيسا
لى يك ٍم ىك ىح ي
صخ ىٝتٍعًي ........
فىًإنػ ىها تى ي
 .....................ىكلً ىم ٍو؟
ىكأىنػ ىها تيثًَتي ًذ ٍكىرل يمظٍلً ىم ٍو
ً
ث ًمٍنػ ىها ًذ ٍكىرل
فى ىج ٍمعينىا يػي ٍحد ي
ً ()1
من يشج ًُب يافي ً
وخ ًو بًالض ٍرب
ى
ىٍ
فًيها فىتًٍل ى ً
ىعر ً
اب
ى
ك شى
يمةي ٍاأل ٍ ى
ً ً
ً
يب
فىإف ذ ٍكىر الٍبيػ ٍؤ ًس ىش ٍيءه ىال يىط ٍ
يض ًذم الٍغً ىٌت بً ًذم ًٍ
اإل ٍم ىال ًؽ
تىػ ٍع ًر ي
............................
ً
ً
يس
ىكيكلنىا
اسوي
قيى ي
ىرئ ي
ىكىٓبٍ يىػ يق ٍل ًمٍن يك ٍم فى ىما ىذا ىٍٖت يك يم؟
لًنىػ ٍف ًس ًو ىكىما لىنىا إًال الٍبى ىك ٍم

(")1الٍػمملًق" الفقَت ،ك"ا ًإلمالؽ :االفٍتًقار" كقولو تعأب" :كال تىػ ٍقتيػليوا أىكال ىد يكم ًمن إًم و
الؽ"
ٍ ٍ ٍ ٍ
ٍ
يٍ
ى
(")1الرئًيس" أراد هبا ا١تدير السيد ،كأما ابن العابد فلولعو ٔتعارضتو كإخراجو عن ا١تقصود ذىب إٔب معٌت

وخ" ملتقى عظم مقدـ الرأس كعظم مؤخره.
ضرب على رأسو" ،كاليىافي ً
آخر كىو أف "الرئيس" من ي
ً ً
( )2يقصد ما قالو ا١تدير ُب البيت( :)45ىً
يسا لى يك ٍم"
"٬ت ي
ب أى ٍف تىػٍنتىخبيوا ىرئ ى
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أ ٍىك ىحى

.56
.57
.58

الٍ يػم ًد يير:

.59

اٞتىالًٕب:
ٍ
.60
.61

الٍ يػم ًد يير:

اٞتىالًٕب:
ٍ

.62
.63
.64
.65

الٍ يػم ًد يير:

ب ىكالٍ يك ٍرًسي
لىوي الٍ ىػم ٍكتى ي
لًٍل ىمآ ًؿ يىػ ٍريم يز
ىح واؿ

ىكيكل
اًلٍتىػىزيموا النظى ىاـ يىا إً ٍخ ىوًاين
ىكىٍ٨ت ين ىٚتٍ هع ...................
()1
 ...............بى ٍل أىقىل ا ٍٞتى ٍم ًع
ىكا ٍٞتى ٍم يع ىال بيد لىوي ًم ٍن قىائً ٍد
ً
اد ٍه
ًم ىن
بًالل ًو
أىعيوذي
الٍقيى ى
قى ٍد يكٍنت ًعٍن ىد قىائً ود مأٍفي ً
وف
ي
ى
ً
ً
ً
ىد ىريٍ ي
ت مٍنوي الٍف ٍع ىل ىكا ٍشت ىقاقىوي
الٍػم ً
فيد
إً ىٔب
بًنىا
اًنٍػتى ًقليوا
ي
ً
يس ىحىت نى ٍشىر ىعا
ىك ىعيػنيوا الرئ ى

ىمٍن ًزلىةن

فىانٍظيٍر
فىأىنٍػتي يم

ىما نىا ى٢تىا إًنٍ ًسي
ً ()1
فىأىنٍت الٍ ىق ً
اع يد الٍ يػم ىق ٍعم يز
ى
ًُب ا ٍ٠تىًٍَت ًم ٍن أ ٍىع ىوًاين

............................
ً ()2
ىك ىما أىتىى بًًو الدلًيلي الس ٍمعي
ً
الٍ ىف ىوائً ٍد
ص ىل
يىػ يق ي
ودهي
لتى ٍح ي
ً
اد ٍه
ىكإً ٍف ىغ ىد ٍ
ص ًرنىا سيى ى
ت ًُب ىع ٍ
ً () 3
و
ً
ب لًل ىف ٍك يركف
ُب ىماءىة تيػٍن ىس ي
ً
ً
ىك ىما ىعل ٍم ي
ت السم ىكانٍت ىشاقىوي
ًمن عم ول موف وق س ًد ً
يد
ى
ٍ ىى
يى
ص ًد ً٦تا يرٍمتيوي ىكني ٍس ًر ىعا
ًُب الٍ ىق ٍ

ً
ً
"م ىق ٍمىزع".
(*)1مقمعز :قاع هد على قدميو فقط ق ٍع ىدة ا١تستوفز.اىػ كىي جٍلسة معركفة ،كبعضهم ينطقها ٍ

( )1اختلف العلماء ُب أف أقل اٞتمع؛ فقاؿ بعضهم :ثالثة كقاؿ آخركف :اثنُت ،كتوسط بعضهم فقاؿ :بأنو
اسم للثالثة حقيقة كلالثنُت ٣تازا ،كذلك ألف العرب فصلت بُت عالمة االثنُت كعدد٫تا ،كعالمة الثالث
كعددىا ،كما فصلت بُت االثنُت كالواحد فقالت :رجل كاحد ،كرجالف اثناف ،كرجاؿ ثالثة فما فوقهم.
(تقومي األدلة ص ،163:اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ)2/4
( )2الدليل السمعي :يقصد هبا نصوص الكتاب كالسنة؛ ألهنا تتلقى بالسمع.
(*)3القائد ُب النظاـ البائد مثل رئيس البلدية ُب النظاـ اٟتإب .ا١تأفوف :ضعيف الرأم.
تنسب للفكركف ...اْب :يريد قرية "عُت الفكركف" الواقعة ُب الطريق ما بُت قسنطينة كعُت البيضاء ،العرب
تسمي ا١تاء :ماءىةن ،يىعنوف هبا ا١تاء ينزؿ الناس بو للورد كتكوف مباءىةن الستيطاهنم.
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التىػٍن ًجي ًز

.66
.67
.68
.69
.70
.71

اٞتىالًٕب:
ٍ

.72
.73
.74

الٍ يػم ًد يير:

.75
.76
.77
.78

اٞتىنا يف:
ٍ

اج إً ىٔب
فى ٍاأل ٍىم ير يٍ٤تتى ه
ادةً الٍ ىك ىالًـ
س ًُب
ًزيى ى
ىكلىٍي ى
اجتى ًه يدكا ًُب ىغ ٍس ًل ىى ىذا الٍ ىعا ًر
فى ٍ
ىكقىػٍب ىل أى ٍف تى ٍد ى٫تىنىا الٍ ىق ىو ًاُب
ىع ىو ًاُب
يربيوعينىا
فىػتىػ ٍغتى ًدم
ىك ٍاألى ٍش ىعا ًر
بًالٍ ىعا ًر
تيػ ًخي يفنىا
كلىيس فًي ًهم ىش ً
اعهر ىس ىوائًػ ػي
ٍ
ىٍ ى
ً
اؼ
ىخ ي
أيخي يف يه ٍم طيرا ىكىال أ ى
ً
يح ًيت
أىنىا الن ًذ يير فى ٍ
اٝتىعيوا نىص ى
فىالشر

ىال

يي ٍدفى يع

ً
اج ًز
بالتػ ىع ي
ً
ىبو ًاؿ
ب ٍاأل ى

ىكالد يـ ىال يػي ٍغ ىسلي
متىػنى ً
ىً
اص ًرينىا
ٚت نيعا
وموا
ي
قي ي
ىكبىػ ٍهػ ػ ػ ػ ػ ىدلى ٍو
لًتىػ ػ ػ ػ ػتػ ػ ػ ػ ػ يقوا
ىم ىسبػ ػ ػ ػ ػةن
................................

ىكًجي ًز

بً يس ٍر ىع وة ًُب ىزىم ون
ادةي ًم ىن الٍ ىػم ىالًـ
إًال الزيى ى
ًم ٍن قىػٍب ًل أى ٍف يػي ٍخلى ىد ًُب ٍاألى ٍش ىعا ًر
ً ()1
ً و
ض ػ ػ ػ ػ ىوافػ ػ ػ ػي
كرىى ػ ػا ى
ب ػ ػ ػ ىوطٍأىة يش ػ ػ ػ ػ ير ي
ً ً
ً
س الس ىو ًاُب
ىٍٕترم هبىا الرىكام ي
ً ً () 2
ت ًم ٍن ىح ٍليً ًه ىما بالٍ ىعار
ىكلى ٍس ي
ىكىرائًي
يكل يه ٍم
ىكالش ىعىراءي
() 3

اج ٍلتيػ يه ٍم فى ىخافيوا
ىكطىالٍ ىػما ىس ى
ً
صٍي ىح ًيت
ىكأ ٍىرًى يفوا أ ٍ
ىٝتى ى
اع يك ٍم ل ى
() 4
ً
ًً
اج ًز
ىع ٍن ىدفٍعو ىكالٍبيػ ٍعد ىكالت ىح ي

ىكالن يار ىال تيطٍ ىفأي بً ٍاألىقٍػ ىو ًاؿ
مػ ػ ػسػ ػ ػ ػتىػ ػ ػبػ ػ ػ ً
صػ ػ ػ ًريػ ػ ػ ىن يم ػ ػتىػ ػ ػظىافًػ ػ ػ ًريػ ػ ػنىا
ي ٍ ٍ
ت ..................
قى ٍد ىجللى ٍ

 .........أىنىا أىفيض الش ٍقلىلى ٍو

ضافًيىة" أم سابغة ككاسعة.
ض ىوًاُب" ج " ى
( ")1ى
(*)2ىذا اعًتاؼ منو بأنو غَت عا ور من العار.اىػ .
اجلىة" أم ا١تفاخرة.
اجٍلتيػ يه ٍم" من "الػ يم ىس ى
(")3طيرا" أمٚ :تيعا " .ىس ى
اجز" التمانع يقاؿ " :ىح ىجىز" بُت الرجلُت أم ىمنىع كل كاحد من صاحبو(.مقاييس اللغة)139/2
(")4الت ىح ي
(*)5الشقللة :كلمة عامية استعملت تػمل نحا ،كتوجد من نوعها كلمات ُب الركاية ،ككلها متمكنة ُب
مواضعها.
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ً و
ً
يح
ب ىك ٍل ىمة تىػثٍٍت الٍ ىفص ى
() 1
ىس ىع ىد يى ٍم
اعةى
إًف ا ٍٞتى ىم ى
ىكىما أ ٍ
أى ٍع ًٍت هبًً ٍم
اعةى التػ ٍعلًي ًم
ىٚتى ى
وؾ أىيػ ىها الٍ يػم ًد يير
ضعي ى
قى ٍد ىك ى
كفًي ًهم لًعا ًر ً
يسى
ؼ الٍ ىف ٍ
ى ي ى
ض ًل أ ى
يم ٍف ىح ىما

.79
.80
.81
.82
.83
.84

الٍ يػم ًد يير:

.85

اٞتىنا يف:
ٍ

.86
.87
.88
.89

اٞتىالًٕب:
ٍ

صر ٍح
ى
أىقيػ يو٢تىا

يح
ص ًر ً
أىبً ٍن فى ٍ
ا٠تىٍيػ ير ًُب الت ٍ
ص ًر٭تى ٍو
صيحةن
ى
فى ى

ً
اس ٍو
ت
أىنٍ ى
ٍام يرهؤ تى ٍ
صلي يح للرئى ى
كأىنٍت تى ٍد ًرم بًالٍ ىق ً
ص ًل
ى
ى ى
ضاء الٍ ىف ٍ
كى ًذهً
ًٍ
اإل ىد ىارٍه
ىع ًن
فىػ ٍرعه
ىى
الٍ يػم ًد يير
فىػ ٍليى يك ًن
ىكىى ىك ىذا
................................

ا ٍٟتىق ىسدل ىكالٍبىػيىا يف أى ٍٟتى ىما
كعن سبً ًيل الس ً
وء ىما أىبٍػ ىع ىد يى ٍم
ىىٍ ى
صبىةى التػ ٍه ًذ ً
يب ًُب ًٍ
اإلقٍلًي ًم
ىكعي ٍ
و
ت ًهبىا ىج ًد يير
ًُب يرتٍػبىة أىنٍ ى
ً
ً
ىسا
ىكىم ٍن ى٭ت ٍد ىع ٍن نػى ٍهج ًه ٍم فىػ ىق ٍد أ ى
يح
قى ٍد تىػٍبػىرأي الٍعًلةي بًالت ٍش ًر ً
لًص ً
قى ً
يم ًر٭تى ٍو
احًيب
اط ىعةن
ى
ً
ً ً
اس ٍو
ىكأىنٍ ى
ت أ ٍىى يل ا ٍٟت ٍذؽ ىكالٍكيى ى

()1

ً
صلًي
م ٍن أىيٍ ىن يػي ٍؤىك يل الد ىماغي الٍ ىػم ٍ
فى يخ ٍذ يىػ ىما بًا ٍٟتىق ىع ٍن ىج ىد ىارٍه

()2

............................

ىكىى ىك ىذا فىػ ٍليى يك ًن البىػٍن ًدي ًر

(*)1يعٍت ٚتاعة الًتبية كالتعليم كىم أىل لكل مدح.
ىسا" أم أساء.
يسى" ج "أيسوة" .ك"أ ى
(")1أ ى

ً
ً
ف" .اىػ
كل ال ىكت ي
(*)2ىذا ٌ
تصرؼ منو ُب ا١تثل كىو" :يعرؼ م ٍن أىيٍ ىن تيؤ ي

"ا١تصلي" يعٍت ا١تشوم ،كتصرؼ الناظم ُب ا١تثل مناسب للمقاـ ،فاٞتلسة مبنية على أساس من البخل،

كالدماغ من أٓتس ما ُب الشاة كأصعبو أخذا ،ككذلك حا٢تم.
(")3الىبػٍن ًدير" ىو "الدؼ" ،كيضرب بو ا١تثل ُب التزلف إٔب ا١تسؤكلُت كموافقتهم على أىوائهم.
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.90

الٍ يػم ًد يير:

.91
.92
.93
.94
.95
.96

اٞتىالًٕب:
ٍ

ىما

ك
لى ى

ىال

تىػ ٍفتىأي

ً
أىن ًٍت
ت
أ ىىما
ىعل ٍم ى
ت بى ٍل يىػ ًمَتيًين
ىك ىذبٍ ى
أىما تىػىرًاين يكل يػى ٍووـ
لى ٍوىالهي
ت
ىكأىنٍ ى

بى ٍل

تىػ ٍزىد ًر ًيٍت
أ ًىمَتي ٍؾ
لً ىس ًاين

ح
أى ٍك ىد ي
ىعلىيا

ىرقىػ ٍقتي يم
ىما
ىع ىام ٍلتىًٍت
لىٍوىالهي لى ىما
ت لى ٍوىالهي لى ىما ىعىرفٍػتىًٍت
أىنٍ ى

ىكبً ىك ىالًـ

الس ً
وء

تىػ ٍع ىًًت ًيٍت

ً
ً
ديرٍؾ
ىكأىن ًٍت م ٍن قىػٍبل ىها يم ي
كالٍعًٍلم نًعم الذخر لً ًٍإلنٍس ً
اف
ٍي
ى ي ٍى
ى
ً
ص ىفاةو أىقٍ ىد يح
بًو ىكأىين ًُب ى
ىكىال تىػىر ىامى يخٍبػ يزيك ٍم إًلىيا
كىال بًىقووؿ طىي و
ب ىج ىام ٍلتىًٍت
ٍ
ى
() 1

ت ًُب بىػ ٍع ً
ض الزىىب ىجىرفٍػتىًٍت
ىكيكٍن ى

(*)1كلمة "أًىم يَتؾ" صاٟتة بلفظ كاحد أف تكوف كصفا من اإلمارة كالضمَت مضاؼ إليو ،كىذا ىو الذم
ً
ب "الٍ ًػمَتىة" كىي القوت ،كمنو قولو تعأب:
قصد إليو ا١تدير ،كأف تكوف مضار ى
ع ا١تتكل ًم من ى
"م ىار يىػم يَت" إذا ىجلى ى
أسبق إٔب
"كنػى ًم يَت أ ٍىىلىنىا" كىذا ا١تعٌت ىو الذم فهمو ٍ
تصوره ،ك ي
اٞتىالًٕب كسبق إٔب ذىنو ،ألنو أقرب إٔب ٌ
ى
و
ٕتنيسات؛ تقوؿ:
العجيب كهلل ىدرهي ،كىذه الكلمة تيستخرج منها ًعدة
إحساسو ،فبٌت عليو ذلك االفتنا ىف
ى
ك .كتقوؿ :أنا لًعًيىإب أمَت.
أًىم ى
أعولي ى
َتؾ ي
أىقيوتيػ يه ٍم ُب الٍ ىػم ٍح ًل أ ٍىك أًىم يَتيى ٍم
ىكٕب ًعيى هاؿ ىكأىنىا أًىم يَتيىم
قاؿ الراجز:
فىًإ ٍف طىلىٍبػنىا ىغٍيػىرىىا فى ىدبٍػىزٍه
ىمَتنىا يػى ًم يَتنىا بػً يخٍبػىزٍه
كقاؿ:
أ ي
ً
لى ًكنوي ُب الٍ ىػم ٍح ًل لى ٍن يػى ًم ىَتنىا
ىمَتنا
كقاؿ:
إف أىبىا ىع ٍمرك ىغ ىدا أ ى
ً
ت لىنىا تػى ًم يَت
لىىق ٍد أىطى ٍعنا أىيػ ىها األًىم يَت
كقاؿ:
ى
بًالص ٍدؽ إً ٍف يكٍن ى
ً
اح ىغ ٍوىرا
اب ىم ٍوىرا
كقاؿ:
ىكأ ٍ
إين إذا ىم ىار الس ىح ي
ىصبى ىح الٍ ىػماءي الٍ ىقىر ي
يٍ٣تتى ًه ندا ىكىال أًىم يَت الطٍيػىرا
أًىم يَت ًج ىَتًاين ىكأ ٍىىلًي ىم ٍَتا
كىذه األراجيز ُب الكلمة كلها جاىلية ،لراجز ُب آفليو مٍنػ ىفاه ،كىو صاحب الرك ً
اية.
ى ي
ي
ٍمة.
ىدبٍزة :لىك ى
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ًح ٍرفىػ ىيت ىح ىذفٍػتىًٍت
تىػ ًمَتي ىحىت ًىرٍه
تىػ ٍق ًد ير أى ٍف تىػ ػ ًم ىَتا
ً
ت
ًُب الذم فى ًه ٍم ى

.97

ت
ىكأىنٍ ى

لىٍوىال

.98

ت
ىكأىنٍ ى

ىال

.99

ت
ىكأىنٍ ى
ً
ت ىحقا
ىك٫تٍ ى
ً
ً
يس يىا أىبىا
إف الرئ ى
ًسيىاقيوي ىعلىى الٍ يػمىر ًاد
احىربىا فىػ ىه ًذهً أى ٍكبىػ ير
ىك ى
فىانٍظيٍر تىػ ًج ٍد ىم ػ ىخايً ىل

.100

ىال

اٞتىنا يف:
ٍ

.101
.102
.103

اٞتىالًٕب:
ٍ

.104
.105

عي ىم ىارٍه
يم ٍشتى ًم ٍل
ًم ٍن

ا ًإل ىما ًرٍه
ت ىملً ىكا
ص ىحا الد ٍى ير لى يكٍن ي
ىكلى ٍو ى

و () 1

ً
ص يخوًر ىر ًاشد
ىكم ٍن ي
يي ٍشبًعي ىها ًم ىن الط ىع ىاـ بػيرٍه
ً ()1
ًحػ ػ ػ ىمػ ػ ػ ىارنة تػي ػ ػ ٍعػ ػ ػلًػ ػ ػ يفػ ػ ػ ىها الغىػ ػ ػمػ ػ ػ ىَتا
ً ً
ً
ت
ىكًُب ىخيىاؿ الش ىعىراء ٫تٍ ى
ىٓبٍ ييًرًد الٍ ىػمٍيػىر بى ًل ا ًإل ىما ًرٍه
كلى ٍفظيوي لًلٍم ٍعنىػيىػ ٍ ً
ُت
يٍ٤تتى ًم ٍل
ى
ى
ً () 2
ك ىكبً يد ىعائً ىها أىنىا قىم ٍن
تًٍل ى
ًُب ىيأًىٌب ك ً
اض ىحةى األ ىىم ىارٍه
ىٍ
ى
قى ىذفٍػتىًٍت

ت ىشر نػى ٍه وج يسلً ىكا
ىكىما نىػ ىه ٍج ي

نسب إليو القنطرة العجيبة ُب قسنطينة.
(*)1من صخور راشد  ...اْب :ىو سيدم راشد الذم تي ي
اٟتشيش الدقيق ا١تلتف ىح ٍوؿ النبات الكبَت ،كال زالت مستعملة حىت اآلف ،كقد أدخلناىا ُب
(*)1الغى ًم يَت:
ي
كتاب "بقايا فصيح العربية ُب اللساف العامي".
(")2قى ًمن" أم جدير ،أراد أنو إف قصد اإلمارة ،فهو جدير بطلبها.
كثَتا ما كاف طري نقا إٔب اإلمارة ككضع صاحبها ا١تطرقة
(*)3شر هنج ُب نظره ىو التعليم ،كٓب يدر أف التعليم ن

لَتفع الصوٞتاف.اىػ

كإ٪تا رأل أف التعليم شر منهج قصده؛ ألف ا١تعلم كاف يومئذ شديد البؤس كالفقر.
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ت يرفىاتنا لًنىًيب
ضنىا ى
ىكأ ٍىر ي
ضم ٍ

() 1

ك ىٓبٍ أ ىيؤن ً
ب
ت الٍ يػم ٍل ى
فىًإ ٍف طىلىٍب ي

ً
العٍبسي" الذم تقوؿ األساطَت إف قربه على أمياؿ من قرية
(*)1النيب الذم يعنيو ىو "خالد بن سنىاف ى
جالؿ".اىػ
"أكالد ٌ
"خالد بن سنان العبسي" يقاؿ إنو نيب من العرب كاف قبل ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم بينو كبُت عيسى

ابن مرمي عليهما السالـ ،كقد ذكر ترٚتتو كأخباره اٟتافظ ابن كثَت(البداية كالنهاية )268/2كاٟتافظ ابن
حجر ُب (اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،)309/2كقد يركيت ُب نبوتو أخبار عن النيب صلى اهلل عليو
"نيب ضيٌعو قومو" ،كلكن ىذا غَت صحيح ،كىو يعارض قولو تعأب عن ا١تسيح عليو السالـ
كسلم ،كأنو ٌ
أنو قاؿ" :كمبشرا بًرس و
ىٛتى يد" كقولو صلى اهلل عليو كسلم" :أىنىا أ ٍىكىٔب الن ً
اس
اٝتيوي أ ٍ
وؿ يىأًٌٍب ًم ٍن بػى ٍع ًدم ٍ
ى يى ن ى ي
و
ت ،كلىيس بػي ًٍت كبػ ً
ًً
يسى نىًيبٌّ" ركاه مسلم(.)1837/4
يسىٍ ،األىنٍبًيىاءي أىبٍػنىاءي ىعال ى ٍ ى ىٍ ى ى ٍ ى
ُت ع ى
بع ى

وخرافة أنو مدفون بالجزائر أحدثها المتصوفة ،قاؿ األستاذ أبو القاسم سعد اهلل(تاريخ اٞتزائر

الثقاُب :)251/2أظهر عبد الرٛتن األخضرم نبوة خالد بن سناف العبسي بقصيدة طويلة كىامة ُب
ميداهنا ،فبفضل ىذه القصيدة كتبٍت األخضرم لفكرة نبوة النيب خالد ،كاعتقاده أنو دفُت البلدة ا١تعركفة
اليوـ بػ"سيدم خالد" ،أصبح الضريح مزار الناس من كل فج ،كتذكر ا١تصادر أف األخضرم قد أظهر
نبوة خالد بن سناف بطريقي الكشف أم السر كالًتبيع ،كانتشر خرب الظهور كاإلظهار ،كعم كطم كل
أىل الوبر كا١تدر ذكم األمصار ،كمن ذلك الوقت صار نيب اهلل خالد بن سناف يزار كيتربؾ بو...قاؿ:
كُب نبوءتو كشواىدىا يقوؿ األخضرم صراحة:
ف الٍػ ىم ىحالىةي ىك ٍاألىنٍػ ىو يار لىػ ٍم تىػىزًؿ
ت ىش ىو ًاى يد ىىا
إًف النبيػ ىوةى قى ٍد ىال ىح ٍ
ىكٍي ى
ًُب خالً ًد ب ًن ًسنً ً
ىسي ًدنىا أى يخصوي بً ىس ىالًـ ىرائًوق ىح ًف ًل
اف الٍبى ٍد ًر
ى
ٍ
ً
هلل ما حاز ًمن ًع وز كًمن شر و
يك بًالر يس ًل
ؼ
نى ىاؿ الر ىسالىةى يىا نىاى ى
ى ىى ٍ
ى ٍ ىى
ىعلىى الٍ ىفيى ًاُب ىكفىػ ٍو ىؽ الس ٍه ًل ىكالٍػ ىجبى ًل
ت
ت فىػ ٍو ىؽ الربػىى ىكبى ىد ٍ
أىنٍػ ىو يارهي ىسطى ىع ٍ
كقد أكد األخضرم أف النيب خالد قد سكن الغرب يعٍت اٞتزائر ،كأف قومو قد ضيعوه كأف أىل اٞتزائر أيضا
ٓب ٭تتفظوا بو كأهنم قوـ ٭تتقركف العظماء ،لذلك دعا إٔب تعظيمو كالتربؾ بو كزيارتو كاالستغاثة بو عند
الشدائد ،كقد انتشرت القصيدة كأثرت ُب الناس .اىػ.
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.110
.111
.112
.113

ً
أىما الٍ يػمد يير فىأ ىىراهي
أى ىغرهي أى ٍف ىكا ىف ًم ٍن قىج ًاؿ
ً () 3
اؿ النػ ٍز ىع ًة الدعي ٍو
ىكٍى ىي ى٣تى ي
ً
ت ىك ًمثٍ ًل الٍ ىػم ٍه ًد
جبىا ي٢تىا ىكانى ٍ
اؿ
اؿ ًم ٍن قىج ى
ات ىما أىقٍ ىج ي
ىىٍيػ ىه ى
ىكأ ٍىى يل قىج واؿ إًذىا تى ىس ىام ٍوا
() 6
ً
ود
يىأٍتيو ىف ًُب فى ىخا ًرى ٍم بػً ىم ٍسعي ٍ
يىد ًعي

ىما ىال يػي ىواتً ًيو ىك ىد ٍع ىول الض ٍف ىد ًع
ً () 2
كأىنػها بًالٍ يقر ً
ب ًم ٍن أىقٍ ىجاؿ
ى ى
ٍ
ىكيم ٍستىػىر ياد الد ٍع ىوةً الشيعًي ٍو
ً ()4
ك الٍ ىف ً
ٟتًًٍف ًظ م ٍل ً
اط ًمي الٍ ىػم ٍهدم
ي
ً ()5
إًال ىك ىج ٍزًؿ الش ٍع ًر ًُب ٍاأل ٍىز ىجاؿ
لًٍلمج ًد عن ًمٍنػه ً
اج ًو تىػ ىع ىام ٍوا
ى ٍ ىٍ ى
ىكمن أىتىى الٍو ىغى بًسي و
ود
ف ًم ٍن عي ٍ
ىٍ
ىٍ
ى

(*)1دعول الضفدع أقصوصة من أقاصيص الرافعي.
الشيعي الداىية لبدء
(*)2أقٍ ىجاؿ قرية قرب سطيف ،ال تزاؿ أطال٢تا ماثلة كىي اليت اختارىا أبو عبد اهلل
ٌ
زل سياسي.
سموهنا "دار ا٢تجرة" تسميةن ى
دعوتو بُت برابرة كتامة ،ككانوا يي ٌ
ذات ىم ٍغ ن
عي ىو ا١تنسوب لغَت أبيو ،كما ىو شأف الفاطميُت الذم زعموا أهنم من أىل البيت ،كىم
(")3الد ًعية" ى
الد ٌ
عبيديوف أدعياء كما قاؿ علماء األنساب ،بل ذكر غَت كاحد من ا١تؤرخُت أف أصلهم من اليهود( .اتعاظ
اٟتنفاء بأخبار األئمة الفاطميُت ا٠تلفاء للمقريزم)37/1
()4أبو عبد اهلل الشيعي ،كاٝتو اٟتسُت بن أٛتد ،دخل بالد إفريقية كحيدا ،فلم يزؿ يػتحايل حىت
انتزع ا١تلك من األغالبةٍ ،ب تطور حا٢تم إٔب أف أقاموا دكلة الركافض الفاطمية بالقَتكافٍ ،ب ٔتصر.
(البداية كالنهاية ،اتعاظ اٟتنفاء)
( ")5ىجٍزؿ الش ٍع ًر" ىو الشعر اٞتيد ،ك"الز ىج يل" نوع من الشعر العامي الذم كضع ألجل الغناء ،ك٢تذا يتبعوف
فيو النغم دكف مراعاة الوزف .كا١تقصود :أف الفرؽ بُت "أىقٍ ىجاؿ" ك"قىجاؿ" كالفرؽ بُت جزؿ الشعر كالزجل.

(ميزاف الذىب ُب صناعة شعر العرب ص)123:

(*)6سيدم مسعود ينسب إليو اٞتامع األعظم بقرية قىجاؿ كيقوؿ عنو العامة كالطلبة أف سيدم عبدالرٛتن
"كحق سيدم مسعود قالع ال يفٍرساف"
األخضرم ٗترج منو ،كال ىقجالوف ٭تلفوف بو من دكف اهلل كيقولوفٌ :
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الٍ يػم ًد يير:

ً
ود
ىكذ ٍكىرهي ًُب الذ ٍك ًر ىغٍيػ ير ىم ٍش يه ٍ
ي ٍدعونىو يا قىالًع الٍ يفرس ً
اف
ٍى
ى
ى ي ي ى
لى ٍغو ًمن الٍػم ٍ ً
ُت الصىر ًاح قى ٍد ىجىرل
ه ى ى
ىكىٓبٍ يػيىز ٍحز ًٍح أى ٍك ىف نال ( ) 1ىع ٍن ىس ٍرًج ًو
ص ًرنىا بًاثٍػنىػ ٍ ً
ُت
ىكفى ٍخ يريى ٍم ًُب ىع ٍ
بً ًاال ٍس ًم
و٫تىا
لى ًكنػ يه ٍم
ىشاني ي
ً
ا٠تىٍي ًل ىد ىع ٍوهي الٍ يك ٍس يك ىسا
س ٍ
فىػ ىفار ي
ً
س الٍعًٍل ًم نىػ ىم ٍوهي ىع ٍم ىدا
ىكفىار ي
ب
ت ًُب النٍب ًز ىكىٓبٍ تىػ ٍر ى
ىسىرفٍ ى
ع ٍاأل ىىد ٍ
أٍ
ت ىك ٍغ هد ًم ٍن بىًٍت ىجال ًؿ
ىكأىنٍ ى
ً
ض الٍ ىع ًذ ىرٍه
ىكٍى ىو الذم يىػ ٍقتى ي
ات ىٍ٤ت ى

ود
س ًُب تىا ًريػ ًخنىا بًالٍ ىػمعي يه ٍ
ىكلىٍي ى
كجالًب ٍاأليس ً
ود ًُب ٍاألىرس ً
اف
ٍى
ي
ىى ى
ً ً ًً
ُت قى ٍد ىسىرل
ىعلى ىى ل ىساف ا ٍٞتىاىل ى
ً ً ً()2
استىػ ىفز ثػى ٍعلىبنا ًم ٍن ح ٍرجو
ىكىال ٍ
ً ()3
ًم ٍن ًخ ىَتةً الر ىج ًاؿ يدك ىف ىم ٍُت
ىك ًاال ٍس يم لًلر ىج ًاؿ ًمثٍلي الٍ ىو ٍس ًم
ىكأىنو مرك ً
س يك ىسا
ي يى ه
ب م ٍن يك ٍ
() 4
كش ىك ىع ىد ٍكهي ا ٍٟتى ٍم ىدا
ًأل ٍ
ىٛتى يد ى
ب
ب ىع ٍقليوي ىج ىد ٍ
ىكالٍ ىػم ٍرءي إً ٍف أ ٍ
ىج ىد ى
ب ىع ٍن ىجال ًؿ؟
فىػ ىه ٍل ىسأىلٍ ى
ت الٍعي ٍر ى
ت الن ًجس ً
كالٍ ىفض ىال ً
ات الٍ ىق ًذ ىرٍه
ى ى
ى

(*)1األكفل :ىو الذم ال يتمالك ُب ركوب ا٠تيل.
(")2اٟتًٍرج" بكسر اٟتاء نصيب الكلب من الصيد كاألطراؼ من الرأس كالكراع( .هتذيب اللغة)85/4
(*)3ا١تُت :الكذب.
قجاؿ ُب ىذه العهود األخَتة رجالف؛ أحد٫تا :اشتهر بالرئاسة كالفركسية كالشجاعة كالكرـ،
(*)4نشأ ُب ٌ

كىو الذكادم بن الكسكس .كاآلخر :بالفقو كا٠تَت ،كىو الشيخ بن الصديق بن ٛتادكش ،كٓب أدركهما كإ٪تا

أدركت أكالد٫تا يعٍت ابن العابد.
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.126

اٞتىنا يف:
ٍ
.127
.128

الٍ يػم ًد يير:

اٞتىنا يف:
ٍ

.129
.130

اٞتىالًٕب:
ٍ

.131
.132
.133

الٍ يػم ًد يير:

.134
.135

اٞتىالًٕب:
ٍ

ً
ًص ىفةي ا ٍٞتىاللى ٍو
ت
ىكمٍنوي ىجاءى ٍ
وؿ أىنًٍفك ًمن الشه ً
ود
ىكطي ي
ى
ي
ى
................................
ىما قيػ ٍلتيػ ىها أىنىا ىكلى ًك ٍن قىا ى٢تىا
ت إًال ىما ىرىمى إًلىٍي ًو
ىما قيػلٍ ي
ف ىم نعا ىكالٍ ىقافًيى ٍو
ىكالط ي
وؿ ىك ٍاألىنٍ ي
الش ٍريؾ ىال يى ٍدفى يع ىعٍن يك ىما الد ىرٍؾ
ىشك أىف ذىا ٍاأل ًىم ىَتا
ىكىال أ ي
ً
ب ىى ىذا اللطٍ ىفا
فىمٍنػ يه ىما ا ٍكتى ىس ى
ا ٍٞتى ٍه يل قى ٍد يػيٍب ًدم ًم ىن الس ًف ًيو
ً ً () 2
ً
س الٍ ىػمىرابد
فىػ يق ٍل لىنىا يىا ىحار ى

ىزنىػٍنتىًٍت

() 3

......................

ىكأى ٍكلي ىها ىٍ٭ت يريـ ًُب ًذم ا ٍٟتىالى ٍو
ىعلىى ٍامتً ىد ًاد الٍعًٍرًؽ ..........
ًُ ...................ب الٍيػه ً
ود
ىي
زًميلي ى ً
استىػ ىقالىػ ىها
ى
ك الغر ىكىما ٍ
اؾ أ ٍىك ىدلىٍلتىًٍت ىعلىٍي ًو
ىم ٍعنى ى
قىػرائًن بًالٍ ىق ً
ك ىكافًيى ٍو
صد ًمٍن ى
ٍ
ى ه
ُت الٍ ىقائًلى ٍ ً
ُت يم ٍشتىػىرٍؾ
ب بىػ ٍ ى
ىكالذنٍ ي
قى ٍد ىكا ىف يػى ٍر ىعى الٍ ىػم ٍعىز ىكا ٍٟتى ًم ىَتا
ىحىت ثػى ىٌت ًمٍنوي الدىال يؿ الٍعًطٍ ىفا
يكل ال ًذم ًمن الٍعي ً
وب فً ًيو
ى يي
أىأىنٍت لًٍلعبً ً
يد أ ٍىـ لًٍل ىعابً ًد؟
ى
ى
............................

(")1اٞتىاللىةي" ىي الدابة اليت تأكل العذرة ،ك"اٞتًلة" ىي البعر ،فوضع موضع العذرة( .النهاية ُب غريب
وؿ اللوً
اؿ :نػى ىهى ىر يس ي
اٟتديث كاألثر " .)288/1ىكأى ٍكلي ىها ىٍ٭تيريـٟ "...تديث ابٍ ًن يع ىمىر رضي اهلل عنهما قى ى
صلى اهلل عليو كسلم ىع ٍن أى ٍك ًل ا ٍٞتىاللىًة ىكأىلٍبى ًاهنىا .صححو األلباين(اإلركاء ،)149/8كأحكامها مبسوطة
ُب كتب الفقو.

( ")2ىمىرابًد" ج "ًمٍربىد" ا١تكاف الذم ٖتبس فيو اإلبل ،كيطلق أيضا على مكاف ٕتفيف التمر( .الصحاح
)471/2
الرمي بالريبة ،كىو أكسع داللة من كلمة القذؼ ُب معناىا الشرعي.
(*)3الزف :ىو ٍ
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ٍ
.136
.137
.138

ب لىوي ا ٍٟتي يد ٍكىدا
 ........فىاطٍلي ٍ
كيزجها قى ً
ضيةن ًُب الٍ ىػم ٍح ىك ىم ٍو
ى ى
ىم ىق ًاؿ
التػ ٍه ىمةى ًُب
ىك ىحرًر
ىك يخ ٍذهي بًالٍ ىع ٍزًـ ىعلىى الت ٍس ًج ًيل
ىخ ٍذ ى
فىًإ ٍف أ ى
ت فىا ٍٞتىىزاءي
ت فىاطٍلي ً
اجا
ىكإً ٍف ىع ىف ٍو ى
كم ى
ب الد ى
ا ٍٞتىٍل يد

.139
.140

ىنىا يػتى ىشا ىغل الٍػم ًدير بًًقراءةً أىكر واؽ مستىػعجلى وة فًيتىػهامس ً
اف؛
ي ى
ي ي ي ى ى ٍى ي ٍ ٍ ى ى ى ى ى
.141
.142
.143
.144
.145
.146
.147

اٞتىنا يف:
ٍ

اؾ ًمٍت كًٍل ىمةن ًُب ًسرىكا
ىكىى ى
يث يى ٍكنًيز الد ىر ًاى ٍم
إًف الٍػ ىخبً ى

ٍاٞتىالًٕبً :م ٍن
ٍاٞتىنا يف :لىىق ٍد

اؿ لًٍل ىقج ًإب
أىيٍ ىن يىأًٌٍب الٍ ىػم ي
ىحزابىا
قى ى
ضى ىزىمانىوي

ت
يٍب عي ًزلٍ ي
ً
اد يػيٍن ًف يق
يل ىال يى ىك ي
ىكٍى ىو بىػخ ه
بًػه ًذهً
الٍ ىو ًظي ىف ٍو
ٍاٞتىالًٕب :ذىك ٍرتىًٍت
ى
استى ىمر
ىك ٍ

يىػ ٍم ًرم

كاستىصرًًخ الٍ ىق ً
اض ىي ىكالش يه ىوىدا
ىٍ ٍ
ص ً
وص الٍ يػم ٍح ىك ىم ٍو
ىجا ًريىةن ىعلىى الن ي
ب ًهبىا لًلشٍي ًخ ىعٍب ًد الٍ ىع ًإب
ىكا ٍذ ىى ٍ
ص يدكًر
ىكبً ي

ا ٍٟتي ٍك ًم

بًالتٌػ ٍع ًج ًيل

يي ىشا يف ًمٍنوي ىعظٍ يموي ىكا ٍٞتًٍل يد
() 1
اجا
ى
كضم ىن الٍػ يخٍبػىزةى ىكالٍ يف ٍرىم ى
أىقٍ ً
ضي ًهبىا ىما
ىكإً ٍف بى ىدا ًمثٍ ىل
ىك ىحاليوي ًُب ا ٍ٢تىم ًمثٍلي ىح ًإب؟
ًمثٍلً ىي يم ٍذ يكنا ىم نعا عيزابنا

فىاتىًٍت ًم ٍن بًرىكا
ً () 2
ا ٍ٠تر ً
كؼ الراى ٍم
ىي

ًجىرايىةن يٍٕتىرل
ً
ات الثػىرل
ىكالدكد يػى ٍقتى ي
ضعً ىها
فىًإنػ ىها ًُب ىك ٍ

(*)1الدكماج :كلمة فرنسية معناىا ا٠تسارة .ال يفٍرماجا :كلمة فرنسية معناىا اٞتيٍنب.
(")2الر ًاى ٍم" كلمة عامية أم "ال يػمسن"
(*)3كالدكد ...اْب مثل عامي معرب .كييشفق مستعملة ُب معٌت عامي غَت فصيح.
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اٞتىنا يف:
ٍ

.150
.151
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158

.159
.160

ىكلى ٍو ىحبىػ ٍوًين قىػ ٍرطىةن ىكالزابىا
ت ىما ذيقٍػنىا ًم ىن ا ٍٟتى ىال ىكٍه
لى ٍو ذيقٍ ى
بًىف ٍل ً
س
ت
ٜتىٍ ىسةن
ىكلىىقىرأٍ ى
ً
يف ( ) 3قىػ ٍه ىوةه بًالسك ًر
إًف الٍ ىوظ ى

ٍاٞتىالًٕب :لى ًكنػ ىها
ً
وع
ضً
ىك٠تي ي
ىكأىنػ ىها

ىٍ٣تلىبىةه
الرأٍ ًس

لًلذؿ

ٍلألى ٍذنى ً
اب
لً ٍألىلٍ يس ًن
٥تىٍىر ىسةه
ً
الش ٍه ًريا
ٍاٞتىنا يف :إً ىذا قىػبى ٍ
ب ى
ضى
ت الرات ى
كع ٍد لًما ًسيق لىو ا ٍٟت ًد ً
يث
ى ي ى
ىي ى
اد ٍه
اح ىف ًظ
ٍاٞتىالًٕب :ىألىفٍػ ىعلىن
الش ىه ى
فى ٍ
كأىدىا ًُب الٍوقٍ ً
ت ىكالٍعًبى ًاد ٍه
ى ى
ى
ٍاٞتىنا يف............................ :
كدا
ص ىمنىا الل يد ى
ٍاٞتىالًٕب :ىكقى ٍد ىعىرفٍػنىا ىخ ٍ
ىكىى ٍجىرا
ىك ىجا ًزًه
قى ًط ىيعةن

ىحىزاهبًً ٍم ىحزابىا
ىما يكٍن ي
ت ًُب أ ٍ
ت ىعما ىرتػبيوا عً ىال ىكٍه
لى ًزٍد ى
()2
ض الرقى ً
اؽ الٍ يػم ٍل ً
ىكالسر ًُب قىػٍب ً
س
ت تي ٍس ًك ًر
أ ٍىك ٜتىٍىرةه إً ٍف ىٓبٍ تػي ىمو ٍ
تي ىدٕب
ال ًيت
ىكلًٍل ىم ىهانىًة
()1

ض ًاع ًاالس ً
ت لً ٍألىطٍنى ً
اب
ىك ًالت ى
ٍ
ً
ً
ىح ىس ًن
ىع ٍن ىك ٍل ىمة ا ٍٟتىق ىكقىػ ٍوؿ ٍاأل ٍ
ت ىما ذى ىك ٍرتىوي ًظ ٍه ًريا
نىػبى ٍذ ى

يث
ًم ٍن قىػٍب ًل أى ٍف يىػٍنتىبًوى ٍ
ا٠تىبً ي
ً
ً
ً
ىحىت ييقض ح ٍفظي ىها م ىه ى
ادهي
...........................
ً
اد ٍه
صى ىربػنىا عبى ى
بً ىذ ىاؾ أ ٍىك ى
فىأ ٍىكلًًو ًٍ
كدا
اض ىكالص يد ى
اإل ٍعىر ى
فىًإف ًُب ًٍ
اإل ٍعىر ً
ىجىرا
اض ىعٍنوي أ ٍ

(*)1قرطة :اسم قسنطينة القدمي .كالزاب :منطقة ُب صحراء اٞتزائر .حزابا :قارئ كرد اٟتزب القرآين ُب
ا١تسجد بأجرة.
(*)2الرقاؼ ا١تلس :أكراؽ النقد.
(")3الٍ ىو ًظيف" ما يقدر لإلنساف ُب كل يوـ من طعاـ أك رزؽ( .الصحاح)1439/4
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.161
.162
.163

.164
.165

.166

ىما ىز ىاؿ ًم ٍن ىدىاللًًو ىعلىٍيػنىا
حىت رماه اهلل ًمٍت بًػخ ً
ص ٍم
ى
ى ىى ي ي
ور ......................
ٍاٞتىنا يف :ىدا يك ي
ٍاٞتالًٕب ..... :يا أ ً
ىخي ىكىما ىم ٍع ىٌت ىدا يك ٍور؟
ى
ى
ٍاٞتنا يف :إً ٍف لىػم أ ًيعن أ ً
ىخي أى يك ٍن ىغٍيػىر ىش يك ٍور
ى
ٍ ٍ
ت أ ٍىى نال لًٍل ىج ىف ًاء ىكالٍ ىػم ىال ٍـ
ىكيكٍن ي
ٍاٞتىالًٕب.............................. :
ً
ت يىا ىجنا يف ىكانٍػتىػ ىع ٍشنىا
ىكع ٍش ى

يػي ٍج ًه يد ًُب ىجر ٍاألىذىل إًلىٍيػنىا
ىال يػٍنثىًٍت عن خص ًم ًو أىك يػٍنػ ىق ً
ص ٍم
ى ىٍ ى ٍ ٍ ى
...........................
فىًإن ًٍت لًلى ٍف ًظ ىها ىغٍيػ ير ذى يك ٍور
ً
ضلً ًو كيكٍنت لًٍلعر ً
ؼ نى يك ٍور
ل ىف ٍ ى ي ي ٍ
ىك ًاال ٍحتً ىقا ًر الزىم ىال ًء .........
 ...................ىكالس ىال ٍـ
ىكإ ٍف ىع ىال السن فى ىال ٍارتىػ ىع ٍشنىا

ً
ً
ت إًلىٍي ًه ىما؛
يىػ ٍفىرغي الٍ يػمد يير فىػيىػ ٍلتىف ي
.167
.168
.169
.170
.171
.172
.173
.174
.175

ىٕت ىه ىال ًف
أ ىٍ

الٍ يػم ًد يير :ىكٍ٭تى يك ىما
كتىػ ٍفهم ً
اف ٍاأل ٍىمر بًالٍػم ٍقلي ً
وب
ى
ى ىى
ى
فىأىين ًمٍن يكم صٍنػعةي الٍبػي ً
اف
ٍ ىى
ىى
ٍى
صىرفٍػتي ىما ًم ٍن ىزىم ًن
ىكأىيٍ ىن ىما ى
كأىين ما تىستىػ ٍف ًر ىغ ً
اف فً ًيو
ى ٍى ى
ٍ
الن ٍح ىوا؟

ًم ٍن عي ٍم ًر
ىما ىد ىر ٍستي ىما

ضيػ ٍعتي ىما
ىكأىيٍ ىن ىما ى
ت عي ٍشىر
ىكلى ٍو ىد ىر ٍس ي
ًٍ
اإلصابى ٍو
ىخطىأٍتيػ ىما ىم ىواقً ىع
أٍ
كأىنٍت يا ابن الٍعابً ًد اختًص ً
اصي
ٍ ى
ى ى ى ٍى ى

كتىسأىىال ًف بًالثب ً
وت
ي
ى ٍ
كا ٍٞتهل حظ الٍػخ ً
اس ًر الٍػم ٍغلي ً
وب
ى
ى ىٍ ي ى
ى
ك ًسرىا الٍػمودع ًُب ٍاألى ٍذى ً
اف؟
ى ى ي ىي
ى
ًُب ىج ىد وؿ ًمثٍل الٍ ىػم ىخ ً
اض الٍ يػم ٍزًم ًن؟
ى
يج ٍه ىد يك ىما ًم ٍن ىغىر و
ض نىبً ًيو؟
ب زي ود ًأل ً
ًُب ى ً
ىخ ًيو ىع ٍم ًرك؟
ض ٍر ىٍ
م ال ًذم ىجىر ٍشتي ىما
ىٓبٍ أ ٍ
ىج ير ًش الش ٍر ى
ض ىع ىها ًُب النطٍ ًق ىكالٍ ًكتىابى ٍو
ىكىك ٍ
ً
ً
ص ً
اص
يم بىػ ٍر ىؽ الٍ ىف ٍه ًم م ٍن ىخ ى
تىش ي
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.176
.177
.178
.179
.180
.181
.182
.183
.184
.185
.186
.187
.188

ت ًم ٍن
ىكأىنٍ ى
ٍاٞتنا يف :أ ً
ٍ
ى
يحجيةه ىجاءى
ً
ت ذى ىاؾ
الٍ يػمد يير :قى ٍد قيػ ٍل ي
ىج ٍرينا ىعلىى طى ًري ىق ًة ًٍ
اإلنٍ ىش ًاء
ىكىٓبٍ أيًرٍد بًالٍػ يج ٍملى ًة ًٍ
اإل ٍخبى ىارا
فىػ ٍه ىو ىك ىال يـ السائً ًل الٍ يػم ٍستىػ ٍف ًه ًم
ىٛتىلى ًة
ًهبىا
الٍ ىق ٍوىؿ

ٍاألىقٍ ىالًـ
ً
يس
الرئ ي
ُب أ ًىديبًنىا

كحج ًيت فً ًيو ىك ىالـ الٍعر ً
ب
ىي
ي ىى
ٍاٞتىالًٕب :يىا ىع ىجبىا تىػ ٍق ًذفيًٍت بًالريٍ ً
ب
يٍب ىًٕتي بًالٍعي ٍذ ًر ىكالتأٍ ًك ًيل
ك ًم ىن التػ ٍغ ًري ًر
ىكًُب ىك ىال ًم ى
ً
اص
ح يرىم ي
ات بىػٍيػنىػنىا ق ى
ىكالٍػ ي
ص ي
الٍػم ًدير :ايطليب كطىالًب كاجتى ًه ٍد كخ ً
اص ًم
ٍ ى ٍ ى ٍ ىى
ي ي
ت قىػولىوي ًُب الٍب ً
اب
ى
أ ىىما قىػىرأٍ ى ٍ

ت ىال يٍٖت ًس ين ىر ٍس ىم
ىكأىنٍ ى
ً
يع ىحل ىها
ىال يى ٍستىط ي

ً () 1

الالـ
ًً
يس
إبٍل ي
تىأٍ ًديبًنىا

ض ًل ًُب
ىكيم ٍستى ًحق الٍ ىف ٍ
بَت طىرا وز ى٢تىا ىك ىش ًاء
تىػ ٍح ى
ًاال ٍستً ٍخبى ىارا
ت
ىكإًنػ ىما أ ىىرٍد ي
ىع ٍن ىغىر و
ض ًُب ًذ ٍىنً ًو يم ٍستىٍب ًه ًم
ب ىغٍيػ ير
ىكىٍ٨ت يويى ٍم ىكالض ٍر ي
ىكتىػٍنتى ًح ًيٍت بً ىع ًظي ًم

ً ()2

الضىرب
الٍ ىعٍي ً
ب

ًُب ىمٍن ًط وق ىما فً ًيو ًم ٍن تىػ ٍع ًو ًيل
لًٍل ىق ٍذ ً
ؼ ىما ىجل ىع ًن الت ًٍربي ًر
احب ا ٍٟتق لىو ً
ك ً
اص
ص ي ى ي ٍ
اخت ى
ىى
ص ي
اص ًمي ًمن ىشرىؾ ابن ع ً
فىػع ً
اص ًم
ٍي ى
ى
ٍ
ب ٍاألىنٍػج ً
ىع ٍن عيلىم ًاء الٍػم ٍذ ىى ً
اب
ى
ى
ى

تصويره،
كرسم الشخص :ىو
)*الالـ :الشخص .ك ٌ
(ٌ 1
الالـ :اٟتىٍر ي
ي
ؼ .ككل منهما تأٌب معو كلمة الرسم؛ ي
كلذلك جاء اإللٍغاز متمكنا ،فا١تدير يريد أف ابن العابد كإف كاف كاتبنا لكنو ال ي٭تسن التصوير اليدكم
اٞتىنا يف.
لألشخاص ،ألنو لكل فن رجالو ،فجاء هبذه التورية البديعية اليت تفطن ٢تا ٍ
احتجاج من ا١تدير يم ٍف ًح هم.
(ُ*)2ب األبيات الثالثة
ه
الضرب بفتح الراء :العسل ،كشتٌاف ما بينهما كىذا ٘تثيل.
ك ٍ
الضرب بالسكوف معركؼ ،ك ى
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بً ًاال ٍحتً ىم ًاؿ

.189
.190
.191
.192
.193
.194
.195
.196
.197
.198
.199
.200
.201
.202
.203

اٞتىنا يف:
ٍ

" ىكيي ٍدفى يع ا ٍٟتىد
" ىكبًػ ػالٍ ػ ػ ػ ػ ًك ػ ػ ػ ػنىػ ػ ػايىػ ػ ػ ػ ًة ىكبًػ ػ ػ ػ ًٍ
اإلبٍػ ػ ػ ػ ىه ػ ػ ػ ًاـ
ا٠تىىف ًاء ًُب الدىاللى ٍو
" ىك ًشدةي ٍ
ً
كد
ىكيكل ذىا ل ىما ىرىكل ا ٍٞتي يد ي
ادًٌب يىا إً ٍخ ىوًٌب يىا يزىم ىال
يىا ىس ى
ً
ت
اع ٍ
ىىذم الٍ يػم ىال ىحاةي إً ىذا ىما ىش ى
ت
ىحيىاتػينىا
فىًإنػ ىها
اع ٍ
تى ىد ى
أىما إًذىا انٍػتىػهت إً ىٔب الت ىد ً
اعي
ى ٍ
ً
ت ًٔتىا ًهبىا ًم ٍن في ٍح ً
ش
ىكأ ٍيعلنى ٍ
ىخف ىكقٍػ ىعا
فىالٍ ىقٍبػ ير ىخٍيػهر ىكأ ى
إًين أ ىىرل ىشرا يي ًطَتي ىشىرىرٍه
الٍ يػم ىحق ىق ٍو
النتىائً ًج
ىكأىك يؿ
ىكىٍ٨ت ين قىػ ٍوهـ ىعٍي يشنىا بًالذ ٍك ًر
ً
س الٍ ىػم ًاؿ
ىك ىعٍي يشنىا ربٍ هح ىكىرأٍ ي
يد ٍه
فىًإ ٍف ىع ىدتٍػنىا الس ىَتةي ا ٍٟتى ًم ى

ًُب قىالىًة الٍ ىق ٍذ ً
ؼ
ىكًمثٍػليوي ًٍ
اإلنٍ ىشا
اب ٍأك
ىكيىا غيىر ي
() 1
ً
كد"
"بًالشبيػ ىهات تي ٍد ىرأي ا ٍٟتي يد ي
ً
احا ًُب الٍ ىػم ىال؟
أ ىىما ىٗتىافيو ىف افٍت ى
ض ن
ىكبً ًٍ
اإل ٍٚتى ًاؿ"
بً ًاال ٍستً ٍف ىه ًاـ"
ىكيىا ثػي ىعالى ٍو"

ت
ُت الٍ ىوىرل ىكا ٍشتىػ ىهىر ٍ
اع ٍ
ت ىك ىذ ى
بىػ ٍ ى
ً
ت
ت ىك ى
أ ٍىرىكانػي ىها ىك ىخسىر ٍ
اع ٍ
ضى
تىػرفيل ًُب ثػىو و
ب ًم ىن ًٍ
ذاع
اإلقٍ ً
ٍ
ٍ ي
ًُب ىمٍن ًط ًق ًٍ
س ىكفً ٍع ًل الٍ ىو ٍح ً
اإلنٍ ً
ش
ًم ىن ا ٍٟتىيىاةً ىكافًٍ ىًت ً
اش الدقٍػ ىعا
ً
ضىرىرٍه
ىك ىس ٍو ى
ؼ ىٍ٧ت ًٍت غبوي ىك ى
ضيًيعينىا لًٍل يخٍبػىزةً الٍ يػمىرقػ ىق ٍو
تى ٍ
ىكىال ىك ىعٍي ً
ش الٍ يف ىقىرا (بًالذ ٍك ًر)
فى ً
ضيلىةي الص ًٍرب ىك ًاال ٍحتً ىم ًاؿ
يد ٍه
ف نىػ ٍغ يدك قي ٍد ىكةن ىرًش ى
فى ىكٍي ى

()1يشَت هبذا إٔب ما ركاه الدارقطٍت(السنن 63/4رقم )3099 :عن عب ًد الل ًو ب ًن مسع و
ود ىكيم ىع ًاذ بٍ ًن ىجبى ول
ىٍ
ٍ ى ٍي
ت" ،كإٔب ما ركاه ابن
ك ٍ
ىك يع ٍقبىةى بٍ ًن ىع ًام ور ٍ
اٞتيىهًٍت رضي اهلل عنهم قىاليوا" :إً ىذا ا ٍشتىبىوى ىعلىٍي ى
استىطى ٍع ى
اٟتىد فى ٍادىرأٍهي ىما ٍ
ماجو ( 850/2رقم )2545 :عن أًىيب ىريػرىة قى ىاؿ :قى ىاؿ رس ي ً
كد ىما
صلى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسل ىمٍ " :ادفىػ يعوا ٍ
اٟتي يد ى
وؿ اللو ى
ىي
ى ٍ ي ىٍ ى
ىك ىج ٍد يًٍب لىوي ىم ٍدفىػ نعا" قاؿ األلباين :ضعيف.
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ىكأىنٍػتي يم
ىكأىنٍػتي يم

يم ٍستىػ ٍوىدعي
ور ً٢تى ًذم
الن ي

ضائً ًل
الٍ ىف ى

ٍاأليم ٍو
ً
ات ا ٍٟتىق ًُب أى ٍغ ىف ًا٢تىا
أىنٍػتي ٍم ٝتى ي
ً
ً ً
ً
س
ىكا ٍٞت ي
يل ىع ٍن م ٍرآت يك ٍم يىػٍنػ ىعك ي
ًً
بع
أٍ
ىخ ىالقي يك ٍم ًُب الناشئ ى
ُت تىػٍنطى ٍ
أ ىىمانى ٍو
ًصغى يارىىا
ىكإ٪تىا
ىكا ٍٞتي ىمانى ٍو
ىكفًي ًه يم
صاةي
ا ٍٟتى ى
ىكإًنػ ىما بىػ ىقاءي ىى ًذم ٍاأليم ٍو
ا٠تيلي ًق
بػى ىقا يؤيك ٍم
ىكإً٪تىا
بً ٍ
ىكالٍعًيى ىاال
الر ٍٛتى ىن
فىػىراقًبيوا
اغموا إًبلً
كر ً
يس بًالت ىس يام ًح
ٍ
ي
ىى
ى
ً
اب
ىكيكل ىشر ىجرهي الٍعتى ي
ً
وس يك ٍم ىحىت تىًفي
ىكىراجعيوا نػي يف ى
ً
الٍػمن ً
اف
بًىربػنىا
عن
الٍ يػمد يير :فىػ ٍلنى ٍستى ٍ
ى
ً
فيد ٍه
فىًإنػ ىها
يحةه
يم ى
نىص ى

ا ٍٞتىالًٕب :كإهنا ىكالت ًٍرب ًُب التػر ً
اب
ى
ى
الٍغير ً
اب
ىكإهنا
ًدىاللىةي
ى
الٍػم ًدير :بل إًنػها ىكبا ًرًد الشر ً
اب
ى
ى
ى
ي ي ىٍ
ً
ف سل ًمن قًر ً
اب
أ ٍىك ى ىي ىسٍي ه ي ٍ ى

ىك ىح ًامليو

تى ًرىك ًة

ٍاأل ىىكائً ًل

فى ىم ٍن يينًَتي إ ٍف ىعىرتٍ يك ٍم
ىكأ ىيمنىاءي اهللً ًُب
ً
ض ًل أ ٍىك
فى ىسابً هق ل ٍل ىف ٍ
فى ىح ًاذ يركا ًم ٍن أى ٍف يػيىرل فً ىيها طىبً ٍع
نىػٍبغًي ى٢تىا الص ٍد ىؽ ىكىٍ٨ت ين ىمانى ٍو
ً
ض ىمانى ٍو
ىكير ٍش يد يى ٍم ُب عيٍنقنىا ى
ً
ضلً يك ٍم يم ٍؤتىػم ٍو
ت بًىف ٍ
ىما بىقيى ٍ
يىػٍن ىشق ًُب ظىٍل ىمائً ىها ىكالٍ ىفلى ًق
ىكنً ٍع ىمةن ى٩تٍ ىشى ى٢تىا الزيى ىاال
كالٍع ٍف ًو ك ًٍ ً
صافي ًح
اإل ٍح ىساف كالت ى
ى ى
ى
ً
اب
بىػٍيػنى يك يم
فىسٍتػ يرهي
الٍ ىػمتى ي
لًنيػ ٍقطىًة ا ٍٟتىق ىكبًالٍ ىع ٍه ًد تىًفي
ً
ا ٍٞتن ً
ىكلٍنىتبً ٍع
اف
يحةى
نىص ى
ى
يد ٍه
ك الن ٍفىرةى الٍ يػمبً ى
ىٍٕتتىث تًٍل ى
كإنػها ىكالٍ ىكٍن ًز ًُب ا٠تىر ً
اب
ى ى
ى
السر ً
اب
ىكإنػ ىها
ىرقٍػىرقىةي
ى
لًٍل ىكبً ًد الٍ ػحرل ًمن ا ٍٟتًر ً
اب
ى
ى
ى
ىٓب يػٍنثىلًم ًمن ىكثٍػرةً الضر ً
اب
ى
ٍ ى ٍ ٍ ى
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خرًد الٍعًر ً
اب
أى ًك الٍغى ىوًاين الٍػ ي
ى
ً ً ً
يل
ت أيًر ي
ٍاٞتىالًٕب :لى ٍس ي
يد اٟتىط م ٍن قى ٍدر الزم ٍ
بل تًٍل ى ً
ادةه ىكًمٍت
ك مٍنوي ىع ى
ىٍ
لىوي الٍ ىوقٍ يع
كًلٍ ىم ًيت

ا ٍٟتى ىس ٍن
ىكأىنٍػتىا؟

ىكىك ٍعظيوي ىكا ىف
ً
ت
الٍ يػمد يير :أىنىا ىس ىحٍب ي
ٍاٞتىالًٕب............................. :
ً
ض ٍو
لىكن ًٍت ىال أىتٍػ يريؾ الٍ يػم ىع ىار ى
ً
ص ًرفىا ىك ىسج ىال
يس :بيوًرٍكتي ىما فىانٍ ى
الرئ ي

ً
ُت لًٍلعي ٍر ًس ىعلىى الزىرًايب
يجل ٍ ى
و ً
ً
يل
ىكيكل ىش ٍيء مٍنوي ىمػ ٍحبي ه
وب ىٚت ٍ
ضبو عم ندا كيػ ٍغ ً
ً
ضي ىعٍت
أي ٍغ ي ي ى ٍ ي ي
اد نىػ ٍف ًسي لًلر ىش ًاد بًىر ىس ٍن
قى ٍد قى ى
.............................
ً
يس أىنٍػتىا
أىنىا ىسػ ىم ٍح ي
ت ىكالرئ ي
ً
ض ٍو
ىكىال أيج ييز ًُب الثػنىا الٍ يػم ىق ىار ى
اس ًيت
ًرئى ى

ىس ًر ىعا
ىكأ ٍ

ً
خ ٍل ىس ٍو
فىػ ىق ٍد ىم ى
ضٍ
ت ىم ىع طيو٢تىا ىكالٍػ ي
كُب ىغ ود أىنٍ ً
صبيػ ىها بًالٍ ىفٍت ًح
ى
يخ
ىكأنػنىا ًُب ىعالٍػ ًم الٍ ىػمر ً

.230
ىكا ٍٟتى ٍم يد هللً ًختى ياـ
ً
.231
ىج ًل الص ٍل ًح
أ ٍىرفىػ ٍع ىها الٍيىػ ٍوىـ أل ٍ
ً
ت كالٍػم ىك ً
.232
يخ
اف ىكالتا ًر ً
ًُب الٍ ىوقٍ ى ى
ك ا ٍ٢تىٍيئى ًة.
الجلسة الثانية :الْ م ْشهد الثَّانِي :الث ىالثىةي يٍ٣تتى ًمعيو ىف ىعلىى تًلٍ ى
ً
ً
 .233الرئً
اح الٍ ىع ىم ًل
ىكالش ٍك ير هللً بػيليوغي
يس :ا ٍٟتى ٍم يد هلل افٍتتى ي
ي
ً
فى يكل ىشر ًُب ابٍتً ىد ًاع ىم ٍن
ف
 .234ا ٍٞتىالًٕب :ىال تىػٍتػ يرًؾ الٍ ىػمأٍثي ىور م ٍن قىػ ٍوًؿ السلى ٍ

ا ٍٞتىٍل ىس ٍو

.235

ىكابٍ ىدأٍ بًػ"بً ٍس ًم اهللً" ًُب ًٍ
اإلقٍػبى ًاؿ

ىك ىعج ىال

ٍاأل ىىم ًل

ف
ىخلى ٍ
و ()1
أىلىيس ًُب اجتًم ً
اعنىا ذيك باؿ؟
ٍى
ٍ ى

صلى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسل ىم أنو قاؿ " :يكل أ ٍىم ور ًذم بى واؿ ىال يػيٍب ىدأي فً ًيو بًبً ٍس ًم
()1يشَت إٔب ما يركم عن عن النيب ى
ىج ىذ يـ" ،قاؿ
الل ًو الر ٍٛتى ًن الرًحي ًم أىقٍطى يع" ،كُب ركاية " :يكل ىك ىالوـ ىال يػيٍب ىدأي فً ًيو بً ٍ
اٟتى ٍم يد هلل فىػ يه ىو أ ٍ
األلباين(اإلركاء :)29/1ضعيف.
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ا ٍٞتىنا يف:

.237
.238
.239

ً
يس:
الرئ ي

.240
.241
.242

ا ٍٞتىالًٕب:

.243
.244

ا ٍٞتىنا يف:

بى ٍل فً ًيو ذيك بى واؿ ىكذيك ىمبى ًاؿ
ياضيػعةى ٍاألىكقى ً
ات ٘تىٍ ً
ضي ًُب ا ٍٞتى ىد ٍؿ
ى ىٍ ى ٍ
اًبٍ ىدأٍ بً ًذ ٍك ًر اهللً يمطٍلى نقا ىكىال
كبػع ىد ىذا نى ٍشرع ًُب الٍػم ٍقص ً
ود
ىي
ىى ٍ
ى ي
ىكأىك يؿ الٍ ىػم ٍر يس ًوـ ًُب ذىا ا ٍٞتى ٍد ىكًؿ
فىػ ٍلتىػعلىموا كلىست ىذا افٍتًتى ً
اف
ٍي ى ٍ ي
نىػعم نىػعم كموتيو موتى ً
اف
ى ٍ ىىٍ ي ىٍ
ىٍ
نػىعم لىو أىف ح ٍل ىقو ح ٍل ىق ً
اف
ى ي ى
ىٍ ٍ
تىىال ًم ىذ ٍه
فىػلى ٍستي يم
تىػثىبتيوا

ت ذىا ًسبى ًاؿ
ىك ىحب ىذا لى ٍو يكٍن ى
اع فى ىما ىعٍنوي بى ىد ٍؿ
ت إً ٍف ى
ضى
ىكالٍ ىوقٍ ي
ً
يما أىكىال
تى ٍس ىم ٍع ىك ىال ىـ الشٍي ًخ ف ى
ب مرص ً
ً
ود
م ٍن ىع ىم ول يمىرت و ى ٍ ي
ً
يح ىش ٍي وء نىافً وع لى يك ٍم ىكًٕب
تىػ ٍوض ي
أىف الرئًيس صوتيو صوتى ً
اف
ى ىٍ ي ىٍ
كقيوتيو بػُت الٍورل قيوتى ً
اف
ى ي ى ٍ ى ىى
كخ ٍل ىقو فًيما نػىرل خلٍ ىق ً
اف
ى
ىى ي ى ى
ً
ىساتً ىذ ٍه
ىك ىحك يموا الٍ ىػمٍنط ىق يىا أ ى

ً
ت إً ىٔب الرئً ً
يس
يىػ ٍلتىف ي
.245
.246
.247
.248
.249
.250
.251

ً
ً
يس ىحقا
يىا ىسيدم أىنٍ ى
ت الرئ ي
ً
ً
يح ًُب ىح ًاؿ الل ىد ٍد
ليى ٍح ي
ص ىل التػ ٍرج ي
أىما يىنىا فىًإنػنىا ًكتٍػهر ىكىال
ت " ًكم"
فىًإ ٍف ىعىر ٍ
ص ىورنة فىػ يقلٍ ي
ضى
ت ي
كإ ٍف أىباىا ص ً
اؿ "نيو"
احًيب فىػ ىق ى
ىى ى
ى
ك الٍو ً
اح يد قى ٍد يػي نؤي يد
ص ٍوتي ى
فى ى
ى
ً
صلى ٍو
ىكىرأٍيي ى
ك الث ًاين اطٍ ًوه ًُب ا ٍٟتىٍو ى
()1

ً
يت
ىكإ٪تىا أ ٍيعط ى
ىم ىع تىسا ًكم الطرفىػ ٍ ً
ُت ًُب الٍ ىع ىد ٍد
ى
ى
دً
يح ًعٍن ىد الٍ ىع ىد ٍد
اع ىي لًلتػ ٍرًج ً
ى
ًً
م يم ٍستى ًوم
ىكقيػ ٍلتي ىما مثٍلي فىػىرأٍ ه
ؼ يم ٍعلى ين
فىػبىػٍيػنىػنىا فً ىيها ًخ ىال ه
رأٍينا ًمن الرأٍيىػ ٍ ً
ُت أ ٍىك يػي ىفن يد
ى
ى
ً ً
ص ىح ٍوا ًصلى ٍو
اج ىع ٍل ل ىع ٍقل ى
ىك ٍ
ك بًػ ىم ٍن ى

(*)1كم :كلمة فرنسية معناىا نػى ىعم .نو :كلمة فرنسية معناىا ال.
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إًال إًذىا ىكا ىف لى يكم رأٍي ً
اف
ٍ ىى
ت تىػٍن ًفي ٍاأل ٍىمىر يٍب تيػثٍبًتي ٍو
ىكيكٍن ى
فىػه ًذهً
ىكىى ٍزيؿ
يس ٍخ ًريةه
ى
ً
يس :ىد ٍعنىا ًم ىن ا ٍ٢تىٍزًؿ ىكًم ٍن ىع ٍزوؿ ىكًم ٍن
الرئ ي
اس ًم الٍ ىػم ٍجلً ً
س
ىحبي ى
وؾ بً ٍ
ىكإن ًٍت أ ٍ
ًهبىذا الد ٍر ًس
ىكقى ٍد أىفى ٍدتىػنىا
ك
ت بى ىارىؾ اهللي ىعلىٍي ٍ
ىكقى ٍد ىشىر ٍح ى

ا ٍٞتىالًٕب :أىما

فى ىما

ىكأىم

ىكأىم
ىكأىم

وؿ
أىنىا فى ىال أىقي ي
ً
ت ىغٍيػىر تىطٍ ًو ًيل الٍػ يج ىم ٍل
ىٝت ٍع ي
ىشي وء ى ًذهً الس ىف ً
ف
اس ٍ
ى
ٍ
ًع ٍل وم ى ًذهً
ظ
ٍاألىلٍ ىفا ي
ى
ؼ ىما
ض ول لًل ًذم يىػ ٍع ًر ي
فى ٍ

صغىائًهر
ى
ًم ىن
صائً هد
ىم ى

ىح ٍرفىا

يىػ ٍع ًرفيػ ىها
اٍنًتىخاب و
ات
ىى
لً ٍألىنٍػ يف ً
س

اب
النػو ي
ىكأى ٍغلىبًي ٍو
ٍاألنبًي ٍو

ب الٍو ً
اح ًد يػرعي ً
ًُب الٍػمطٍلى ً
اف
ي ٍ ىى
ى
ى
وج يٍبى تيػٍنبًتي ٍو
أ ٍىك تىػ ٍقلى يع الٍعي ٍسلي ى
ض ىح ٌّق بىػ ٍع ىد ىىا ىكالٍ ىع ٍزيؿ
الرفٍ ي
ىك ٌ
س ىف ً
اس و
ت ًهبىا فًي يك ٍم قى ًم ٍن
ف لى ٍس ي
ى
يش ٍكنرا ىك ىما انٍ ىشق الضيا ًُب الٍغىلى ً
س
ت الٍعًٍل ىم أىم ىغ ٍر ًس
ىكقى ٍد ىغىر ٍس ى
ك
ىح ىقائًنقا ىٓبٍ نػيٍل ًف ىها إًال لى ىديٍ ٍ
سال ً
ت عي ٍرفىا
ًُب يش ٍك ًرهً ىكالٍ يػم ٍر ى
ًُب ًمثٍ ًل ما قىاليوه ًُب حر ً
ث ا ٍٞتى ىم ٍل
ى ي ىٍ
ف؟
كد ىٛتٍلي ىها الشىر ًاس ٍ
ىحىت يىػ يؤ ى
ىكيكل ٍاألى ٍغ ىما ًر ى٢تىا يحفا يظ؟
يػ ٍفغىر يكل نى ً
اط وق بًًو الٍ ىف ىما؟
ى ي

()1

قيػليػ يه ٍم
ىكيكل يه ٍم
ىك يخ ىدعه

اب
س ىكالٍغيىر ي
ىكالتػٍي ي
ًُب الش ٍك ًل لىٍولىبًي ٍو
الٍغىبًي ٍو
لً ٍأل ىيم ىم

( )1يشَت إٔب ا١تثل الشعيب" :اللي حرثها اٞتمل دكها"
(*)2القلي :نائب تقلٌب ُب عدة مناصب بسطيف ،كالتيس نائب أيضا كيدعى بومعزة ،كالغراب نائب آخر
يسمى معمر بن غراب.
ٌ
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ىكآفةه
ىكقى ٍد

لًلٍ ىع ٍق ًل

ىكالض ًم ًَت

ت
أى ى
ضل ٍ
ىٮتٍتى ي
اؿ يكل ىم ٍن لىوي
س
ًخبى ياؤىىا
لىوي
لىٍي ى
الت ً
ىكالٍبيػ ٍهتىا يف
كح ىها
ٍ
ىكير ي
ضليلي
لىو ىٓب يػ ًجئ بػ ٍع ىد ىخر ً
صىرٍه
اب الٍبى ٍ
ٍ ٍ ى ٍ ى
ى
احنىا ًم ٍن قىػ ٍوًـ
ىكىمػ ٍح يوىىا أ ىىر ى
قى ٍد ىملى ىكٍتػ يه ٍم فًٍتػنىةي الٍ ىكىر ًاسي
أ ىيمػ نما

ت
فىػىزل ٍ
افٍتًتىا يف
ً٘تٍتىا يف

ت أىف الشرا
ىكىمػ ٍح يوىىا أىثٍػبى ى
يدا
ت ًمٍت ىم ٍذ ىىبنا بىعً ى
ا ٍٞتىنا يف :ىذ ىىٍب ى
ت ا ٍٟتىق بً ًٍ
اح
يض ً
اإل ى
أىنىا ىشىر ٍح ي
اب اٟت يق ً
ت ًُب ب ً
وؽ يم ٍل ًح يد
ىكأىنٍ ى
ي
ى
لى ًك ٍن .........................
ا ٍٞتالًٕب ........ :أىنىا لىػم أ ً ً
يج ٍو
ٍ ٍ
ىستىف ٍد نىت ى
ى
ىج ًن
فىػ ىه ٍل أيفىدم يمٍنبًطنا لىػ ٍم أ ٍ

أى ٍٟت ىق ً
ت
ى
ً
ً
ت
ىكم ٍن عي ىال ىسػ ىمائ ىها تى ىدل ٍ
ًْتيبػ ىها ىكٍى ىو ًهبىا ىٮتٍتىا يف
ىك ىعٍيثيػ ىها ىال ىغٍيثيػ ىها ىىتا يف
() 1
اىا ىشٍي يخنىا بًيتىا يف
ىكقى ٍد ى٤تى ى
ً
صىرٍه
ىكفىػ ٍقد يكل أ ىىم ول ًُب الن ٍ
ًمنا ىغلى ٍو ًُب الل ٍؤٍـ ىال ًُب الس ٍوًـ
ىصبى ىح ا ٍٞتىا ًرم هبًً ٍم ىكالر ًاسي
فىأ ٍ
ً
استىػ ىقرا
ف ىيها ىكًُب أ ٍ
ىص ىحابًػ ىها ٍ
يدا
ص ىار ىك ٍع ًدم يكلوي ىك ًع ى
ىك ى
وؿ الال ًحي
ىكىٓبٍ أيبى ًاؿ ىما يىػ يق ي
ً
ض ىل ىكلى ًك ٍن ىٍٕت ىح يد
تى ٍستىػٍيق ين الٍ ىف ٍ
.............................
() 2
ً
يج ٍو
ى
صادقىةن ىكالٍغىٍر ًس ُب ىمت ى
() 3
ًً
ً
ىج ًن؟
صىرل ىكأ ٍ
م ٍن ىمائو ىغٍيػىر ى
ًٍ
اإلنٍ ىسا ىف

بًالٍػ ىح ًم ًَت

(*)1بيتاف :ىو ا١تاريشاؿ بيتاف رئيس فرنسا ُب أثناء اٟترب العا١تية الثانية.
سهل قريب من مدينة اٞتزائر.
(*)2متيجة :ه
األجن كصفاف للماء
(*)3استعماؿ ٍ
اٞتٍت على ا١تاء ٘تثيل ،كحقيقتو ُب الثمار كاألزىار كالكمأة .كالصرل ك ٍ
معنا٫تا ا١تتغَت الكدر.
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ىكىى ٍل
ىكىى ٍل

.281
.282
.283

.284
.285

أ ىيىٍت

ً
يس :لى ًك ٍن
الرئ ي
يك علىى التب ًك ً
يت
ا ٍٞتىالًٕب ....... :أ ىيىن ى ى
ٍ
ً
س يىػ ٍف ىقوي
يس لىٍي ى
ىكىرأٍ يسنىا الرئ ي
ً
يس :لى ًك ٍن .........................
الرئ ي
ا ٍٞتىالًٕب:

.286

أيىزكي

بىانًينا
ىزا ًر نعا

لىػ ٍم
ًٔتىا

يىػ ٍ ً
نب
ىزىر ٍع

ً
يس:
الرئ ي

ا ٍٞتىالًٕب:
.287

.........................

ً
كر
يىا أىخي ىم ٍع يذ ي
..................

ت
 .......ىكأىنٍ ى
ىد ٍع ذىا ىكلىكً ٍن
ت ىد ٍع " ىكلى ًك ًن"
 ...............أىنٍ ى
ىضيى ًق الٍ ىػم ىساكً ًن
ىكإنىػ ىها ًم ٍن أ ٍ
ض ىوا
لى ًك ٍن بى ىدا ًٕب أى ٍف نىًز ى
يد عي ٍ

.288

ً
يس:
الرئ ي

.289

الرئً
يس :ىال بى ٍل أ ىىرؽ ًم ٍن نى ًسي ًم الس ىح ًر
ي

ا ٍٞتىالًٕب:

.............................

إًال بًرٍم ول ىىائًور كتًٍ ً
نب؟
ى
ى
()2
ً ً ً
ً
س ىكىر ٍع؟
م ٍن ىحٍنظى ول إين إ نذا ن ٍك ه
() 1

.............................

لًىرأٍ ًسنىا

ىكبىا ًرًع

التػنٍ ًك ً
يت

ً
ىشٍيئنا ىع ىدا ًُب اال ٍرت ىف ًاع أيفٍػ ىقوي
.............................

() 3

ور
لى ٍو لىػ ٍم يى يك ٍن يى ٍش ىمليًٍت ا ٍٟتي ي
ضي
.............................
فىًإنػها مأٍكل اللس ً
اف ٍاألىلٍ ىك ًن
ى ىى
ى
كإنىػها ًمن أىخب ً
ث الٍ ىػمىراكً ًن
ى ى
ٍ ٍى
.............................
أىثٍػ ىق يل
ىىب

ً
ض ىول
قىػٍب ىل ذ ٍك ًرهً ًم ٍن ىر ٍ
ً ()4
بًأىنٍػ ىف ً
اس الٍ ىعبً ًَت الش ىحرم

(*)1ىائر كىار كاحد ،األكؿ ىو األصل كالثاين مقلوب عنو كمثلو عائق كعاؽ.
ً
كثَتا ما يصفوف با١تصدر كما
الوىرع معنا٫تا اٞتباف .ككرع بفتح الراء من أبنية ا١تصادر .كالعرب ن
(*)2النكس ك ى
ً
يسمونو كصفا با١تصدر.
قالوا :ثوب خلىق كالقياس كرع كخلق ،كأئمة اللغة ٌ
(*)3عدا أفقو :جاكز ح ٌده.

(*)4نسبة إٔب مكاف معركؼ هبذا االسم.
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.301
.302

ا ٍٞتىنا يف :ىمسأىلىةي الصوتىػ ٍ ً
ت ىج ىذ ىع ٍو
اد ٍ
ُت ىع ى
ٍ
ٍ
أ ٍىربىػ ىع ٍو
ىغ ىد ٍكنىا
إً ىذا
ًألىنػنىا
أ ٍىم ىواتىا
ىٍ٭ت ًسبيػنىا
ا ٍٞتىالًٕب :ىكأىنوي
ً
ً
ً
يم
يس بالذ ٍك ًر ا ٍٟتىك ٍ
ا ٍٞتىنا يف :أيذىك ير الرئ ى
ً
ًً
ىسىرا ًر
س
ىك ٍاأل ٍ
ىكفيو سٌّر لىٍي ى
ىع ىد ىادا
تىػنى ىاكىؿ
فى يكل ىما
ٍاأل ٍ
تىػنى ىاكىؿ ال ًوتٍػىر ىك ىخلى الش ٍف ىعا
ىكآيىةي الن ٍج ىول
ً
ً
ف
ي٩تىال ٍ
يس :ىكىٓبٍ
الرئ ي
ض ًو
فىػنى ٍح ين بًالٍعي ٍ

لًىقص ًدم م ً
اى ىد ٍه
ٍ
ى
طى ًري ىق ٍو
أىبى ندا
ا ٍٞت ًد ً
يد أ ٍىربىػ ىع ٍو
ى

ً
أىنىا
ب
ىكىٍ٨ت ين أىنٍػتي ىما
ىكالٍغىائ ٍ
ا ٍٞتىالًٕب............................. :
ض ىويٍ ًن
إً ٍف ىكا ىف ىال بيد فى ًزٍد عي ٍ
ً
ً
ص ٍوًٌب
يس :إًذى ٍف
ًستةن
بً ى
نىصَتي
الرئ ي

أ ٍىك ىال فى ىما
اؿ إً ٍف
ىج ى
أى
فىًإ ٍف
فىًف ًيو

إ ىذا

بًالذ ٍك ًر

ً
يما ابٍػتى ىد ىع ٍو
ىم ٍعنىاهي ف ى
ىصبىػ ىع ٍو
ىجد ا٠تًىال ي
ؼ أٍ
()1

ىس ىكٍتػنىا ىعد ىىا
لًلنػ ٍف ً
يص ًة
س اٟتى ًر ى
ٍا٧تىلىى ًألىنٍػ يف ً
س
ىك ٍي يي ىذكىر
لػً ىخ ٍل ًق ًو

ًى ىدايىةن
كآيةي الٍ ىك ٍه ً
ف ىعلىٍي ًو
ىى
ً () 3
ىكىٓبٍ كنػينىاب ٍذ
كىٍ٨تن ًُب ٍاألىصو ً
ات
ى ي
ٍى

ىص ىواتىا
أٍ
ً
يم
ىشك ٍ
ٍاألىبٍػىرا ًر
ً
ادا
الٍعبى ى
ىكنىػ ٍف ىعا

شً
اى ىد ٍه
ى

() 2

أىبى ندا فى ًري ىق ٍو

ٜتىٍ ىسةه ىم ىع ٍو
.............................

كى ًذهً
ً
ب
ًهنىايىةي
ىى
الر ىغائ ٍ
ض ىويٍ ًن
ىكإ ٍف يى يكونىا ًُب الش ىقا نً ٍ
ضع حقي ًهب ىذا الصو ً
ً
ت
ى
فى ىال تي ٍ ى
ٍ

اٞتىنا يف ٟتيلة ابن حافظ.
(*)1تفطن من ٍ

(*)2ىذه النكتة من أسرار القرآف اليت ال يفسرىا إال الزماف بفعل حوادث من عقوؿ البشر كتأثَته فيها،
كالقرآف كتاب الدىر.
(*)3ننابذ٩ :تالف.
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ت الٍ ىػم ٍو ًصلًي
ص ٍو ى
ا ٍٞتىالًٕب :لى ٍو ىكا ىف ىى ىذا الص ٍو ي
ت ى
قُت
أ ٍىك أىنوي ًُب السابً ى
أ ٍىك ىح ىك ًم الٍ ىو ًادم أى ًك ابٍ ًن
ت الغى ًر ً
يض
ص ٍو ي
أ ٍىك أىنوي ى

.304
.305
.306

ٍاألىكًؿ
ىعائً ىش ٍو
يىطٍىر يح ٍو

ت قى ٍد ىكا ىف ٍامتىػىز ٍج
أ ٍىك أىف ىى ىذا الص ٍو ى
ت فً ًيو يكل ا ٍٞتى ٍه ًد
صىرفٍ ى
لى ىما ى
ً
بً ًاال ٍستً ىعارةً
ت
ص ٍو ه
لىكنوي
ى
ى
يد ىما يك ًض ٍع
س ييًف ي
ىكلى ٍفظيوي لىٍي ى
التػ ٍقلً ً
يد
قى ٍد
فًئىةي
تىػ ٍر ىٚتىٍتوي

.307
.308
.309
.310
.311

.312
.313
.314

ً
اسةى ىحق ىها
يس :أ ٍىعطيوا الرئى ى
الرئ ي
وؽ
ىمىزلةه
إًف الٍعي يق ى
ا ٍٟتير يػي ٍعلًي ىشأٍنىػ ىها

ً ()1

ضر ً
قى ٍد ىزلٍىزىؿ ٍاألىر ى ً
ب ىزلٍىزؿ
ٍ
ض ب ىٍ
ت طيىريٍ وح ًُب الث ًق ًيل ٍاألىكًؿ
ص ٍو ي
ى
يػ ٍلعب بً ٍاألىلٍب ً
اب فىػ ٍه ىي طىائً ىش ٍو
ى
ىى ي
ً
يق ىم ٍسىر يح ٍو
ىعلىى ا ٍٞتىىوا ًرم ىكالٍ ىعق ي
و ً
ً
ُت ىىىز ٍج
بًنىبىػىرات ىم ٍعبىد ح ى
ً
ًً
ض الزٍى ًد
ىكلىىزى ٍد ى
ت فيو بىػ ٍع ى
ًً
ضارةً
ىجاءى ٍ
ت بو ىس ىخافىةي ا ٍٟتى ى ى
لىوي ىكلىكً ٍن قى ٍد يرنىا بًًو يك ًض ٍع
ب خ ًام ول بلً ً
يد
ىك ىج ٍه يل ىش ٍع و ى
ى
أ ٍىعطيوا
ً
س
تىع ى
ىكالٍغًر

()2

اسةى ىحق ىها
الرئى ى
ٍام يرهؤ قى ٍد ىعق ىها
يىػٍبغًي ىٍ٤ت ىق ىها

اٞتىالًٕب حيث نقل كلمة الصوت من معناىا الذم يتناقشوف حولو (االنتخاب) إٔب معٌت
()1ىذه اللفتة من ٍ

آخر كىو صوت الطرب على عادتو ُب االعًتاض ،كأنو يقوؿ للرئيس :لو أف ىذا الصوت الذم تسعى
جهدؾ لتحصيلو كاف صوتا من أصوات أقطاب الغناء العريب القدمي ١تا حرصت ىذا اٟترص على ٖتصيلو من

أمثاؿ إسحاؽ ا١توصلي كطريح الثقفي كحكم الوادم كابن عائشة كالغريض كمعبد.
(*)2ىذه القطعة على لساف الرئًيس ىي أعمق ما ُب الركاية من معاف قد بناىا على بياف ما للرؤساء كما
عليهم ،كىي ٤تتاجة إٔب قليل من التنقيح.
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ً
ً
يسةه
إف الريؤ ى
كس ىرئ ى
ص ٍو ىغ ىها
اهللي أ ٍ
ىح ىس ىن ى
ت
أ ىىك ىما تىػىر ىاىا أى ٍشىرفى ٍ
ً
يم ٍن ىحط ىها
ىما الٍ ىق ٍو يؿ ف ى
أ ٍىك ىىد ىىا أ ٍىك قىط ىها
ىح ٌّق ىعلىى الرىؤ ىس ًاء أى ٍف
يى ٍم ىم ٍع ىشهر ىال ٯتىٍلً يكو
ىك ىعلىٍي ًه يم أى ٍف يٍ٭ت ًسنيوا
ىك ىعلىٍي ًه يم أى ٍف ىٍ٭ت ًمليوا
ىك ىعلىٍي ًه يم أى ٍف ىٍ٬تنيبيوا
ىك ىعلىٍي ًه يم أى ٍف يىػ ٍرىىبيوا
ىك ىعلىٍي ًه يم أى ٍف يىػ ٍفلً يقوا
ىك ىعلىٍي ًه يم أى ٍف يى ٍس ىح يقوا
ىك ىعلىٍي ًه يم أى ٍف يىػ ٍقتيػليوا
ىك ىعلىٍي ًه يم أى ٍف ىٍ٭ت ىفظيوا
ىك ىعلىٍي ًه يم
ىك ىعلىٍي ًه يم أى ٍف يىػٍتبىػعيوا
ىك ىعلىٍي ًه يم أى ٍف ىٍ٬ت ىمعيوا
اع ًة أى ٍف تىًفي
ىك ىعلىى ا ٍٞتى ىم ى
أى ٍف

ىٍ٬تىرعيوا

ىٓبٍ تىػ ٍع يد فًينىا أيفٍػ ىق ىها
ىكأ ىىدقػ ىها
ىجل ىها
ىكأ ى
ىال ىش ٍيءى يىػ ٍعليو فىػ ٍوقىػ ىها
ً
يم ٍن ىدقػ ىها؟
ىما الٍ ىق ٍو يؿ ف ى
أ ٍىك ىشج ىها أ ٍىك ىشق ىها
اعةى ًشق ىها
يػي ٍعطيوا اٞتى ىم ى
ً
اع ًة ًرقػ ىها
ىف م ىن ا ٍٞتى ىم ى
ص ًري ىف ىها أىٍك ىس ٍوقىػ ىها
تى ٍ
ىما قى ٍد ىٕتى ىاكىز طىٍوقىػ ىها
ىما ىال ييىالئً يم ىذ ٍكقىػ ىها
ىخ ٍل ىق ىها
ىربا تىػ ىؤب
ىرأٍ نسا

٭تىا ًك يؿ

فىػ ٍل ىق ىها

ب ىس ٍح ىق ىها
ىخ ٍل نقا يي ىسب ي
بػيٍرغيوثىػ ىها أ ٍىك بىػق ىها
أىبى ندا

ض
ىٍ٤ت ى
يي ٍسىر
صا
بً ىع ى
ى٢تي يم
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ًرٍزقىػ ىها

ىعلىٍيػ ىها
ا ٍٟتىيىاةً ىكىم ٍذقىػ ىها
ٍاأل ييموًر ىكًرفٍػ ىق ىها
ً
اس ًة فىػ ٍرقىػ ىها
الٍكيى ى
ً
ص ٍف ىق ىها
ىكتيػ ٍعطي ى
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تىػ ٍعنيو ى٢ت ٍم ىك٘تىيد ًُب
ش ىكتًيبى وة
إً ٍف كٍن ى
ت ىكٍب ى
ا٠تيل ًُب ا ٍ٢تبػو ً
ات تىػ ٍعػ
ىى
فى ٍىٍ ي
ً
ب
إًف البيػ ير ى
كؽ ىك ىواذ ه
ب ىال يٍٖتيًي الثػىرل
ىكالس ٍح ي

ًج
إًف ال ىف ىخ ىار ىم ىعار ه
ً
اح ىال
ىكالن ٍخلىةي الٍق ٍرىك ي
إًف ال ىف ً
ضيلىةى ٜتىٍىرةه
ًى ىي ٜتىٍىرةي ٍاأل ٍىرك ًاح ىال
ت
ص ىح ٍ
إًف الٍ ىع ىوالٍ ىػم أىفٍ ى
الٍ ىػم ٍج يد ًحصةي ىم ٍن ىس ىعى
ً
ب
ىخ ى
اض الص ىواع ىق ىٓبٍ يىػ ىه ٍ
ىكًم ىن الذ ىكابً ًل يٝتٍىرىىا
وب ىع ىوابً نسا
يىػ ٍل ىقى ٍ
ا٠تيطي ى
ض ىها
ىسىر يار ىرب ى
ك بىػ ٍع ي
أٍ

الطاع ً
ات ىدأٍبنا عيٍنػ ىق ىها
ى
ش الٍ ىكتًيبىةى ىكالٍ ىق ىها
فىا ٍغ ى

ؼ يى ٍجنىػ ىها أ ٍىك عيٍتػ ىق ىها
ػ ًر ي
ث ييظٍ ًه ير ًص ٍدقىػ ىها
ىكالغىٍي ي
() 1
ىما ىٓبٍ تيػتىابً ٍع ىك ٍدقىػ ىها

ىم ٍن ىٮتٍ ىش ىها ىال يىػ ٍرقىػ ىها
() 2
ىٍٕت ًٍت التػنىابً يل ًع ٍذقىػ ىها
فىأٍ ً
ت الٍ ىػم ىح ًام ىد تي ٍس ىق ىها
أ ٍىع ًٍت الٍ يػم ىد ىاـ ىكًزقػ ىها

ىكىك ىعى الٍغىيىالٍ يػم نيطٍ ىق ىها
ً
ض طيٍرقىػ ىها
بًا ٍٞتد يىػٍنػ يف ي

ص ٍع ىق ىها
ًُب ىجو ىج ٍربىةى ى
كًمن األ ً
ىسن ًة يزٍرقىػ ىها
ى ى
بش ٍاأل ً
ىسرةً طىٍل ىق ىها
ى
ىع ٍق هل تىػ ىؤب ىخ ٍرقىػ ىها

(*)1الودؽ :ا١تطر.
(*)2النخلة القركاح :ا١تلساء الطويلة ،قاؿ سويد بن الصامت األنصارم:
ً
ين ىكىما ىديًٍٍت ىعلىٍي يكم ًٔتىٍغىروـ ىكلىكً ٍن ىعلىى الشم اٞتًىال ًد ال ىقىرا ًك ًح
أىد ي
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الٍعًٍل يم يىسىر فىػٍت ىح ىها
ً
ت تىػ ٍف ىق ٍو ًسرىىا
إً ٍف شٍئ ى
ىال تىستى ًجيب لًىق ً
اع ود
ٍ ي
ض ىال تيػ ٍع ًطي الٍغً ىٌت
ىك ٍاأل ٍىر ي
ىم ىوا ًرهد
إًف
ا ٍٟتىيىاةى

ص ٍف ىوىىا
ب ى
فىالذ ٍم ير يى ٍشىر ي
ً
إب
إًف
يٞتةه
الليى ى
تػي ٍزًجى إً ىٔب يكىرىمائً ىها
س لًليىا
ذيك اللب يػىٍلبى ي
ىخٍيػ ير الر ىج ًاؿ السابًًقيػ
نى ىس ىق ٍاأل ييم ىور قى ىالئً ندا
ىك ىس ىق الٍ ىعظىائً ىم ىٍ٤ت ىم نال
اب ًُب ىغ ىمىر ًاهتىا
ىما ىى ى
ىشر ا ٍ٠تىىالئً ًق أيمةه
ىكأىقىػل ىها

فىأىذى٢تىا
صا
ى
اع ٍ
ضى
ت ىكإ ٍف ىكثػيىر ا ٍٟتى ى
أ ىىك ىما تىػىرل أى ٍف قى ٍد ىع ىال
صبىةه
إًف ٍاألى ىكا ًرىـ عي ٍ

ًُب

ا ٍٞت ً
اىلًي ًة
ى

قيس ىها

ىكا ٍٞتى ٍه يل ىعسىر ىغ ٍل ىق ىها
ث ىكافٍػ ىق ىها
فىاقٍػىرا ا ٍٟتىىو ًاد ى
الٍ ىػم ىكا ًرىـ تىػ ٍل ىق ىها
ىٓبٍ يٕتىو ٍد ىع ٍزقىػ ىها

فىالٍ ىق
إً ٍف
لًٍل ىحق
ىكالٍغي ٍم ير

ت ىغ ٍدقىػ ىها
صابى ٍ
ى
ب ىرنٍػ ىق ىها
يى ٍ
ض ًر ي

ىكالٍ يكل ىٍ٭ت ىذ ير ىغ ٍرقىػ ىها
يد ٍىم ا٠تيطي ً
وب ىكبػيٍل ىق ىها
ى

ًٕب ىكٍي ىس ىها أ ٍىك يٛتٍ ىق ىها
ػن فىػ نىت ي٬تىا ًرم ىشٍبػ ىق ىها
غينرا
ًخفا

ىر ٍع ىد
ىعلً ىم
ىعدا

أ ىيم هم
ب
ىغ ٍر ي
ى٪تى ً
ت
أ ٍىك ىَب
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ىح ىس ىن نى ٍس ىق ىها
فىأ ٍ
ىٚتى ىل ىك ٍس ىق ىها
فىأ ٍ
ا٠تيطي ً
وب ىكبىػ ٍرقىػ ىها
ٍ
الٍ يػم ىهٍي ًم ين فً ٍس ىق ىها
ىكقىػتػىر
ت
أى
اع ٍ
ىض ى
الٍػممالً ً
ك
ىى
الٍ ىػم ىكا ًريـ

ًرٍزقىػ ىها

يخ ٍل ىق ىها

ىش ٍرقىػ ىها
ًع ٍرقىػ ىها
فىػ ىعفى ىشق ىها
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يٍب انٍػبىػرل ًٍ
اإل ٍس ىال يـ يػى ٍر
ى
ث السنىا
ور مٍنبىعً ي
الن ي
ً
اد ا ٍٟتً ىجى
ىكالٍع ٍل يم يىػ ٍقتى ي
ً
ت فيػنيو ىف الٍعًٍلم ىكالتػ
ىحذقى ٍ

ود يىم ىعلىى
ىخ ىف ىق ٍ
ت بػيني ي
ىس ٍل طىا ًرقنا ىك ىس ًل الٍ ىػم ىدا
وح ىج ىالئًنال
ىكا ىٔب الٍ يفتي ى
ىس ٍل بًالٍ ىػم ىشا ًرًؽ ىعٍنػ يه يم
مه يد الٍػمعا ًر ً
ؼ ًمٍنػ يه ىما
ىٍ
ىى
اىا الٍ ىػم ىشا
ىعبً ىق ٍ
ت بًىري ى
يق يىػ ٍفػ
ىحىت انٍػبىػىرل التػ ٍف ًر ي
ىر ىش ىقٍتػ يهم نىػٍب يل الٍعً ىدا
وؼ ًٟتىٍرًهبً ٍم
ىم ىش ىق السيي ى
يا س ً
اخنرا ًيب يكل ىما
ى ى
ا ٍ٠تىٍَت

ىما

بيػٍنتيوي

ً
يس
ا ٍٞتىنا يف :أ ىىما تىػىرل أىف الرئ ى
يك إًنو
ا ٍٞتىالًٕب :ىم ٍو ىكأىبً ى
ؼ
فى ىما ىعىرفتيوي ىكىال ىغ ًٍَتم ىعىر ٍ
قى ٍد ىع ىج ٍز
لى ىش ً
اع ٍر

تيق بًالٍ ىف ً
ضيلى ًة فىػٍتػ ىق ىها
ي
يىػ ٍه ًدم الٍ ىع ىوالٍ ىػم ىر ٍش ىد ىىا
لًٍل ىحق يي ٍذكًي ىس ٍوقىػ ىها
يخ ىسج ىل ًح ٍذقىػ ىها
ػا ًر ي
يكل الٍػممالً ً
ك ىخ ٍف ىق ىها
ىى
ئً ىن إً ٍذ تىػ ىؤب طىٍرقىػ ىها
غيرا ىكىمه ىد طيٍرقىػ ىها
ىكًد ىم ٍش ىق ىها
بىػ ٍغ ىدانػى ىها
نىشق ٍاألىع ً
اج يم نى ٍش ىق ىها
ىى ى
ب ىعٍبػ ىق ىها
ىكالٍ ىػمغىا ًر ي
بًالرًذيلى ًة ىرتٍػ ىق ىها

ًر يؽ
ػتً يق
ىكالد ٍى ير ىسد ىد
اص ىل
ىج ٍهنرا ىكىك ى
ىًٝت ىع ا ٍٟتىًقي ىقةى
ىكالشر أى ٍف ىال

ىخىر ىج
فىأ ٍ
ىكإًنوي

بًأىنوي

ىر ٍش ىق ىها

ىم ٍش ىق ىها
قىػ ٍه ىق ىها
تىػ ٍف ىق ىها

الٍ ًػم ىيزا ىف ىع ٍن ىٍْت ًر الر ىج ٍز
يستىػوقًف الٍػم ىش ً
اع ٍر
ىٍ ٍ ي
ى
ً
ؼ
ك ىى ًذهً الطىر ٍ
ٯتىٍل ي
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فىػ ٍلنىتىػنى ىازٍؿ ىع ٍن ًم ىك ً
اس الس ٍع ًر
يد
ا ٍٞتىنا يف :ىكىم ٍن يى يكو يف الر يجلي الٍ ىػم ًز ي
ً
ىع ىم ًاؿ ىكالٍ ىك ىم ًاؿ
يس :يى ىو أىبيو ٍاأل ٍ
الرئ ي
ا ٍٞتىنا يف :يىا ىحب ىذا ىكىم ٍر ىحبنا ىكأ ٍىى ىال
ً
ت أ ٍىدفىػعي ٍو
ا ٍٞتىالًٕب :ن ٍع ىم الٍ ىف ىىت يى ىو ىكلى ٍس ي
ىعن ىى ًذهً الٍػمواقً ً
ف الٍ ىػم ًهينى ٍو
ٍ
ىى
اؿ
ت لىوي أ ٍىع ىم ي
ىكيربػ ىما ىكانى ٍ
أ ٍىك ىكا ىف ىال يى ٍشىريكنىا ًُب الٍ ىػم ٍع ىٌت

أى ًريبىا
ىكإن ًٍت
أ ٍىع ًرفيوي
يػي ٍع ًطي لً يكل ىحالىوة ًم ٍق ىد ىارىىا
يػ يقوـ بًا ٍٟت يق ً
وؽ ًُب أ ٍىكقى ًاهتىا
ى ي
ي
أ ًيجلوي ىع ٍن أى ٍف يىكو ىف ًمثٍػلىنىا
ي ٍد ىعى إً ىٔب مستىً وًت ىٍ٣ته ً
وؿ
ي
ي
يٍ
ً
ً
اع ٍو
أ ىىما ىعل ٍمتي ٍم أىنػنىا للس ى
اعةن
بً ى
ضى

ىكىٓبٍ تىػىزٍؿ
فىػ ىه ٍل لى يك ٍم أى ٍف تىػتػ يقوا ذىا
ك
ا ٍٞتىنا يف :تىعًيبيًٍت ىكالٍبي ٍطءي ًمٍن ى
ك
ا ٍٞتىالًٕب :ىرىمٍيتىًٍت
بً ىدائً ى
يىا ىع ىجبنا يىػثًٍٍت ا ٍٟتً ىجى

ىم ٍل يفوفى ٍو
الٍبيطٍئىا
ىجاءىا
الٍ ىعيى ًاء
يم ىفكىرا

ض ًو
ًُب الٍعي ٍ

إً ٍكىر ناما ً٢تىىذا الش ٍع ًر
يد؟
ص أ ٍىك نىًز ي
نىػٍنػ يق ي

ىحىت نىػىرل
ص ًفيػنىا الٍ ىفذ أىبيو الش ىم ًاؿ
ى
كتى ٍك ًرم و
ىس ٍه ىال
ات ىكىم ىق ناما
ى ى
ض ًل ىكلىكً ٍن أ ٍىرفىػعي ٍو
ىع ٍن يرتٍػبى ًة الٍ ىف ٍ
فىػ ٍه ىي بً يكل ًذل وة ىرًىينى ٍو
يىطٍرقيػ ىها التػ ٍع ًطيل ىك ًٍ
اؿ
اإل ٍىػ ىم ي
ي
ي
كالٍغر ً ً
اجتى ىم ٍعنىا
ض الذم لىوي ٍ
ى ىى
ً
ت ىحيىاتيوي تىػ ٍج ًريبىا
قى ٍد يملئى ٍ
كريػثػها بً ً
الق ٍس ًط أ ٍىك بً ىد ىارىىا
ى ىٍ ى ى
اؿ ىع ٍن ًمي ىق ًاهتىا
اآلج ى
ىال يىػٍن ىسأي ى
ً
يب ىخػ ٍمطىنىا ىكأىثٍػلىنىا
ىكيى ٍستىط ى
كيستىعًيض الٍ ىق ٍفر بًالٍػمأٍ يى ً
وؿ
ىى ٍ ي
ى
ى
ًً
اع ٍو
ُت ىىذه الٍبً ى
ىٓبٍ نىػتىبىػ ٍ
ضى
ىكبًالٍغي يم ً
وض ىكالٍػ ىخ ىفا ىمػ ٍح يفوفى ٍو
فىًإف قىػٍتل الٍوقٍ ً
ت ىكا ىف ًخطٍئىا
ى ى
ك ًمٍنوي ًك ىجاءىا
فىػ ىه ٍل تىػىرل لى ى
كًجٍئت بًالٍبػه ً
ت بًىال ىحيى ًاء
ى ى
ىٍ
إًبلًيس أىمسى ك ً
اعظنا يم ىذكىرا
ٍ ي ٍى ى
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إًين

.406

إًف

ت
ىجٍب ي
أى
ىخ
ٍاأل ى

الشٍي ىخ ىع ٍن يم ىال ىحظى ٍو
يد ىال يى ٍشىريكنىا
ا ٍٞتى ًد ى
ًْتىٍزًم ًو
يىػٍنػ ىفعينىا
لًٍل ىحىرىك ٍو
نيًري يدهي

ىكإًنوي
ىكإنػنىا
ىكفً ًيو بىػ ٍع ىد الرأٍ ًم ىك ًٍ
اإل ىش ىارٍه

.407
.408
.409

ً
ً
يما
ىكٍى ىو ىحل ي
يف ا ٍٟتىق ف ى
ً
ص ًر ىال
لىكنوي ًُب الن ٍ
ىك ًح ٍر ًص ًو
ىكىرأٍيًًو
ىكالٍ ىع ىم ًل الٍ يػمثٍ ًم ًر ىال
عو هف علىى نػي يف ً
وسنىا ٍاألىم ىارٍه
ىٍ ى
ىال ىحظى ٍو
يىػٍتػ يريكنىا
ىك ىع ٍزًم ًو
لًٍلبىػىرىك ٍو

()1
ِ
ًً
صغًَته بًيى ًدهً طيٍب ًسي فىطىائًهر بىا ًرىدةه
الْ م ْشهد الثَّالث :يى ٍد يخ يل تلٍمي هذ ى

.410

.411

ً
يس:
الرئ ي

ا ٍٞتىنا يف:
التػ ٍل ًمي يذ:

.412
.413

ا٠تىٍيػ ير يىا تًٍلمي يذ؟
ًم ٍن أىيٍ ىن ىجاءى ٍ
..............................
جاء بًػها أىسو يد ىكالٍو ًص ً
يف
ى
ىى
ى
ٍى
اؿ يم ٍكثيػ ىها
ت ىكطى ى
ىكقى ى
اؿ قى ٍد بى ىار ٍ
ص ىدقىةن لًلطلىبى ٍو
ب ًهبىا
ى
فىا ٍذ ىى ٍ
اؿ :ذيك ٍاألىنٍ ً
ىش ٍم
ت :ىكىم ٍن يى ٍم؟ قى ى
ف ٍاأل ى
قػي ٍل ي

.414
.415
.416

ً
يس:
الرئ ي

.417

ا ٍٞتىنا يف:

ا ٍٞتىالًٕب:

ث ىرأىيٍػتيوي ًُب الٍ ىػم ٍد ىر ىس ٍو
ىكثىالً ه
اد ٍه
ص يف يك ٍم يىا ىس ى
ىج ىٌت ىعلىٍي يك ٍم ىك ٍ
.................................
صبىةه بًالٍبى ًاديى ٍو
ىجنى ٍ
ت ىعلىٍي يك ٍم عي ٍ

............................
ىىال بًػ ىج ٍد وم ىٟتٍ يموي ىحنًي يذ
ً
اع ًة الٍػ يخب ًز ىعلىى الر ًص ً
يف
م ٍن بى ى
ٍ
كىٓب تى يكن ىكالص ً
وؼ يػي ٍج ًدم نى ٍكثػي ىها
ىٍ ٍ
فىالٍ ىف ٍق ير فًي ًه ٍم ىعلى هم بًالٍغىلىبى ٍو
ً
ب ًُب عيٍلبى ًة الٍ ىق ٍرًف يى ىش ٍم
ىكطىال ه
وؿ ًُب أ ٍىر ىجائً ىها ىكالٍػ ىحىر ىس ٍو
ى٬تي ي
.............................

ف
يض يىأٍلى ي
إًف الٍ ىػم ًر ى
ى٥تىايً يل الذؿ ىعلىٍيػ ىها

(*)1طيٍبسي :صحن.
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اس
قى ٍد أ ٍىر ىش يدكا الن ى
ا ٍٞتىالًٕب :ىج ىٌت ىعلىٍيػنىا أىنػنىا
الرئًيس :لًنىػعتى ً
بًاٟتىق
ص ٍم
ي ٍ

احتً ىقا ًرًى ٍم
إً ىٔب ٍ
ُت ىس ىو ٍاد
بىػ ٍ ى
صابًٍر
ىكلٍني ى

لًلن ً
ىكافٍتً ىقا ًرًى ٍم
اس
بً يذ٢تً ٍم
ُت التػ ىوًإب كا ٍ٢تىىو ٍاد
ىٓبٍ يىػ ٍف ًرقيوا بىػ ٍ ى
ضم نى ٍشىرنىا الٍ ىػم ىقابًٍر
ىحىت تى ي

ضعيو ىف الطٍب ًسي ىعلىى الٍػم ٍكتى ً
ب ىكيػىٍلتىػفو ىف ىعلىٍي ًو
يى ى
ى
.421
.422

ً
يس:
الرئ ي

ا ٍٞتىالًٕب:

.423
.424
.425
.426

ً
يس:
الرئ ي

ا ٍٞتىالًٕب:
ا ٍٞتىنا يف:

.427
.428
.429
.430

ً
اس ىًًت٭تيوا
اسم اهلل ىك ٍ
يكليوا ىعلىى ٍ
"طىٍنػ يقو"
ص
ص
ىرقٍ ي
الرقٍ ي
فىآ ىذل
قى ٍد
ذيقٍػتيوي
ك لىن ي ً
ك
صيبى ٍ
ىما ىٓبٍ يػي ىقد ٍر لى ى ٍ ي
لًص ً
الٍػجن ً
اف
احًيب
أ ىىىبيوي
ى
ى
أىحط فًيها بًالٍبػنى ً
اف ا ٍ٠تى ٍم ً
س
ى
ى
ي
يىا يح ٍسنىػ ىها ىدائًىرةن ىكالش ٍم ً
س

ا ٍٞتىالًٕب :تى ىشابىوى
ً
يس :لى ىعلنىا يىا قىػ ٍويـ
الرئ ي
ا ٍٞتىالًٕب :الص ٍح ين قً ٍدهر

وؿ
الٍ ىػمأٍ يك ي

وؿ
ىكالٍ ىػم يق ي

ص ٍحنىا
لى ٍو فى ي
ً
يج ٍد يرهي قىصَتي

استى ٍمتًعيوا إًف
ىك ٍ
ت
ت ىزيٍ ي
ىكالزيٍ ي

يح
ا ٍٟتىيىا ىة ًر ي
() 1
صٍنػ يقو"
"ى

ت ًُب " ىمىرنٍػ يقو"
يم ٍذ يكٍن ي
قيل ًٕب فىػهل تىػهب ًٕب نى ً
ك؟
صيبى ٍ
ٍ ىٍ ى ي
ً ً
اس ًاين
فىطىالىػ ىما بػ ىحظو ىك ى
إًف ى٢تىا فىػ ٍرقىػ ىعةن ىكا ٍ٢تىٍم ً
س
كن بىا ًرىدةن ًُب الل ٍم ً
س
لى ٍو ىٓبٍ تى ٍ
() 2

وؿ
وؿ ىكالٍ ىػم ٍع يق ي
ك ىكالٍ ىػمٍنػ يق ي
لى ىديٍ ى
ىٓبٍ نىػ يق ًل الطٍب ًسي ىكقيػ ٍلنىا الص ٍحنىا
و
ً
ً
ش ٍع ير ابٍ ًن يك ٍلثوـ لىو نىصَتي

(*)1طنقو :اسم رقصة .كالقاؼ تينطق كاٞتيم ا١تصرية .صنقو :نوع من الزيت .كالقاؼ تينطق كاٞتيم
ا١تصرية.
تسمى اآلف " ىحجوط".
(*)2مرنقو :اسم مدينةٌ ،
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.435

ىكالرفٍ يد ىكالٍعيس ىم نعا ىكالٍ ػ يجٍنبي يل
الشر ً
بًىفٍت ىحتىػ ٍ ً
ُت
ب
ح
ىكقى ىد ي
ٍ
ؼ
ىكالٍ ًق ٍد يح ًُب ٍاأل ٍىزىالـ بًالٍ ىك ٍس ًر عي ًر ٍ
ىكالٍ ىق ٍد يح ًُب الذـ بًىفٍت وح فى يس يكو ٍف
ً ً ً
س
ىكُب ا ٍٞتبىاؿ قىػ ٍريىةه تي ٍد ىعى الطبى ٍ

أىنٍػ ىواعه ىرىك ىاىا
اح بًغى ًٍَت
أىقٍ ىد ه

قيػٍنبي يل
ىم ٍ ً
ُت

ب
ىكالٍ ىق ٍع ي
ىكا ٍٞتى ٍم يع
ؼ
ىك ىع ٍن قً ىد واح ىٚتٍعيوي ىال يىػٍن ىح ًر ٍ
ىكًمثٍػليوي لًلزنٍ ًد إً ٍف أ ٍىكىرل يى يكو ٍف
ً ً
س
لى ىعل ىى ىذا اال ٍس ىم مٍنػ ىها يم ٍقتىبى ٍ

يى ٍد يخل تًٍل ًمي هذ آى ىخهر ًُب يى ًدهً قيػ ٍر ىعةي ىمشةى( )1ىم ٍل يفوفىةه ًُب قًٍرطى و
اس
ي
مثٍ يل ًٛتىا ًر ىجا ًرنىا الٍػ ىحرًاين
 .436التػ ٍل ًمي يذ :ىى ًديةه ًم ٍن ىر يج ول بىػرًاين
.437
ًْتى ٍملً ىها لً ىشٍي ًخنىا ا ٍٞتىن ًاين
ىكل ىف ًٍت ًم ٍن بىػ ٍع ًد ىما ىمن ًاين
لى ىكانى ً
ص ىدقى ٍو
ص ىدقى ٍو
ت الشمةي أىيٍ ن
ضا ى
ب الط ٍف ىل ىكلى ٍو قى ٍد ى
 .438ا ٍٞتىالًٕب :قى ٍد ىك ىذ ى
ً
اح فىػ ٍر ىع ٍو
م ىى ًذم الٍ ىق ٍر ىع ٍو
ىكىكر ى
ىح ىسٍن ى
ث ٍاأل ٍ
 .439ا ٍٞتىنا يف :أ ٍ
ىص يل الس ىم ى
ت يىا يم ٍهد ى
.440
ىم ًزيةه تػي ٍر ىعى ىك ىما تػي ٍر ىعى ا ٍٟتيىرٍـ
ت ىكلىكً ٍن لًٍل ىكىرٍـ
ىٓبٍ أ ٍىد ًر ىم ٍن أىنٍ ى
يىػ ٍفتى يح ىها ىكيى يذكقيػ ىها بًأىنًٍف ًو
بوًرىك ً
.441
ت ٍاألىيٍ ًدم
ي
.442
ضرىىا ىكٍى ىي
ىما ى
.443
.444

ىكبيوًرىؾ
ىكبيوًرىؾ

ب
التػ ٍر ي
ؼ
الظ ٍر ي

اللوًاٌب حك ً
ت
ى
ى
ًهبى ًذم الن ٍش ىوٍه
ً
ىخىر ىج ىها
الذم أ ٍ
ال ًذم ىح ىو ىاىا

ت
يد ىخانػى ىها
ىكفىػرىك ٍ
ً
ات
لى ٍو أ ٍىكىد ىعٍتػ ىها الٍغىانيى ي
كًُب ىخ ىفا أىطٍوا ًرهً
ى
ى
ىكبيوًرىؾ الٍ ىػماءي ال ًذم

(*)1قرعة مشة :قنينة يوضع فيها مسحوؽ التبغ الذم يسمى (مشة) ألنو يشم.
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ا ٍٞتىالًٕب:
.446
.447
.448

ا ٍٞتىنا يف:

ا ٍٞتىالًٕب:

.449
.450
.451
.452
.453
.454
.455
.456
.457

ا ٍٞتىنا يف:
ً
يس:
الرئ ي
ا ٍٞتىالًٕب:
ً
يس:
الرئ ي

ً
ً
ً
ُت لىف ىها
اس ح ى
ىكبيورىؾ الٍق ٍرطى ي
.............................
ىكبيوًرىؾ الٍ ىف يم ال ًذم قى ٍد ىسف ىها
صمطٍتىػ ىها"( )2ىعٍت بً ًذ ٍك ًر األى ٍك ًل
"ى
ً
ً
ت
ىخا تيطٍ ًربيوي ىىذم الن ىك ٍ
أ ٍىعذ ٍر أ ن
ت
ت قىػ ٍر ىعةن قى ٍد ليف ٍ
لىما ىرأىيٍ ي
ىكأىف فً ٍك ًرم ىجرهي بًػ ًم ٍق ىوًد
ىكأىنوي لىما بى ىدا لًلن ً
اس
قيػٍب نحا ًألى ٍشيى واء ًهبىا تىػ ٍرًمينىا
ا ٍٞتى ٍمع ىال يػيثٍ ًم ير إال ىخٍيػىرا
.............................
ً
اب
ت أيًر ي
لى ٍس ي
يد ا ٍٞتى ٍم ىع ًُب فىن ا ٍٟت ىس ٍ
ً ً
اعا
ت
ىكإ٪تىا
اال ٍجت ىم ى
أ ىىرٍد ي
ً
ً ً ً
يما تى ٍش ىه يدك ٍف
فىم ٍن ٙتىار ا ٍٞتى ٍم ًع ف ى

..........................
() 1
ا٠تي يش ً
ُت نىػف ىها
وـ ح ى
ىكبيوًرىؾ ٍىٍ ي
استىػف ىها
ىكلىم ىها بً ٍاألى ٍك ًل ىحىت ٍ
ًً
ً
ُت ىش ٍكلًي
س ىش ٍكلي ٍاآلكل ى
إ ٍذ لىٍي ى
ت
ت أىنٍػ ىفوي لى ىما ىس ىك ٍ
ىكلى ٍو ىج ىد ٍع ى
ك الرطٍبىتىػ ٍ ً
ت
ُت
ىكبًيى ىديٍ ى
يحف ٍ

قىػوهؿ قى ًدميه ًُب نى ً
ص ً
ىس ىوًد
يب ٍاأل ٍ
ٍ
 )3( ..........ليف ًُب قًٍرطى ً
اس
ص ًمينىا
يش ىها
ىكلًنًبى واؿ
ًر ي
يي ٍ
...........................
ضٍيػىرا
ح ىال يػيثٍ ًم ير إًال ى
ىكالط ٍر ي
ًً ً
اب
س ًٕب إً ىٔب يٚتيوعو انٍت ىس ٍ
ىكلىٍي ى
ً
ً
ً ً
اعا
ل ٍل ىخ ًٍَت ىكالر ٍشد ىكاال ٍست ىم ى
ا٠تىًٍَت ً٦ت ٍن تىػ ٍع ىه يدك ٍف
ت ىى ىدايىا ٍ
ىجاءى ٍ

(*)1نػىفها :كلمة دارجة معناىا استنشق.
ت"
(*)2صمطتها :كلمة عامية معناىا "لقد أىثٍػ ىقٍل ى

()3ىذا البيت قالو جرير ١تا رأل رجال أسود كعليو ثياب بيض ،كحذؼ منو اإلبراىيمي كلمة ييستحى من
ذكرىا ،كقصتو ذكرىا اٞتاحظ(الرسائل )183/1كالقإب(األمإب )279/1كغَت٫تا.
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ً
ت بًا ٍ٢تى ًدي ٍو
ت إً ٍذ ىسػمٍي ى
ا ٍٞتىالًٕب :ىغلطٍ ى
ٍاألىنٍػ ىف ً
اس
يمٍنتًنىةى
ىك ىمشةن
ك ً
ص ىدقى ٍو
ب ٍاأل ى
يكٔب ىد ىع ى
اىا ى
ىى
صاح ي
تىػبا لىوي فىًإنو قى ٍد ىج ىع ىال
ً
ً
اب ًذم ٍو
تىػ ٍقديػ يم ىها مٍنوي ىخىر ي
ىكالث ًاين ىخص أىقٍػىر نعا بًىق ٍر ىع ٍو
ً
ُت الٍ يػم ٍه ًدم
ىكىال مىراءى أىف بىػ ٍ ى
قى ًوي ٍو
أىنًٍفيةن
ىك ًصلىةن
وؼ ًعٍن ىد ىى يؤىال ًء
إًف ٍاأليني ى
ضىرٍه
تىػىر ياى يم إً ٍف ىٚتى ىعٍتػ يه ٍم ىح ٍ
ب
ت بىػٍيػنىػ يه يم تًٍل ى
ىك ىسافىػىر ٍ
ك الٍعيلى ٍ
ىشػم ىاما
ىكيكل ىمش واـ ىرأىل
ىص ًفيى ًاء ىح ًفظيوا الذ ىم ىاما
ىك ٍاأل ٍ
الشم ياـ
تى ىكت ىم
ىكيكل ىما
اس كًىر ناما ىغٍيػىريى ٍم
ىكىما ىرأىل الن ي
ك ًعٍن ىدىم مصطىلىحات الصر ً
ؼ
ٍ ى ي
ٍ
ى يٍ
ً
ُت
النػ ٍق يل ىكالت ٍح ًر ي
يك ىكالت ٍسك ي
ىكالضم ىكالصحةي ىك ًٍ
اإل ٍع ىال يؿ
ب ىكالتػ ٍرًخيم ىك ًٍ
اإل ٍد ىغ ياـ
ىكالٍ ىق ٍل ي
ي

صٍنعً ىها ىرًدي ٍو
فىطىائًنرا ًُب
ي
ً
ىكالٍعيطى ً
اس
ىجالًبىةن
ل ٍل ىق ٍيءى
ًو ً
ص ًدهً ي٤تىق ىق ٍو
بًنيٌة م ٍن قى ٍ
هللً ىما يى ٍكىريىوي ىكافٍػتىػ ىع ىال
ط ً٫ت ٍو
ىخ يذ يك ٍم ى٢تىا يس يقو ي
ىكأ ٍ
ص ٍر ًع ٍو؟
فى ىما تىػىرل لى ٍو ىخصوي بً ى
بً ىع ٍه ًد
تىػ ىواثػي نقا
ىك ىشٍي ًخنىا
قى ٍد ىع ىق ىدتٍػ ىها الشمةي الٍغى ًوي ٍو
بًا ٍٟتًٍل ً
ىكالٍ ىوىال ًء
ف
ىكثىائً هق
بًغى ٍمىزةو
ىكنىظٍىرٍه
ا٫تيوا
تىػ ىف ى

ب
ىكبى ىذلى ٍ
ت أ ٍىع ىالقىػ ىها قىػٍب ىل الطلى ٍ
ىىش لىوي ىم ٍهتىبً نال ىىػم ىاما
اب ىك ًٍ
ىكتىػريكوا ًٍ
اإللٍ ىم ىاما
اإل ٍغبى ى
ى
فىػ ىع ٍرفيػ ىها ىع ٍن ىحالًًو نػىم ياـ
ً
ً
ين ىمٍيػىريى ٍم
ُب الٍ ىػم ٍح ًل ىم ياركا الٍ يػم ٍع ًوز ى
ً
اىرنة ًُب فًعلً ًهم كالظر ً
ؼ
ٍ ٍ ى ٍ
ظى ى
ً
ُت
ىكالٍ ىفٍت يح ىكالت ٍش ًد ي
يد ىكالت ٍمك ي
يض ىك ًٍ
اإلبٍ ىد ياؿ
ىكا ٍٟتى ٍذ ي
ؼ ىكالتػ ٍع ًو ي
فيف ىك ًٍ
اإل ٍمشى ياـ
ىكالٍ ىفك ىكالت ٍخ ي
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ىكفًي ًه يم
أىما الد ىخا يف ىكلىو أ ٍ
ىٝتىاءي
ً
قوؿ الرا ًكم
ت ىما يى ي
ىكىى ٍل ىٝت ٍع ى
الرئًيس :ع ًجبت ًمن خرطي ً
يشم
ك ٍاأل ى
وم ى
ي ى ٍ ي ٍ يٍ
كلىو ىغ ىدا ح ًامليو ًمن ى ً
اش ًم
ى ي ٍ ى
ىٍ
ً
ىمش ىاما
ىغ ىدا
ىكلى ٍو
ىحامليوي
ت ًُب يزٍمىرًهتً ٍم ىد ىخ ٍلتىا
لى ٍو يكٍن ى
كإف ًٕب فًي ى ً
ادا ىجا ًزىما
ك ٍاعت ىق ن
ى
ُت دلًيل الشر ً
وؿ الٍ ىعرانً ً
ؼ
ا ٍٞتىالًٕب :طي ي
ى
ى
ى ي
ً
اخ يركا
ب بًو تىػ ىف ى
أٍ
ىج ىد يادنىا الٍعي ٍر ي
ىكقى ٍد يىتًيوي الر يج يل ٍاألينى ًاُب
يد
س ًُب الشم ًة ىما يىًز ي
كلىٍي ى
ٍب ى٢تىا بىػ ٍع يد ذينىا هف قى ًذ ير
ىص ىحابػي ىها ًُب ا ٍٟتىٍي ً
وؿ الد ٍى ًر
ض طي ى
أٍ
ت ًمن الٍعي ً
وب الٍ يك ىًرب
ىكقى ٍد ىح ىو ٍ ى يي
ُت أيني و
ف تى يشم
اب بىػ ٍ ى
تىػٍن ىس ي
كلىٍيس ًُب الٍ ىعٍي ً
ب ىك ىه ًذم الٍػ ىخل ٍو
ى ى
ف كاللس ً
ً
ً
اف
س بىػ ٍ ى
ُت ٍاألىنٍ ى ى
إ ٍذ لىٍي ى
ً
ك يىا ىجنا يف أى ٍف تيػ ىقا ًر ٍع
يس :ىى ٍل لى ى
الرئ ي
وؿ
يص ي
ٍاأل ي

ىكالزىكائً يد

ىع ىوائً يد

ىك ًعٍن ىد يى ٍم ًُب ىمش ىها
ً ً
يكثٍػهر فىػلى ٍم تىأٍت هبىا الس ىماءي
ًُب ك ً
اٝتيوي الط ٍهىرا ًكم
اح ود ًمٍنػ ىها ٍ
ى
الشم
ف ىحىرٍمتىوي لى ًذي ىذ
ى
ىكٍي ى
ا٠تي ً
اش ًم
ىكا ىف أ ًىم ىَت أيم ًة
ٍىى
ىكا ىف ى٢ت ٍم بًأىنًٍف ًو إًىم ىاما
ت ًُب الن ً
اس ىكىما بػى ًخ ٍلتىا
ىك يرٍم ى
مستىب ً
ىك ىجا ًزىما
صنرا
يٍٍ
أىقيوليوي
ىال تىػٍنت ًحل ًعرفىا ىف ما ىٓب تىػع ًر ً
ؼ
ى ٍ ٍ ى ٍ ٍ
فيو أىكهؿ ك ً
ً
آخ ير
اؿ
ىكقى ى
ى
ف ىال بً ٍاألىص ًل ًمن من ً
بً ٍاألىنٍ ً
اؼ
ٍ ٍ ىى
يد
إًال اد ىعاءن فً ٍعليوي ىم ًز ي
ىكأىنوي ًم ىن الرًجي ًع يػى ٍقطيير
ض يىأًٌٍب ىمرةن ًُب الش ٍه ًر
ىكا ٍٟتىٍي ي
ما يػ ٍقتى ً
ض ًيٍت أى ٍف أيىرل ًمٍنػ ىها بىًرم
ى ى
ىكأىلٍ يس ون ًم ٍن تىػ ٍحتً ىها تىذـ
أى ٍف يشهد ا ٍٞتار بًس ً
وء الد ٍخلى ٍو
ىٍىى ىي ي
إًال يزىا ذيباب ًة السنى ً
اف
ى
ىى
ً
يب الٍبىا ًر ٍع
ىزًميلى ى
ك الشٍي ىخ ٍاألىد ى
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.496
.497
.498
.499
.500
.501
.502
.503
.504
.505
.506
.507
.508
.509
.510
.511
.512
.513
.514

اؾ بًىقو و
اؼ
فىػ ىق ٍد ىد ىى ى
ى
اؿ ًُب ذى ً
ات السع ً
اط
ىكقى ى
ى
ك
أى ىذلػ ىها ىكٍى ىي الٍ ىع ًز ىيزةي ىعلىٍي ٍ
بًالٍ ىعٍي ً
ىكالت ٍح ًق ًَت
ب
ىكنىالىػ ىها
أىىال تىػغىار ىع ٍن ىحبً ً
يب الشم
ي
ً
اىا
ىحب ىرنة ىٛتى ى
ىكىم ٍن أ ى
ف بًالٍ ىػم ٍع يشوقى ًة الٍ ًػم ٍمىر ًاح
فى ىكٍي ى
طىا ًردةً
ك ًاال ٍكتًئى ً
اب
الٍغىم
ى
ى
ً
ً
يل
اىا بًالدفى ى
ص ٍن ٛتى ى
فى ي
اع فىػ ىقل ٍ
ىك ىعا ًر ً
ض الٍ ىق ٍوىؿ بًىق ٍووؿ يػي ٍف ًح يم ٍو
ك ىشن ً
ف ٍاآلذىا ىف ًمنا بًالد ىرٍر
ى
كالشيخ ًُب ىج ً
اح
وم ًو الٍ يػم ٍجتى ً
ى ٍي
يي
ً
خ
ت ىم ٍوق نفا يػي ىؤر ي
ىكقى ٍد ىكقىػ ٍف ى
ًً
ف لًلض ًم ًَت الٍ يػم ٍستىً ًٍت
ىكفيو ىك ٍش ه
فىًإ ٍف بػلى ٍغ ً ً ً ً
ب
ى ى
ت م ٍن ك ىفاحو ٍاأل ىىر ٍ
كإ ٍف ىًٗتم كقىسور الٍغى ً
اب ىى ىج ٍم
ٍ ى ٍ ىي
ى
ً
وخ
ىكىم ٍن يى يك ٍن ًُب ىغ ٍربًو ىك ي
ض ي
ً
ًً ً
ين ال ًيت
ىكىىذه ى ىي الٍ ىػميىاد ي
اؿ
ؼ الس ىج ي
فى ًم ٍن قى ًد ومي عي ًر ى
يٍ٤ت ىك ىم ٍو
ا٠تى ٍم ًرم
ٍ

ىكأىنػ ىها ىكثىائً هق ًُب الٍ ىػم ٍح ىك ىم ٍو
ا٠تى ٍم ًر
ك ًُب ٍ
ىما ىٓبٍ يىػ يق ٍلوي ىمالً ه
ك
ىك ىذم ىها ىكٍى ىي الٍػ ىحبًيبىةي لى ىديٍ ٍ
ىكٍى ىي تيػ ىجل ىع ٍن ًس ىول التػ ٍوقً ًَت
فىػتىػٍنتى ًحي ىم ٍن ذىموي بًالذـ
ً ً
اىا
ىك ىذ ىاد ىعٍنػ ىها الطا ًرقي ٛتى ى
ىجالًبى ًة الٍبى ٍس ًط ىك ًاالنٍ ًشىر ًاح؟
ً
آب
نىاقًلى ًة الرٍك ًح لً ىش ٍه ًر
ً
ً
ًُب ً
يل
ى
ص ٍوف ىم ٍن تيػحبوي بى ٍذ يؿ ا ٍٞتىل ٍ
تي ٍس ًد ًيو ًم ٍن ىم ًد ً٭ت ىها ىكتيػ ٍل ًح يم ٍو
الٍغيىرٍر
الث ًمينى ًة
كبالّللً ًئ
ٌ
اح
وؾ
ىكأىنو
لًٍلكً ىف ً
يى ٍدعي ى
ً
خ
ك أ ٍىك لى ى
ف ًيو ىعلىٍي ى
ك الٍ يػم ىؤر ي
ب ًُب الٍعر ً
ًم ٍن نىس و
ب ىكالٍعي ٍج ًم بيً ًٍت
يٍ
ى
ً ًً
ً
ب
ىخ ى
فىأ ٍ
ض ير ا ٍٞت ٍل ىدة م ٍن بىػٍيت الٍ ىعىر ٍ
فىأىص ىفر ا ٍٞتًٍل ىدةً ًمن بػي ً
ت الٍ ىع ىج ٍم
ٍ ىٍ
ٍي
وخ
ىحق ىعلىٍي ًو الر ٍ
ض يخ ىال الر ي
ض ي
اضها أىس ىالفيػنىا فى ىذل ً
ت
ٍ
قى ٍد ىر ى ى
ىكىكا ىف
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اؿ
ىكىكا ىف ًُب الش ٍع ًر لىوي ى٣تى ي
مش ً
ً ً
ٍاأليكًؿ
ين
اى هد
ىى
ل ٍلغىاب ًر ى
م ىف ً
اخهر ىعلى ٍوا ًهبىا ىعلىى ٍاأل ىيم ٍم
ى
ً
ضً
وىا
ت
ف
ىم ىواق ه
بىػي ى
الٍ يو يج ى
ع ًُب ٍاآل ىد ً
اب
فىًإف ىى ىذا النػ ٍو ى
فىأى ٍش ًقيىاهي ًم ٍن ىحيىا الٍ ىقىرائً ًح

.515
.516
.517
.518
.519
.520

ىحيًيىاهي
ىكأ ٍ
ىك ىجد ىدا

.521
.522
.523
.524

ا ٍٞتىنا يف:

.525
.526
.527
.528
.529

ا ٍٞتىالًٕب:
.530

ا ٍٞتىنا يف:

ا ٍٞتىالًٕب:
.531

فى ىحيىاةي

ٍاأل ىىد ً
ب

الٍبىػ ىوًإب
أ ٍىر يٝتىوي
ات ً٦ت ٍن ىس ىام ىها انٍتً ىسافىا
ىىٍيػ ىه ى
ب
يىا قىػ ٍولىةن قى ٍد قىا ى٢تىا أىبيو ى٢تى ٍ
خً
الٍػمس ً
اؽ
اطئىةى
ىك ًاذبىةن
ى
ىى
يمد ىخىرٍه
ىكأىنػ ىها
ىكًد ىيعةه
لًغىىر و
يم ًهم
ض
ىد ىع ٍوتىػنىا
ضٍيػنىا ىكطىنرا يم ٍذ أ ٍىم ىسا
فى ىما قى ى
ىض ٍعنىا ىج ٍل ىسةن ىخ ًط ىَتٍه
ىكقى ٍد أ ى
..............................
ىكقى ٍد ىخ ًس ٍرنىا ًحصةن يم ًهم ٍو
..............................
يحص ٍل فىائً ىد ٍه
أىما أىنىا فىػلى ٍم أ ى

اؿ
يىػغٍ يم يرىىا
ٍارًٕتى ي
ىرًكيةه
لًغى ًٍَتًى ٍم ًُب الد ٍى ًر ىٓبٍ تػينىػوًؿ
ً
يم ًم ٍن أ ىىم ٍم
ىكأ ٍ
ىحىريزكا الٍ ىف ٍخىر الصم ى
ً
وىا
صىرىم ٍ
ت ىكمٍن يك ىما نىػ ٍر يج ى
ىكانٍ ى
ص ًرنىا رًىينىةي ا ًإل ٍج ىد ً
اب
ًُب ىع ٍ
ى
ب الٍغى ىو ًادم الد ًِب الرىكائً ًح
ى
ص ٍو ى
ًعٍن ىد النػهى إً ٍحياء ىٍ٣ت ًد الٍعر ً
ب
ى
ىي
ىى
ص ًر ا ٍ٠تىىوًإب
ت ًُب األ ٍ
ىك ىما ٍازىد ىى ٍ
ىع ي
ىص ًل الٍبًنىاءى ىسافىا
ىم ٍن ىز ىاد ًُب أ ٍ
ً
ً
ب
ين ىكذى ىى ٍ
تىػبا لىوي ُب الٍغىاب ًر ى
ً
ً
يك علىى اتس ً
اؽ
صادقىةن ف ى ى
ى
ى
ىخىرٍه
ك ىكقى ٍد قىػبى ٍ
لى ى
ضتىػ ىها بًأ ى
ت أ ٍىك ً٢تىىذا الرـ
ىك ىما ىز ىع ٍم ى
اعا ٜتىٍ ىسا
ىكقى ٍد قى ى
ضى ًُب الل ٍه ًو ىس ن

.............................
ت بىػ ٍع ىد ىىا فى ًط ىَتٍه
ىكقى ٍد أى ىكلٍ ى
.............................
ت قىػ ٍر ىعةن ًم ٍن ىمشى ٍو
بى ٍل قى ٍد ىرً ٍْت ى
ىكىٓبٍ تىػعي ٍد ًمٍن يك ٍم ىعلىي ىعائً ىد ٍه
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.532
.533
.534
.535
.536
.537
.538
.539
.540
.541

ًً
ىج ير
فى ىال لذم الص ٍح ًن ىعلىي أ ٍ
ا ٍٞتىنا يف :ىال تىػ ٍقطى ًع الٍ ىك ىال ىـ ىعٍت ىحىت
ً
ص ٍد ًرم
ىكأىفٍػثىأى الٍغىم الذم ًُب ى
ا٠تىرنى ً
اف
ك ىكًم ٍن يرىؤيٍ ًس ى
ًمٍن ى
ك ٍٍ
ً
يس ًُب ىح ًق ٍَت
أى
ىض ٍعتي ىما الٍ ىوقٍ ى
ت النف ى
أىطىٍلتيما الٍ ىقوىؿ بً يد ً
كف طىائً ٍل
ٍ
ى
قيػبحتيما ًمن م ً
اضغى ٍي ىك ىالًـ
ٍ ى
ٍى
ىسىرفٍػتي ىما ًُب الل ٍغ ًو ىكالٍ ًػمىر ًاء
أٍ
ً
ً
ً
يق الص ٍد ير
ىكجٍئتي ىما ٔتىا يىض ي
ىك ىحالىةه تيػٍب ىدا ًهبى ىذا الن ٍش ًر

.542

ت
ىكأىنٍ ى
قى ٍد

.544

ىكقى ٍد

.543

.545
.546
.547

يىػ ٍل يهو
ىكقى ٍد
لى ًك ٍن

ً
غرا أىبٍػلىوه
ً
يس
ىجرىؾ الرئ ي
بى ىدا أىف لىوي
بًنىا فًإ ٍف ىرأىل
أ ىىر ىاد أى ٍف ىٯتيد

يمغىفلي
فى ٍا٧تىىرٍرتىا

ىشٍيطىانىا
ضاءىا
إً ٍغ ى
الشبى ىك ٍو
ت ا ٍٟتىٍب ىل ًُب يى ىديًٍو
قىطى ٍع ي

ىكىال لً ًذم الشم ًة ًمٍت يش ٍك ير
ىحت ىى ىذا ا ٍ٢تىم ىعٍت ىحتا
أي
فىػ ىق ٍد ىغلىى ىكغىلىي ً
اف الٍ ًق ٍد ًر
ى
ً ً () 1
س بً ىال إ ٍرنىاف
فىأىنٍػتي ىما قىػ ٍو ه
ًم ٍن ىغىر و
ض ىٓبٍ نى ٍستى ًف ٍد ًمٍنوي نىًق ٍَت
اب السائً ٍل؟
أ ٍىك ىال فى ىما ىى ىذا الٍعيبى ي
ىكيم ٍستى ًحقي الٍ ىع ٍذ ًؿ ىكالٍ ىػم ىالًـ
ىكًُب الٍ ىك ىالًـ الٍ ىفارًغ ا ٍ٢تيىر ًاء
بًًو ىكىال يىػ ٍق ىول ىعلىٍي ًو الصٍبػ ير
صولىةي ا ٍٟتىٍب ًل بًيىػ ٍوـ ا ٍٟتى ٍش ًر
ىم ٍو ي

بى ه
اب يم ٍق ىفلي
ا ٍغتىػىرٍرتىا

ك
اب الذ ىكا يدكنى ى
بى ي
كبً ىدك ً
ىم ٍك ًرهً
اعي
ى ى
ىٯتيد ًُب الٍ ىكٍي ًد لىنىا ٍاألى ٍشطىانىا
ضاءىا
ك أىر ى
ًمٍت ىكًمٍن ى
ث الٍبىػغٍ ى
ً
صا ىغوي ىك ىسبى ىك ٍو
ًٕب ًُب اقٍ ىًت واح ى
ت ىع ٍن ًع ٍل وم ٔتىا لى ىديًٍو
إً ٍذ يكٍن ي

(*)1ا٠تىرناف :كلمة عامية كىو الذل يكرر الكالـ الفارغ ،كأرناف القوس صفة مدح ٢تا كىو تصويتها عند
أيضا.
صدكر السهم عنها ،كيوصف السهم باألرناف ن
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.548
.549
.550
.551

.552
.553
.554
.555
.556
.557
.558
.559
.560
.561
.562
.563

ىك ىعد

ىع ٍن
ىى ىد ىاؾ

رئً ً
يسنىا
ى

كىم ٍك ًرهً
ى

لًلصو ً
اب
ى

ىكقي ٍل
اهللي
ىكىى ٍل ً٢تىىذا الٍ يػمٍبتى ىدا ًم ٍن ىخ ىًرب؟
ا ٍٞتىالًٕبً :مٍت؟ .........................
ا ٍٞتنا يف ... :نىػعم ًمن اب ًن أيخ ً
ك
ت ىخالىتً ٍ
ىٍ ى ٍ ٍ
ى
ً
ث
تىػ ٍف ىنت ًُب الٍػ يه ٍزء بًنىا ىكتىػ ٍعبى ي
س فىػ ٍرىكةى فىًق ٍيو
ىكتى ىارةن تىػ ٍلبى ي
ىكتى ىارةن تىػٍبتىػز ًج ٍل ىد ليغى ًوم
اؿ
أ ٍىكقىاتيػنىا
ىكأىنػ ىما
أ ٍى٫تى ي
نىػ ٍلو كحق الٍوقٍ ً ً ً
ض ٍاؿ
ت ج ٌّد ىكن ى
ي ىى ى
ً
يس فىػ ٍه ىو قى ٍد ىد ىعانىا
أىما الرئ ي
ىد ىعا يد ىعاءن يٍ٣ت ىم نال فىأى ٍش ىعىرا
ت ًٛتىانىا
ىكأىف ىخٍي نال طىىرقى ٍ
ىع يدك
بىػيتىػنىا
ٍأك
أىنوي
ب
ىىا أىنػنىا ًجٍئػنىا فىأىيٍ ىن ٍ
ا٠تىطٍ ي
و ً
ً
يم
ىكقى ٍد ىم ى
ضى يػى ٍوىماف ًُب ىٍْتث ىعق ٍ
ىٓب ي ٍ ً
ضٍب ًط
ضبًط ا ٍٞتىٍل ىسةى أىم ى
ٍ ى

ص ٍح ًوهً ىك يس ٍكره
ىكىما أىتىى ًُب ى
أىما ً٢تىىذا الشر ًط ًمن جو ً
اب؟
ى
ٍ
ٍ ىى
ك بىًرم
ىكإ ٍف تىػعي ٍد فىًإن ًٍت ًمٍن ى
.............................
ك
ت ىحالىةن ىك ىحالىتً ٍ
فى ىما ىرأىيٍ ي
ً
ث
ب تى ىارنة فىػتى ٍخبي ي
ىكقى ٍد تىطي ي
اب بػيٍرىدةى ىس ًف ٍيو
ىكتى ىارة تىػ ٍجتى ي
ً
ك فًينىا لىغى ًوم
ًُب لى ٍغ ًوه إًن ى
ً
اؿ
ت لىنىا أ ٍىع ىم ي
ًُب الٍبًيد أ ٍىك لىٍي ىس ٍ
ً
ض ٍاؿ
ىكالل ٍه يو ًُب أ ٍىمثىالنىا ىداءه عي ى
ًً ()1

أ ٍىم ً
س فىػلىبػٍيػنىا الد ىعا يس ٍر ىعانىا
وسنىا أىف يىنىا ىخطٍبنا ىعىرا
نػي يف ى
ىكأىف ىجٍي نشا بًالٍبى ىال ىرىمانىا
اح
ىك ٍامتىػنى ىع
الرىك ي
ًً
ب؟
ىكىىذه الر ىحى فىأيٍ ىن الٍ يقطٍ ي
ً
و
ً
يم
ىك ىج ىدؿ ًُب الرأٍ ًم ىغ ٍَت يم ٍستىق ٍ
ىكىٓبٍ ي٭تىق ٍق ىش ٍرطى ىها بًالربٍ ًط

ً
يس من يسكر ا٠تمر.
السكر أنواع منها يسكر اٞتاه ي
( *)1ي
كسكر ا١تنزلة كا١تكانة كحاشا الرئ ي
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.564

ت ًُب الس ٍخ ً
ف انٍ ىدفى ٍع
ىكيكل ىما انٍ ىدفىػ ٍع ى

كما انٍػتىػ ىفى ًمن عب و
ث ىكىال انٍػتىػ ىف ٍع
ٍ ىى
ىى

يػوجو ًٍ
اب إً ىٔب الرئً ً
يس
يى ي
ا٠تطى ى
.565

فىػ يق ٍل لىنىا
ىكأى٪تىا

.567

ىكأىف يكل

.568

ت ىك ىما
أىنٍ ى
ًُب ىر يج ول

.566

.569
.570
.571
.572
.573
.574
.575

ىال يىػ ٍزىد ًى ًيو

ً
ب
يسٍ :
ا٠تىطٍ ي
الرئ ي
ىك ىع يارنىا

ب
ىكال ىذنٍ ي
فى يكل ىما

ىكىكل ىد

كالٍعه يد عه يد اهللً
ىٍ
ى ىٍ
لًنى ٍش ىه ىدا
ىد ىع ٍوتىػنىا
ا٠تىطٍ ً
ب ًُب يخليوىكا
ٍ
ً
يل ًُب ٍاألىلٍفي ٍو
قى ٍد ق ى
و ً
ً
يم ٍو
ذم ىد ٍخلىة ىسق ى
ًم ٍن يحلىى التػ ٍق ًدي ًر

ً
ح
ب
ىخطٍ ه
فىاد ي
الن ً
ىال
اس
ًُب
ً
ًً
س ًمٍت
ُب التطٍويل لىٍي ى
ت ًم ٍن يمىر ًادم
ىدنىػ ٍو ي
ً
اسبى ٍو
الٍ ىق ٍوىؿ ب ىال يمنى ى

ً
ت بًنىا أ ٍىـ ىال ًىي؟
أ ىىماكهر أىنٍ ى
ك بًيرتٍػبى ًة الٍعيلىى ىكنىػ ٍع ىه ىدا
لى ى
ًم ٍن لىىق و
يد ًُب عيليوىكا
ب يىًز ي
ً () 1
ً
ً
صفي ٍو
ذىات ا ٍٟتيلىى ىكالن ىكت الٍ ىو ٍ
ً ً
يم ٍو
س لىوي بىػ ٍ ى
ُت الر ىجاؿ ق ى
لىٍي ى
ظ ًس ىول الرئً ً
يس ىكالٍ يػم ًدي ًر
لى ٍف ه
فى ً
اض يح
ب
ب
ىعٍي ه
ىكالٍ ىعٍي ي
ً ()2
تىػ ػ ػ ٍحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًمػ ػ ػ ػليػ ػ ػ ػ ػ ػوي ال ػ ػ ػ ػن ػ ػ ػ ػ ػ ىواض ػ ػ ػ يح
ب ىى ىذا الشٍي ًخ ىشٍي يخ الٍ ىفن
بى ٍل ذىنٍ ي
بً ًاال ٍستًطٍىر ًاد
ىدفىػ ىع ًٍت
ىعٍنوي
ً
اسبى ٍو
ىك ٍاعتىػىر ى
م ب ىال ي٤تى ى
ض الرأٍ ى

تفسَتا ١تشكلة موظف ىو عبد لوظيفتو كعبد للشيطاف ،ىي من
(*)1األلفية :أرجوزة للمؤلف بديعة نظمها ن

أبدع ما قاؿ -لعنو اهلل -يصف فيها أكلياءه ،كقد كصف ا١تشكلة كشرحها بلساهنا مًتٚتة عن نفسها ،كفيها

ٚتيعا.
فصوؿ طواؿ ُب شخصُت اثنُت منهم ،أحد٫تا ا١تشكلة كىي كإف كانت ُب شخص فهي صادقة فيهم ن
عاما لو.
(*)2النواضج ج ناضح كىو ٚتل السانية أك الركوب كقد يستعمل كص نفا ن
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ض ٍو
صم ٍمت أى ٍف أ ىيعا ًر ى
ىكيكل ىما ى
ص ًد ًم ٍن ىآرابً ٍو
ىكأىف بػي ٍع ىد الٍ ىق ٍ

ت ًُب الصوتىػ ٍ ً
ُت
ىكإ٪تىا أىطىٍل ي
ٍ
ً
ت بًالٍ يػم ىخالىىف ٍو
ىح ىس ٍس ي
ألنٍت أ ٍ
ىٚتى ٍعتي ىما ًخ ىالًُب
ىحىت إًذىا أ ٍ
احتًيىاطىا
لًٍل ىخ ًٍَت
ًر ىعايىةن
ىك ٍ
كىم ٍن ىدرل ىخل ٍام ًرئ وي ًم ٍن ٜتىٍ ًرهً
ى
ى
ىحق الٍعًٍل ًم
ىكإًن ًٍت أ ٍىعلى يم
ًً
ص ىال ٍح
فى يكل ىما ىعىر ٍ
ضي
ت ىما فيو ى
ؼ ًم ٍن ىٍٕت ًر ًييب
ىكإًن ًٍت أ ٍىع ًر ي
ً
استًظٍ ىها ًرم
فى ىكا ىف ىال بيد م ٍن ٍ
ىك ٍاأل ٍىم ير إً ٍف يرـ ىعلىى ٍاعً ىًت ً
اض
وع
ضً
ىكاهللً لىٍوىال ىشىر ي
ؼ الٍ ىػم ٍو ي
كأىف ىع نارا ىِب ًُب انٍ ًدىال ًع ٍو
ً
ٍاعتى ٍد٘تيىاهي ًمٍت
يما
لى يكٍن ي
ت فى
ىش ًقيت فًي يكم ك ًٍ
يد
اٝت ىي السعً ي
ي
ٍ ى
كلىيت ًٕب بً يكم ًمن الٍعرب ً
اف
ىٍ ى
ٍ ٍ يٍى
ت ىحظي ىكا ىف ًُب أىنً ً
يس
ىكلىٍي ى
ض ىم ٍمتىًٍت ً٢تىىذا
ت إً ٍذ
ى
ا ٍٞتىنا يف :ظىلى ٍم ى

اجلىًٍت بًالنػ ٍق ً
ض ٍو
ض ىكالٍ يػم ىع ىار ى
ىع ى
ا٠تىٍيبىةى ًُب اقًٍ ىًتابً ٍو
فىػ ٍه ىو يػىىرل ٍ
كالٍع ٍ ً
ص ىال ًح ًُب ىىاتىػ ٍ ً
ُت
ض ًو ل ًٍإل ٍ
ى ي

ضو ًٕب ًُب النػ ٍف ًع ىكالٍ يػم ىخالىىف ٍو
فىالٍعي ٍ
ت ًمٍنوي لًٍلمعً ً
ُت الٍ ىك ًاُب
ىر ىج ٍع ي
ي
لًلنػ ٍف ًع ىال ظيلٍ نما ىكىال ا ٍشتًيىاطىا
ًدرايىًيت ىٍ٭تتى ٍط لً يكل أ ٍىم ًرهً
ى
ىٍٕت ًًتح ً
ظيٍل ًمي
اف
أىن يك ىما
ىى
ىكإ ٍف يى يك ٍن ىكالصٍب ًح ًُب الٍ ىػم ٍش ًرًؽ ىال ٍح
ص ًد بًالتػ ٍق ًر ً
يب
ىرأٍيى يك ىما ًُب الٍ ىق ٍ

بًصو و
ت
ىٍ

أ ٍىك

بًىر يج ول

قىػها ًر

ىٓبٍ يىػ ٍف ىًًت ٍؽ ذى يككهي ىع ٍن تىػىر ً
اض
وع
لًٍل ىف ٍرًد
ىكنىػ ٍفعً ًو
كالٍ ىػم ٍج يم ً
ب الٍ ىع ٍو يف ىعلىى اقٍتً ىال ًع ٍو
فىػ ىو ىج ى
ًُب ىحافً وظ ىكالد ٍرًع ىكالٍ ًػم ىجن
يد
كم بىعً ي
فىػلىٍيتىًٍت أ ٍىك لىٍيتى ٍ
ىكالٍغًرب ً
إًثٍػنىػ ٍ ً
اف
ىس ىوىديٍ ًن
ُت
أٍ
ٍى
فىػرود كلىو ىكالط ً
اى ًر الٍ ىونً ً
يس
ٍ ىٍ
ىكٍى ىو ال ًذم ىجر الٍبى ىال ىكىىا ىذل
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ت إً ٍذ ىح ىش ٍرتىًٍت ًُب يزٍمىرتً ٍو
ىك يج ٍر ى
ًً
كس تى ٍش ىه يد
فىػ ٍه ىو ىزميلي ىكالد ير ي
أ ٍىعبي يد ٍه
ىكىال
أ ىيدا ًر ًيو
ىكىال
ت ًُب ىكبى ٍد
ىكإن ًٍت إًذىا ىغ ىد ٍك ي
ا ٍٞتالًٕب :ع ًجب ً
ىصح ًمٍن يك ىما
ى ٍي
ت مٍن يك ٍم ىك ٍاأل ى
ى
ىٓبٍ أ ٍىد ًر ً٦تا يس ٍقتي ىما إًلىيا
ص ًاد ىعا
ىٝتى يع ىم ٍد نحا
فىػتى ىارنة أ ٍ
ى
ً
تىػت ًف ىق ً
ض
اف
ىكتى ىارةن
لغىىر ٍ
ٍاألًىيب
م ٯتىٍيقتيوي ا ٍٟتير
تىػلىو ه
يىا قىػويـ ذيك الٍو ٍج ىه ٍ ً
ُت لى ٍو يػيٍزًج ىيها
ٍ
ى
ً
ُت ىعىرفٍػتي يم ًوين
كم ح ى
يىا لىٍيتى ٍ
ً
ت ىع ًدميى الٍ ىفائً ىد ٍه
فىًإن ًٍت ص ٍر ي
ت ىكا ٍٟتً ىما ًر ىال يي ىذكى
ىصبى ٍح ي
أٍ
ً
ض ًاء
ف ٍاأل ٍ
ىع ى
ىكانٍػ ىع ىك ىس ٍ
ت ىكظىائ ي
ىشم ًم ٍن ىعٍي ًٍت ىكأىنًٍفي يى ٍس ىم يع
أي
ت أىفٍػتى ًدم
لى ٍو ىكا ىف ًٕب ىم ه
اؿ لى يكٍن ي

ىكٜتىٍىرًٌب
لى ًكن ًٍت
يىػ ٍونما

ًُب الشر ً
ب ىغٍيػ ير ٜتىٍىرتً ٍو
ٍ
ت أ ٍش ىه يد
بًالزكًر لى ٍس ي
ىكلىٍو أىف الٍ ىوىرل أ ٍىعبي يد ٍه

فى ىال أيبى ًإب ىعابً ندا ًكإ ٍف ىعبى ٍد
ىكيٍلًي ىعلىٍي يك ٍم يٍب ىكيٍلًي ًمٍن يك ىما
أًىٔب يى يكو يف الٍ ىػمٍيلي أ ٍىـ ىعلىيا؟
ىٝتى يع قى ٍد نحا ىر ًاد ىعا
ىكتى ىارنة أ ٍ
ً
ىٗتٍتىلً ً
ض
فاف
ىكتى ىارةن
ل ىمىر ٍ
ىكىال يػيغىرير ًس ىول التػٍي ً
س الٍغىًيب
س نىػ ىها ور ىٓبٍ يى يك ٍن ىكًج ىيها
ىمشٍ ى
ًً
صىرفٍػتي يم ًوين
ىع ٍن ىىذه ٍاألى ٍشيىا ى
ًُب يكل ىشي وء ىغٍيػىر ىٟتٍ ً
س الٍ ىػمائً ىد ٍه
ٍ
فىػيى ٍدفى ىع
ًعٍن ًدم

ىس ىعى
أٍ
بًالٍ ىػم ًاؿ

وع ىكىال يػيىزكى
ا ٍٞتي ى
ً ً
ضائًي
فىًإ ٍس ىخاط ىي م ٍن إًٍر ى
ىعلىى بىطًٍٍت ىكًر ٍجلًي تى ٍد ىم يع
ًم ٍن ىى ىذا الرئً ً
يس الٍ يػم ٍعتى ًدم

(*)1اٟتمار ال ٕتب فيو الزكاة كال تعمل فيو الذكاة كُب كل من الزكاة كالذكاة فائدة .فمن يح ًرىم يهما فال فائدة

اٟتمار كإف كاف ال يذكى ففيو فائدة الركوب.
فيو كلكن فات األستاذ أف ى
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ا ٍٞتىنا يف:

.619
.620

ً
يس:
الرئ ي

االثػٍنى ً
ً .621
اف ىم نعا:

.622

ا٠تىٍيػىر يم ٍذ ىعىرفٍػتي ٍو
ت ٍ
فى ىما ىعىرفٍ ي
ت
ىكًٕب قىػ يركنىةه إذىا ىما ىى ىج ىس ٍ
ً
ً
فىػي ً
ب
ٍن
ضا م ىن ا ٍٟتى ٍد ًس الذم ىال يى ٍكذ ي
ىك ىحدثػىٍت ًٍت الٍيىػ ٍوىـ أىف ٍاأل ٍىمىرا
ىكأىف ىى ىذا ا ٍٞتى ٍم ىع فً ًيو ًسر
ً
يسا
ىكأىف ىى ىذا السي ىد الرئ ى
يىا ىعالٍػم الٍغىٍي ً
ب ا ٍك ًفنىا الٍ ىع ىواقًبىا
ى
ً
يس فيض ا ٍٞتىٍل ىس ٍو
يىا أىيػ ىها الرئ ي
قى ٍد نى ى ً
وب
اؿ منا ا ٍٞتيوعي ىكاللغي ي
ىال ٍأرفى يع ا ٍٞتىٍل ىسةى أ ٍىك تىػت ًف يقوا
نىػ ىع ٍم
نػى ىع ٍم

نىػ ىع ٍم نىػ ىع ٍم نىػ ىع ٍم نىػ ىع ٍم نىػ ىع ٍم
نػى ىع ٍم نػى ىع ٍم قى ًد اتػ ىف ٍقنىا

ىكلى ٍو بى ىدا ًٕب ىكلً نما ىحىرفٍػتي ٍو
()1
ىو ًاجس ًٍ ً
ت
اإل ٍ٢تىاـ ف ىيها انٍػبى ىج ىس ٍ
ىى ي
() 2
ً ً
ب
ىكذيك الش يكوؾ ىدائ نما يم ىعذ ي
اد إً ىيه ًاـ يػيغىطي ا ٍٞتى ٍمىرا
ىرىم ي
ىسيىػٍن ىجلًي لًلٍ ىع ٍ ً
ُت ىكٍى ىو ىشر
ً
يسا
ىال بيد أى ٍف يىػىرل ىرأٍينا نىف ى
ً () 3
ً
ت الد ىجى ىكىكاقبىا
ىكىكاق نعا ىٍٖت ى
كحط ًمن فيػ ٍل ً
ك الٍ ىػم ًس ًَت قىػ ٍل ىس ٍو
ىي
ٍ
ض
ىكقى ٍد ىٕتى ى
اَب الٍغىىر ي
ىعلىى انٍتً ىخ ً
اب ىم ٍن
ص ًم ىن
ىكىال يػيىزكى ىكقى ه
يٍب بً يد ً
ك
كف إً ٍذنً ى

إًنٍػتىػه ً
ت ا ٍٞتىٍل ىسةي الثانًيةي
ى
صورةي ً
اال ٍستً ٍد ىع ًاء ًم ىن الرئً ً
ومشىاؿ
ىٛتى ىد بي ٍ
يس إً ىٔب السي ًد أ ٍ
يى
(*)1ال ىقركنة :النفس.
اجعا إليو ىو ألنو على يقُت.
(*)2الشطر األخَت مثل ضربو األستاذ كليس ر ن
(*)3البيت دعاء من األستاذ ٓب يتقبلو اهلل.
ً
يس كالشطر األخَت البن عاشر.
(*)4البيت كلو ىزء بالرئ ي
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ىخ الٍبىػر الص ًفي ٍاأل ٍى٣تى ًد
إً ىٔب األ ً
أًىيب الشمالى ٍ ً
ُت إًذىا ىما يكنػيىا
ى
ىٝتى ًاء ٍ
اٝتيوي فى ىخٍيػ ير ٍاأل ٍ
أىما ٍ
اٝتيوي
ا ٍٞتىىرائً ٍد

ً
إً ىد ىارةي
ح ٍرفىػتيوي
ت ىكا ىف ًهبىا ٥تيٍتى ىاال
إً ٍف بػىىرىز ٍ
ث يى يكو يف ا ٍٞتيٍرنىا ٍف
ىم ىقرهي ىحٍي ي
كاطٍليٍبوي ًُب إً ىدارةً الشه ً
اب
ى
ى
ى
كاطٍليبو بػُت أىدك ً
ات
ى ٍ ي ىٍ ى ىى
ت
ىكيكل ىما
تىأىس ىس ٍ
فىاطٍليٍبوي ًُب ًد ىيو ًاهنىا

الٍ ىػمطٍبىػ ىع ٍو
ىٚتٍعًي ٍو
ً
ىٕت ٍدهي

ً
ً
ىح ٍد
ىكإ ٍف تيًرٍد ل ىقاءىهي يىػ ٍوىـ ٍاأل ى
ى ًذهً
ً
ًُب
ٍاألىي ًاـ
ى
لىكنوي
ً
ف ًُب سي ًدم الٍػمبػر ً
كؾ
يم ٍعتىك ه
ى
ىٍ ي
ا٠تىرائً ً
يىػٍب ىح ي ً
ب الٍ ىق ًريبى ٍو
ث ُب ٍ ى
ىكيىػ ٍقتىًٍت
اجةن
ىد ىج ى
بػع ىد الس ىالًـ يا أ ً
ىخي ىكالر ٍٛتى ٍو
ىٍ
ى
ىك ىعٍنػىزا

ً
ىس ىع ًد
الٍعي ٍم ىدة ا ٍٟتير ٍاألًىيب ٍاأل ٍ
كطى ً
اى ور بً ً
ضد ىى ىذا عينًيىا
ى
ًً ً
ىكيكل نىػ ٍف وع ل ٍلعبىاد ىك ٍٝتيوي
ىكا ىف ىكىما ىز ىاؿ ى٢تىا ىكالرائً ٍد
ت ىكا ىف ى٢تىا يٍ٤تتى ىاال
أ ٍىك عيطلى ٍ

م ىقررا كلىو بًغى ً
اب الٍ ىف ٍرنىا ٍف
ي ن ىٍ
ىًٕت ٍدهي ىكا ٍٞتمرةً ذىا الٍتًه ً
اب
ى
ىٍى
ىًٕت ٍدهي ىٍب ىرابً نعا ًأل ٍىربىػ ىع ٍو
تىسعى إً ىٔب الٍػم ىق ً
اص ًد النػ ٍفعًي ٍو
ٍى
ى
ً
ً
يم ىهيئنا ىم ٍن يى ٍستىف ٍد ييف ٍدهي
ً
ً
و
ىح ٍد
س يى ٍد ًريو أ ى
فىفي ىم ىكاف لىٍي ى
أىي ًاـ فىػ ٍق ًد الزي ً
ت
ٍ
ً ()1
ًمثٍل اعتً ىك ً
اؼ الس ً
اح ًر الٍػ ىمركؾ
ى ٍ
الٍغى ًريبى ٍو
الٍ ىع ىقاقًىر
س
ىكيى ٍد ير ي
ىكالط ىع ًاـ

لًيح ً
ضر
يٍ

ىكالل ٍح ًم

(*)1الٍ ىػمركؾ :ا١تغريب.
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كالشم ًع كالٍ ىقهوةً كالصاب ً
وف
ى ي
ى ٍ
ى ٍى
ً
س م ٍغب ً
وف
ب يكل يم ٍفل و ى ي
ىمطٍلى ي
و
ضى
فىًإنػنىا ًُب ىحالىة ىال تػي ٍر ى
اجتً ىم ًاع
ىكىال ىٮتيصنىا ًس ىول
ٍ
ك الٍ ىع ًزي ًز
ىكنىظٍىرةو ًُب ىك ٍج ًه ى
ىكإ ٍف ذى ىك ٍرتىًٍت ىكلى ٍو بًالٍ ًف ٍك ًر
كإ ٍف سأىلٍت عن ً ً
ك الٍ ىق ًد ٍمي
صديق ى
ى ى ى ىٍ ى
ي٫ت ً
ومي
ىعلىى
ىكىز ىادًين ى٫تا
ي
ىك يجل ىما أىلٍ ىقى ىكىما أي ىكابً ٍد
ً
ام بًىر ٍغ ًم أىنًٍفي
ي٫تىا
ى
صدي ىق ى
ط ىم ٍه ىما ا ٍشتىػىريكوا ًُب ىع ىم ًل
ىكالرٍى ي
فى ًمن أيص ً
وؿ ٍاأل ىىد ً
ب التػ ىع ياك يف
ي
ٍ
لى ًكن ص ً
اح ىيب ًم ٍن ليٍؤًم ًه ىما
ى
ىعلىٍي ًه ىما

ىكقى ٍد بى ىدا يش ٍؤيم يه ىما
وؽ
ىكىكا ىف قى ٍد لى ًزىمنىا ًم ىن ا ٍٟتييق ٍ
ضوي ىكنىػ ٍفلى ٍو
ىض ٍعنىا فىػ ٍر ى
ىحىت أ ى

ك ىغ ًَتىا ًمن ًس ٍلع ًة ا ٍٞتاب ً
وف
ى ٍى ٍ ى ىي
ً () 2
ضيىاعي الٍبيوف
قى ٍد ىز ىادهي ى٫تا ى
ً
ضى
ُت الٍ ىػم ٍر ى
ُت ٍاألىصحاءى ىكبىػ ٍ ى
بىػ ٍ ى
ك ىكلىٍو ُب أ ٍى٧تى ً
س الٍب ىق ًاع
بً ى
تى ٍدفىع ىم الٍب ً
وف ىكالٍ ىك ًري ًز
ي ى
ي
ذى ىكىرىؾ اهللي ًٓتىًٍَت الذ ٍك ًر
فىًإن ًٍت لًٍلبيػ ٍؤ ًس ىكا ٍ٢تىم نى ًد ٍمي
وص ًُب الٍعي يم ًوـ
أى ٍف يى ٍد يخ ىل ا ٍ٠تي ي
ص ي
ًمن صحب ًة ا ٍٞتن ً
اف ىكابٍ ًن الٍ ىعابً ٍد
ٍ ي ٍى ى
ىكىٓبٍ يى يك ٍن ًصٍنػ يف يه ىما ًم ٍن ًصٍن ًفي
() 1

أ ٍىك ىٚتى ىعٍتػ يه ٍم ىك ٍح ىدةه ًُب أ ىىم ًل
ص ياك يف
ىكالسٍتػ ير
بىػٍيػنىػ يه يم
ىكالت ى
ىٓبٍ يىػ ٍف ىق ىها ىى ىذا ىكًم ٍن يش ٍؤًم ًه ىما
إًلىٍي ًه ىما
لً ًش ٍق ىوًٌب
ىك ىجرًين
وؽ
ىح ٌّق فىأى ٍشىرفٍػنىا بًًو ىعلىى الٍعي يق ٍ
ًُب ىغمرةو ًمن ىغمر ً
ات الٍغى ٍفلى ٍو
ٍى ٍ ىى

(*)1اٞتابوف :بلد إفريقي.
(*)2الٍبيوف :كلمة فرنسية معناىا قسيمة التموين.
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ت ًْتي ٍس ًن
ىكقى ٍد تىػلىط ٍف ي
لًنىػ ٍغ ًس ىل
الع ىار ًٔتىا يىػ ٍر ىح ي
ضوي
ى
ًٍ
اإل ىد ىارٍه
ىعلىٍي ًه ىما ًم ىن
ىكًٕب
يٍب ي٫تىا ًعٍن ىد ىذ ًكم ٍاألىفٍػ ىه ًاـ
ىكلًمةي ًٍ
ت
ا٠ت ٍز ًم ىعلىٍيػ ىها ىحق ٍ
ى
الٍ ىق ٍوًؿ

ىكالٍ ىف ٍريد
لى ًك ٍن

يىػ ٍق يفو ًُب
بى ىدا ًٕب
ًُب

الٍ ىػم ىخا ًزم
ًمٍنػ يه ىما
ىج ٍل ىس ًة

ا ٍٞتى ٍم ىهىرٍه
ب
تى ى
صل ي
اح
افٍتًتى ً

ىكأىظٍ ىهىرا
اس ًيت
ت ىحىت أ ٍ
احتىػلٍ ي
فى ٍ
ىٚتى ىعا ًرئى ى
كقى ٍد ىع ىق ٍدنىا ىج ٍلستىػ ٍ ً
ُت ىمرتىا
ى
ى
ت ىكالٍغىائً ً
ط ىٍْت ًر
ص ىك ٍس ى
فى يكٍن ي
الشيخ ً
اف بًالنػوائً ً
ب
يىػٍنتىابيًٍت
ٍى
ى

ت بًالٍ يػم ىعايىػنى ٍو
ىكبىػ ٍع ىد أى ٍف ىرأىيٍ ي
ك
ت ىحىت قىػرىرا إً ٍٟتىاقى ٍ
أى ٍٟتى ٍح ي
ًأل ً
ك ًُب الٍ يػمىر ًاد
ُت بً ى
ىستىع ى
ٍ
فى يك ٍن ظى ًه ًَتم يىا ظى ًه ىَت الض ىع ىفا
ً
ضوًر
وؾ
ىكإًن ًٍت
أ ٍىدعي ى
ل ٍل يح ي
ًٞتىٍل ىس وة نىػ ٍع ًق يد ىىا ىغ ىداةى ىغ ٍد

حىت ىٚتعت الص ً
احبىػ ٍ ً
ُت ىح ٍوًٕب
ىٍ ي
ى
كنى ً
ص ىل الشر ًٔتىا يى ٍد ىح ي
ضوي
ى

ىما يي ٍشبًوي الس ٍلطىةى ىك ًٍ
اإل ىم ىارٍه
و
ً
اد بً ٍاأل ٍىكىى ًاـ
م ٍن أيمة تيػ ىق ي
ت
ض يع لً ٍألى ٍشبى ً
ىٗتٍ ى
اح ىم ٍه ىما ىدق ٍ

اخبيػ ٍر ىج ٍوىىىرٍه
ت فى ٍ
ىكالسٍي ي
ف إً ٍف ىجربٍ ى
يػعسر عن ضو ًً
ب
ى ٍ يي ى ٍ ى ٍ ى
ضائو التػغىل ي
ت ىكالٍ ىعا ًر ً
اح
ض الٍ ًػم ٍمتى ً
فىػ ٍو ى
ضى طىغى ٍ
ً
ًً و
اس ًيت
ْتيلىة تيػٍنبً يئ ىع ٍن كيى ى

ىكالٍ يقر ىحتىػ ٍ ً
ىشانىػتىا
ُت
ٍ
يمرتى ًطما ًُب ىغ ٍم ًرهً
ٍ ن
ً
ىس يه ًم الصوائً ً
ب
ًُب ىكل وم ىك ٍاأل ٍ
ى
ىما بىػٍيػنىػنىا ًُب الٍ ًف ٍك ًر ًم ٍن يمبىايىػنى ٍو
ك
ًّتى ٍمعًنىا ىك ىسل ىما استً ٍح ىقاقى ٍ
ىع ٍن ىما ًرىديٍ ًن أ ٍى٤تى ىال ىمىر ًادم
ىك ىعرتىا
لًلن ٍح ًر

في يكل ىم ٍن
ىع ٍن ىع ىج ول

ىخ ىذلٍتىوي ىربٍ هع ىع ىفا
ًُب ىم ٍكتىًيب الٍ ىػم ٍش يهوًر

وعا فىػتىػغى ٍد
ت يج ن
ىح ىس ٍس ى
ىكإ ٍف تى يك ٍن أ ٍ
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إً ىٔب

الزىك ًاؿ

ت
فىػ يرٔتىا طىالى ٍ
ا٠تيٍبػ يز بًالريؤ ً
كس ىال بً ٍاأل ٍىر يج ًل
فى ٍ

ب "الٍبو ىف" فىخيػر ما ً
ب
أ ٍىك فى ٍ
ىٍي ى ي
اص ىح ً ي
صح ٍ

الت ٍم ًوي ًن

ىكالٍبيو يف أ ٍىك ىكىرقىةي
ً
ص ًر ً
يف
ىكيى ىو ىعلىى ا ٍٞتي يمود ىكالت ٍ
ىكإن ًٍت بًالر ٍغم ًم ٍن إً ٍم ىالقًي
ض الٍ ىػمٍن ًويا
ىى ىذا ىكإًف الٍغىىر ى
ً
ك
ت ًٔتىا أىبٍػثىثٍتي ٍ
فىػ ٍلتى ٍحتىف ٍظ أىنٍ ى
ش لًلشٍي ىخ ٍ ً
ىال تيػ ٍف ً
ُت ًمٍنوي لى ٍفظىا
ت ًالبٍ ًن ىحافً وظ يمعًينىا
ىك يد ٍم ى
ت لًٍل ىحق الصىر ًاح ىعا ًض ىدا
ىك يد ٍم ى
يد
إً ىٔب ىغ ود ىكىما ىغ هد بىعً ي

ت تى ٍد ًرم أىن ًٍت ىزىكًإب
ىكأىنٍ ى
ىك ىما تىػىرل ًُب "بيونًًو" الٍ يػم ىسج ًل
ً
ً
ً
ب
يى ىو إ ىذا الٍ ىػم ٍرءي م ىن الدا ًر يسح ٍ
وؽ الضي ً
ف بًالتػ ٍه ًوي ًن
ٍترًمي يح يق ى
ٍ
أىلٍزـ ًمن كرقىًة التػ ٍع ًر ً
يف
ىي
ٍ ىى
أ ً
استىػٍي ىسىر ًم ٍن ىذ ىك ًاؽ
يحض ير ىما ٍ
ٍ
ىما ىز ىاؿ ًسرا ىعٍن يك يم ىمطٍ ًويا
() 1

ك
ىحثىثٍتي ٍ
ىخٍيػهر لىوي
فىًإنوي
ىكىال تي ًذ ٍع ىكاهللي ىخٍيػهر ًح ٍفظىا
ك ٍلأل ًىديبىػ ٍ ً
يم ًهينىا
ىم نعا
ُت
ى
ت لًٍل يك ٍف ًر الٍبىػ ىو ًاح نىاقً ىدا
ىك يد ٍم ى
يد
ت فىأىنىا السعً ي
ىجٍب ى
ىكإ ٍف أ ى

ت بًطىاقىةي ً
ا٠تًتى ياـ
اال ٍستً ٍد ىع ًاء ىكتىأًٌٍب بىػ ٍع ىد ىىا ا ٍٞتىٍل ىسةي الثالًثىةي ىكًهبىا ٍ
إًنٍػتىػ ىه ٍ

(*)1زكإب :معناىا فقَت.
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ب الرئً ً
ام.
يس ىكىم ىع يه ٍم ىبو ٍمشىاؿ ىكص ٍح ين فىطىائ ور ىكإًبٍػىر ي
يق أىتى ٍ
ًً
اح ا ٍٞتىٍل ىس ًة
إفٍتتى ي
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ً
صليا ىعلىى
يس :أىبٍ ىدأي باألى ٍك ًل يم ى
الرئ ي
بًالٍ ىفطىائًًر
ىكأىفٍػتى يح
ا ٍٞتىٍل ىسةى
ً
ت ًهبىا تى ٍش ًوم الل ىسا ىف ىكالل ىها
جٍئ ي
فىأى ٍشبًعيوا بيطيونى يك ٍم فىالٍبًطٍنى ٍو
ىكأى ٍكثًيركا األى ٍك ىل فىًإف الٍ ىػمعً ىد ٍه
ً
ت أىف الٍ ىع ٍق ىال
ىكالٍع ٍل يم قى ٍد أىثٍػبى ى
ت ًُب الريؤ ً
كس
فىػتى ىارةن يىػثٍبي ي
ٍب يىػ يمد عً ٍرقىوي ًُب الٍبىطٍ ًن
ً
ب
ل ىذا تىػىرٍك ىف الٍ ىػم ٍرءى يىػ ٍع يركهي الٍغى ى
ضٍ
ىحىت إً ىذا ىما أيطٍعً ىم الط ىع ىاما
ىكىى ٍل ىرأىيٍػتي ٍم ىكالٍعيييو يف ثى ٍكلىى
داككا
ىكإ ٍف أ ىىرٍد ًٍب أى ٍف تي ي
كى ًذهً
فىػ ىوائً هد
ىى
فىأ ً
ض ًو
اح بًالٍعي ٍ
ٍ
ىعلنيوا ٍاألىفٍػىر ى
ك ىع ٍن ًذ ٍك ًر ٍاإللىًو تىػ ٍغ يف يل؟
ا ٍٞتىنا يف :ىما لى ى
ض ىب
الٍغى ٍ
ًع ٍل ًمي ٍو
ا ٍٞتى ًدي ٍد

ىكأٍ وس ًمن التا ًم الل ً
ذيذ قى ٍد ىح ىال
ى
ً
ً
ص ٍحنً ًو ىكطىائًًر
م ٍن ىكاق وع ًُب ى
ضى ًضدا ى٢تىا
ىك ٌف ىارنة ىعما ىم ى
ىك ىما أىتىى ىعٍنػ ىها تيثًَتي الٍ ًفطٍنى ٍو
ت بًالٍ يػم ٍسعً ىد ٍه
ت إًذىا ىما فىػىر ىغ ٍ
لىٍي ىس ٍ
ًُب عص ًرنا أىضحى يض ً
اىي الٍبىػ ٍق ىال
ٍى يى
ىٍ
ًُب

الضر ً
كس

ت
ىكتى ىارةن يىػٍنبي ي
يد قىطًٍٍت
ىكيىػ ٍغتى ًذم ىكىال أى ًز ي
حىت تىػركا ماء الر ً
ب
ضى مٍنوي نى ى
ى ىٍ ى ى ى
ضٍ
ضى بًىو ٍج ًه ًو ىك ىع ىاما
ىح ىاـ الر ى
ً
ج يرك ىف ٍاألى ٍك ىال؟
أىف الٍغ ى
ض ى
اب يىػ ٍه ي
ً
ضبىا
ًعنىبنا
وى ٍم
ىكقى ٍ
فىأىطٍع يم ي
ً
ً
ص ًاؿ ىمي ٍو
كم م ٍن ًك ى
أى ٍش ىهى إلىٍي ٍ
ا٠تىال ً
ب ىكالرأٍ ًم الس ًدي ٍد
ًذم الٍ ىػمنٍ ًط ًق ٍ
.............................
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ا ٍٞتىالًٕب............................ :
ً
يس :ىال ىٍٕت ىه ىال فىالٍيىػ ٍويـ يىػ ٍويـ ىملٍ ىح ىم ٍو
الرئ ي
الٍ ًقىراءى ٍه
ىك ىسائًليوا
أىئً ىمةى
ً
ت بًالسي ً
ف
ألىنػ ىها قى ٍد نػىىزلى ٍ
ٍ
نًىز واؿ
س يىػ ٍوىـ
لىٍي ى

ىك ًصىر ٍاع
ىح ٍفلى ٍو
ٍاألنكًؿ

ىك ٍيويمنىا يىػ ٍويـ
يػوـ ًحر و
اب
ىٍ ي ى
يىػ ٍوهـ ىكيىػ ٍوًـ ىر ٍحىر ىحا ىف
يػوـ ك ىغى ىغ ً
اس يقوي قى ٍد ىكقىػبىا
ىٍ ي ى
ا ٍٞتىنا يف :قى ٍد قىف ًم ٍن ىى ىذا الٍ ىك ىالًـ ىش ٍع ًرم
فى ىم ىع ىم ٍن ىى ىذا الصىراعي يىا تيػىرل؟
ً
ً
يسا فًينىا
ىكٓبى ذىا يكٍن ى
ت ىرئ ن
ف ىٓبٍ تىػ ٍحتى ٍط ً٢تىىذا ٍاأل ٍىم ًر
ىكىكٍي ى
ً
اى ىد ٍه
ىكىكٍي ى
ف ىٓبٍ تيػ ٍعق ٍد لىوي يم ىع ى
ث ى٢تي ٍم ىس ًف ىَتا
ف ىٓبٍ تىػٍبػ ىع ٍ
ىكىكٍي ى
ض بًىف ٍر ً
ض ا ٍٞتًٍزيى ٍو
ىكىكٍي ى
ف ىٓبٍ تىػ ٍر ى
ف تىػ ٍرًمي فًئىةن قىلًيلى ٍو
ىكىكٍي ى
و
ً
س ى٢تىا قىػىر يار
ُب يىوة لىٍي ى
ً
ك
اس ٍ
يىا أ ى
يس ىدبػ ٍر ىر ى
ىيها الرئ ي
احًيب كص ً
أىما أىنىا كص ً
ك
احبي ٍ
ىى
ىى

ً
يس
الن ي
اس تىػ ٍرقىى ىكالرئ ي
اس يم اهللً ًعٍن ىد
ىكيي ٍذ ىك ير ٍ
ً
اسم اهللً ًُب بىػىراءى ٍه؟
ىى ٍل ذيكىر ٍ
لً ىكس ًرهً الشرىؾ كىٍ٤ت ًق ا ٍٟتي ً
ف
ىٍ
ى
ٍ
ٍ
يىػ ٍويـ الٍتً ىح واـ ىك ىج ىال ود ىكقًىر ٍاع
ىكىال يػينى ًادم ًُب النػىز ًاؿ ًط ٍفلى ٍو
س ىع ٍن ًغ ىما ًرهً ًم ٍن ىم ٍع ًد ًؿ
ىكلىٍي ى
ىكيىػ ٍوًـ ًذم قىا ور ىك ٍيوًـ الٍ ىع ىقبىا
ىك ىجف ًم ٍن ًذ ٍك ًر الصىر ًاع بىػ ٍع ًرم
يث يم ٍفتىػىرل؟
ك ىك ىح ًد ه
أ ٍىـ ىذ ىاؾ إًفٍ ه
إً ٍف ىٓبٍ تى يك ٍن لً ًمثٍلً ىها تى ٍك ًفينىا؟
ًم ٍن قىػٍب ًل أى ٍف يٍ٭ت ًرقىػنىا بًا ٍٞتى ٍم ًر؟
اى ىد ٍه
بًالس ٍل ًم ىال ًُب السر بى ٍل يم ىش ى
يىػ يرد
ش ىكالن ًف ىَتا
ىعنا ا ٍٞتىٍي ى
ًذل وة ىك ًخ ٍزيى ٍو
ىع ٍن
تى ٍدفىػعي ىها
يى ٍس يف يل
الٍ ىػم ٍر ىٛتى ٍو

ث ىكىال قىبًيلى ٍو
س ى٢تىا ىغ ٍو ه
لىٍي ى
س يٍ٬ت ًدم ًعٍن ىد ىىا الٍ ًفىر يار
ىكلىٍي ى
أىك فى ٍادعي لًٍلحر ً
ب الض ير ً
ك
اس ٍ
كس نى ى
ٍ
ىٍ
فىػلىيس فًينىا أىح هد يص ً
ك
احبي ٍ
يى
ى
ٍ ى
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ك
ىٮتٍ يذلي ى

ىكىىا يىنىا
ا ٍٞتىالًٕب :أىنىا ال ًذم ىٝتٍت ًٍت أيمي
إًين إً ىذا ما ىً
ٛت ىي
ى
ً
أ ًٍ
نع
ىٛتي ا ٍٟت ىمى ىكأ ٍىم ي

الصوتى ً
اف
ٍ
ا ٍ٠تيٍنػ يف ىسا
ً
يس
الٍ ىوط ي
الٍ ىع ًش ىَتٍه
الدبىابً ىسا
الس ىال ٍح

ف قى ٍد ىمنىػ ٍعتىػنىا
ىكىكٍي ى
ت إً ٍذ ىجرٍدتىػنىا ًم ىن
ىكأىنٍ ى
ًً
ت
ت هب ىما لى ىكانى ٍ
ىكلى ٍو ىٝتى ٍح ى
ك ًعٍن ىدنىا ًمن الٍعً ً
صي ىع ىد يد
ى
ى
بًالٍ ىو ًادم
ىك ًعٍن ىدنىا
ًح ىج ىارةه
ىك ًعٍن ىدنا الشٍي يخ أىبيو الش ىم ًاؿ
ىى ٍل تى ٍذ يك يرك ىف إً ٍذ ىع ىال بً ىدبٍػىزٍه

اؿ فىػ ٍليى يكونيوا
ىكىى ىك ىذا
ٍاألبٍطى ي
من ىٓب ىٯتيت ًُب الٍعزم ً
ات يىونىا
ىٍ ٍ ٍ
ىىى
ىىيا بًنىا ىىيا بنىا ىىيا بًنىا

ىال تى ٍذ يك ًر ا ٍٞتىنا ىف
أ ىىما تىػرل الل ٍفظى ٍ ً
كؼ
ُت ًُب ىر ٍس ًم ا ٍٟتيير ٍ
ى
ً
يس :ىم ىألٍ٘تيىا الدنٍػيىا ىعلىي ىى ٍوىال
الرئ ي
ب يىػ يه ٍن ىعلىٍي يك ىما
فىػ ىهونىا ٍ
ا٠تىطٍ ى
ا ٍٞتىالًٕب :ىما ىى ًذهً ٍاألىلٍغى ياز يىا ىجنا يف؟
فىا ٍٞتىنا يف

كا ٍٟتق ىال ي ٍدفىع بًالٍبػهتى ً
اف
يٍ
ي ي
ى ى
أىفٍلً يق ا ٍ٢تى ىاـ ىكأ ٍيرًدم ٍاألىنٍػ يف ىسا
ً
ً
ً
يس
ىال أىنٍػثىٍت أ ٍىك يىػٍنثىٍت الٍ ىفط ي
كا ٍٟتر يػع ً
صي ًُب الٍ ىو ىغى يم ًش ىَتٍه
ى ي ىٍ
ً
يل الٍيىابً ىسا
ىكا ٍٟتى ىجىر الص ٍل ىد الثق ى
ىع يدكنىا ٍاألى ٍكبىػ ير ًم ٍن ىغ ًٍَت تى ىال ٍح
ت
وسنىا ا ٍشتىد ٍ
استى ىكانى ٍ
ت ىكىما ٍ
نػي يف ي
إً ٍف ىٓبٍ تيًف ٍد فىًفي ا ٍٞتًبى ًاؿ ىم ىد يد
ً
ص يار ًُب الٍبىػ ىو ًادم
ىكعٍن ىدنىا ٍاألىنٍ ى
صطىىفى ىك ىم ًاؿ
لىٍي ي
ث الٍ ىو ىغى ىك يم ٍ
ا٠تيٍبػىزٍه
صا فى ىخلى ىك ٍج ىهوي ىك ٍ
ىش ٍخ ن
س ى٢تي ٍم إً ىٔب الٍعً ىدا يريكو يف
لىٍي ى
ىس ًر الش ىقا ىم ٍريىونىا
اش ًُب أ ٍ
ىك ىع ى
لًٍلحر ً
ت عيييو يف ا ٍٞتيبىػنىا
ب ىال نى ىام ٍ
ىٍ
ىجبىا يف
ص ًحي يف ىها
ىكلً ىمةه
تى ٍ

كؼ
تى ىشابىػ ىها ىك ىس ٍل بً ىذا أىبىا ا ٍٟتيير ٍ
ًم ٍن قىػٍب ًل أى ٍف تيػىر ًاج ىع ًاين الٍ ىق ٍوىال
ب ىغ واد ًمٍن يك ىما ىعلىٍي يك ىما
فىا ٍٟتىٍر ي
................................
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ا ٍٞتىنا يف............................. :
ىكر ًاى ً
ب الديٍ ًر يػي ىوًإب الٍغى ٍمغى ىم ٍو
ى
ًً
ضى ىكىى ًذم ا ٍٟتىىرىك ٍو
بي ٍ
ومشىاؿ :ىما ىىذه الٍ ىف ٍو ى
ؼ ًسر ا ٍٞتى ٍم ًع
يد أى ٍف أ ٍىع ًر ى
أيًر ي
ود ًم ٍن ىى ىذا الٍ ىك ىال ٍـ
ىكأ ٍىع ًر ى
صى
ؼ الٍ ىػم ٍق ي

ً
ً
يس ىدائً نما ىخ ٍرنىا يف
إف الرئ ى
فىًإ ٍف أ ىىر ىاد ىغٍيػىرىىا فىا ٍٞتى ٍم ىج ىم ٍو
ىكأىنػنىا قىػٍب ىل الل ىقا ًُب ىم ٍعىرىك ٍو
ً
يخ لًٍل ىك ىالًـ ىسػ ٍمعًي
ىحىت أيص ى
ً
ً
ب بً ىال ىس ىال ٍـ
أ ٍىك ىال فىإين ىذاى ه
() 1

ض قىائً نما
يىػٍنػ ىه ي
.743

ً
يع:
ا ٍٞتىم ي

.744
.745
.746

ا ٍٞتىالًٕب:

.747
.748
.749
.750
.751
.752

ومشىاؿ:
بي ٍ
ا ٍٞتىنا يف:

ضى قىم ً
وش
بًتيػ ٍربىًة ى
الشٍي ًخ الر ى
الٍعم ً
وشي
الٍ يػمنىػغ ًم
ىكىر ٍٛتىًة
ى
ت ىم ٍعنىا
استىػىر ٍح ى
إًال ىجلى ٍس ى
ت ىك ٍ
ىكلى ٍو ىد ىع ٍويًٍب ىح ًا٘تنا أ ٍىك ىم ٍعنىا
ىٓبٍ ىٍ٭تبي يك ٍم ًُب الد ٍى ًر إًال لى ٍعنىا
يح ىما أىذى ٍعنىا
ىكًُب ىسبً ًيل الر ً
استى ىحق الٍ ىػم ٍقتا
ىم ٍن ى
ضي ىع الٍ ىوقٍ ى
ت ٍ
ت قىػٍب ىل الٍيىػ ٍوًـ ىما قى ٍد ذيقٍػتىا
قى ٍد ذيقٍ ى
ىكًم ٍن قى ًد ومي بًالذ ىكاءى فػي ٍقتىا
ىال ىٍٖتتى ًم ٍل إًال ال ًذم أىطى ٍقتىا

ىكبً ىيع ًة
ىكقىائً ول
ىحىت

ىكٍى ىو
فىًفي

ا ٍٟتً ًرب ا ٍٞتلً ًيل م ً
وشي
ٍ
ي
ى
لًلشيخ ما لًم ً
وشي؟
ٍٍ ى
ي
ُت لًٍل ىك ىالًـ ىم ٍع ىٌت
يىبً ى
ًمن ا ٍٞت ً
ود ىك ىما ىًٝت ٍعنىا
ى ي
ىسبً ًيل الد ٍج ًل ىما أىطى ٍعنىا

ىض ٍعنا
ىكًُب ىسبً ًيل الل ٍه ًو ىما أ ى
ً ً
ىٝتٍتىا
ىكبىاءى بالٍ ًوٍزر ىك ىساءى
ً
ً
ص ٍمتىا
لىك ٍن ىكس ٍع ى
ت ىر ٍٛتىةن ىك ى
ت إً ٍذ أىفىػ ٍقتىا
ىكلىٍيتىًٍت أىفىػ ٍق ي
فىًإف لًلص ًٍرب ا ٍٞتى ًم ًيل ىكقٍػتىا

كيصر عليو.
(*)1خرناف :الذم ييكثر الكالـ ٌ
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لى ٍو
ا ٍٞتىالًٕب :ىما

ت
يكٍن ى
ضر
ى

يم ٍذ يػىوىم ٍ ً
ُت قى ٍد أى ٍشىرقٍػتىا
ٍ
ىٛتى يد لى ٍو أ ٍىعتىػ ٍقتىا
يىا أ ٍ
يكل ىما ىك ىس ٍقتىا

ً
ين
يم ىقدر ى
ت قى ٍد
ت يكٍن ى
ىكلى ٍو فىػ ىع ٍل ى
ً
س
ىكىما ثػى ىو ه
اب يمٍنف ه
أىك حرةو أ ًىسَتةو
ي
ٍ
ى
أ ٍىك بىائً و
س ىع ٍن ىحالًًو

أىنٍطى ٍقتىا
أىنٍػ ىف ٍقتىا

أىطٍلى ٍقتىا
ىرقىػ ٍقتىا

أ ٍىك قىػ ٍوىؿ ىحق ًُب الٍ ىػم ىال نػىف ٍقتىا
ىجل ًم ٍن ًعٍت وق لىنىا ىحق ٍقتىا
أى
ت ًُب الٍب ً
اب ال ًذم طىىرقٍػتىا
ىصٍب ى
أى
ى
كؾ ا ٍشتىػ ٍقتىا
اع يد ى
يىا يزٍمىرةن إً ٍف بى ى
ً
ودا
بي ٍ
صى
ومشىاؿ :لىكن ًٍت ىٓبٍ أىفٍػ ىه ًم الٍ ىػم ٍق ي
ب ىم ىع الزىكا ًكم
ىكًٕب ىمآ ًر ه
مأٍر و
لىوي ثىػ ىو ًاف
ب
ىكيكل
ىى
ً
ً
ً
ىلو
يس الٍ ىق ٍوـ ىىات الٍ ىػم ٍسأ ٍ
فىػيىا ىرئ ى
ىت الش ىق ً
الرئًيس :ع ٍدنىا كقى ٍد ى ىدأ ً
اش ٍق
ي ي
ى
ى
كصا ًحب دعوتيو ًٕب نى ً
اصىرا
ى ى ه ى ىٍ ي
لى ًكن ًٍت أى ٍك ًظ يم ىغٍي ًظي ىكأًىُب

لى يق ٍدتىػنىا إً ىٔب ا ٍ٢تيىدل ىك يس ٍقتىا
إً ٍخ ىوا ىف ًص ٍد وؽ هبًً يم الٍتى ىح ٍقتىا
ًم ٍن ًح ىك وم غير ىكىما نى ىس ٍقتىا
أى ٍغ ىدقٍػتىا
بً يش ٍك ًرىىا
أىلٍ يسنىػ يه ٍم
ًُب ًط ٍفلى وة يتً و
ىص ىدقٍػتىا
يمة أ ٍ
ى ى
ًو
ًً
صدقٍػتىا
أ ٍىك ىكالد ىع ٍن يركحو ى
أ ٍىك ىد ىـ ىى ٍد وم ًُب ًم نٌت أ ٍىرقىػتىا
أىك ب ً
ى٤تى ٍقتىا
اط ول بىػٍيػنىػ يه يم
ى
ٍ
ىكفىػٍت ًق ىما ًم ٍن أ ٍىم ًرنىا ىرتىػ ٍقتىا
كًجٍئت بًالٍبػرى ً
اف إً ٍذ نىطى ٍقتىا
يٍى
ى ى
ت ىعٍب ندا ى٢تي ٍم أىبىػ ٍقتىا
لى ٍو يكٍن ى
ًً ً
ودا
صى
ىكأىف فيو ط ٍل ىس نما ىم ٍر ي
ىم ٍعطيوفىةه بًالٍ ىفاءى ىال بًالٍ ىوا ًكم

ً
كدةه
ىٍ٤ت يد ى
ييضيعيوي
ىحىت يىػىرل يكل فى ًر ويق
ًم ٍن نىابً ول بًىق ٍولًًو
ىض ىحى ى٢تي ٍم
ىعلىى الٍعً ىدا أ ٍ
ً
ص ود
إً ىٔب الر ى
ضى ل ىم ٍق ى
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وؿ الن ً
اص ٍح
ىكىى ٍل تىػعيو ىف ىما يىػ يق ي
اع الٍيىػ ٍوىـ يىا إً ٍخ ىوًاين
إًف الصىر ى
اع الٍيىػ ٍوىـ ىم ٍع طىىوايىا
إًف الصىر ى
إًف الصراع مع ع يدك د ً
اخلًي
ى
ى ى ىى ى
ودا
صا ًرعي الٍ يك ٍفىرا ىف ىكا ٍٞتي يح ى
ني ى
ً
يم الٍ يػم ٍرًدم
ني ى
صا ًرعي الشح الذم ى
ط ىك ًٍ
اع ٍو
صا ًرعي التػ ٍف ًري ى
اإل ى
ضى
ني ى
اؼ ًُب الٍعو ً
ف
نػي ىعالً يج ا ٍٞتىىف ى
اط ٍ
ىى
التػ ٍق ً
ىكالٍعي يقوقىا
ص ىَت
نػي ىقاتً يل
نػي ىقاتًل ا ٍٞت ىفاء ًُب نػي يف ً
وسنىا
ى ى
ي
وسنىا يىا قىػ ٍويـ ىال ًس ىو ىاىا
نػي يف ي
س ىد ىعٍتػنىا لًٍل ىه ىول
ىكطىالى ىػما النػ ٍف ي
ىكًى ىي ال ًيت نىػ ٍر يجو ى٢تىا ا ٍٟتىيىاتىا
يض يحوىك ٍو
ىكتىػىرىكٍتػنىا ًُب الٍ ىوىرل أ ٍ
ً
يث يي ٍذ ىك ير
فىػ ىه ٍل أىتىا يك ٍم ىكا ٍٟتىد ي
ًجٍئػنىا ًهبىا ىش ٍوىىاءى ىال تيػبى ىارل
وؿ ًم ٍن ىك ىدا
اع ًُب ا ٍٟتىج الد يخ ي
إً ٍف ى
ضى

ضي الٍ ىك ىالـ الٍ ىق ً
كالنصح يػ ٍقتى ً
اس ٍح
ى
ى ٍيى
ىم ىع ًطبى ًاع الٍ ىع ٍج ًز ىكالتػ ىوًاين
()1

ىكأىنػ ىها ىزىكايىا
ت
قى ٍد أىقٍػ ىفىر ٍ
ىضي ًق الٍػم ىد ً
اخ ًل
أ ٍىد ىخلىنىا ًُب أ ٍ ى
ى
ودا
خ يم ى
وؿ ىكالٍػ يج يم ى
ىكالل ٍؤىـ ىكالٍػ ي
فىػ ىق ٍد لىبً ٍسنىاهي ىك ًمثٍ ًل الٍبيػ ٍرًد
ً
ً ً و
ب ًٍ
اع ٍو
اإلطى ى
ل ىواجب يى ٍستىػ ٍوج ي
ً
ً
ً
ف
ف الٍبى ٍذ ىؿ بًذم الٍ ىػم ىواق ٍ
لتىأٍلى ى
ًُب ىحق ىم ٍن ىكَب لىنىا ا ٍٟتييقوقىا
كمانً ًع ا ٍ٠ت ًَت علىى غي ً
ركسنىا
ى
ىٍ
ىى
ً
يساةى ىد ىاىا
ى ىي ال ًيت أ ٍىعيىا األ ى
اب ىك ىغ ىول
فى ى
ضل ىم ٍن ى٢تىا ٍ
استى ىج ى
ىكىىا يىنىا لًنىػ ٍغ ًر ًس النػ ىواتىا
ًبف ٍعلى وة ًم ٍن يخٍبثً ىها ىٍ٤تبيوىك ٍو
أىنا فىػ ىع ٍلنىا فً ٍعلىةن ىال تي ٍش ىك ير؟
ىشٍنػ ىعاءى تيػ ٍزًجي الٍ ىع ىار ىكالٍعيو ىارا
ىض ٍعنىا ىك ًاجبنا يموك ىدا
فىػ ىق ٍد أ ى

(*)1القاسح :القاسي  ...الشديد.
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ا ٍٞتىالًٕب :قىػتىػ ٍلتىػنىا
فىا ٍشىر ٍح

بًالتطٍ ًو ًيل

يىا ىشٍي يخ
ود ًم ٍن أىلٍغىا ًزٍؾ
صى
لىنىا الٍ ىػم ٍق ي
() 1
نى ٍك ًو ا ٍٟتى ىشا بػ"قى يارك"

ىك ىخلنىا
إًف الد ىخا ىف يرقٍػيىةه
ً
ً
س
ىكا ٍ٢تىم للشٍيطىاف لىٍي ى
كالٍع ً
اسليو ىف يىطٍيريدك ىف
ى ى
بًىقهوةو
ىكنػىٍنتى ًشي
ٍى

يم ًهم ٍو
يػي ٍقطى يع

الن ٍح ىال

يمىركبىةٍ
ً
ب
ىٗتىا ي٢تىا إذىا طىىفا ىعٍنػ ىها ا ٍٟتىبى ٍ
ىخ ا ٍٞتىنا يف فىػ يه ىو ىكالٍ ىق ًرٍـ
أىما ٍاأل ي
ىكيكل ىما ىىم ًهبىا ىكالٍ يػمٍبلً ً
س
ً
ىشٍي ىخنىا الٍ ىػمٍن ًفيا؟
يس :أىتى ٍذ يك يرك ىف
الرئ ي

اإل ىشادةً
ىكبً ًٍ ى

ىكبًالتػ ٍه ًو ًيل

ىس ىعطٍتىػنىا بًغىا ًزٍؾ
ىك ٍاع ىج ٍل فىػ ىق ٍد أ ٍ
() 2
ىكنى ٍستى ًم ٍع لًىقا ًرئًي "الٍ ًف ىق يارك"
ً
ث ًهبىا تىتًم ٍو
ل ٍل ىهم ىكالنػ ٍف ي
إًال بًنىا ور كدخ و
اف يى ٍسطى يع
ىي ى
ً
ً
ىحلىى
بًو فىػيى ٍجنيو ىف الرح ى
يق ٍاأل ٍ
يم ىذكبى ٍو
ىكأىنػ ىها
ًزنٍػ ًجيةه
ً
ب
ى
ص ٍر نحا م ىن الٍ ىعٍن ىًرب تىػ ٍعليوهي الٍ يقبى ٍ
ضطى ًرٍـ
لًنًف وة تى ٍش ًفي الد ىما ى
غ الٍ يػم ٍ
صدهي ىعٍنػ ىها ىكقى يار الٍ ىػم ٍجلً ً
س
يى ي
.............................

وـ
ىس ٍكتىةه طى ًويلىةه ىكيك يج ه
.799
.800

ا ٍٞتىنا يف............................. :
ص ًفيا
ىك ًام نال
بػىرا
ىكىكا ىف
ى
ىكا ىف إً ىذا ىما ىز ىارنىا ًُب ىمرٍه

نىػ ىع ٍم
ىكىكا ىف

ىحلىى
أٍ

(*)1قارك :معناىا سيجارة ،كالقاؼ تنطق كاٞتيم ا١تصرية.
(ً *)2
الفقارك :ىي اٞتريدة الفرنسية ا١تعركفة .Le Figaro
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ىكنىالىنىا ًم ٍن
يكنا نىػليوذي

.801
.802

ىكىكا ىف ...

.803

ىكىكا ىف ...

.804

ىكىكا ىف ...

.805
.806
.807
.808

ىكىكا ىف ...
ىع ٍه ًدم
ت
ا ٍٞتىالًٕب :ىىي ٍج ى
ىال

.809
.810
.811

ا ٍٞتىنا يف:

.815
.816

ا ٍٞتىالًٕب:

.818
.819

بًاألىلٍ ً
ف ًم ٍن ًحبىائًًو ىال بًالٍمائى ٍو
ت الدر ىكالٍ ىػم ٍر ىجانىا
ىكقى ٍد نػىثىػ ٍر ى
ىكا ٍٟتى ٍم يد هللً ال ًذم ى٧تانىا
ض ًل الش ٍك ًر
ىعلىى ىكفى ٍ
ًُب الٍ ىػم ىًإل ٍاأل ٍ

ىكىردهي ...

.813

.817

بًًو ىٮتيص ىى ًذهً الٍ ًفئى ٍو
ً
يسنىا ٍاألى ٍش ىجانىا
يىا ىرئ ى
ت تىػٍبغًي ىخٍيػىرنىا ى٣تانىا
ًزلٍ ى
الذ ٍك ًر
ًٓتىًٍَت
اهللي

بي ٍ
ومشىاؿ :ذى ىكىرهي
ىكىردهي ...

.812

.814

ىعطٍ ًف ًو ىك ىح ىدبً ٍو
ً
ً
ف
م ٍن ٛتىاهي بً ىكنى ٍ

ىما نىالىنىا ًم ٍن
ً
س
فىػييٍبد يؿ الن ٍح ى

ًع ٍل ًم ًو
بً ىس ٍع ود

ىكأ ىىدبً ٍو
ف
يم ٍؤتىػنى ٍ

ً
يس:
الرئ ي

ىكىردهي ...

كًم ٍن تىػ ٍغ ًر ً
يب
ى
كالت ٍج ًر ً
يب
ى

ش ًم ٍن نىػ ٍف وي
ىال ىٗتٍ ى
اؾ لًلت ٍم ًح ً
يص
ذيقٍػنى ى
ت ًُب الت ٍش ًر ًيق كالتػ ٍغ ًر ً
يب
ىكيكٍن ى
ى
الٍغى ًر ً
يب
ك
ىرىمٍيتىًٍت
بً ىدائً ى
ت ًعٍن ىد ىما ظىنىػٍنتىوي بًيى ٍو
ىكلى ٍس ي
ىعلىٍيػنىا
فىػ ىه ٍل ذى ىك ٍرنىا فى ٍ
ضلىوي

ت
فىػلى ٍس ى
ت
فى يكٍن ى

أى ٍشطىىر
ً
ت
فىجٍئ ى

بًا ٍٞتى ًاين كىال الٍػم ًر ً
يب
ي
ى
ُت ا ٍٟتى ًاذ ًؽ ٍاألى ًر ً
يب
ىع ٍ ى
ً
اع ًة التػ ٍه ًر ً
يب
م ٍن ىٚتى ى

يخ كالتثٍ ًر ً
يب
بًالتوبً ً
ى
ت ًمثٍلًي ًُب ىس ىد ًاد التػ ٍربًيى ٍو
ىكلى ٍس ى
ىكىى ٍل ىش ىك ٍرنىا بًرهي إًلىٍيػنىا؟
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ىكىى ٍل
ىكىى ٍل

.820
.821

ىكىى ٍل
ىكىى ٍل

.822
.823

ص ٍلنىا
ىك ى
نىػ ىه ٍجنىا

ىرًح ىم
ىمٍنػ ىه ىج

ٍاأليبػيوٍه
الٍ ىوفىاءى؟
أ ٍىرىً٭تي ٍو؟
إًلىٍي ًو؟

ىعىرتٍػنىا الد ٍىىر
ىكتىٍبػنىا
ىمرةن
ىكىٓبٍ نى ٍستىػ ٍع ًم ًل ٍاألىقٍ ىد ىاما
بًػم ٍكتي و
يك ٍربىػتى ٍو
وب ىأزلٍنىا
ى
ىك ىشأٍ ًف الص ً
اح ً
ب ٍاألىبػىر
ًُب أي ٍذ ًف الرئً ً
يس ى٫تٍ ىس ٍو

.824

ىكال

.825

فى ىال

.826

ىكىال
أ ًٍ
س
ى٫ت
ي
.............................
()1
حافً ٍظ علىى التػ ٍف ًخي ًم ًُب حر ً
ؼ الرا
ى ى
ىٍ
الشٍي يخ قى ٍد تىػىر ىادفى ٍ
ت ىزالتيوي

.827

.828
.829

.830
.831
.832
.833
.834

ومشىاؿ:
بي ٍ
ً
يس:
الرئ ي
ا ٍٞتىنا يف:

ا ٍٞتىالًٕب:
ً
يس.............................. :
الرئ ي
ومشاؿ :ىال يٍٖت ً
ض يركهي ًُب ىم ىق ىاـ ا ٍٞتًد
بي ٍى
يسىرةو ىم ٍش يه ىورٍه
ىكاٞتىد
ىجد أ ٍ
س ًٕب ًمٍنوي نىًق ٍَت
ىكا ٍٞتىد ىم ه
اؿ لىٍي ى
ضةي ا ٍٟتً ىج ٍاز
ىك يجدةه بًالضم فىػ ٍر ى
الرئً
يستىاذي ىع ٍن
يس :ىكىى ىك ىذا يى ٍ
ص ًرفيػنىا ٍاأل ٍ
ي

ىكىى ٍل
فىًإنوي
ً
تيػٍبلغيوي
ًر ىسالىةن

ىسلى ٍكنىا
ًم ٍن

ىعنا
تىػٍن ًفي

ك الٍ يفتيػوٍه؟
ىم ٍسلى ى
ً ً
ىكاجب ٍاألىبٍػنىاءى
ىًٖتي ٍو
ىكلى ٍو
ىسى ىعلىٍي ًو
ٍاأل ى

ًُب ىشأٍنًًو يىػ ٍونما ىكىال ٍاألىقٍ ىال ىما
صلى وة ىم ىس ٍحنىا غي ٍربىػتى ٍو
ىكىال بًيو ٍ
ًجٍئػنىا ًٔتىٍع ىٌت ًم ٍن ىم ىع ًاين الًٍرب
............................
نىػ ٍق ًس يم ىها لً يكل فىػ ٍرود ٜتىٍ ىس ٍو
ىك ىح ًاذ ًر الث ىَتا ىف أى ٍف تىًفرا
............................

ىكىى ىك ىذا قى ٍد ىحٍنظىلى ٍ
ت ى٩تٍ ىالتيوي
ت ًمٍن يك ٍم ًُب ىم ىق ىاـ ا ٍٞتىد
فىػلى ٍس ي
ت ى٢تىا ىمآثًهر ىمأٍثي ىورٍه
ىكانى ٍ
ظ ىكأىنىا ًمٍنوي فىًق ٍَت
ىكاٞتىد ىح ه
ت فىػ ٍليى يك ٍن ًمٍنػ ىها الٍ ىػم ىج ٍاز
ىكإ ٍف ىح ىج ٍج ى
م ٍقص ً
ودنىا ىكٍى ىو الٍ ىع ىال ىمةي الٍ ًػم ىف ٍن
ى ي

()1ألف "الفرد" بًتقيق الراء ُب العامية ىو الثػ ٍور.
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.835
.836
.837

ا ٍٞتىالًٕب :أ ٍىك ىس ٍعتىػنىا يىا ىشٍي يخ يس ٍخ نفا
يٛتىلى ٍن
ا ٍٞتىنا يف :النػ ٍف يي
ىخَته أ ٍ
س فً ًيو لى يك يم ًم ٍن
ىكلىٍي ى

ث
ىك ىعبى ٍ
ىعلىٍي ًو
ىمٍنػ ىف ىع ٍو

ً
ك ىك ىما يػيٍنػ ىفى
ىألىنٍفيىػن ى
ًم ٍن ىغىر و
ض تى ٍدعيونىًٍت
يد ىىا ىعلىٍي يك ٍم
ىكقى ٍد ييعً ي

ً ً
ً
ً
ف يي ىدافً يع ىع ٍن نىػ ٍف ًس ًو
اعةي يكل يه ٍم ىجال يسو ىف ىكابٍ ين الٍ ىعابًد ىكاق ه
الٍ ىػم ٍش ىه يد ٍاألىخَتي :ا ٍٞتى ىم ى
لىٍيس لىوي ىح ٌّ
ضرةى الٍ يػم ًدي ً
ظ ًم ىن التػ ٍق ًدي ًر
ر
 .838ىك ىال يم يك ٍم يىا ىح ٍ ى
ى
ً
ً
ً ً
ص ير
ص ير
لىكا ىف ًُب لى ٍوف الس ىواد يٍ٭ت ى
 .839لى ٍو ىكا ىف ل ٍل ىك ىالـ لى ٍو هف يػيٍب ى
ً ً
يح ا ٍٟتى ىشا بىػ ٍع ىد الٍ ىع ىشا
يح يػيٍنتى ىشى
لى ىكا ىف ًُب ًر ً
 .840أ ٍىك ىكا ىف ل ٍألىقٍػ ىواؿ ًر ه
 .841ىكأىنػما خاض ًً
اح
ىح ىشاءى قىػ ٍووـ ًم ٍل يؤىىا
اح
ى ى ى ٍ
أٍ
ًريى ي
ت بو الريى ي
بًالٍػ ىخ ٍرىد ًؿ
يمػ ىخل نال
ىك ىش ًربيوا
يشةن بًا ٍٟتىٍرىم ًل
 .842قى ٍد أ ىك يلوا ىد ًش ى
يػي ىخ ًادعي اهللى بًبىػٍي ًع الٍ ىػمىرًؽ
وخ الط يرًؽ
ًُ .843ب ىدا ًر ىشٍي وخ ًم ٍن يشيي و
 .844لى ىم ٍستىًٍت ًُب نػي ٍقطىًة ًٍ
ىس ً
اإل ٍح ىس ً
اس
اس
ىك يسػ ٍمتىًٍت ًُب ى
ص ٍخىرةً ٍاأل ى
ً ()1
ًُب ىغىر و
ض ًم ٍن ىع ٍر ًض ًو أىنىا بىًرم
ت أىف أ ٍىدفى ىع ىحق التػٍن ىرب
 .845ىكيرٍم ى
ً
ت ًمٍنوي ىد ٍى ىشةن ىكير ٍعبىا
ص ٍعبىا
يملٍئ ي
 .846قى ٍد يرٍم ى
ت يىا ىى ىذا ىمىر ناما ى
ً ()2
ً
يل بىا ًرىدا
 .847إً ٍذ يرٍمتىًٍت أى ٍف أ ٍىدفى ىع الص ىوارىدا
ىكتىػ ٍجتىًٍت الش ٍكىر ا ٍٞتىز ى
ً ًو ً
ضٍن ً
 .848كلىيس ًٕب ًمٍنػها ًسول فىػرنٍ ً
ك
ك
أ ٍىع ىد ٍدتيوي لػ ىحادث ذم ى
ى ى ى
ىٍ ى
اٝتع أ ً
ً
يث الٍ ىفرنٍ ً
ىعٍت
ب الٍغىىرًاـ
ىك ٍارًك
ك ًمٍت
 .849فى ٍى ٍ ى
ىغىرائ ى
ىحاد ى ى
(*)1التػٍنىرب :كلمة فرنسية معناىا طابع الربيد.
(*)2الصوا ًردا :الدرا ًىم.
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.850
.851
.852
.853
.854
.855
.856
.857
.858
.859
.860
.861
.862
.863
.864
.865

ف
ىٓبٍ تػيلٍ ى
لى ًكنوي ًُب

ًُب مصارًع الٍعش ً
اؽ
ي
ىى
الصو ً
ت ىغٍيػ ير ىرنا ٍف
ٍ

قى ٍد طىبىػ ىعٍتوي غي ٍرفىةي
ت ًش ىع ىارهي ًُب
ىكنػى ىق ىش ٍ

الت ىج ىارٍه
ىك ٍج ًه ًو

ت ًُب ىك ٍس ًط ًو ىرقٍ نما فى ىد ٍؿ
ىكىكتىبى ٍ
ً
ىك ىسجلى ٍ
ت ىم ٍول ىدهي ىك ىع ٍ
صىرهي
يىا يح ٍسنىوي يم ىدكنرا يمنىػوىرا

ىما

ًمثٍػليوي ىم ٍرهؾ ( ) 1ىكىال
ىٍ٭ت ًوهً ًُب تيػ ٍربىوة

ًدينى يار
ًرىك ياز

لىػ ٍم
أىعز ًعٍن ًدم ًمن ك ًح ً
يد أيم ًو
ى
ٍ ى
إً ٍذ ىساقىوي الٍػ ىحظ إً ىٕب ىك ٍح ًدم
ىكفرتيوي ًم ٍن ىمطٍ ىع ًمي ىكىم ٍلبى ًسي
كفػيزت ُب ىذا الزم ً
اف الٍػ ىخانًًق
ىٍي
ى
ى
لىىف ٍفتيوي ىكا ٍٟتًٍرًز ُب ىكتانى ٍو
ىك ًخطٍتيوي ىعٍنػ ىها بًػ ىخٍي ًط قيطٍ ًن
كًزدت عٍنػها قًطٍعةن ًمن ص ً
وؼ
ىٍ ي ىى ى ٍ ي

ىس ىو ًاؽ
ىكىال
ىح ىوتٍػ ىها ًزينىةي ٍاأل ٍ
ىكإ ٍف نىػ ىق ٍدتىوي بًىرأٍ ًس الزنا ٍف
الٍػ ًح ىج ىارٍه
ت
ى
ىك ىج ىعلى ٍ
ض ىمانىوي
فى ىجاءى ني نورا يىػ ٍزىد ًىي ًُب أ ٍىكًج ًو

عن أىنو الٍو ً
اح يد ىما ًمٍنوي بى ىد ٍؿ
ىٍ ي ى
ً
ً
ىكم ٍ
ىكجٍن ىسوي
صىرهي
ىكقى ٍد ىرهي
ا٠تىٍل ًق ىكىال يم ىكوىرا
ىال يم ٍد ىم ىج ٍ
ىكىال
ىكىال

يكل

بىػ ٍع ىد

ا٠تىٍي ًل ىكىال الد ىكال ير
ىخو ٍ
أي
احتىػ ىفى بًنىٍب ًش ًو عيك ياز
ٍ
ضم ًو ىك ىمش ًو
الٍ يػم ىٌت ًُب ى
اؽ كش ًد ً
يد ىك ٍج ًدم
ا ٍشتًيى و ى ى

ىكىمػ ٍحبى ًسي
ىكىرٍك ىح ًيت
ىك ىغ ٍد ىكًٌب
بًػ ىج ٍمعً ًو الدانً ىق بىػ ٍع ىد الدانً ًق
ُب
ىغايىًة ا ٍٞتىٍوىدةً ىكالٍ ىػمتىانى ٍو
ً
ىكفىطٍ ًن
ًم ٍن غي يف ول
ص ٍونًًو
لى
ً () 2
أىخ ٍذتيػها عن تى ً
اج ور ًم ٍن يسوؼ
ى ى ىٍ

( *)1ىمٍرؾ :العملة األ١تانية (ا١تارؾ).
( *)2يسوؼ :مدينة جزائرية.

184



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

املورد العذب المنري من أشعار العالمة محمد البشري
.866
.867
.868
.869
.870
.871
.872
.873
.874
.875
.876
.877
.878
.879
.880
.881

ىعىرفٍػتيوي بًالص ٍد ًؽ ىكالٍ ىك ىم ًاؿ
ت ىعٍنػ ىها قًطٍ ىعةن ًم ٍن أ ىىدًـ
ىكًزٍد ي
ص ًدي ًر
يٍب لىىف ٍف ي
ت الٍ يكل ًُب قى ٍ
ً
ً ً
اجوي
ىٓب تى ٍستىط ٍع ىمطىالًيب إ ٍخىر ى
ً
وع
يف ا ٍٞتي ً
ىىذا ىكىك ٍم بًت ىحل ى
استً ٍس ىال ىما
ىكىر ىاكىدتٍوي الٍ ىق ٍه ىوةي ٍ
احتً ىالًـ
ىجنىٍب ي
ت بً ٍ
ىى ىذا ىكىك ٍم أ ٍ
ً ً ً
ت
فىػلى ٍم تيط ٍع نىػ ٍفسي بًو ىكىال ىس ىخ ٍ
ً () 2
ت ىعلىي أى ٍف أي ىك ٍردم
ىك ىحت ىم ٍ
ت ًمن الثػي ً
اب
فىًإ ٍف تىػ ىجرٍد ي ٍ ى
ً
ت ىعلىٍي ًو ًم ٍن يى ود تىػ ٍمتىد
خ ٍف ي
أىفٍ ًد ًيو بًالنػ ٍف ً ً
يس ًة ال ًيت
س النف ى
ىحب ً
اب ىكالٍ ىع ًش ًَت
ىك ٍاأل ٍىى ًل ىك ٍاأل ٍ ى
ت
ىكىما ىح ىو ٍ
ت
احتىػ ىو ٍ
ىكىما ٍ

ىزا ًكيىةي الٍ يػم ٍختىا ًر
ىزا ًكيىةي ا ٍٟتى ٍم ىال ًكم

كالرٍك ً
ب ًُب قىػ ًٍرب النًيب ىخالً ٍد
ى

ًُب فيػٍن يد وؽ ًم ٍن ىر ٍحبى ًة ا ٍٞتً ىم ًاؿ
كدةه ًم ٍن قى ىد ًمي
ىكأىنػ ىها ىم ٍق يد ى
ىك ًج ٍل ىدةً
يملى و
الٍبىػٍن ًدي ًر
ُت
ً
ً
ً
اجوي
م ٍن ح ٍرًزهً يىػ ٍونما ىكىال إ ٍحىر ى
كطىار ًمن تىأٍثً ًَتهً ىج ً
وعي
يي
ٍ
ى ى
عن نىػ ٍف ًس ًو فىاستىػعصم ً
ص ىاما
ٍ ٍ ىى ٍ
است ٍع ى
ىٍ
() 1

الٍػ ىحماًـ

ىكلى ًزىمٍت ًٍت
يجىرةي
أٍ
كىال لًعه ًد ً ً ً
ت
اال ٍحتفاظ نى ىس ىخ ٍ
ىٍ
ى
ً
أيقى ً
الٍبىػ ٍرًد
يم
اس ىي
ىكأى ٍف
أىل ى
ىح ً
باب
أ ٍىك يكٍن ي
ت ًُب ًزيى ىارةً ٍاأل ٍ

ً
صد
بًالسوء ىحٍي ي
ث ىال يى يد تى ي
ت ًُب حب ًو أىك مل ً
ت
ىما فىػتىػىر ٍ
ٍ ى
ي
كنى ً
يم ًش ًَت
بً ىع ٍدلًًو
اص وح
ى
ً
و
ً
ىستىا ًر
م ٍن يح ٍرىمة ىم ٍهتيوىكة ٍاأل ٍ

ىعلىٍي ًو ًم ٍن  ...ىكًم ٍن ......
ًمن طىا ًر و
ؼ ًُب يحب ًو ىكتىالً ٍد
ٍ

(*)1ىر ٍحبىة اٞتً ىماؿ :سوؽ شعيب ٔتدينة قسنطينة.
أقًتض.
(*)2أيكردم :كلمة أجنبية معناىا ي
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قى ٍد أىقٍػبىػليوا ًُب
ت
ىكىما ىح ىو ٍ

السٍب ًع ىكالٍعً ٍش ًرينىا
صنى ًاد يؽ الن يذكًر
ى

ً
ا٠تىىوا ًر ٍؽ
ك بً ٍ
ىك ىساد وف يىأٍتًيى ى
اؾ ًُب الص ٍحىر ًاء
ىك ىش ًاد وف يىنى ى
أىبىػ ٍع ىد ىذا تىطٍ ىم يع ًُب الٍ يػم ىح ًاؿ
أ ًيعي يذهي بً ىكوىك و
ب ىٍ٬تليو الٍغى ىس ٍق
ٍ
ىكاللٍي ًل ًُب إًظٍ ىال ًم ًو ىكىما ىك ىس ٍق
ًم ٍن ىشر يكل ىسا ًروؽ إً ىذا ىسىر ٍؽ
كظى ًو
آب
ى

[ ىكىى ٍل
ً
ألىنوي

يىػٍب يذليوي ًُب التػٍن ىًرب
ً
اب يػيٍرًدم
أىتىا يك ٍم ىكالٍك ىذ ي
ً
يع
قى ٍد ىسب ًٍت ىسػ ػبا ىشنػ ػ ػ ٍ
() 1

كنى ى ً
اؿ مٍت ىس ٍجعيوي
ى
ً
صبى ًة
ىك ىعدًين م ٍن عي ٍ
ً
قى ٍد قىػىرأيكا ك ػتىابىوي

ً
يح
الٍ ىقب ي
الٍيػه ً
ود
ىي
إًلىيا

ت ًم ٍن
ىش ىك ٍك ي
ًم ٍن ًد ٍرىى وم
ىحىت ىد ىعاهي
قى ٍد نىػبى ىذ
ىكتىػ ٍغتى ًدم
ىكقى ىم ور

ىكالن ٍخ ًل

ضا ىف أ ٍىك تى ٍش ًرينىا
ىرٍم ى
يمػ ىحروـ ىمػ ٍح يذكًر
الٍػم ً
حو ىف ىسا ًر ٍؽ
ي ٍ
صل ي

ا ٍٟتً ٍش ىمةى بًالٍ ىعىر ًاء
ً
ص ًح ىذا انٍتً ىح ًاؿ؟
للن ٍ
ًُب نػى ىه ور قى ًد ات ىس ٍق
ًُب أى ٍك ىم ًام ًو إًذىا ات ىس ٍق

ىكطىا ًروؽ ًُب ظيٍل ىم ًة اللٍي ًل طىىر ٍؽ
ىصبىاغيوي ًم ٍن ىعٍن ىًرب
ىكإ ٍف تى يك ٍن أ ٍ
ً ()2
ت بػيٍرىدهي ًمػ ٍن بيػ ٍردم
أىن ػي ىسػ ػلى ػ ٍل ي
ً ً
ً
ً
يع
م ٍن بىػ ٍعد ىما قى ٍد يكٍن ي
ت ىكا ٍٟت ٍ
ص ًن الٍ ىػمن ٍ

ىما لىػ ٍم
ىكىىػ يؤىال ًء
ىكأىثٍػبى ػتيػوا

يػي ػبً ٍحوي ًُب الٍ ىوىرل يمػبً ػيػ يح
يك ػلػ ػ ػ ػ ػه ػ ػ ػ ػ ػم يش ػ ػ ػه ػ ػ ػ ػ ً
ودم
ي
ي ٍ
ً
تىػ ػ ػ ٍش ػ ػ ػن ػ ػ ػي ػ ػ ػ ىع ػ ػ ػوي

(")1التنرب" كلمة فرنسية " "Timbreأم :طابع الربيد.
()2ىذه األبيات ذكرىا اإلبراىيمي ُب تقدٯتو للركاية ،أثبتناىا ُب ىذا ا١توضع.
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ًب ٚتعو ْتمد

اهلل مساء الثالثاء  29ربيع األكؿ 1441ى ػ

ا١توافق لػػ 26 :نوفمرب  2019باٞتزائر
نسأؿ اهلل تعأب أف ينفع بو كأف ٬تعلو خالصة لوجهو الكرمي
كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم
كاٟتمد هلل رب العا١تُت
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قائوة املصادر املراجع
فهرسث املىضىعات
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قائمة المصادر المراجع
 القرآف الكرمي.
 -1اتعاظ اٟتنفاء بأخبار األئمة الفاطميُت ا٠تلفاء ،أٛتد بن علي ا١تقريزمٞ ،تنة
إحياء الًتاث اإلسالمي ،القاىرة ،ط.1
 -2آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي٤ ،تمد بن بشَت بن عمر اإلبراىيميٚ ،تع
كتقدمي٧ :تلو أٛتد طالب اإلبراىيمي ،دار الغرب اإلسالمي ،ط.1997،1
 -3أخبار الزماف=أخبار الزماف كمن أباده اٟتدثاف كعجائب البلداف كالغامر با١تاء
كالعمراف ،أبو اٟتسن على بن اٟتسُت ا١تسعودم ،دار األندلس للطباعة كالنشر
كالتوزيع ،بَتكت1416 ،ىػ.
 -4اإلركاء= إركاء الغليل ُب ٗتريج أحاديث منار السبيل٤ ،تمد ناصر الدين األلباين،
ا١تكتب اإلسالمي ،بَتكت ،ط1405 ،2ىػ.
 -5اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة ،أبو الفضل أٛتد بن علي ابن حجر العسقالين ،دار
الكتب العلمية ،بَتكت،ط1415 ،1ىػ.
 -6أمإب القإب ،أبو علي القإب ،دار الكتب ا١تصرية ،ط1344 ،2ىػ.
 -7البخالء ،عمرك بن ْتر اٞتاحظ ،دار ا٢تالؿ ،بَتكت ،ط1419 ،2ىػ.
 -8البداية كالنهاية ،أبو الفداء إٝتاعيل بن كثَت ،دار الفكر1407،ىػ.
 -9البياف كالتبيُت ،عمرك بن ْتر اٞتاحظ ،دار ا٢تالؿ ،بَتكت ،ط1423 ،2ىػ.
 -10تاج العركس=تاج العركس من جواىر القاموس ،ا١ترتضى الزبيدم أبو الفيض
٤تمد بن ٤تمد ،دار ا٢تداية.
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 -11تاريخ اإلسالـ ككفيات ا١تشاىَت كاألعالـ ،مشس الدين ٤تمد بن أٛتد الذىيب،
ٖتقيق :بشار عواد معركؼ ،دار الغرب اإلسالمي ،ط.2003 ،1
 -12تاريخ اٞتزائر الثقاُب ،أبو القاسم سعد اهلل ،دار البصائر للنشر كالتوزيع ،اٞتزائر،
. 2007
 -13تصحيح التصحيف كٖترير التحريف ،خليل بن أيبك الصفدمٖ ،تقيق :السيد
الشرقاكم ،مكتبة ا٠تا٧تي ،القاىرة ،ط1407 ،1ىػ.
 -14التعريفات ،علي بن ٤تمد اٞترجاين ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،ط،1
1403ىػ.
 -15تفسَت ابن كثَت=تفسَت القرآف العظيم ،أبو الفداء إٝتاعيل ابن كثَتٖ ،تقيق:
٤تمد حسُت ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،ط1419،1ىػ.
 -16التقفية ُب اللغة ،أبو بشر اليماف البندنيجيٖ ،تقيق :خليل إبراىيم ،مطبعة
العاين ،بغداد.1976 ،
 -17تكملة ا١تعاجم العربية ،ا١تستشرؽ رينهارت بيًت ،كزارة الثقافة كاإلعالـ ،العراؽ.
 -18هتذيب اللغة ،أبو منصور ٤تمد بن أٛتد األزىرمٖ ،تقيق٤ :تمد عوض مرعب،
دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت ،ط.2001 ،1
 -19اٞتامع الكبَت ُب صناعة ا١تنظوـ من الكالـ كا١تنثور ،نصر اهلل بن ٤تمد ابن
األثَتٖ ،تقيق :مصطفى جواد ،مطبعة اجملمع العلمي1375 ،ىػ.
 -20اٞتواب الصحيح= ٞتواب الصحيح ١تن بدؿ دين ا١تسيح ،شيخ اإلسالـ أبو
العباس أٛتد ابن تيمية ،دار العاصمة ،السعودية ،ط1419 ،2ىػ.
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 -21حياة اٟتيواف الكربل ،أبو البقاء ٤تمد بن موسىن دار الكتب العلمية ،بَتكت،
ط1424 ،2ىػ.
 -22خزانة األدب=خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ،عبد القادر بن عمر
البغدادمٖ ،تقيق :عبد السالـ ٤تمد ىاركف ،مكتبة ا٠تا٧تي ،القاىرة ،ط،4
1418ىػ.
 -23خَت الكالـ ُب التقصي عن أغالط العواـ ،علي بن الٕب القسطنطيٍتٖ ،تقيق:
حاًب صاّب ،عآب الكتب ،بَتكت ،ط1407 ،1ىػ.
 -24الدرر الفاخرة ٔتآثر ا١تلوؾ العلويُت بفاس الزاىرة ،عبد الرٛتن بن زيداف ،ا١تطبعة
االقتصادية ،الرباط.1937 ،
 -25رسائل اٞتاحظ ،عمرك بن ْتر اٞتاحظٖ ،تقيق :عبد السالـ ٤تمد ىاركف،
مكتبة ا٠تا٧تي ،القاىرة1384 ،ىػ.
 -26سنن ابن ماجو ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن يزيد القزكيٍتٖ ،تقيق٤ :تمد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.
 -27سنن الدارقطٍت ،أبو اٟتسن علي بن عمر ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،ط،1
1424ىػ.
 -28الشعر كالشعراء ،أبو ٤تمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ،دار اٟتديث ،القاىرة،
1423ىػ.
 -29الصحاح=تاج اللغة كصحاح العربية ،أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم،
ٖتقيق :أٛتد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليُت ،بَتكت ،ط1407 ،4ىػ.
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 -30صحيح البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل البخارمٖ ،تقيق٤ :تمد زىَت ،دار طوؽ
النجاة ،ط1422 ،1ىػ.
 -31صحيح مسلم ،أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاجٖ ،تقيق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت.
 -32غريب اٟتديث ،إبراىيم بن إسحاؽ اٟتريبٖ ،تقيق :سليماف إبراىيم ،جامعة أـ
القرل ،مكة ا١تكرمة ،ط1405 ،1ىػ.
 -33الفائق ُب غريب اٟتديث كاألثر٤ ،تمود بن عمرك جار اهلل الز٥تشرم ،دار
ا١تعرفة ،لبناف ،ط.2
 -34القاموس احمليط ،أبو طاىر ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادم ،مؤسسة الرسالة
للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بَتكت،ط1426 ،8ىػ.
 -35الكتاب ،سيبويو عمرك بن عثمافٖ ،تقيق :عبد السالـ ٤تمد ىاركف ،مكتبة
ا٠تا٧تي ،القاىرة ،ط1408 ،3ىػ.
 -36لساف العرب ،أبو الفضل ٤تمد ابن منظور ،دار صادر ،بَتكت ،ط1414 ،3ىػ.
 -37لوامع األنوار البهية=لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة
ا١تضية ُب عقد الفرقة ا١ترضية٤ ،تمد بن أٛتد السفاريٍت ،مؤسسة ا٠تافقُت،
دمشق ،ط1402 ،2ىػ.
 -38ا١تثل السائر=ا١تثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر ،نصر اهلل بن ٤تمد ابن
األثَتٖ ،تقيق٤ :تمد ٤تي الدين ،ا١تكتبة العصرية ،بَتكت1420 ،ىػ.
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٣ -39تمع األمثاؿ ،أبو الفضل أٛتد بن ٤تمد ا١تيداينٖ ،تقيق٤ :تمد ٤تِت الدين ،دار
ا١تعرفة ،يركت.
٣ -40تموع الفتاكل ،شيخ اإلسالـ أبو العباس أٛتد ابن تيميةٖ ،تقيق :عبد الرٛتن
بن قاسم٣ ،تمع ا١تلك فهد ،ا١تدينة النبوية1416 ،ىػ.
 -41احملكم=حملكم كاحمليط األعظم ،أبو اٟتسن علي ابن سيدهٖ ،تقيق :عبد اٟتميد
ىنداكم ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،ط1421 ،1ىػ.
٥ -42تتار الصحاح٤ ،تمد بن أيب بكر الرازمٖ ،تقيق يوسف الشيخ ،ا١تكتبة
العصرية ،بَتكت ،ط1420 ،5ىػ.
 -43مذكرة ُب أصوؿ الفقو٤ ،تمد األمُت الشنقيطي ،مكتبة العلوـ كاٟتكم ،ا١تدينة
النبوية ،ط.2001 ،5
 -44مشارؽ األنوار=مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار ،القاضي عياض بن موسى،
ا١تكتبة العتيقة كدار الًتاث.
 -45معجم البلداف ،ياقوت بن عبد اهلل اٟتموم ،دار صادر ،بَتكت ،ط.1995 ،2
 -46ا١تعجم الوسيط٣ ،تمع اللغة العربية بالقاىرة ،دار الدعوة.
 -47مقاييس اللغة ،أبو اٟتسُت أٛتد بن فارسٖ ،تقيق :عبد السالـ ٤تمد ىاركف،
دار الفكر1399 ،ىػ.
 -48ميزاف الذىب ُب صناعة شعر العرب ،السيد أٛتد ا٢تامشي ،شركة القدس للنشر
كالتوزيع ،القاىرة ،ط1428 ،1ىػ.
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 -49هناية األرب ُب فنوف األدب ،أٛتد بن عبد الوىاب النويرم ،دار الكتب كالوثائق
القومية ،القاىرة ،ط1423 ،1ىػ.
 -50النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر ،أبو السعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد ابن األثَت،
ا١تكتبة العلمية ،بَتكت1399 ،ىػ.
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فهرست الموضوعات
الصفحة

الموضوع
ا١تقدمة

أ

ترجمة ذاتية لإلمام اإلبراىيمي

20

ا١ترحلة األكٔب

20

ا١ترحلة الثانية

20

ا١ترحلة الثالثة

20

ا١ترحلة الرابعة

24

ا١ترحلة ا٠تامسة

02

ضركرة االنتقاؿ إٔب التعليم الثانوم

02

مالية ٚتعية العلماء

00

أثر أعمإب كأعماؿ إخواين ُب الشعب

00

مؤلفاٌب

02

خالصة ا٠تالصة

04

ا١ترحلة األخَتة

20
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قضايا الهوية
اإلسالـ

[الرجز]

20

[الدين]

[الرجز]

23

ا١تنابر

[الٍبى ًسيط]

02

[خوؼ الكفار من عودة ا١تسلمُت لدينهم]
[خيانة الدين]
لغة العرب

[الرجز]

[الرجز]

00
00

[الٍبى ًسيط]

02

االشًتاكية

02

[الغوثية كالقطبية]
اًفًٍ ىًتاءي يم ٍستى ٍش ًروؽ

[الط ًويل]

00

[الر ىجز]

00

قضايا العلم والتعليم والعلماء
يا طالب

[الس ًريع]

00

إ ٍف أ ىىردت [أف تكوف كاتبا أك شاعرا]

[٣تزكء الرمل]

كليٌة األعظمي [العربة باٟتقائق ال باألٝتاء]
إٔب علماء ٧تد
تعليم البنت

[الرجز]

[الر ىجز]

[الر ىجز]
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املورد العذب المنري من أشعار العالمة محمد البشري
ىموم وأحزان
تى ىس ياؤ يؿ نػى ٍف و
س

[الرىمل]

شكول العاصمي
ذكرل  3مام

20

[الٍ يػمتىػ ىقا ًرب]

22

[م ٍشطيور الٍب ًس ً
يط]
ى
ى

30

قضايا العالم اإلسالمي والعربي
سكت...كقلت (ىدية إٔب يٛتاة العركبة با١تغرب األقصى)
السلطاف ٤تمد بن يوسف

[الرجز]

ىل ١تن أضاع فلسطُت عيد؟
[يا ابن اليمن]

[الط ًويل]

32
42

[البسيط]

40

[٣تزكء الرجز]

42

[الرجز]

40

غار على أحسابو
مداعبات رسائل إخوانية
خَت الدين الزًرٍكلي

[الكامل]

٤تمد علي جناح ٤ترر

42

باكستاف [الوافر]

إٔب كلدنا األستاذ عبد اٟتميد ا٢تامشي

42
[ا٠تفيف]

إٔب كلدم األديب عمر هباء الدين األمَتم
إٔب الدكتور فاضل اٞتمإب

[الطويل]

[الرجز]
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املورد العذب المنري من أشعار العالمة محمد البشري
إٔب األستاذ صاّب األشًت
عبد العزيز العلي ا١تطوع
ٚتعية

[مشطور البسيط]

[اجملتث]

[٣تزكء الرجز]

الطائرة

020
022
023

[الرجز]

024

رواية الثالثة

002

الفهارس

033
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قال اإلمام اإلبراهيمي عن مثرة نشاط مجعية العلماء املسلمني:
«وأول يد بيضاء هلا حترير العقول من األوهام والضالالت يف
الدين والدنيا ،وحترير النفوس من تأليه األهواء والرجال ،وإن
حترير العقول ألساس لتحرير األبدان ،وأصل له ،ومحال أن

يتحرر بدن يحمل عقال عبدا»

[آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،ج ،03:ص]56:

مركز األثر للبحث والتحقيق



