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 الذين وبٌبونٍت 
كيريدكف أف وبسنوا إيٌل 
ما عدت أريد منهم 

)علي الطنطاكم( إالٌ دعوة صاغبة

(ٕ/ِٔٗ)
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 المجلد األول

يٌتخذ لو دفًتان يدٌكف فيو كل أكصي كل قارئ ؽبذه الفصوؿ أف قاؿ الشيخ علي :  ◙
عشية ما رأل ُب يومو، يسٌجل ما خطر على بالو من أفكار كما اعتلج ُب نفسو 

من عواطف، كأثر ما رأل أك ظبع ُب نفسو، ال ليطبعها كينشرىا كلكن ليجد فيها 
 (ُٕ/ُ)يومان نفسىو اليت فقدىا.

لقد أقاموا مرٌة ُب داريٌا )من قرل الغوطة الغربية( معرضان للعنب الشامي عيرض فيو  ◙
 (ْٓ/ِ) (ّّ/ُ)مئة كأربعة أنواع من العنب.

ألف الذم فتحها صباعة « اؼبدرسة التجارية»قالوا سبب تسمية اؼبدرسة التجارية :  ◙
 (ّْ/ُ)  (ُ) . من التٌجار

 ـُُٔٗسيارة كصلت إلينا كصلت سنة كأنا أذكر أف أكؿ قاؿ الشيخ علي :  ◙
كخرج الناس ينظركف إليها، فلما رأكىا سبشي كحدىا ال يسحبها حصاف قاؿ قائل 

ـٌ إف اعبٌن تسٌَتىا، فتدافع ضعاؼ القلوب ىاربُت. كىربنا كبن الصغار  من العوا
 ( ُٓ/ُ)معهم، كضاعت حقيبة كتيب كنلت على ذلك جزائي.

ن الوعاظ )أذكره كلو مل يكين ىذا مكانو( أف كمن طريف أخبار ذكم الغفلة م ◙
، فأعلن «العباسية»أحد مشاىبنا جاء من يقوؿ لو إف منَتة اؼبهديٌة تغٌٍت كترقص ُب 

غضبو ُب درسو ُب األموم كقاؿ: كيف ترقص ىذه اؼبرأة أماـ الرجاؿ كىي كاشفة 
يف يكوف جسدىا مبدية مفاتنها؟ أين الدين كأين النخوة؟ قالوا: نعوذ باهلل! كك

 ىذا، كأين يا سيدنا، كمىت؟ قاؿ: ُب العباسية، ُب الليل بعد صالة العشاء.
ككاف نصف اؼبقاعد خاليان فامتألت تلك الليلة اؼبقاعدي كلها! فليتنٌبو الواعظوف، 

 (ّٓ/ُ) فكثَتان ما تكوف اؼببالغة ُب كصف اؼبنكىر دعاية لو.
                                                           

ٌيت اؼبدرسةى التجاريةى، كىذا ىو اعبواب. كذكر (ُ)  الرئيس خالد بك العظم ُب مذٌكراتو أف ؼباذا ظبي
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، «الدكمبة»األندلس، فٌبن يدعوهنم  كأصل أكثرىم من يهود صبعية االرباد كالًتقي ◙
أضاعوا الدكلة العثمانية اليت كانت ثالثة الدكلتُت العظيمتُت: األموية كالعباسية، 

كاليت عاشت اؼبدة الطويلة كفتحت باإلسالـ كلإلسالـ الفتوح اعبليلة، ككانت يومان 
 (ّٓ/ُ)أقول دكؿ األرض كملكها أكرب ملوكها.

الباقية ُب نفسي أف حاكم دمشق العسكرم اعبديد، كمن ذكريات ىذه اؼبدرسة  ◙
كىو رضا باشا الركايب الذم كاف أعلى عريب رتبةن ُب اعبيش العثماين، زار اؼبدرسة 

يومان. فدخل علينا الفصل ككراءه كزير اؼبعارؼ كرؤساء التعليم كمدير اؼبدرسة، ككاف 
ى صدره. ككاف العسكرم، كالشارات على كتفيو كاألكظبة عل« اعبنراؿ»بلباس 

، كلكنو «سىلي الٌرماحى العوايل عن معالينا»األستاذ حسٍت قد حٌفظنا قصيدة اغبًٌلي: 
 بٌدؿ البيت الثاين فجعلو:

 كسائلي العيٍربى كاأللبافى: ما فعىلىٍت ... بعسكًر الًتًؾ كاألؼباًف أيدينا؟
ألو: من ككاف حسن السٌقا ييلقيها بصوت عاؿو كضباسة بالغة، فقاطعو الباشا كس

عٌلمىك ىذا؟ فارتعب كأشار إىل األستاذ، فمٌد الباشا يده إىل األستاذ، كلكن 
أنو استند إىل اؼبقعد ؽبول ... كإذا الباشا  األستاذ كاف قد اصفٌر لونو، كلوال

يصافحو! كؼبٌا خرج الباشا كمن كاف معو قاؿ األستاذ: "أرأيتم يا أكالدم؟ ىكذا 
 (ٕٔ/ُ) ئالٌ نرل البلل ُب بنطالو!تكوف الشجاعة" ... كاستدار ل

أٌما الشيخ الكتاين فقد كاف آية ُب معرفة علـو اغبديث، ككتابو العظيم الذم ظبٌاه  ◙
دليل ىذا العلم الذم ال أعرؼ ُب ىذا العصر كال  «الرسالة اؼبستطرىفة»واضعان( )ت

غَته من أٌلف مثلو. كأحسب أنو أماله إمالء، كسلوا عن ىذا صديق العمر أخي 
 (َُْ/ُ)الشيخ ياسُت عرفة الذم طبع الكتاب.
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الٌ »، كاألكراد يقولوف فالف« اؼبوىل»يقولوف للعامًل األتراؾ  ◙
ي
فالف، كأصلها « اؼب

لقب للعامًل « الكيا»ة ؼبٌا زرهتا عاؼبان اظبو الكيا دحالف، ك اؼبوىل. كرأيت ُب جاك 
 (َُٓ/ُ.) عرفت معٌت اسم الفقيو الشافعي الكيا اؽبرٌاسي كليس اظبان،

مل تكن ىذه الكهرباء إالٌ ُب الطرؽ كُب قليل من البيوت، كلقد كانت أسرتنا من  ◙
ن دار اعبَتاف سنة أسبق الناس إىل االستضاءة هبا، إذ ميدَّ إىل دارنا شريط م

، كعرفت ضوء الكهرباء كاستمتعت هبا، كلكنها سٌببت يل )فلقة( حامية؛ ـ ُُٔٗ
ذلك أين ذىبت إىل اؼبدرسة أحٌدث التالميذى أف ُب دارنا ضوءان يشعل بال كربيت 

كينطفئ بال نفخ. ككصفتو ؽبم، فعارضٍت أحدىم ككٌذبٍت، فشتمتو فشتمٍت، 
 اغباشية ( ُُُ/ُ.)ستاذ بفلقة ال أزاؿ أذكر طعمها! فضربتو، فحكم علٌي األ

كاف معبدان كثنيان إىل أف أصبح كنيسة اؼبسجد األموم : قاؿ الشيخ علي :   ◙
نصرانية، إىل أف شٌرفو اهلل باإلسالـ كضٌوأ جوانبو بنور اإليباف، فكاف بذلك )أم ُب 

 (ِٕٕ/ِك) (ُُْ/ُ.)جاىليتو كُب إسالمو( أقدـ اؼبعابد القائمة ُب الدنيا

فقد أقاـ الفرنسيوف ُب سوريا أربع دكؿ لكل منها حاكم كُب  قاؿ الشيخ علي :  ◙
العلويُت. كقديبان كل منها حكومة: دكلة دمشق، كدكلة حلب، كدكلة الدركز، كدكلة 

 :قاؿ الشاعر 
 أندلسو ... ألقابي ميعتضدو فيها كميعتمدً فبٌا يزٌىدين ُب أرًض 

ك  (ُِٖ/ُ.) انتفاخان صىٍولةى األسدً ألقابي فبلكةو ُب غًَت موضًعها ... كاؽبرِّ وبكي 
(ٖ/ُّٖ )  

سعيد األفغاين، كىو اليـو مرجع ُب قواعد  إين ألذكر من رفاقي: قاؿ الشيخ علي  ◙
 ال وبسن العربية - صالحو كتقواه -اللغة العربية كبوىا كصرفها، كإف كاف أبوه على 

 (َُٓ/ُ). كما ىذا عجبان 
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، كىو الذم كضع  لدين التنوخي األستاذ عز ا فقد كضعها« فيزياء»كلمة   أما ◙
 (َِّ/ِك) (ُٗٔ/ُ)منحوتة من الربية كاؼبائية، كغَتنبا.« الربمائية»كلمة 

 

كنا نقوؿ لو كلمة ك كمسٌلم بك أذكى من عرفت، كإف كاف ذكاؤه أكثر فبٌا ينبغي.  ◙
 (ُُٕ/ُ.) ال نقصد هبا سوءان فيوٌلد لو ذكاؤه مقاصد مل زبطر لنا على باؿ

أما اآلف فيا أسفي! لقد فرقت السياسةي األسرةى الواحدة، فأنا يقوؿ الشيخ علي :  ◙
 (ُٕٕ/ُ.)سورم، كبنيت أردنية، كبناٌب األخريات سعوديات!

 ... ألنو يكثر أف يقوؿ: كنت ككنت «الكيٍنيتٌ »لعربي الشيخى الكبَت ظبىٌى ا  ◙
.(ُ/ُٗٔ) 

قاؿ الشيخ علي : متحدثان عن إقباؽبم على العلم كمل تكن ىناؾ شواغل تشغلهم  ◙
من غَت  أما إقبالنا على العلم فقد كاف أكرب من إقباؿ الطالب اآلففقاؿ :  عنو :

ة جاءت بعد نـو : أننا كنا ُب بداية يقظة فكرياألولشك. كسبب ذلك أمراف. 
: أنو مل تكين عندنا ىذه الصوارؼ اليت تصرؼ الطالب عن العلم والثانيطويل، 

كاؼبعٌلمُت عن حسن االستعداد للتعليم. ما كانت إذاعات، كال كاف ىذا الرائي كال  
كاف شريط التسجيل، كال كانت ىذه اجملالت، كال كانت األسفار بالطيارات كال 

 (ُٔٗ/ُ.) اعبىوالت ُب السيارات

، كأنا باألمس، كما كنت ُب الصغر؛ أمضي يومي قاؿ الشيخ علي :  ◙ فأنا اليـو
أكثره ُب الدار أقرأ، كردبا مر علٌي يـو أقرأ فيو ثالشبئة صفحة. كمعٌدؿ قراءٌب مئة 

ىػ. اثنتاف كستوف سنة، احسبوا  َُِْإىل ىذه السنة  قَُّْصفحة، من سنة 
كم يومان فيها كاضربوىا دبئة تعرفوا كم صفحة قرأت. أقرأ ُب كل موضوع، حىت ُب 
 اؼبوضوعات العلمية، بل كالفٌنية كاؼبوسيقية ... ىذا غَت النظر ُب اعبرائد كاجملالت.

(ُ/ُُِ) 
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ت نباتان مل نذؽ مثل مرارتو أياـ إف البذكر اليت بذرىا اؼبستعمر قبل رحيلو أنبت ◙
 االستعمار، ككاف ما أبقاه فينا بعد نزكحو عنا أشدَّ علينا فبا ضبلو معو ؼبٌا جاءنا.

(ُ/ُِٖ) 

 يقاؿ إف اؼبصيبة تبدأ كبَتة ٍب تصغر. ◙
كىذا صحيح من كجو كاحد كغَت صحيح من تسعة كجوه. إهنا تصغر بالنسياف، 

كالنسياف من أعظم نعم اهلل على اإلنساف، كلكنها تكرب كلما ظهر أثر من آثارىا. 
كاآلثار ال تظهر دفعة كاحدة بل تظهر تباعان، ككلما بدا أثر جديد جٌدد كقع 

 (َِّ/ُ)اؼبصيبة.

ككاف يومان ُب رمضاف ككاف ؾبلسو لطنطاكم عنو : الشيخ سليم اؼبسوٌب : قاؿ ا ◙
قريبان من باب الدار، ككانت مائدة اإلفطار قد أيًعٌدت كدنا اؼبغرب، فقرع البابى فقَته 

يسأؿ كيقسم أف أىلو ُب البيت صياـ كليس عندىم شيء يؤكىل، فتلٌفت فلم هبد 
كقاؿ لو: اضبل ىذا  حولو أحدان من أىلو، فتناكؿ طبقان كبعض اػببز فوضعها جانبان 

كلو. فحملو فذىب بو، كدخل النساء فلم هبدف الطعاـ، فسخطن كًصٍحن عليو 
كتكٌلٍمنى كالمان شديدان، كىو صامت. كضرب اؼبدفع كأٌذف اؼبؤذف من جامع التوبة، 
فإذا الباب ييقرىع، كإذا بألواف الطعاـ من اغباٌر كالبارد كاغبلو كاغبامض تدخل عليو! 

ف سعيد باشا مشدين، أحد كبار الوجهاء، كاف قد دعا ضيوفان فلم كإذا القٌصة أ
 . وبضركا، فأمر حبمل الطعاـ كلو إىل دار الشيخ. فقاؿ: أرأينت مكافأة الصدقة؟

(ُ/ُِٓ) 

كما أدرم ؼباذا ينتظر الناس حىت يبوت الرجل ليندبوه كيرثوه كيثنوا عليو، كينحلوه  ◙
مزايا ليست لو كفضائل ما كاف لو حٌظ امتالكها! كإف كاف كاتبان أك شاعران فٌسركا 
أدبو تفسَتان مل يكين ىبطر على بالو، كنسبوا إليو أفكاران ما خرجت قط من رأسو، 
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اف ذلك كىو حٌي يسمع كيرل، حىت يسٌر بالثناء ك فهالٌ  بل ما دخلت إليو.
 (ِٕٓ/ُ.)كيصٌحح اػبطأ؟

لٌّ باؼبركءة فإين أخشى  ◙ كمىن ظن أف التصريح باسم زكجتو عيب أك حسب أنو ـبًي
عليو الكفر، ألنو يكوف قد نسب العيب كاإلخالؿ باؼبركءة إىل أكمل البشر 

ائشة كفاطمة كأمها كأفضلهم، ؿبمد ؛ فقد كرد ُب الصحيح أنو صرٌح باسم ع
 خدهبة، كمل يرى ُب ذلك عيبان.

 شقيقة األستاذ ؿبب الدين اػبطيب كاسم أمي رئيفة بنت الشيخ أيب الفتح اػبطيب
. (ِ) (ُ/ِٖٓ) 
 

فإف البندقية مع اإليباف أقول من اؼبدفع بيد غَت اؼبؤمن، كاغبجارة ُب أيدم شباب  ◙
الباركد ُب أيدم كالب، ال بل خنازير فلسطُت اليـو كأطفاؽبا تفٌل اغبديد كتغلب 

يهود، ما يبلغوف أف ييدعىوا كالبان فللكالب كفاء، كيهود الغدري من طبائعهم كاؼبراء. 
اإليباف كلو كاف باعببت كالطاغوت قوة ال تكاد تيغلىب، كاؼبثىل فيتناـ. أما أتعبت بل 

ـي أقول دكؿ األرض، كىي ال تؤمن باهلل كال باليـو  اآلخر كال يرجو أعجزت فيتنا
 (ِّٕ/ُ) . قتيليها جنةن كال يرقب ثوابان؟

 (ِّٕ/ُكحبر الظلمات ىو ) احمليط األطلسي ( .) قاؿ الشيخ علي : ◙
 

فرنسا أـ اغبرية ذحبت اغبرية ُب الشاـ، أقامت القالع على جبل قاسيوف ُب  ◙
حريتهم فٌبن دمشق كعلى جباؿ اؼبزٌة، ال لرٌد العدك عنها بل لرٌد أىلها عن اسًتداد 

 عدا عليها. كالذم عدا عليها أمها ... أـ اغبرية فرنسا!

                                                           

 ( .ِْٔ/ُ)الشيخ بدر الدين اغبسٍت كىو جٌد زكجيت ألمها.ك : قاؿ علي الطنطاكم  (ِ)
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كؼبٌا عجزت عن مواجهة اغبارس الدمشقي ُب ميداف القتاؿ حاربت البيوت، 
فهدمت اعبدراف كدٌكت األركاف كأزالت العمراف. أعادت قٌصة دكف كيشوت مع 

 الطواحُت!
البيض من أدب أدبائها  تلقد أساءت فرنسا يومئذو إىل تارىبها كلطخت الصفحا

 (ِٕٔ/ُ)بالطُت.

إف الثورة مل زبرج من جبل الدركز كما شاع ُب الناس حىت  قاؿ الشيخ علي : ◙
أخذكه حقيقة مسلَّمة، كما ىو باغبقيقة اؼبسٌلمة، بل خرجت الثورة من غوطة 

 دمشق. كلقد كاف اؼبمٌهد ؽبا اؼبظاىرات اليت بعثتها زيارة كراين الذم جاء صديقان،
 كبلفور الذم كاف أكؿ اؼبسؤكلُت عن سرقة فلسطُت.

أما السبب اؼبباشر فهو جولة الشيخ بدر الدين ُب مدف سوريا، أم أهنا متصلة 
بنهضة اؼبشايخ اليت مل تلقى من اؼبؤٌرخُت كال من الباحثُت االجتماعيُت العناية اليت 

درىس، كمن يدرسو ينبغي أف يي « حادثان »تستحٌقها. كلقد كانت حبسناهتا كبعيوهبا 
فسَتل أنو مل يكين أثران )أك رٌد فعل كما يقولوف( لدخوؿ الفرنسيُت الشاـ دبقدار ما  
كاف أثران كنتيجة للمواجهة الكاملة بيننا كبُت ىذه اغبضارة اعبديدة اليت كانت قبل 
اغبرب ترانا كنراىا من شٌق الباب كمن طاقة اعبدار، فدخلىت علينا ىذه اؼبرة الدار  

 (ِِٖ/ُ)ا يدخل الزٌكار.كم

كبن نرل الدنيا من خالؿ نفوسنا، كالذم يبصر كعلى عينيو النظٌارات: إف كانت  ◙
النظارة دخانية رأل الدنيا معتمة، كإف كانت زىراء رآىا مشرقة، كإالٌ فلماذا يصف 
الشاعر الفىرًح الدنيا ضاحكة كيصفها اغبزين باكية، كالدنيا ىي الدنيا ما ضحكت 

بكت؟ كلو كانا مصٌورىين ؼبأل األكؿ لوحتو باأللواف القاسبة كجعلها الثاين زاىية كال 
 (ِِّ/ُ) األلواف، كاؼبشهد كاحد أمامهما.
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فخذكىا نصيحة مٍت، نصيحة من ؾبٌرب يريد أف هبنبكم عواقب السيِّئ من  ◙
ذبارًبو: دٌكنوا كٌل ما يبٌر على أذىانكم من أفكار كما يعتلج ُب نفوسكم من 

 (ُِّ/ُ)مشاعر، اكتبوه ُب حينو، فإنكم إف أٌجلتموه فٌتشتم عنو فلم ذبدكه.
 

ما أدىشٍت أننا خرجنا  كأكؿ ـ :ُِٖٗحينما زار مصر سنة  قاؿ الشيخ علي : ◙
من احملطة كقد انتصف الليل أك كاد، ُب الساعة اليت تيغلىق فيها اغبوانيت ُب الشاـ 
كزبلو الطرؽ كتناـ اؼبدينة، فإذا الشوارع ىنا مزدضبة بالناس، كحافالت الًتاـ فبتلئة، 

 (ِّْ/ُ). كالدكاكُت مفتوحة ... أفال يناـ أىل مصر ال ُب الليل كال ُب النهار؟
يومان صباعة من أىل الفضل  -السلفية  -كاف ُب اؼبطبعة  قاؿ الشيخ علي :
باشا  -أضبد تيمور ك  -ما أصلو كمن أين جاء؟ «: الطربوش»يتناظركف ُب أمر 

ساكت كأنو ال يعلم عن اؼبوضوع شيئان، ككانت اؼبطبعة تدكر ُب الداخل تطبع 
 (ّّٗ/ُ).تارىبو! رسالة لو عن الطربوش، تقٌصى فيها خربه كصبع

األستاذ مصطفى صادؽ الرافعي، « السلفية»كفبن لقيت ُب  قاؿ الشيخ علي : ◙
 (ّّٗ/ُ) ككاف مىن يكلمو يكتب لو اعبملة فيقرؤىا ألنو ال يسمع أبدان.

اإلنساف ُب تبٌدؿ دائم: خاليا جسده، ميوؿ نفسو، كثَت من أفكاره ... كفبٌا  ◙
كاف ُب كل ما يكتب أمارة تدؿ عليو؛ شيء ُب يتبٌدؿ ُب الكاتب أسلوبو. كإف  

اؼبقالة ربٌسو كال تلمسو ىبربؾ أف كاتبها فالف كإف مل يكين ُب ذيلها اسم فالف، 
كىذا الشيء ىو األسلوب. لقد حاكؿ النٌقاد تعريف األسلوب تعريفان منطقيان بعد 

 أف عٌرفوه معرفة حٌسية فلم يقدركا لو على تعريف، فكأف أسلوب الرجل ُب
 (ّْٗ/ُ)«.بوفوف»خصائصو ىو الرجل نفسو كما قاؿ 
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 . )موقف ظريف(
 قاؿ الشيخ علي متحدثان عن موقف ؼبعركؼ األرناؤكط : ◙

شيخان  - من بعيد -ككاف لكثرة ما يكتب ُب الشؤكف اإلسالمية وبسبو الناس 
ملتحيان، مع أنو كاف أكؿ من حلق شاربىيو ُب  صاغبان عابدان كيتصوركنو متعٌممان 

دمشق، ككاف مفرىدان ُب ذلك. كقد زاره مرة صباعة من علماء اؽبند ككاف يدٌخن ُب 
 النارجيلة، فقالوا لو: أين موالنا الشيخ معركؼ؟

قاؿ: فخفت إف قلت ؽبم "أنا ىو" أف يكسركا النارجيلة على رأسي، فقلت ؽبم: 
اقعدكا. كرفعت النارجيلة كجعلت أرقب الطريق، فمٌر الشيخ سيأٌب قريبان، فتفضلوا 

أديب تقٌي الدين نقيب األشراؼ فقلت: ىا ىو ذا. كأشرت إليو ففهم، كدخل 
 (ّٕٔ/ُ).هبيئتو كىيبتو كجٌبتو، فقاموا إليو يقٌبلوف يده كرأسو

فقد شهد مىن الزمو حىت موتو  -اػبورم  - فارس بكأستاذنا  قاؿ الشيخ علي : ◙
مات على اإلسالـ، كالقرائن اليت أعرفها تثبت صٌحة ىذه الشهادة، فلقد كاف  أنو

علمو باإلسالـ ال يقٌل عن علم علمائو اؼبربزين، ككاف كلما زاره شيخنا الشيخ ؿبمد 
هبجة البيطار ُب مرضو يسألو أف يقرأ عليو القرآف، كأكصى أف ييقرأ ُب مأسبو كنػيفِّذت 

 (ّ) (ّٖٖ/ُقد مات مسلمان، قلت ىذا استطرادان.)كصٌيتو. أسأؿ اهلل أف يكوف 
 

 كأساليب الكٌتاب األقدمُت أربعة: ◙
وباكؿ صاحبو أف ينقل إىل نفسك ما ُب نفسو ىو بأصٌح عبارة يقدر  أسلوب

عليها كأكضحها، ال يقصد إىل ذبميلها كال إىل ربميلها ما ال حاجة هبا إىل ضبلو، 

                                                           

فلما مرض كطاؿ مرضو رأيناه كلما عاده أحد من اؼبسلمُت حٌدثو عن اإلسالـ، :  (َِٓ/ِ)كقاؿ الشيخ علي ُب  (ّ)
ككاف ييكثر أف يطلب من شيخنا الشيخ ؿبمد هبجة البيطار )كمن غَته( أف يقرأ عليو القرآف، كأكصى )كنػيٌفذت كصيتو( 

األستاذ ؿبمد الفرحاين كتابو أف ييتلى القرآف ُب ؾبلس التعزية بو إذا مات. فكنت أحار ُب تفسَت ىذا كلو، حىت نشر 
مات على دين اإلسالـ، فرضبو اهلل كرحم الفرحاين  عنو )كقد كاف مالزمان لو ُب مرضو ال يفارقو أبدان( فإذا ىو يؤٌكد أنو

 الذم فٌرحنا هبذا النبأ.
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يبتغي فيها اإلهباز كال وبرص فيها على اجملاز، كىذا ىو الًتٌسل، أسلوب ابن اؼبقٌفع. 
 كعلى طريقو مشى كرد علي كشكيب أرسالف كؿبٌب الدين اػبطيب كأضبد أمُت.

هبٌمل العبارة التجميل اؼبقبوؿ، كيأٌب معها دبا يقارهبا كما يناسبها من  وأسلوب
ابتعد هبذا االستطراد عن اؼبعٌت اؼبراد فضٌل عنو أك طريف الٌسَتى كغريب اػبرب، كردبا 

نسيو، أك رجع إليو بعدما ابتعد عنو. كىو ىبرج بك من معٌت إىل معٌت كمن فكرة 
إىل فكرة، حىت ال تدرم ماذا كاف عنواف اؼبقاؿ كما ىو اؼبوضوع األصلي للكالـ، 

 كلكنك ال سبلو كال تضيق بو. كىذا ىو أسلوب اعباحظ.
ٍت بالعبارة مثل عنايتو بالفكرة، بل ردبا زاد عليها فأضاع اؼبعٌت لتجميل يعت وأسلوب

بٌت، يقرف بالكلمة أختها أك بنت عٌمها، كوبشر معها من األبيات ما يؤٌيدىا 
ى
اؼب

فيختلط النثر بالشعر، كربس حُت تقرؤه بأنو إىل التكٌلف كالصناعة أقرب منو إىل 
 ميد.األدب اؼبطبوع، كىذا ىو أسلوب ابن الع

هبعل العبارة كحدىا ىي اؼبقصودة، يصٌف صاحبو كالمان حلوان كلو كاف  وأسلوب
األفكار ألفاظان كالصور كلمات، يفٌكر صاحبو بيده  خلوان من اؼبعاين، ميسخت فيو

ال برأسو، قد يثَت فيك العجب من دقٌة صنعتو أك اإلعجاب ببارع زخرفتو، لكنو ال 
قلبك عاطفة، فهو لوحة فسيفساء جامدة ال يثَت ُب ذىنك فكرة كال يبعث ُب 

طاقة زىر، سبثاؿ حسناء من الشمع ال اغبسناء نفسها. كىذا ىو أسلوب الصاحب 
مقامات »بن عٌباد كالقاضي الفاضل، األسلوب الصناعي الذم بلغ الغاية ُب 

 (ِّٗ/ُ)«.اغبريرم
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 الثاني لمجلدا
 
 كشاركف ( حيث قاؿ :  دعاء الشيخ علي الطنطاكم على ) بيغن ◙

ا جنكيز؟ ما ىوالكو؟ ما يأجوج كمأجوج؟ ما كحوش الغاب كعقاربو ما نَتكف؟ م
كحٌياتو كحشراتو؟ ما اػبنازير الربٌية؟ كل أكلئك إف قيسوا هبذين القذرين، بيغن 

كشاركف، صاركا من أىل الطهارة كاػبَت، صاركا أطهاران أخياران ألنك كضعتهم مع 
 ن.من ىو أقبس كألع

 ما رأل تاريخي البشر قاتلُت ؾبرمُت كهذين الكلبىُت اؼبسعورىين.  كالٌ 
كقطع اهلل عليهما الطريق إىل كل خَت كسٌد دكهنما الباب إىل كٌل سعادة، كجعل ما 

فعاله ُب لبناف مرضان موجعان مشوِّىان ُب جسدىيهما، كقلقان قاتالن كرعبان دائمان ُب 
سبب ظاىر كال ، ال ييعرىؼ لو يذكقاف معو استقراران  مران النفسيهما، كانزعاجان مست

كوبٌبب إليهما اؼبوت فال  ص عليهما العيش حىت ال ييطيقانوينغٌ  ييلفى لو دكاء شاؼو 
هبدانو، كهبعل ما أجرماه لعنة عليهما باقية فيهما متسلسلة ُب أعقاهبما، فبتدة ُب 

ا حٌل هبما، فيجزع كل باغ حىت يركم التاريخ م ذراريهما شاملة أىلهما كأحباءنبا
 (ِْ/ِ)كلىعذاب اآلخرة أشد كأبقى. ار مغركر أف وبٌل بو ما حٌل هبماظامل ككل جبٌ 

؟ أـ ىل تضمنونو «أمن إسرائيل»فيا من كفلتم  ◙ ، ىل تكفلونو ؽبا ُب ذلك اليـو
ألنفسكم؟ أـ ربسبوف أنكم تفٌركف من لقاء اهلل؟ كإىل أين؟ ىل من إلو غَت اهلل 

 كوٍبىكم -تلجؤكف إليو كما يلجأ السياسي إىل دكلة غَت دكلتو فتحميو؟ من وبميكم 
 (ِٓ/ِ)وا، فإف اهلل أقول كاهلل أكرب.من اهلل؟ يا سكارل خبمرة القوة اصح -

كليست النعومة عالمة الضعف كال اػبشونة أمارة القوة، فالفأس الناعمة اؼبلمس  ◙
تقطع اغبطبة اػبشنة، كما عىًهدى الناس حطبة قطعت فأسان من الفوالذ مرىىفة 

 (ٔٓ/ِ.)اغبدٌ 
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 ثقة، فإًف الناسشٌح كلكنها أزمة فأزمة أٌمتنا )كما قلت غَت مرٌة( ليست أزمة  ◙
اطمأنوا إىل طهارة اؼبشركع كأمانة الداعي، أخذكا اغبلول من أفواه أكالدىم كنزعوا 

أناس يؤثركف على  كبذلوىا. كال يزاؿ ُب أٌمة ؿبمد القالئد من أعناؽ نسائهم
أنفسهم، كيعرفوف للسائل كاحملرـك حٌقو ُب أمواؽبم، كييعطيوف هلل ال يريدكف جزاء كال 

 (ٖٔ/ِ)نقطعوا كال ينقطعوف إىل يـو القيامة.ثناء، ما ا

 .اىػاغباشية(  ْٕ/ِ)«.مثل»، كىي عربية دبعٌت «ال سيما» ◙

ُب أكائل حكم الفرنسيُت ألٌفوا ؾبلسان أظٌن أهنم ظٌبوه اجمللس التشريعي، ال أذكر  ◙
عنو إال أنو كاف ُب البهو الغريب من سرام اؼبرجة كأف الناس قاطعوه كقاطعوا من 

دخلو. كُب ذاكرٌب صورة كاضحة ىي أف إماـ الشافعية ُب األموم، كاف قد رضي 
أف يكوف عضوان فيو، فًتؾ الناس الصالة خلفو كانقطع ىو عن اإلمامة، ٍب عاد 

فجأة، فلما ظبع الناس صوتو كىو يكرٌب تكبَت اإلحراـ لصالة العشاء سٌلموا كتركوه. 
 (ٕٓ/ِ.)  هبوز!كأستغفر اهلل ؽبم من ىذا العمل، فإنو ال

 

اؼبطالبة بإزالة آثار العدكاف، اؼبطالبة باللساف ال  ـُٕٔٗكأقصى مطالبنا بعد نكبة  ◙
بالسيف كالٌسناف، أم إبقاء ما كاف على ما كاف. ٍب كانت فتنة الدعوة إىل السالـ؛ 
أم أف يصطلح صاحب البيت مع اغبرامي، فيًتؾ لو ما سرقو أكالن لَتٌد إليو ما سرقو 

ان، فأمسك اللص بالسرقتُت كزاد عليهما سرقة بعض أرض لبناف! كما السبب ُب ثاني
ىذا كلو؟ السبب أف اؼبرء إٍف طرقو اللص طلب شرطة النجدة، كالشرطي ىنا حليف 

 (ٕٔ/ِ).اغبرامي يبٌده باؼباؿ كبالسالح ليحمي أمنو

 : ىذا ىو النظام البرلماني
فإف رأل الطبيب اعبرٌاح أف اؼبريض ؿبتاج إىل عملية عاجلة إف تأٌخرىت مات،  ◙

من اؼبوظفُت اإلداريُت ُب اؼبستشفى كاؼبمٌرضُت كاػبدـ رفض « األكثرية»كرأت 
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العملية، كاف اغبٌق ُب النظاـ الربؼباين معهم كالرأم ؽبم، كلو مات اؼبريض! كإف قٌرر 
ريان الختالؿ احملٌرؾ أك نفاد الوقود أك سوء حاؿ رباف الطيارة اؽببوط ىبوطان اضطرا

اعبٌو، كرأت أكثرية الركاب االستمرار ُب الطَتاف، كاف اغبق معهم كالرأم رأيهم، كلو 
 سقطت الطيارة كربطمت.

ىذا ىو النظاـ الربؼباين؛ يضيع فيو علم اجملٌرب كخربة اػببَت، كيستوم فيو الذين 
 (ُٖ/ِ)يعلموف كالذين ال يعلموف.

البن اعبوزم ؼبٌا نشره أخي ككتبت « صيد اػباطر»أجٌل فائدة استفدهتا من كتاب  ◙
مقدمتو الطويلة ىي أنو: ما منا إال مىن ناؿ لٌذة ُب معصية أك ضبل أؼبان ُب طاعة. ُب 
رمضاف ىذا الذم صمناه من قريب ضبلنا مشٌقة اعبوع ُب يومو الطويل كالعطش ُب 

لنهار كوبان من اؼباء البارد نشًتيو بالثمن الوفَت كطىبىقان حرٌه الشديد، ككنا نشتهي ُب ا
من الطعاـ الشهٌي ندفع فيو الكثَت، فما الذم يبقى من تعب الصياـ بعد أف يؤٌذف 

اؼبغرب فنأكل كنشرب؟ كالذم غلبىتو نفسو كسٌَته شيطانو، فأفطر ُب رمضاف 
 اللٌذة كمن ذلك األمل؟كأعطى نفسو شهوهتا كأتبعها لٌذهتا؟ ماذا بقي اآلف من ىذه 

احملٌرمة ذىبت كلها كلكن  كتىصٌوٍر ساعة اؼبوت كفراؽ ىذه الدنيا، ذبد أف اللٌذات
بقي عقاهبا، كمتاعب الطاعات ذىبت كلها كلكن بقي ثواهبا. ىذه الفائدة اليت 

من ابن اعبوزم أسبٌت لو أين أذكرىا دائمان، كىيهات ما داـ الشيطاف  استفدهتا
 (َٗ/ِ)كالنفس األٌمارة بالسوء كحب العاجلة، ما دامت كلها موجودة!

إف اإلنساف يريٌب كلبان فيفي لو، كضباران فال يرفسو، كييطعم القٌط فال يػىعىٌضو، بل إف  ◙
واع الوحش فتأنس بو كتأكم إليو من الناس من يتأٌلف صغارى األسود كالنمور كأن

يده. كييفٍت الوالداف نفسيهما ُب الولد فينسى فضلىهما  - عالمةى الشكر -كتلحس 
. كهبحد يدنبا؟ يا عجبان! أيكوف الكلب كاغبمار كالقط كالنمر أكَب من اإلنساف؟!

(ِ/ٗٓ) 
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 تأثر الشيخ علي بموت أمو ومقتل إبنتو : ◙
رأيت أشٌد يـو مٌر علٌي ُب  . ُب ىذه السنةـُُّٗإين ال أزاؿ ُب ذكريات سنة 

( الذم بقيىت مرارتو ُب نفسي َُّٓصفر  ِٓ) ُُّٗ/ٕ/ ُْكىو يـو  عمرم
، األكؿ ماتت فيو أمي ُب ُُٖٗ/ّ/ ُٕحىت جاء يـو أشد منو كأقسى ىو يـو 

مستشفى كلية الطٌب ُب دمشق بإنباؿ جرٌاح أخذناىا إىل عيادتو، كُب الثاين قيًتلت 
ؾبـر معتدو اقتحم عليها بيتها،  يت كىي كحيدة ُب بيتها ُب آخن ُب أؼبانيا برصاصبن

 مل نعرفو فنثأر منو لكن الذم يعرفو كيعرؼ مىن أرسلو لن يهملو.
أستطيع أف أربٌدث عن اليـو األكؿ ألف مركر نصف قرف جعل اعبرح يندمل كإف مل 
يلتئم، كاألمل ىبٌف كإف مل يذىب، كالقلم يتحرؾ ُب الكتابة عنو كإف مل ينطلق. أما 
الثاين فال ... ال أستطيع؛ فاعبرح فيو أعمق كاألمل أقول، حىت إنو ليكاد يهٌوف علٌي 

نساف وبب أمو كأباه مثلما رببو أمو كوببو أبوه فال األكؿ. كمىن قاؿ لكم إف اإل
من حيث ال -تصدقوه. ككيف أكتب عنها كأنا كثَتان ما أغفل عن نفسي فأكغل 

ُب سبحات اػبياؿ، فأتوقع أف أظبع اؽباتف يرٌف فييعًلمٍت أف خرب موهتا مل  -أشعر
 سأكلمها  يصٌح، أك أف آخذ جرائد الصباح فأجد فيها تكذيبو؟ بل ردبا تونبت أين

كما كلمتها قبل اغبادث بساعات، فلما علمتي أهنا كحدىا ُب الدار خفت عليها 
فراحت تطمئنٍت، بنفسيتها اؼبتفائلة دائمان كؽبجتها السريعة اؼبتحٌمسة دائمان، زبربين 
أهنا ُب أماف كأٌف الباب ال ييفتىح إال إف ظبعىت صوت الطارؽ كعرفىت شخصو. ما 

غً   م جارهتا على أف تطرؽ ىي الباب ليدخل منو ىو.ظنت أف اجملـر سَتي
 (ْ) (ٔٗ/ِ.)ىذه ىي بطولة اجملرمُت! ::بطل وبتمي بامرأة 

إف الدموع رضبة، فال زبجلوا يا أيها احملزكنوف أف تبكوا، فإف حرقة القلب ال  ◙
أنو ىبٌفف من حٌرىا، سىفحي  تطفئها أهنار دمشق السبعة كلكن يطفئها، أعٍت

                                                           

 ُب توجعو على أمو رضبهم اهلل صبيعان . كالـ يذيب القلب كيدمع العُت . ُِٗ/ِكانظر  (ْ)
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صلى اهلل  رجاؿ ؿبمدكاف البكاء يينقص من الرجولة ما بكى سيد الالدموع. كلو  
 (َُّ/ِ)على ؿبمد.

 . غاين أعظم كتاب ُب األدب كىو من أسوئها ُب اػبلق كالدينككتاب األ ◙
(ِ/ُٓٗ )(ٓ)  
 

كأحسب أف الطربوش من أسوأ ما ييغٌطى بو الرأس، فهو ال وبجب الشمس عن  ◙
العيوف ُب الصيف، كال يدرأ اؼبطر ُب الشتاء، كإف أصابو اؼباء فسد، كإف اختصم 

اثناف من التالميذ فضيرب طربوش أحدنبا تكسر القش الذم ييبطَّن بو، كإف أمسك 
يشًتم بدالن عنها. ٍب إنو ال يبكن  أحدنبا ًبطيرٌتو فقطعها مل يستطع أف يبشي حىت

فىظ فيها سبأل ربع اغبقيبة، ككاف يفسده  طٌيو، لذلك كنا نتخذ لو ُب السفر علبة وبي
العرؽ ُب اغبٌر فَتىكب أطرافىو من الوسخ مثلي الزفت. كال بد من كٌيو، فكاف الناس 

نده قوالب ليلة العيد يزدضبوف على الكٌواء مثل ازدحامهم على اغباٌلؽ. كالكواء ع
من النحاس ـبتلفة األحجاـ، ييلًبس الطربوش القالب الذم يناسبو ٍب ييلًبس القالب 

كالطربوش قالبان أكرب منو، كتكوف النار موقىدة ربتو، كعنده مكبس يكبس بو القالبىُت 
معان كالطربوش بينهما، فيخرج مكويان. كلطاؼبا أخطأ الكواء فكرٌب الطربوش ككٌسعو أك 

ره، فيعود إىل كٌيو إلصالحو. كمن الطرائف أف أستاذنا فارس اػبورم  ضٌيقو كصغٌ 
كاف لو رأس من أكرب ما عرفت من الرؤكس، ككاف من مزاياه أنو كاف حاضر 

اعبواب؛ ذىب مرة إىل كٌواء ليكوم طربوشو فطلب أجران يزيد عن اؼبعركؼ، قاؿ: 
                                                           

كتاب دين تؤخذ منو أحاديث رسوؿ   -األغاين -: أما أف يكوف كتاب  -رضبو اهلل  -علي الطنطاكم  خكقاؿ الشي (ٓ)
اهلل صلى اهلل عليو كسلم كما يفعل ىؤالء األدباء الكبار اؼبعركفوف أك أف يكوف كتاب تاريخ ييعتىمد عليو ُب ربقيق 

)األغاين( على أنو كتاب تاريخ هبد اجملتمع اإلسالمي العباسي ؾبتمعنا الىينا عابثنا ، ال  األخبار ، فال . إف من يأخذ
شغل لو إال شرب اػبمر كظباع الغناء كالفتنة باعبوارم كالغلماف ، من أكرب خليفة ُب القصر إىل أصغر ماٌلح ُب دجلة ، 

لغ فيو كال يوثىق بأخباره كال يعتمد عليها . كقاؿ مع أف ىذا غَت صحيح ككثَت من األخبار اليت يركيها مىكذكب أك مبا
اؼبلكة البيانية كلكن ال تصدقوا كل ما يركيو فيو كال تعتمدكا عليو .  أيضنا : فقرؤكا كتاب )األغاين( للمتعة األدبية كلتقومي

 . (َُِ)فصوؿ ُب الثقافة كاألدب 
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لقالب؟ قاؿ لو فارس كمًلى الزيادة؟ قاؿ: ألنك لن ذبد عند أحد غَتم مثل ىذا ا
 (ُْٔ/ِ)بك: كأنت ال ذبد عند غَتم مثل ىذا الرأس.

قاؿ الدكتور ؿبجوب ثابت، ُب حديث حملٌرر ؾبلة الزىراء : "إف لباس الرأس ىو  ◙
العقاؿ، فليعدؿ إليو شبابنا إذا كانوا نابذين الطربوش ال ؿبالة. كالعقاؿ كاف لباس 

ماثيل اليت كيجدت ُب جنوب اعبزيرة كُب فبلكة اليمن السبئية كما دٌلت عليو الت
أعماؽ بالد اليمن، ككاف لباس الرأس عند قدماء اؼبصريُت شبيهان بو، ككذلك اغباؿ 
ُب مشاؿ اعبزيرة العربية، كلوال أف لو حظان من اعبىماؿ كاؽبيبة ؼبا رأينا بعض اإلفرنج ُب 

د عريقة ُب سوريا كفلسطُت يتزيٌنوف بو ىم كصغارىم مع أهنم قادموف من بال
التربنيط. كقد راقٍت منظر مفٌتش الزراعة اإلنكليزم يـو رأيتو أثناء تطواُب بنابلس 
كالعقاؿ على رأسو كالعباءة مسدكلة على بذلتو. أٌما غَت اؼبسلمُت فحٌدث عن 

عقاالهتم كال حرج، ككل الذين اجتمعنا هبم من مسيحٌيي شرؽ األردف رأيناىم تتٌوج 
االت، ما بُت مفضَّض كمذىَّب كمسوَّد، ككاف ذلك زيٌهم حىت رؤكسىهم ىاتيك العق

 (ُٔٔ/ِ) ُب الكنيسة".

الدكتور أضبد ضبدم اػبياط أكؿ من دىٌرسى علم اعبراثيم، درسو ُب معهد باستور  ◙
إىل أف  ـٍَُِٗب جاء يعٌلمو الطاٌلب، ككل من صار طبيبان ُب الشاـ من سنة 

 ىم من تالميذه، ككاف ملٌمان بالعلـو اإلسالمية إىل أف توفٌاه اهلل من سنتُت« تقاعد»
مطٌلعان عليها، يتقن العربية كالًتكية كالفرنسية، كىو عارؼ اإلنكليزية كاألؼبانية 

كالالتينية كاليونانية، كىو أحد مىن كضع اؼبصطلحات العربية ُب الطب ألف كلية 
 (ُٕٓ/ِ.) الطب ُب دمشق ما دٌرسىت علوـى الطب كلها إالٌ بالعربية

 

كاف أستاذان ُب كلية اغبقوؽ فخطر لو أف يىدرس الطب،    الشيخ أيب اليسر عابدين ◙
كدراسة الطب ال تتم إالٌ دبعرفة اللغة الفرنسية فتعٌلمها، كصار طالبان نظاميان ُب 

« دكتور ُب الطب»، حىت حاز شهادة «اغبقوؽ»كىو أستاذ يدٌرس ُب « الطب»

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





19 
 

الفرنسية، كفتح عيادة فكاف يبارس « الكولكيـو»، كحاز على شهادة ـُِٔٗسنة 
حلقة ُب جامع الورد الذم يؤـٌ فيو كىبطب  فيها التطبيب كيدٌرس ُب اغبقوؽ، كلو

اعبمعة، ككاف ييفيت اؼبستفتُت كييقرئ ُب داره مىن يقصده من طلبة العلم، ككانت لو 
يقرأ دائمان مكتبة كبَتة فيها الكثَت من اؼبخطوطات النادرة فهو يعكف عليها، 

 (ُُٖ/ِ). كيكتب

كمن أجوبتو اغباضرة كنكتو السائرة قاؿ الشيخ علي عن استاذه فارس اػبورم :  ◙
أف طالبان )ثقيالن( سألو: ما فائدة ىذه اغبركؼ الٌلثىوية، كؼباذا نقوؿ ثاء كظاء فنخرج 

بو قبل ألسنتنا كنيضطٌر إىل ىذه الغالظة؟ فأجابو على الفور )كأنا أظبع(، بل لقد أجا
فسكت «. كٌسر اهلل أمثالك»أف يتٌم سؤالو: ال فائدة ؽبا أبدان، كسنًتكها فنقوؿ: 

 (ُُِ/ِ)الثقيل خزياف.
 

بالعظماء، كلكن عيبنا أننا ال نعرؼ  أخصب تاريخ ُب الدنيا كأحفلو)مبلك(   ◙
تارىبنا كال نقٌدر عظماءنا، كنتسابق إىل اقتناء الزجاج من عند غَتنا كنزىد باألؼباس 

الذم تفيض بو خزائننا. فيا أيها الشباب، ال ىبدٍعكم زجاج غَتكم عن حيٌر 
 (ُِٔ/ِ.)جواىركم!

نشر كيل أنا رجل مشتغل باألدب، كأنا من طبس كطبسُت سنة أكتب كأ ◙
صفحات ال يستطيع أعدل األعداء أف ينكر أهنا من جيد األدب، كأنا مع ىذا 

أقوؿ: لعنة اهلل على األدب كعلى الشعر كعلى الفٌن، إذا كاف ال هبيء إال بذىاب 
 (َِّ/ِ)الدين كفقد الشرؼ، كضياع العفاؼ كىتك األعراض.

كلكٍت ؼبٌا جئت أختار الكتب اليت أضبلها معي كنت أرل الكتاب فأقوؿ إنو  ◙
يفيدين، كالثاين فأرل أنو يسٌليٍت ... ككتبي العامًل )أك طالب العلم مثلي( ىم 

أصدقاؤه، كال تطاكعٍت نفسي ُب التخلي عن أحد من أصدقائي، بل إنٍت لطوؿ 
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الناس أفيض عليها صفات معاشرٌب الكتب كابتعادم )إال عند االضطرار( عن 
األحياء من األصدقاء، فهذا ـبلص كلكنو قبيح الصورة صعب الًعشرة، كىذا عامًل 

  (ِّٗ/ِ). كىذا خفيف الركح ع كلكنو ثقيل الدـ بعيد عن القلبمطٌلع كمعٌلم ناف

، كثلثها عمل ال بد منو كال غىناء عنو،  قاؿ الشيخ علي : ◙ كحياٌب كلها ثلثها نـو
 (ِِْ/ِ)ها أنفق أكثره ُب اؼبطالعة، فهي أنس نفسي كغذاء عقلي.كالباقي من

  (ِْٔ/ِ.)الشاٌب وبيا باألمل كىو ُب غمرة األمل ◙

لقد عرفت مىن ذىب إىل أمَتكا كعاش ُب أكرب مدهنا كاستمتع دبنتجات حضارهتا  ◙
ككسائل الًتؼ فيها، فما أنستو نيويورؾ كناطحات السحاب فيها قريتىو كال بيتو 

اؼببٌٍت من اػبشب كاللًِب ُب أزقٌتها، ككاف وبس أنو ُب أمَتكا غريب، نزيل ُب فندؽ، 
القرية ككِب الدار. كىذم لعىمرم من حكيًم ما قٌدر ما شعر باالستقرار إالٌ ؼبٌا كصل 

اهلل، كلو اغبكمة البالغة ُب كل ما قٌدر؛ كلوال ذلك الجتمع الناس كلهم ُب مواضع 
 (ِٔٔ/ِ)اؼباؿ كاعبماؿ كخربت البالد الفقَتة كأقفرت.

ييولىد الطفل باكيان كيوٌدعو الناس  فليس الضحكي األصلى ُب اغبياة كلكن البكاء. ◙
إذا مات باكُت، لذلك كانت أخلد القصص األدبية كأعظمها ىي اؼبآسي، ككانت 

النغمات اغبزينة أعمق ُب النفس أثران، ككانت اؼبراثي الصادقة أشرؼ كأكـر من 
 اؼبدائح:

 ضًحكنا ككافى الضحكي مٌنا سفاىةن ... كحيقَّ لسٌكاًف البسيطًة أف يبكوا
لو »ألصاب اغبٌق، ففي اغبديث: « سفاىة»بدالن من « جهالة»و أف اؼبعٌرم قاؿ كل

 «.تعلموف ما أعلم لضحكتم قليالن كبكيتم كثَتان 
 (َّٓ/ِ)اللهم ال ذبعلنا من الضاحكُت ُب الدنيا اػباسرين ُب اآلخرة.
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 (َّٖ/ِ.)اعبورم منسوب ُب األصل إىل مدينة قرب شَتاز اظبها جورالورد  ◙

طاؼبا قلت للناس: إف ىرٌة مريضة سبوء ُب الشارع ربت شٌباكك تطرد من عيونك  ◙
، فكيف تناـ كمن إخوانك العرب اؼبسلمُت من يئٌن كيشكو كيبٌزؽ من بكائو  النـو
سكوف الليل؟ من يدؽ جاريه مسماران ُب جداره يفيق مذعوران كيتعذر عليو اؼبناـ، 

م، مدافع فكيف تناـ كُب األرض عرب مسلموف تدٌؾ ا ؼبدافعي دكرىىم كهتدـ بيوهتى
 (ِّٖ/ِ.)أصداؤىا سبأل الدنيا، أفال تسمعها؟

لكنٍت كجدت ُب الرياضيات مصيبة هتوف معها اؼبصائب كتيستسهىل اؼبصاعب،  ◙
كلقد مرضت بعد ذلك حىت أشرفت على اؼبوت، كغرقت ُب  «اعبذر التكعييب»ىي 

البحر ُب بَتكت كأنا ال أحسن السباحة حىت عاينت اؽبالؾ، كذقت السجن )مدة 
يسَتة، يومان كاحدان( ُب حاًشرة )زنزانة( ال أستطيع من ضيقها أف أضطجع فيها، 

فوقي إالٌ  كضللت مرة ليلة بطوؽبا ُب أعايل جباؿ حلبوف )من لبناف الشرقي( كما
ظباء ال يطٌل منها قبم كُب اعببل ًدبىبة رأينا آثار أنياب ديٌب منها ُب باب اؼبدرسة، 

اعبذر »كظيلمت كأكذيت كمٌرت يبى األىواؿ، كلكٍت مل أجد أشٌد كال أصعب من 
. الذم يصل اآلف التلميذ إىل جوابو بكبسة من إصبعو على زر ُب علبة!« التكعييب

(ِ/ّْْ) 
 

ما المس اعبسد من الثياب فهو الشعار، كما ييلبىس فوقو لطلب الدؼء فهو  ◙
 اغباشية( ّٗٓ/ِ)الٌدثار.

 

فيا أيها الواقعوف ُب الضيق، الذين يعيشوف الشدائد، الذين يقاسوف اؼبصائب  ◙
كيتحٌملوف اآلالـ، ال تيأسوا من رىكح اهلل؛ إف اهلل عنده من كل ضيق ـبرج كبعد كل 

للقاضي التنوخي؟ لقد قرأتو كعمرم « الفرج بعد الشٌدة»شٌدة فرج. ىل قرأًب كتاب 
ثالثُت مرٌة كحفظت قصصو كلها من كثرة ما إحدل عشرة سنة، ٍب قرأتو أكثر من 
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من أخطاء النسخة اؼبطبوعة منو،  أعدت النظر فيو، كصٌححت من حفظي الكثَت
كلو كجدت لو نسخة ـبطوطة صحيحة غبٌققتيو كأعدت نشره ألين صرت من أعرؼ 

ذبدكا فيو ما ال ذبدكف مثلو ُب كتاب آخر  - على كثرة أغالطو -الناس بو. فاقرؤكه 
ر اجملتمع العباسي كمصطلحات أىلو، كأحواؿ اؼبوظفُت كأكضاع التٌجار، من صو 

كأقٌل ما تستفيدكف منو أنو يهٌوف على احملزكف منكم حزنو حُت يرل أف ًمن الناس 
أحده يعرؼ  مىن أصابو أكثري فبٌا أصابو. كلكن فيو كلمات من اللغة العٌباسية ال يكاد

للجاحظ، حاكؿ بعض اؼبستشرقُت « ءالبخال»، كمثلها ُب معناىا معرفة يقُت 
 (ُّٕ/ِ)تفسَتىا فويفٌقوا ُب بعضها.
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 المجلد الثالث

كىل تيقاس األشياء إالٌ بندرهتا؟ لو كاف كل ما ُب األرض من حجرو أؼباسان لكاف  ◙
 (ِِ/ّ)األؼباس حجران ما لو قيمة.

كانت هتمة الوىابية شيئان ـبيفان، حىت إف األستاذ اؼبودكدم )رضبو اهلل( حٌدثٍت عن  ◙
رجل ىندكسي تاجر كاف يعامل اؼبسلمُت ىناؾ كيعاملونو، فكاف خصاـ بينو كبُت 
أحد التجار اؼبسلمُت، فأعلن ُب اؼبسجد أف فالنان )أم اؽبندكسي( كٌىايب، فقاطعوه 

إالٌ أف أرضى التاجر اؼبسلم فجاء اؼبسجد فأعلن أنو  حىت اختٌلت ذبارتو، كمل ىبٌلصو
تاب من الوىابية كرجع إىل بوذيتو، فرجعوا إىل معاملتو! كقد ركيت ىذه القصة ُب  

 (ُّ/ّ)ىػ.ُُّٖاؼبطبوع سنة « ؿبمد ابن عبد الوىاب»كتايب 

كىل حياة اؼبرء إالٌ ُب قلوب أصدقائو ككجوه أصحابو، كجوانب داره كمشاىد  ◙
 (ّٔ/ّ.) من أجل ذلك اقًتف اؼبوت باػبركج من الدياربلده؟ 

فصيحة كردت ُب اغبديث، أما كلمة « اؼبزٌفت»كلمة  ( طريق مزفَّت)  ◙ 
 (ْٓ/ِ)فهي مسخ ما لو نسب.« مسفلىت»

كلقد كانت جٌدٌب إذا رضيىت عٍت تدعو يل أف أمسك الًتاب فيصَت ذىبان، كإف  ◙
«! اهلل يطعىمىك حٌجة كالناس راجعة»أبطأتي عليها ُب حاجة ؽبا قالت يل: 

فاستيجيبىت الثانية؛ فأطعمٍت اهلل الرحلة إىل منزؿ الوحي كمكاف اغبٌج بعدما رجع 
نت )كاغبمد هلل( راضيان عنو شاكران لو، الناس من اغبٌج، كمل تيستجىب األكىل، كإف ك

 (ٔٓ/ّ.) بلغت ىذا العمر كمل احتىج إىل سؤاؿ أحد
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كال يقفوف على  من سنن العرب األٌكلُت ُب كالمهم أهنم ال يبدؤكف بساكن ◙
كقف فلم يتحرؾ كمن كقف « ساكنان »متحٌرؾ، كىذا ىو الشيء الطبيعي، فمن بدأ 

 (ٗٓ/ّ)سقط فلم يثبت.« متحرؾ»على 
 

ق : قاؿ ُّّٓضيوفان عند أمَت ) القريات ( سنة  اقاؿ الشيخ علي حينما نزلو  ◙
، كجلس معنا وبٌدثنا استقبلنا على عتبة الباب كأفاض علينا الًبٍشر كاإليناسالشيخ : 

كناري الغضا تكاد تلفح كجوىنا. كلبثنا على ذلك ساعة، مل يدع فيها األمَت دقيقة 
كاحدة قولو: قهوة، شاىي، شاىي، قهوة. ينطقوف كلمة القهوة بتسكُت القاؼ، 

 . ككذلك األعراب اليـو كلهم ُب الشاـ كالعراؽ كاعبزيرة
ٍجمىرة»ٍب أديرت علينا 

ى
ور، فلم ندًر ما نصنع هبا حىت رأينا األمَت كفيها البخ« اؼب

يضٌم عليها طرُبى عمامتو )أم غًتتو( كعباءتو حىت يتعشق الطيبي ثيابو ٍب يدعها، 
 فتشٌبهنا بو فصنعنا صنيعو:

 التشبُّوى بالًكراـً فىالحي ًمثلىهم ... إٌف فػىتىشٌبهوا إٍف مل تكونوا 
ظر إلينا فلم نفهم ماذا ينتظر مٌنا، فقاـ كانتهى تدكير البخور علينا، كأبصرنا األمَت ين

الشيخ الرٌكاؼ فاستأذف فقمنا معو، على أف نعود إىل األمَت الظهر للغداء. فلما 
خرجنا قاؿ الشيخ ياسُت الركاؼ: أمل تسمعوا اؼبثل النجدم؟ قلنا: ال كاهلل، فما 

 نا.فعلمنا عندئذ سٌر نظر األمَت إلي«. إذا دار العود فال قعود»ىو؟ قاؿ: 
كجئنا الظهر للغداء، فمٌدكا ظباطان على األرض ككضعوا عليو قصعة ىائلة كاف 

وبملها اثناف كقد ميلئت أرزٌان، كأيلقي فوؽ الرز خىركؼ كامل برأسو. نعم، برأسو، 
فهل خافوا أف كبسبو دبٌان أك ذئبان أك قطان كبَتان، فجاؤكا بالرأس دليالن قاطعان على أنو 

ٌمة الظأف ال من شعب الذئاب كالثعالب! كذلك خيٌيل خركؼ ابن خركؼ من أ
إيٌل، ٍب عرفت أٌف الرأس ييًتىؾ ليناؿ الضيف من أطايبو. كمن رجع إىل ما كتب 

اعباحظ علم أف الطيبات ُب الرأس، فاؼبٌخ لو طعم ال يشبو طعم اللساف، كؽبذا كاف 
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الرأس أصنافان  ، يقٌدـ من«الرٌكاس»مطاعم خاٌصة ييدعى صاحبها  للرأس ُب الشاـ
 كألوانان.

ككاف اػبركؼ مفتوح العينُت فتونٌبت أنو ينظر إلينا، ككاف ناعس الطرؼ فتذٌكرت ما 
قاؿ الشعراء ُب العيوف النواعس. ٍب رأيت أين إف اسًتسلت ُب أكىامي كخياالٌب 
ٌركا عن سواعدىم، كنظركا شزران فعل  بقيت جائعان، ألف القـو أحدقوا بالقصعة كمشى

ييقًدـ على معركة، فخشيت أف يذىبوا باللحم كيبقى يل الوىم كالرز بال غبم، من 
فأتغٌدل خياالن كأدبان كيأكلوف ىم اػبركؼ. فنسيت عينو اؼبفتوحة كطرفو الناعس، 

كاعتذرت إليو كأقبلت أخوض اؼبعركة. كلكن كيف أخوضها بال سالح، بال ملعقة؟ 
هنا حىت تصَت كالكرة الصغَتة، ٍب إف القـو يأخذكف قبضة الرز كاللحم فيديرك 

فحاكلت أف أعمل مثلهم، «. اؽبدؼ»يقذفوهنا ُب حلوقهم فتقع ُب اؼبرمى كتصيب 
فانفلت الرز من بُت أصابعي كمأل السمن كفي، فرفعتو إىل فمي فساؿ على ثيايب، 
فجعلت أعمل على إدخالو فمي فدخلىت فيو أصابعي كلها حىت كدت أختنق كما 

كال اللحم، كغسل كجهي السمن حىت صار يلمع، ال يضيء بالتقول دخل فيو الرز 
كلكن بالدىن! كإين لفي ىذه احملنة إذ أحسست بيد سبٌس كتفي، فظننتو يريد أف 
أفسح لو ففسحت، كإذا بو يزيد ُب إكرامي فيأٌب بطبق من خالص السمن العريب 

 فيصٌبو على الرز بُت يدم.
هوة إليو، كبطٍت فارغ تزقزؽ عصافَته تطلب فقمت كعيٍت إىل الطعاـ سبلؤىا الش

 العودة إليو، كذكرت من قاؿ عن فقد عبده ُب إشبيلية )اليت كانت تيسٌمى ضًبٍصان(:
 ضبصي اعبٌنةي قالىٍت ... لغالمي ال ريجوعا

 (ُٔ، ٗٓ/ّ) . رًحمى اهللي غالمي ... مات ُب اعبٌنًة جيوعا
قطعو بو؟ ؼباذا تثقل عليو ساعات الفراغ؟ ؼباذا يضيق أحدنا بالزماف إذا مل هبد ما ي ◙

ؼباذا يبٌل االنتظار؟ ؼباذا يكره أحدنا أف ىبلو بنفسو؟ ىل نفسي عدٌك يل أشتغل عنو 
 دائمان بقراءة كتاب، فلماذا أقطع عمرم دبا يشغلٍت عن مراقبتو كالتفكَت فيو؟
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لقد كجدت اعبواب: إنو ضعف اإليباف، كلو كنت كما ينبغي أف أكوف ألنست ُب 
ا أضعت غبظة من حياٌب )اليت 

ى
خلوٌب باهلل كمل أًضق بالوحدة كال كرىتها، كؼب

سيسألٍت اهلل عنها( ُب غَت ما ينفعٍت عنده يـو العرض عليو. كلكن ياأسفي! ما 
 (ٓٔ/ّ)عندم إالٌ الكالـ كرجاء العفو من اهلل.

 

كاف يدٌرسنا اللغة الفرنسية من ستُت سنة مدٌرس فاضل اظبو قاؿ الشيخ علي :   ◙
شكرم الشرجبي، كاف ضابطان كبَتان ُب اغبجاز بعد اغبرب األكىل، ككاف يقود فصيالن 
من اعبند أصلهم من األعراب، فافتقدىم ُب ساعة عمل فلم هبدىم، فلما حضركا 

هول. قاؿ: أُب مثل ىذه الساعة كبال إذف؟ قالوا: قاؿ: فيمى كنتم؟ قالوا: كنٌا نػىتىق
 (ٕٖ/ّ.) نتقهول كلو ُب خشم األسد! - يا البيك -كاهلل 

 

من العجب:  فكانت ككبن صغار عجبان « األموم» -اؼبسجد  -أما الًتاكيح ُب  ◙
أربعة أئمة من أتباع اؼبذاىب األربعة يصٌلوف ُب كقت كاحد، ككراء كل إماـ مبٌلغ من 

اغبناجر القوية كاألصوات الندية، فتختلط أصواهتم فيسمع اؼبقتدم تكبَتة أصحاب 
االنتقاؿ من غَت إمامو فيسجد كإمامو ال يزاؿ قائمان، حىت جاء مدير لألكقاؼ 

نسيت اآلف اظبو )كلكن اهلل ال ينسى لو فعلو( فوٌحد اعبماعات كجعل اإلمامة كل 
 (ُُٕ/ّ) (ٔ) ليلة إلماـ، ىذا الذم ال يرضى غَته اإلسالـ.

                                                           

كف الًتاكيح نقران يتباركف فيها سرعة، يقرؤكف الفاربة ككاف أكثر أئمة اؼبساجد ُب دمشق ينقر كقاؿ الشيخ أيضان :  (ٔ)
بنفىس كاحد ٍب يتلوف: }الٌرضٍبن، عىٌلمى القيرآفى، خىلىقى اإلٍنسافى، عىلَّمىوي البىيافى{ كيكرٌبكف كيركعوف، كمثل ذلك ُب الركعات  

نهم من كاف يقرأ كل ليلة جزءان من كلها. إالٌ نفران منهم كانوا يصٌلوهنا على مهل كيناجوف اهلل ال يعٌدكف الركعات، كم
القرآف يرتٌلو ترتيالن، كأشهر ىؤالء إماـ اؼبشهد اغبسيٍت ُب جامع بٍت أمية، كىو فاضل من آؿ اغبمزاكم، شيخ صاّب، 

 .)نفس اؼبصدر( الناس من أطراؼ دمشق ليصٌلوا معوككاف يقصده 
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ليست السعادة باألمواؿ كال بالقصور كال باػبدـ كال باغبشم، كلكن بسعادة  ◙
القلب. كإٌف أقرب طريق إىل سعادة القلب أف تيدًخل السعادة على قلوب الناس، 

 (ُِٖ/ّ)كإٌف أكرب الٌلٌذات ىي لٌذة اإلحساف.

إف أطلت الكالـ اعذركين  ثناء الشيخ علي الطنطاكم على الشيخ ؿبمد نصيف : ◙
عن الشيخ ؿبمد نصيف، فلقد كنت أحٌبو ككنت أيًجٌلو، كؼبٌا مات حزنت عليو مثل 

ىػ كاٌتصل حبلي ُّّٓحزين على أجٌل أساتذٌب كأكـر أصحايب. عرفتو من سنة 
حببلو حىت توفٌاه اهلل؛ إف قىًدمتي جٌدة فإف أكؿ مكاف أقصده بيت الشيخ نصيف، 

آكل عند أحد، ككنت عنده آكل كأشرب كأناـ إف  كأنا ال أجيب دعوة كال أكاد
شئت أف أناـ. كلقد كاف طرازان كحده، كاف رجالن ال أكاد أعرؼ لو من الرجاؿ 
نظَتان فيما صبع من اؼبزايا: كاف تارىبان ناطقان، كاف قاموسان للرجاؿ، كانت عنده 

ه مكتبة معلومات مل أجدىا بعده ُب كتاب كمل أجد مثلها عند أحد. كانت ُب دار 
 من أكرب ما عرفت من اؼبكتبات اػباٌصة.

ما كنت أزكره مرٌة إالٌ كجدت عنده بعض أىل الفضل من اؼبملكة كمن مصر كمن 
الشاـ كمن العراؽ كمن اؼبغرب أدناه كأقصاه، كاف لو ُب كٌل بلد إخواف كأصدقاء،  

غرؼ  كانت داره فندقان كلكنو أرخص الفنادؽ، ألف األكل فيو كالنـو بال شيء،
النـو ميعىٌدة ما عليها قفل كال ؽبا أبواب، كاؼبائدة عامرة من شاء حضر الغداء، كال 
ييسأؿ طاعم عن اظبو. كنت كٌلما قىًدمت جٌدة زرتو، ؼبٌا كنت أقدـ من الشاـ قبل 
أف أقيم ُب اؼبملكة كؼبٌا كنت أقدـ من مٌكة بعدما أقمت فيها. كجدت مرٌة عنده 

عيدت بعد أسبوعُت كجدتيو، ككجدتو بعد شهر، فقلت: من  رجالن على الغداء، فلما
ىذا الذم أراه نازالن عندؾ؟ فقاؿ: رجل طٌيب عرفتو ُب بعض أسفارم إىل لبناف 

 (ُّٓ/ّ)يبدك أف لو أعماالن ىنا، ال أعرؼ اظبو.
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





28 
 

 قصة غريبة :
بعثتٍت كزارة العدؿ ُب الشاـ ُب مهمة قانونية إىل مصر أنا كزميلي قاؿ الشيخ علي : 

ُب القضاء، رفيق السفر كاغبضىر األستاذ هناد القاسم رضبو اهلل، الذم صار كزير 
العدؿ ُب القاىرة أياـ الوحدة. فلما قابلنا كزير العدؿ ىناؾ )ككاف خشبة باشا( كاف 

ل من الشاـ اظبو الشيخ أبو اػبَت الفرٌا أكؿ ما قالو بعد السالـ أٍف سألىنا عن رج
)أم الفرٌاء(، فخرٌبناه خربه كعجبنا من سؤالو عنو. كرأل العجب على كجوىنا 

فقاؿ: أنا أخربكم بسبب سؤايل عنو. قدمت دمشق ُب العشرينيات من ىذا القرف، 
على سفح « اؼبهاجرين»فنزلت فندقان ُب اؼبرجة. فلما جلتي ُب البلد كصعدت إىل 

سيوف رأيت داران مفتوحان باهبا كأمامو رجل على كرسي، فأعجبٍت اؼبكاف كمنظر قا
، كسألت الرجل: أليس ىا ىنا فندؽ أنزؿ فيو كالغوطة من حوؽبا يبدك كاضحان البلد 

أيامان؟ قاؿ: نعم، تفٌضل. كدخلت فأعطاين غرفة ما ارتضيتها، فقلت: أريد خَتان 
عن الطعاـ فقاؿ: أطلب كل يـو ما تريده.  منها. فأعطاين غَتىا فرضيتها، كسألت

فنزلت عنده، كجعلت أطلب الطعاـ كالشام كأكٌلف اػبادـ بكل ما أشتهيو فيأٌب 
بو. استطبت اؼبقاـ فأطلت اؼبٌدة، حىت إذا انقضى أسبوعاف كعزمت على الرحيل 

فقلت لو: أنا راحل غدان. قاؿ: بسالمة اهلل. قلت: فأين قائمة اغبساب؟ فضحك 
 (ُّٔ/ّ.): حساب إيش؟ ىل ربسبو فندقان؟ إنو بييت كأنت ضيفي!كقاؿ

 

كاف « الوزير»زرت الوزير )أم عبد اهلل السليماف(، كإذا قيل  قاؿ الشيخ علي : ◙
أكؿ شارع فيتح  ىو اؼبقصود، كشارع الوزير ُب الرياض عيرؼ بو كنيسب إليو ألنو

 (َُٔ/ّ)خارج السور.
 

كمن األقوياء ؿبمد علي بك العظم؛ كاف يقعد على باب داره ُب اعبسر األبيض،  ◙
فرأل مرٌة عربة قد صبحت خيوؽبا فاندفعت نازلة ُب ىذا اؼبهبط اػبطر، كفيها امرأة 
معها طفالف كىي تستجَت كتنادم، فصرخ: يا اهلل، ككثب فأمسك دبؤخرة العربة، 
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رين من حجارة الشارع فثبت قدميو كجرل معها قليالن حىت أبصر ثغرة بُت حج
إىل الوراء كىو يدعو اهلل متضٌرعان بصدؽ  فيها، كصٌب قوتو ُب ذراعىيو كرجع جبسده

كإيباف كانفعاؿ، كالناس ينظركف مدىوشُت كقلوهبم معو كمع اؼبرأة، فوقفت العربة 
د فبٌن كعجز الفىرىساف عن جٌرىا. كلوال أف اغبادثة رآىا الكثَت كحٌدثٍت هبا غَت كاح

 (ُّٕ/ّ)رآىا ما ركيتها.

كال يقيل قائل من الناس: إننا ُب معركة مع اليهود كأنت تريد قاؿ الشيخ علي :  ◙
مٌنا أف نكتفي بالدعاء. أنا ال أريد أف تىٍدعوا دعاء اػباملُت العاطلُت كال يريد ذلك 

اإلسالـ، بل أريد أف مبتثل أمر اهلل، أف نيًعٌد ما استطعنا من القٌوة ألعدائنا كأف نبذؿ 
ربنا النصر على عدٌكنا، ألف النصر ليس مقًتنان ما نقدر عليو من جهدنا، ٍب نسأؿ 

 (ُِّ/ّ.)حتمان بكثرة العدد كال بضخامة العيدىد
 

لقد لبثىت فرنسا ُب اعبزائر قرابة قرف كنصف القرف، سٌخرىت عقوؿ أبنائها كأيديهم  ◙
كسلطاف حيٌكامها كسالحهم، بذلت ما تعجز عن مثلو اعببابرة لتيخرًج اؼبسلمُت من 

دينهم، فما إف انزاح عن صدر اعبزائر ثقل االستعمار حىت تبٌُت أف  عركبتهم كمن
 (ُِٓ/ّ)اإلسالـ مكانىو ال يزاؿ.

مهما فٌرقىت بُت اؼبسلمُت اغبدكد ُب األرض، كالرايات فوؽ اؼبدف، كاأللسنة  ◙
كاأللواف كالنِّحىل كاؼبذاىب، فإهنم إذا داركا من حوؿ الكعبة عادكا إخوة متحاٌبُت، 
كإف كقفوا ُب عرفات رجعوا أمة كاحدة، ال ىي أمة العرب كال أمة الفرس كال ىي 

 «.اهلل ؿبمد رسوؿ اهلل ال إلو إالٌ »ة ؿبمد ، أمة أمة اؼبشرؽ كال أمة اؼبغرب، بل أم
(ّ/ُِٔ) 
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، كأنا ق َُْٓككبن اليـو ُب سنة ق ُّّٓبدأت أقرأ سنة  قاؿ الشيخ علي : ◙
أقرأ أكثر ساعات ليلي كهنارم، فلو قٌدرت لكل يـو مئة صفحة )كأنا ُب اغبقيقة 

 (ُِٓ/ّ.) الصفحات!أقرأ أضعافها( لكاف ؾبموع ما قرأت مليونُت كنصفان من 
 

ككاف يدٌرسهم اللغةى الفرنسيةى رجل ما أدرم إذا كاف فرنسي قاؿ الشيخ علي :  ◙
ًسن الفرنسية كينطق هبا مثل أىلها، اظبو ، عاش ُب ( موريس) األصل أك يونانيان وبي

الشاـ عمران طويالن كأسلم كأتقن العربية. ككاف عندنا شيخ قارئ موسيقي من أذكى 
يأٌب ذكره، اظبو الشيخ عارؼ القلطقجي، ككاف يداعبو فأنشأ قصيدة اؼبكفوفُت س

 مرٌة ُب ىجائو يقوؿ فيها:
، منى اإلنًس موريسي   . يقولوفى: مىٍن أشقى الورل؟ فأجبتيهم: ... منى اعبنِّ إبليسه

(ّ/ِْٕ) 

كاؼبنفلوطي سىًلس العبارة ضحل اؼبعٌت، ليس ألفكاره عمق كلكن على ألفاظو  ◙
 (ِْٖ/ّ.)لًتادؼ، خىطايب األسلوبطالكة، كثَت ا

 

ليلى اؼبريضة ُب » -أم زكي مبارؾ  -كلقد قرأت كتابو قاؿ الشيخ علي :  ◙
طبس مرٌات، كما فهمت ما ليلى ىذه؛ أىي حقيقة أـ رمز؟ كىل يصف « العراؽ

كاقعان أك يسرد خياالن؟ ماذا يريد أف يقوؿ، ما عرفت كال كجدت من عرؼ. كلكنو 
  (ُِٗ/ٖك ) (ِٕٖ/ّ) كالـ صبيل صبيل.  - على ذلك -
إف أصحاب اؽًبمىم العالية إذا ىبطوا اعببل من جانب قاموا وباكلوف صعوده من  ◙

 اؼبعايل أبدان. اعبانب اآلخر، ألهنم ال يطيقوف البقاء ُب اغبضيض بل يبتغوف
(ّ/ُّٓ) 

أنفع أقوؿ لكم اغبٌق: لقد كجدت أنو ليس شيء أبرؾ كال قاؿ الشيخ علي :  ◙
 (َِّ/ّ)للناس كال أصبع للثواب من تعليم تالميذ اؼبدارس االبتدائية.
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 من طرائف المدرسين .
كانت الثانوية اؼبركزية على دجلة بُت ؾبلس النٌواب كرياسة  قاؿ الشيخ علي : ◙

ؾبلس الوزراء، ككاف أكؿ ما أدىشٍت أين كجدت فيها كبوان من أربعُت مدٌرسان من كل 
 أٌمة.بلد كمن كل 

 فما يفهمي اغبيٌداثى إالٌ الًٌتاجمي  ...كلُّ ًلٍسنو كأٌمةو « فيها»ذبٌمعى 
كاف فيهم العراقي كالسورم كالفلسطيٍت، فيهم العريب كغَت العريب، فيهم اإلنكليزم 

 . كالفرنسي كاألؼباين، فيهم الشيخ كفيهم اػبورم
ككاف من أعجب أساتذة الثانوية اؼبركزية الدكتور يوسف مىسكوين، كىو من تالميذ 
أنستاس الكرملي؛ لو اختصاصات متعٌددة ُب علـو متعٌددة تتداخل ُب ذىنو، فردبا 
سيًئل عن مسألة ُب اللغة فأجاب من الفلسفة، أك مسألة من األدب فأجاب من 

 اعبغرافيا!
س اللغة اإلنكليزية، كلكنو خفيف الركح صاحب ككاف معنا مدٌرس فلسطيٍت يدرٌ 

نكتة، لو غرائب منها أنو يركب اغبافلة اؼبزدضبة فييخلي الناس اؼبقعد كلو لو، فيقعد 
كالناس مزدضبوف على اؼبقاعد أك ىم كقوؼ، يبنعهم أف يقعدكا  كحده مكاف اثنُت

رًج م ن حلقو معو. ذلك أنو هبعل جسده كلو ىبتلج فجأة كتصطٌك أسنانو، كىبي
أصواتان مبهىمة عجيبة كهتتٌز أطرافو، كهبيء ذلك كلو ُب غبظة كاحدة، يعود بعدىا 

ساكنان كما كاف قبلها ساكنان، فيحسبو الناس ؾبنونان أك مصركعان فيبتعدكف عنو، 
 كبذلك ىبلو لو اؼبكاف!

ككاف عندنا مدٌرس إنكليزم أذكر أف اظبو ماكدكنالد، كإذا كاف ُب اإلنكليز بركدة 
كما ييقاؿ فهذا أبرد اإلنكليز؛ ما عرفت كال ظبعت بأبرد منو. ال يكٌلم أحدان كال 

يسٌلم على أحد كال يرٌد السالـ على أحد. ككانت تأٌب بُت الدركس أحيانان ساعات 
ليس للمدٌرس فيها عمل، فينتظر الساعة اليت بعدىا ليلقي درسو. فاتفق أف ىذا 

فراغ دباكدكنالد، كمل يكن ُب غرفة اؼبدٌرسُت من اؼبدٌرس الفلسطيٍت اجتمع ُب ساعة 
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، فما رٌد. فسكت قليالن «غود مورنينغ»اؼبدٌرسُت األربعُت غَتنبا، فقاؿ لو صاحبنا: 
ٍب كٌلمو، فما أجاب. فأخذ صاحبنا جريدة فجعل يقرؤىا أك يتظاىر بقراءهتا، ٍب 

إليو، فرآه قد عاد  جاء حبركتو تلك، ففزع اإلنكليزم كابتعد عنو كقعد يسًتؽ النظر
ساكنان كما كاف، فتعٌجب منو. ٍب جاء هبا اؼبرٌة الثانية فلم يعيد اإلنكليزم يستطيع 

 البقاء، كخرج من الغرفة فذىب إىل اؼبدير.
ككاف اؼبدير رجالن عربيان بغداديان طٌيبان سليم الفطرة ال يعرؼ من اإلنكليزية شيئان، 

ات قصار كؽبا شرفة كاسعة تطٌل على ككانت غرفتو مستطيلة يصعد إليها بدرج
عليو يكٌلمو باإلنكليزية ما فهم عنو، فلما أطاؿ اؼبقاؿ  ساحة اؼبدرسة. فلما دخل

كجعل يشَت بيديو استدعى اؼبدير الفرٌاش كقاؿ لو: اذىب فأًتٍت دبدٌرس إنكليزم 
فلما ليفهم ما يقولو ىذا. فذىب فلم هبد إالٌ صاحبنا اؼبدٌرس الفلسطيٍت، فجاء بو، 

رآه اإلنكليزم داخالن من الباب أراد اؽبركب فلم هبد مهربان إالٌ من الشٌباؾ، فوثب 
منو إىل باحة اؼبدرسة! كعجب اؼبدير كسأؿ: ما شأنو؟ فقاؿ لو اؼبدٌرس الفلسطيٍت 
)كاظبو األستاذ علي العورم(: إنو ؾبنوف. فأيقن اؼبدير جبنونو فكتب يطلب نقلو، 

  (ّٔٓ/ّ)طانية ُب بغداد، ككانت مشكلة.كتدٌخلىت السفارة الربي
 

كاف ُب الثانوية اؼبركزية اليت ديعيت للتدريس فيها كأخذت مكاف األستاذ الشيخ  ◙
هبجة األثرم ، كاف ُب اؼبدرسة أكثر من ألف طالب. ىذا العدد الكبَت من 

أك  ال هبد منهم مىن ىبرج ًمن النظاـالطالب كاف وبرٌكهم صبيعان مراقب كاحد، ف
يضطرٌه إىل تأنيب أك عقاب، كلو كاف مثلهم يومئذ ُب مدرسة من مدارس الشاـ 
الحتاجوا إىل فرقة كاملة من اؼبراقبُت؛ ذلك ألف تالميذ بغداد عيوِّدكا الطاعة من 

طريق الفتٌوة كالتدريب شبو العسكرم فصاركا ييطيعوف من غَت ذيٌؿ، ككانوا أقوياء ُب 
 (َّٔ/ّ)غَت عدكاف.
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 . ات الثالث للمدّرس الناجحالصف ◙
 .قوم ُب ماٌدتو 

 .عادؿ ُب معاملتو 
 . طبيعي ُب تصرفاتو

 (ُّٔ/ّ.) ٍب إف سيًئل عن شيء يعرفو أجاب كإف مل يكن يعرفو قاؿ: ال أدرم

فرؽ ما بُت العلم كالفٌن، كأف العلم غايتو اغبقيقة ككسيلتو الفكر كأداتو اؼبنطق،  ◙
 (ِّٗ/ّ.)كأف الفٌن غايتو اعبماؿ ككسيلتو الشعور كأداتو الذكؽ

 

كذىبنا مرٌة نزكر زميالن ُب اؼبدرسة، زميلنا األستاذ اؼبالئكة، كأظٌن أف اظبو األستاذ  ◙
ر ىو صادؽ األعرجي، فأنا أخلط بينهما. صادؽ اؼبالئكة، ككاف معنا أستاذ آخ

ككانت الدار ُب الكرٌادة نسلك إليها من الباب الشرقي، كمل يكن قد كصل البناء 
إليها. فاستأجرنا عربة ساكٍمنا صاحبىها ألنو طلب أجران كبَتان، ٍب اتفقنا، كقد أخرج 

ىا لو. ككنت أنا على الطريق دىخينة )سيجارة( كضعها ُب فيو، كمل هبد كربيتان فأشعلنا
كأنور كحدنا، فلما كصلنا كناكلناه األجرة حلف ال يأخذىا، فعجبنا فقاؿ: اآلف 

 صرنا أصدقاء ألنكم أشعلتم يل السيجارة، كعيب أف آخذ أجرة من صديق.
كأصررنا كأصٌر، كأىب أشٌد اإلباء كأدار عربتو كمضى. كبقيت إىل اآلف متعجبان منو 

بان بو، كهبذا النبل العريب تلقاه حىت ُب سائق عربة أجرة.  (ََْ/ّ)كمعجى
 

حاكلت ُب تلك األياـ اليت كنت أدٌرس فيها تاريخ األدب أف  قاؿ الشيخ علي : ◙
بُت العصور، حُت قٌسموا العصور األدبية  أزبطى ىذه اغبدكد الواىية اليت أقاموىا

أم أهنم جعلوا األدب تابعان للسياسة، كما  إىل العصر اعباىلي كاإلسالمي كالعباسي
ىو بتابع ؽبا كليس بينو كبينها صلة ثابتة، فال يرقى برقٌيها دائمان كال يهبط هببوطها،  

 كما أنو ال يرتقي هببوطها كال يهبط بارتقائها.
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كما يقوؿ « اؼبدارس األدبية»أتبعو أقرب إىل اؼبذاىب األدبية )أك  ىذا الذم كنت
 (َّْ/ّ.) غَتنا

 

 كأٌف ميثارى النػٍَّقًع فوؽى رؤكًسنا ... كأسيافىنا ليله هتاكىل كواكبيو ◙
ىذا ما شٌبهو بو بشار كىو أكمو! كاألكمو الذم كيلد أعمى، فكيف رأل ككصف 

كصفو؟ إهنا العبقرية. لقد عٌلمت الطاٌلب ما ال يراه اؼببصركف كال يقدركف على 
يومئذ التمييز بُت العبقرم كبُت النابغة: بٌشار عبقرم كمركاف بن أيب حفصة نابغة، 

ه أبو سباـ عبقرم كالبحًتم كمن قبلو كاف امرؤ القيس عبقريان كزىَت نابغة، كمن بعد
 م نابغة.شوقي عبقرم كحافظ إبراىي ابغةاؼبتنيٌب عبقرم كأبو فراس ن ،نابغة

العبقرم يشٌق طريقان جديدان، كالنابغة يسلك الطريق اؼبعركؼ كلكنو هبيء سابقان ُب 
أكؿ الركب. كقد يكوف الطريق اعبديد الذم كشفو العبقرم كعران أك ملتويان، لذلك  
 كاف من صفات العبقرم أنو يسبق حىٌت ما يتعٌلق أحد بغباره، كقد يتعثٌر كيتأٌخر،

بغة يسَت بسرعة كاحدة غالبان، ال يسبق سبقان بائنان كال يتخٌلف يعلو كينخفض. كالنا
 (َْٓ/ّ)زبٌلفان شائنان.
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 المجلد الرابع

كلئن أبطأ كصوؿ الدعوة إىل طاٌلب العراؽ فإف لذلك أسبابان:  قاؿ الشيخ علي : ◙
منها كجود العدد الكبَت من اليهود بُت الطاٌلب: أمامي اآلف سٌت قوائم رظبية 
بأظباء طاٌلب الشهادة الثانوية الذين كنت أدٌرسهم ُب تلك األياـ، ثالث منها 

للشُّعىب األدبية كثالث للشعب العلمية، ُب كل شعبة كبو شبانية كثالثُت طالبان. لو  
الشعب العلمية  كنتم تسمحوف يل لسردت أظباءىم لتعرفوا نسبة الطاٌلب اليهود ُب

عبة علمية كبو طبسة كعشرين طالبان يهوديان من إىل ؾبموع الطاٌلب. كاف ُب كل ش
الثمانية كالثالثُت طالبان الذين تشتمل عليهم الشعبة! تعرفوهنم بأظبائهم: إيلياىو 

شوع، إيلياىو ركبُت، سليم ساسوف، مينوف مَت عزرا، يهودا منشي، مشعوف نسيم 
اؿ ىذه ىاركف، ناجي إسحق، يوسف أفراييم، داكد حسقيل، موشي عزرا ... كأمث

 األظباء اؼبنكرة.
ؼبٌا قامت ىذه الدكلة نسوا تلك اؼبعاملة اليت كٌنا نعاملهم هبا كاليت مل أيضان :  كقاؿ

هبدكا مثلها من أمة من األمم، كانضٌموا إىل دكلة إسرائيل. أنكركا فضلنا كما جحد 
أجدادىم فضل أجدادنا! كىذه ىي أخالؽ اليهود ُب كٌل زماف كمكاف، اليهود  

م ال الصهيونيوف فقط، ال فرؽ بُت يهودم كصهيوين، تتبٌدؿ الثياب كال يتبدؿ كٌله
 مىن فيها.

ككانت نسبة اليهود ُب بغداد إىل ؾبموع سٌكاهنا أعلى نسبة، أك من أعلى النسب 
ُب العاملى، حىٌت إف اؼبرء ال يكاد يستطيع أف يشًتم سلعة يـو السبت! كانت 

 ُب بغداد عند اعبسر العتيق خاف قدمي أظٌن أف الوظائف اؼبالية ُب أيديهم، ككاف
ًكبار ذبيٌار اعبملة كالصرٌافوف كأىل العملة   - كما فهمت -خاف الباشا، فيو  اظبو

 (ٖ،  ٕ/ْ) ككثَت منهم، كثَت جدان من اليهود.
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ٍسقوؼ تسمية  ◙
ى
رًج لك الصٌياد السمكة من اؼباء كىي :  )اؼبزقوؼ(أك السمك اؼب ىبي

 (َُ/ْ.)فينظٌفها كيضعها على اعبمر اؼبتوقد حبيث تكوف سقفان لوحٌية تضطرب، 
 

ماتت فجأة؛ ماتت كىي شابٌة ؼبٌا تكمل اػبمسُت،  (سيٌر مىن رأل)مدينة  ◙
كطبسوف سنة ُب عمر اؼبدف طبس ساعات من عمر اإلنساف. ما أعرؼ مدينة 

ؼ، فغطٌاىا بلحاؼ ماتت مثلها فجأة إالٌ بوميب )ُب إيطاليا( ؼبٌا ثار هبا بركاف فيزك 
 (َِ/ْ)من اغبمم برد فتجٌمد فديفنىت فيو حٌية، فصار قربان ؽبا.

 

ين أبقى أكثر ساعات الليل كالنهار ُب بييت، ال أحٌب أف إ الشيخ علي : يقوؿ ◙
أزكر أحدان إالٌ إذا اضطيررت إىل زيارتو أك كاف فبٌن أعرفو كآلفو، كال أقعد ُب مقهى 

ناديان كال ملهى. أٌما الدعوة إىل الطعاـ فأنا أفٌر منها، ألين أعلم أنو ييقدَّـ ُب  كال أؤـٌ 
الدعوات طعاـ ىو أطيب ُب العادة من طعامي ُب بييت كلكٍت أيسلىب ُب الدعوات 
 حرٌييت ُب اختيار الطعاـ، كحرٌييت ُب اختيار كقت األكل، كحرٌييت ُب اختيار اآلكلُت

. (ْ/ْٔ) 
 

ُب تلك األياـ سابقة البالد العربية بعد مصر ُب ؾباؿ الفكر  كانت بَتكت ◙
كاألدب، فيها الصحف كاجملاٌلت كفيها اؼبدارس الكثَتة كاعبامعات، اعبامعة 

األمَتكية كاعبامعة اليسوعية، كنبا تتباعداف ُب اؼبسار كلكنهما تٌتحٌداف ُب الغاية، 
لشمايل، كما بعد البابُت إالٌ ىذه تيدخل جهنم من الباب اعبنويب كىذه من الباب ا

 (ٖٔ/ْ)النار.
 

، كلوال أف اهلل سًت لكانت  ◙ أختتم ىذه اغبلقة حبادثة كقعىت يل ُب ذلك اليـو
فضيحة! ذلك أف طالٌبان جاؤكا بنعش قالوا إنو نعش سوريا اليت قتلها االستعمار، 

كبَتة )باص( كصٌعدكين ألخطب. ككٌنا إذا أردنا أف  ككضعوه على سطح سيارة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





37 
 

لبطب ُب اؼبظاىرة صعدنا ظهور السيارات. فخطبت كربٌمست كقلت: إف ىذا 
 نعش االستعمار ... كركلتو برجلي ركلة قوية.

فلما كاف بعد أياـ جاءين إىل اؼبدرسة رجل يبشي على عٌكازين كمعو صباعة لو 
لي. فتعجبت كقلت: من أنت؟ ككيف كسرت يبسكوف بو فقاؿ يل: لقد كسرتى رج

 -كما زعموا-رجلك كأنا ال أعرفك؟ فتبٌُت أهنم استأجركه ليضعوه ُب النعش لتتٌم 
فصوؿ الركاية كيكمل اإلخراج، فلما ضربت برجلي جاءت الضربة على ساقىيو 

 (ُِٔ/ْ)فكيًسرت إحدانبا! فأعطيتو ما قدرت عليو كأرضيتو كاعتذرت لو.
الغربية طالٌبان أذكياء، أحببتهم فأحٌبوين كؿبضتهم النصح  كنت أدٌرس ُب ◙

فأكربكين، كنبغ منهم صباعة كاف أظهرىم شخصية )كإف كاف أصغرىم سنان كجسمان( 
كاف أبوه مدٌرس رسم، ككرث عنو اغباٌسة الفٌنية     (ٕ)طالب اظبو قبدة فتحي صفوت.

أسرة يبدك أف أصلها تركي، كإف كاف  من - كما يدٌؿ اظبو-كما يقولوف. كىو 
كاف بطالن ككاف أمَتان،  اسم قبدة قديبان، كحسبكم قبدة بن عامر البكرم الذم

 (َُْ/ْ)ككانت لو مزاياه، لوال أنو من اػبوارج.
كذا حفظنا اؼبثل، كالصواب  «ميكرىه أخاؾ ال بطل»كما قاؿ اؼبثل:  ◙
 (ُْٕ/ْ)«.أخوؾ»

 

طاٌلب الصفوؼ العليا بالدعوة إىل اجتماع حملاضرات بدأ قاؿ الشيخ علي :  ◙
، ككاف من زمالئنا ُب اؼبدرسة مدٌرسوف كانوا من رفاقنا ُب الدراسة،  دبناسبة اؼبولد

منهم األستاذ نظيم اؼبوصلي كقد تيوٌُب، ككاف من زمالئنا األستاذ ميشيل عفلق، كمل 
لنا األستاذ نظيم اؼبوصلي، يكن قد دعا بدعوتو. فكتب خطبة ألقاىا عنو زميلو كزمي

تضٌمنىت ىذه اػبطبة تعظيمان للرسوؿ عليو الصالة كالسالـ كسبجيدان لو كذكران 
لشمائلو، كلكنو تكٌلم عنو كما يتكلم عن عظيم من عظماء غَت اؼبسلمُت. ما ذكر 

                                                           

 نية كغَتىا من الكتب .قلت : ىو صاحب كتاب اعبزيرة العربية ُب الوثائق الربيطا (ٕ)
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الرسالة كال أشار إىل النبٌوة، فكأنو يتكٌلم عن عظمتو البشرية فقط. كنظرت إىل 
ن اغباضرىين: الشيخ ؿبمد هبجة البيطار كاألستاذ عٌز الدين التنوخي، فأنكرا األستاذىي

 بنظراهتما كبإشارة خفٌية من أيديهما، كلكنهما مل يتكٌلما.
ككنت يومئذ ألتهب ضباسة، فما كاف مٍت إالٌ أف كضعت كٌفي على طرؼ اؼبسرح 

بتو الذم ىبطبوف عليو كقفزت فصرت فوقو، كأخذت بعنق ثوب اػبطيب فجذ
كرميت بو من فوؽ اؼبسرح، فوقع على مىن ُب الصف األكؿ: على أستاذنا جودة 

اؽبامشي كعلى إخوانو! كاستلمت أنا مكرٌب الصوت )اؼبيكركفوف( كردىدت عليو 
كتكلمت عن الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ باعتباره خاًب األنبياء، كأنو بشر مثلنا 

 (ُٕٖ/ْ)كأمثاؿ ىذا الكالـ. بالوحي ... كلكٍن يوحى إليو، كأف عظمتو
 

كأنا ال أعجب أف يكوف ُب الناس كراـ كلئاـ كأف يكوف فيهم عادلوف كظاؼبوف،  ◙
ىذه سٌنة اهلل ُب البشر. كلكٍت أعجب أف يأٌب مٌنا من ينسى بياض تارىبنا كيتوٌىم 

ًمل فضائلنا ٍب مبٌجد أعماؽبم اليت يكاد   أكثرىا يػيعىدٌ النورى ُب سواد تاريخ غَتنا، أف هني
 (ِْٕ/ْ)من الرذائل.

 

 إف العزٌة اليت صٌبها اإلسالـ ُب عركقنا ال تزاؿ جارية فيها مع دمائنا. ◙
، إف قطعة الذىب قد تسقط ُب الوحل فيصيبها األذل كلكنها تبقى  يا أيها الناس

ذىبان، كالصفيح ليس كالذىب، كالشر ليس كاػبَت، كالليل األسود البهيم ليس  
اؼبشرؽ اؼبضيء. كاليهودم ليس كاؼبسلم كلو كيًضعىت ُب يده أمواؿ كالٌضحى 

 .الدنيا، كلو صبع ُب ـبازنو أسلحة الدنيا، كلو كقفىت كراءه أقول دكلة ُب الدنيا
(ْ/ِْٖ) 
 

ُب أيامي األكىل ُب دكما أحد أتباع األمَت فواز الشعالف، كاف  قاؿ الشيخ علي : ◙
يتكٌلم باظبو، يراجع الدكائر كيقابل رؤساءىا، يدافع عن قضايا صباعة األمَت من 
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عشَتة الٌركىلة. دخل علٌي ُب دعول أيقيمىت عليو فكٌلفت اؼبٌدعي أف يأٌب بالشهود، 
 فلم هبرؤ أحد على الشهادة عليو.

عد اعبلسة أهنم ىبشوف اإلدالء هبا خوفان على أنفسهم، فسألتهم: ىل كقد خرٌبكين ب
سبق أف شهد عليو أحد فقتلو أك آذاه؟ قالوا: ال. فلما كاف يـو احملاكمة تصٌورت 
عظمة اهلل كعظيم جزائو ؼبن هبًتئ عليو ككبَت ثوابو ؼبن يدافع عن اغبٌق الذم أمر 

ذرتيو عذاب اهلل كنٌبهت ُب نفسو بو، كتوٌجهت إىل ىذا الرجل )كنسيت اظبو( فح
إيبانو، كقلت لو كالمان ال أستطيع أف أعيده اآلف، ألنٍت مل أكن أنا الذم يتكٌلم بو 
بل كاف يتكٌلم بو يومئذ على لساين ما اعًتاين من الصلة باهلل كاالعتماد عليو، كما 

كف من زلت ُب ىذا حىٌت اغركرقىت عيناه بالدمع كقاؿ أماـ الناس )كىم ال يكاد
دىشتهم يصٌدقوف ما يسمعوف(، قاؿ: نعم، كاهلل لو عندم حٌق، كأنا أستغفر اهلل، 
كحٌقو مضموف. فقلت لو: بارؾ اهلل فيك كأعظم ثوابك ... كأثنيت عليو كبٌينت لو 

ككذلك يغلب اغبٌق إذا عرفت كيف تدٌؿ  عظم ما جاء بو عند الناس كعند اهلل.
إذا   نفس اؼبؤمن، حىٌت مىن كاف ؾباىران باؼبعاصيعليو كتنٌبو إليو كتوقظ اإليباف ُب

كضعت يدؾ على زر اإليباف ُب قلبو فإنو يشتعل نوران كما يشتعل مصباح الغرفة إذا 
 (َِٔ/ْ) مسست بإصبعك مفتاح الكهرباء.

كحادثة أخرل طريفة، ىي أف امرأة قركية جاءت تٌدعي  قاؿ الشيخ علي : ◙
فكٌلفتها أف ربٌدد زماف الطالؽ كمكانو كشهوده، الطالؽ على زكجها. فأنكر، 

فقالت: كاف الطالؽ ُب بيت زكجي. فسألتيو: ىل كاف الطالؽ ُب بيتك؟ قالت: 
 بل ُب بيت زكجي الثاين.

: "ككاف متكئان فاستول جالسان"، فتنٌبهت كصارت جوارحي كلها آذانان  يقولوف
طمئٌنة، تتكلم بصوت تسمع، كقلت ؽبا: ىل لك زكج آخر؟ فقالت )كىي آمنة م

؟ فقالت: ىو يـو األحد أك اإلثنُت ... ال ترل  عادم كأنٍت سألتها: ما ىذا اليـو
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ُب جواهبا بأسان(: نعم يا سيدم يل زكجاف. قلت: ىذا كاحد كأين الثاين؟ قالت: 
ىنا بُت اغباضرين. فقلت لزكجها اؼبٌدعى عليو: ماذا تقوؿ؟ قاؿ: نعم ؽبا زكج آخر. 

هلل، ىل طٌلقتها؟ قاؿ: ال. قلت: من زٌكجى اآلخر هبا كىي على قلت: أعوذ با
 . قلت: أين ىو اإلماـ؟تك؟ قاؿ: يا سيدم إماـ الضيعةًذمٌ 

فقاـ من بُت اغباضرين شيخ قركم بلحية طويلة فقاؿ: أنا. قلت: ىل زٌكجت ىذه 
 زكجان ثانيان كىي على عصمة األكؿ؟ فقاؿ: نىعاـ )كمٌد األلف حىٌت صارت كاؼبدٌ 

اؼبتصل ُب التجويد(. قلت: كوبك، ككيف زٌكجتىها؟ قاؿ: يا سيدم، ىذا عسكرم 
ُب اعبيش الفرنسي، كقد خطفها كذىبىت معو كأبت أف ترجع إىل زكجها، فهل تريد 

 أف تبقى معو ُب اغبراـ؟ قلت: ال طبعان. قاؿ: لذلك زٌكجتها.
 (ِْٔ/ْ)خرج إىل بيتو.فأحلتيو إىل النيابة فوىقفوه مٌدة، ٍب صدر عفو شامل مشلو ك 

 

كمن أغرب ما كقع يل ُب قضاء دكما )ككنت يومئذ أقـو مقاـ  قاؿ الشيخ علي : ◙
حاكم الصلح، كقد ذىب ُب إجازة(: جاءين رجل فاٌلح يٌدعي أٌف قومان ذحبوا 

أخاه. قلت: كأين اعبثٌة؟ قاؿ: تفٌضل يا سيدم حىٌت أريك إياىا. ككاف الوقت بعد 
كتعٌلل  العصر، فاستدعيت الطبيب الشرعي ألف القانوف يوجب حضوره، فكسل

كاعتذر عن اجمليء، فغضبتي كأرسلت مذٌكرة إحضار فأحضرتيو جربان )كندمت على 
أين فعلت، فما كاف مثل ىذا العمل مألوفان(. فخرجنا من دكما أنا كالطبيب 

كالكاتب كالدرىؾ )أم شرطة القرل(، كمشينا حىٌت جاكزنا بساتُت الغوطة كسلكنا 
قرية الٌتل كأيبنها إىل أماكن مهجورة ال أعرؼ أطراؼ اعبباؿ اليت يؤٌدم أيسرىا إىل 

أف أحدان يبشي إليها، فليس فيها مصيف كليس فيها نبع ماء، فما زاؿ بنا حىٌت 
أمضينا على الطريق أكثر من ساعتُت. ككاف مع الدرؾ فرس ىزيل يبشي كرأسو بُت 

 خربة يل ال - على فبارسيت أنواعان من الرياضة -رجليو فعرض علٌي أف أركبو. كأنا 
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بركوب اػبيل، فاعتذرت كمشيت، حىٌت انتهى بنا قػيبىيل الغركب إىل كادو مقفر ما 
 أحسب أف الذئاب كالثعالب تدنو منو.

فرأينا جثٌة متعٌفنة، فحصها الطبيب الشرعي كقٌرر أف صاحبها مقتوؿ. فسألت 
راد الدرؾ اؼبٌدعي: من الذم تشٌك فيو؟ فاهتم رجالن من أىل بلده اهتامان صروبان. كأ

أف يتسٌلموا األمر فقلت: دعوين أنا. فأخذتو جانبان كرظبت ُب ذىٍت خيطٌة ىي: مىن 
الذم دٌؿ كيٌل اؼبقتوؿ على مكاف جثٌتو؟ ألف اعبثٌة ليست على طريق مسلوؾ كال ُب 
مكاف ظاىر، بل ىي ُب كادو ال يصل إليو إالٌ مىن كضع اعبثٌة بيده. فشككت ُب أف 

ٍخرب 
ي
)كىو أخو القتيل( ىو الذم قتلو، كبنيت أسئليت على ىذا  يكوف ىذا اؼب

األساس كجعلت أسألو السؤاؿ عقب السؤاؿ، مل أضربو كما كانوا يصنعوف أحيانان 
كمل أمٌسو بسوء كمل أكٌجو إليو كلمة نابية، بل حصرتو حصران منطقيان ليخربين كيف 

 عرؼ أف جثٌة أخيو ملقاة ىنا؟
يدٌكف األجوبة( حىٌت هتاكل كاعًتؼ بأنو ىو  فلم سبًض نصف ساعة )كالكاتب

القاتل. ككاف ذلك أكؿ ربقيق جنائي مارستيو كقبحت فيو حبمد اهلل كتوفيقو، ٍب 
ألنٍت حٌكمت العقل قبل طرح األسئلة كمناقشة الرجاؿ. كجاءين كتاب من النيابة 

 (ِٓٔ/ْ)العاٌمة فيو شكر كتقدير أحسب أنو ال يزاؿ باقيان عندم.
، أم أهنم «إهنم يعيشوف فقراء كيبوتوف أغنياء»كانوا يقولوف عن أىل دكما قديبان:  ◙

يصرفوف نٌبهم كٌلو لألرض فال يستمتعوف استمتاع الغٌٍت دبالو، فإذا ماتوا عنها كانوا 
 (ِٗٔ/ْ)أغنياء دبا تركوا لورثتهم منها.

القصر  كنت ُب غرفيت ُب قصر اغبكومة، ككاف بُت جدارقاؿ الشيخ علي :   ◙
كالشارع حديقة ضيقة فيها أشجار تظلل الطريق، فسمعت نسوة قاعدات فيها، 

مستندات إىل جدار القصر ربت شٌباكي يتناقشن ُب أمر، فإذا كاحدة منهن ربلف 
 (َِٕ/ْ.)بالطالؽ أف الذم تقولو صواب!
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كمن طرائف اغبوادث أف الدكتور عبد الكرمي العائدم، الذم   قاؿ الشيخ علي : ◙
ف قائم اؼبقاـ يومئذ ُب دكما، أطوؿ رجل ُب دمشق. فلما حٌولنا اؼبظاىرة إىل كا

جنازة كمشينا كراءىا قرٌبٍت منو تكرمة يل كألف القاضي الشرعي يلي قائم اؼبقاـ ُب 
الدرجة، فنظرت فإذا ذركة عماميت تبلغ ثديو ال تصل إىل كتفو، فابتعدت عنو، 

و، فقرصت يده )ككاف صديقي( قرصة مؤؼبة فصار يبٌد يده يبسك بيدم ليقرٌبٍت من
 كقلت لو ىامسان: ابتعد عٍت اهلل يرضى عليك، ال تفضحٍت بُت الناس.

كلو ُب طولو أخبار عجيبة، منها أف الدكتور سعيد فٌتاح اإلماـ، كىو طبيب أسناف 
قدمي صديق للعائدم كزميلو ُب طٌب األسناف، كانت لو سيارة من سيارات الشعب 
)فولكس فاغن( ككاف يبشي هبا، فرأل الدكتور العائدم كاقفان فدعاه ليوصلو. فقاؿ 

الصغَتة، كىل تتسع يل؟ فأجابو: آخذؾ لو ضاحكان: كيف أدخل ُب ىذه السيارة 
 (ِٕٓ/ْ.)على نقلتُت!

كمن أطرؼ اغبوادث أف شابان صغَتان كاف يركب دراجة، كمل يكن ماىران بركوهبا  ◙
فصدـ زكجة ضابط فرنسي كانت سبشي معو، مل يؤًذىا كلكن أفسد ثوهبا ككشط 

طي )كىذا جلد ساقها. فأمسك بو الضابط كسألو: ما اظبك؟ قاؿ: إبراىيم السا
 ىو اسم الطبيب اؼبشهور(. فقاؿ لو: كأين تسكن؟ فأعطاه عنواف الدكتور الساطي.

كؼبٌا كصلت القضية إىل حاكم الصلح )الفرنسي( بعث يدعو الدكتور إبراىيم 
الساطي، فحضر احملاكمة ككاف يلهث كينفخ من التعب كأنو قطار الزبداين )أكرب 

ما قعد كال تقاعد(، كسألو متعٌجبان: ؼباذا قطارات األرض عمران كال يزاؿ يبشي، 
، كما الذم كقع مٍت؟ فقاؿ لو القاضي: إنك صدمت السيدة اؼبٌدعية  ديعيتي

 بدرٌاجتك. فقاؿ: بدرٌاجيت؟!
كضٌج كل من ُب احملكمة بالضحك كديىشت اؼبرأة اؼبٌدعية كزكجها. كقاؿ الدكتور 

إىل النكتة اليت كقعا فيها، كقاؿ : أٌم دراجة ربملٍت؟ فتنٌبو الضابط كزكجتو  ضاحكان 
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: إين معجب بذكاء ىذا الفىت، كإذا كاف حاضران كعٌرؼ بنفسو فإنٍت  القاضي
أساؿبو كأيسًقط الدعول عنو. فخرج من بُت الناس كقٌدـ نفسو إليو معتذران عٌما كقع 

 (ِِٖ/ْ)منو، فساؿبو كأسقط الدعول عنو.
 

ُب كلية الطٌب ُب دمشق. زبرج فيها كاف يل ابن عٌم من أكائل الذين زبرجوا  ◙
، كتنٌقل ُب البالد ٍب استقٌر ُب دكما اليت تكٌلمت عنها كأنا ـ َُِٗطبيبان سنة 

قاض هبا منذ حلقتُت. ككاف يأتيو بعض اؼبرضى من البدك النازلُت حوؽبا، فجاءه مرٌة 
ثالثة من الشٌباف بأـ ؽبم عجوز كبَتة ال تكاد تقدر على اؼبشي، ففحص عن 

رضها كعرفو. كمل يكن ُب دكما يومئذ صيدلية، ككاف هبوز لألطٌباء ُب ىذه اغباؿ م
أف يرٌكبوا ىم الدكاء كأف يبيعوه. فغلى اؼباء كرٌكب ؽبم شرابان أعٌده ؽبم، ككضعو ُب 

قاركرة كأحكم إغالقها، كدفعها إىل األكالد كقاؿ ؽبم: تأخذ منها كل ساعتُت 
 ء الدكاء.ملعقة، على أف زبٌضوىا قبل إعطا

كأخذكا أمهم كقاركرة الدكاء كانصرفوا. ككانت مٌدة العالج طبسة أياـ على أف 
يعودكا إليو بعدىا لَتل ماذا انتهت إليو حاؿ اؼبريضة، كالقاعدة عندنا ُب الشاـ أف 

العودة ؼبثل ىذا السؤاؿ ال تكٌلف اؼبريض ماالن، بل يكتفي الطبيب دبا أخذ عند 
 الفحص األكؿ.

اـ فسمع كىو ُب عيادتو صراخان من الشارع: آه، آه، آه ... كتبٌُت منو مضت األي
 صوتى العجوز اليت فحصها، فخرج ينظر.

ككانت قد كصلت كدخلت إىل العيادة، فقالت لو العجوز: آه آه يا دكتور، ما 
استفدت شيئان، لقد أىلكوين من كثرة اػبىٌض، لقد تقطٌعىت أعضائي كسبٌزقىت 

تعجبان: ماذا صنعتم هبا؟ أمل تعطوىا الدكاء ُب مواعيده؟ قالوا: مفاصلي. فسأؽبم م
بلى، أعطيناىا الدكاء كلكنها ما كانت تقبل اػبٌض كتأٌلمىت منو، فسمعنا رأيك 

كأعرضنا عن احتجاجها. قاؿ: كيلكم، ماذا عملتم هبا؟ قالوا: أمل تقل لنا ينبغي أف 
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لواجب خٌض األـ ال خٌض القاركرة! لبضها جيدان قبل أف نسقيها الدكاء؟ ظٌنوا بأف ا
ككانوا شبابان أقوياء فكاف يبسك أحدىم بيديها كاآلخر برجليها ٍب يهٌزكهنا ىزان 

كيشٌدكهنا كيدفعوهنا قبل أف تأخذ الدكاء، حىٌت ذىبوا بالبقية الباقية من قٌوهتا كمن 
 (َّْ/ْ)جىلىدىا.

ذكر اؼباضي حلو ُب األفواه كلو كاف ىذا اؼباضي مٌر اؼبذاؽ. إٌف فقده غٌلفو  ◙
بغالؼ برٌاؽ، يلمع من خالؿ الذكريات فيستهوم ؼبعانيو القلوبى الشواعر، لذلك  
كاف من أعظم فنوف الشعر العريب القدمي الوقوؼ على األطالؿ كبكاء الديار. ال 

نواس ساخران، بل يبكي زمانان كاف حيان، كما زعم أبو  يبكي الشاعر حجران مٌيتان 
 (ُُّ/ْ).يبكي قطعة من عمره كانت فبانت

كىذا ليس اظبان للممٌثل اؽبزيل اؼبعركؼ، كلكنو لقب عندنا «. غٌوار الٌطوشة» ◙
، أم ُب كل معركة، يغَت فيجعل نفسو من «طوشة»للذم ييدًخل نفسو ُب كل 

 (ُِّ/ْ)أصحاهبا كما ىو منها كال أرب لو فيها.
الشيخ حسن الشطي )الذم كاف قاضيان ُب دكما قبلي بزماف طويل( من أفقو  ◙

اغبنابلة عندنا ُب الشاـ، كلعلو أفقو من الشيخ صبيل الشطي الذم كاف مفيت 
 اغبنابلة.

مل تكن اؼبواصالت بُت دمشق كدكما على عهده ُب قضائها ميسورة كال كاف الطريق 
يارات معركفة فكاف يركب العربة ذبٌرىا اػبيوؿ، فيمضي معٌبدان موٌسعان، كمل تكن الس

 على الطريق من دكما إىل دمشق ساعتُت.
كلقد حٌدثٍت أنو كاف مرٌة منصرفان من احملكمة ُب آخر كقت الدكاـ، فأقبل عليو 
صباعة من النػَّوىر )الذين ييدعىوف ُب مصر الغىجىر( كابتدرتو امرأة منهم فقالت: يا 

نا القاضي، ا حكم بيننا. فقاؿ ؽبا: ما لك؟ قالت: ىذا زكجي كىو ال ينفق سيدى
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عليها يا رجل. كمشى القاضي ُب طريقو، فلحقىتو اؼبرأة تصيح: كم  علٌي. قاؿ: أنفق
؟ قاؿ: ربع ؾبيدم.  ييعطيٍت ُب اليـو

كمٌرت أياـ طويلة كنسي الشيخ القٌصة كلها، فجاءه نػىوىرم كمعو امرأتو كقاؿ: يا 
سيدم اصطلحنا، ارفع النفقة عٍت. قاؿ القاضي: أٌم نفقة؟ قاؿ: النفقة اليت 

فرضتىها علٌي، أنا كاهلل ال أقدر عليها كاؼبرأة ُب بييت. فسأؿ اؼبرأة فقالت: صحيح يا 
نا القاضي. قاؿ القاضي: لق د رفعتها عنك. فانصرؼ الرجل كىو يشكره كاؼبرأة سيدى

 (ِّٔ/ْ)كىي تدعو لو.

كليس فيو ما نراه ُب مصر أحيانان من أخذ العاقد منديالن أبيض قاؿ الشيخ علي :  ◙
كأمره اؼبتعاقدىين بأف يتماسكا باليدين كيغٌطي يديهما باؼبنديل، حىٌت صار الناس 

العقد، كما ىو من شركطو كال أصل لو  يظٌنوف كضع ىذا اؼبنديل األبيض من شركط
 (ّٕٔ/ْ)ُب الشرع أبدان.

كإذا أٌلف األديب كتابان أك قٌصة مل هبد الناشر، كإذا أنفق عليها من مالو مل  ◙
يشًتًىا أحد، ألف دمشق بلد يقرأ أىلو كثَتان كلكنهم ال يشًتكف! كىذه ؾبٌلة 

ال ذبد ُب دمشق أديبان أك متأٌدبان إالٌ اعًتؼ لك بأهنا خَت ؾبٌلة أيخرًجىت « الرسالة»
يعرؼ ؾبلة مثلها منذ أينشئت أكؿ مطبعة ُب مصر، كال  للناس كأف العاملى العريب مل

، كبعد «الرسالة» ليقرأ (ٖ)ذبد أديبان أك متأٌدبان أك طالبان إالٌ كىو ينتظر يـو الثالثاء
ذلك كلو ييباع من أعدادىا ُب دمشق كٌلها أقٌل من طبسمئة عدد! كإف كاف يقرأ كلَّ 

 (ّٕٗ/ْ)عدد طبسةه أك عشرة من القيرٌاء.
 
 

                                                           

 (ْٖٗ/ْ... )كنا ُب الشاـ نسٌمي األياـ: السبت، األحد، اإلثنُت، الرسالة ...  : علي قاؿ الشيخ (ٖ)
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 جلد الخامسالم
 

أقرأ كل شيء كلكن لألدب أكثر أيامي كجٌل اىتمامي، قرأت قاؿ الشيخ علي :  ◙
من كتب األدب العريب القدمي كل الذم كصلىت إليو يدم. قلت لكم من قبل إنٍت 
سردت األغاين سردان كأنا ُب أكائل اؼبدرسة اؼبتوسطة، قرأتو مرة كحدم كمرة مع رفيق 

 من كشمَت ال يكاد العمر سعيد األفغاين، الذم كاف أبوه الرجل العابد الصاّب
ًسن العربية كصار ىو اليـو اؼبرجع ُب علـو العربية كاغبيٌجة فيها، فهو اآلف يدٌرس  وبي

 (ُِّ/ٖ( ك )ُٓ/ٓ)ُب جامعة اؼبلك سعود كما أعرؼ لو ُب علمو بالنحو نظَتان.
 

 ال -فلما انصرفت إىل تدريس األدب ُب العراؽ كُب بَتكت غلب على كتابيت  ◙
األدبي اػبالص. فلما فٌكرت ُب دخوؿ القضاء  -« الرسالة»سيما ما كتبتو ُب 

كأعددت نفسي للمسابقة اليت كانت مفركضة على طالبيو تركت األدب كأىلو 
كجانبت كتبو، كعكفت عكوفان كامالن على كتب الفقو: الفقو اؼبذىيب كغَت اؼبذىيب، 

« سبل السالـ»ك « فتح البارم»ك « زاد اؼبعاد»ك « إعالـ اؼبوقٌعُت»ُب مثل كتاب 
الفقو »كالكتب اليت تبحث ُب علم اػبالؼ، كىو ما ييسٌمى اليـو ُب اعبامعات 

 )ترصبة للكلمة األجنبية(.« اؼبقارىف
ىنا كاف ابتعادم عن األدب كانقطاعي عن الكتابة، حىت لقد ظننت أين لن أعود 

 (ُٕ/ٓ)إليو أبدان.
 

ذم طالت صحبيت إياه، ُب دمشق عندما كاف يزكرىا الشيخ البشَت اإلبراىيمي ال ◙
)كما أكثر ما كاف يزكرىا( كُب عماف مرات، كُب القدس كُب بغداد. كطاؼبا خطبت 

ُب اغبفالت اليت كاف ىبطب فيها، كىو عامل طلق اللساف ناصع البياف، يتدٌفق 
 الكالـ من فيو تدفٌقان بال غبن كال زلل.
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كاحدة من القدس إىل دمشق، ككنت إىل جنب السائق  كقد كٌنا يومان معان ُب سيارة
حيث تعٌودت أف أركب دائمان )حىت إين إف ركبت داخل السيارة تونٌبت أنو دار 

رأسي كضاؽ نفىسي(. ككٌنا نتحٌدث، فتعبىت رقبيت من االلتفات إليو ألنٍت مل أكين 
رد علٌي القصيدة  أتلو بيتان من الشعر إالٌ قاؿ: إنو لفالف الشاعر من قصيدة كذا، كس

 كلها أك جٌلها.
فقلت: كيف حفظت ىذا كلو؟ قاؿ: كأخربؾ بأعجب منو، فهل ربٌب أف تسمع؟ 

أك مقاطع كثَتة « الرسالة»قلت: نعم. فراح يقرأ علٌي مقاالت يل كاملة فبٌا نيشر ُب 
منها، ما كنت أنا نفسي أحفظها. قلت: يا سيدم، الشعر فهمت ؼباذا ربفظو، 

 من مباذج األدب؟ قاؿ: ما فلماذا حفظت مقاالٌب كما ىي من ركائع القوؿ كال
 تعٌمدت حفظها، كلكٍت ال أقرأ شيئان أحٌبو كأطرب لو إالٌ علق بنفسي فحفظتو.

(ٓ/ِٓ) 
كلقد ظبعت من عٌمي الشيخ عبد القادر الطنطاكم من قدمي قاؿ الشيخ علي :  ◙

 (ّٓ/ٓ)خربان ما حٌققتو كال توثٌقت منو، ىو أف أصل أسرتنا من اعبزائر.
 

أكثر ما أكتب أكتبو عندما أضطجع ُب الفراش كقد أرخى علي : قاؿ الشيخ  ◙
النعاس جسمي كأغلق أجفاين، ىنالك يتيٌقظ الفكر كينطلق، فأشعل النور ألدٌكف 
فكرة عرضت يل، فإذا نفدىت أطفأتو كسبٌددت ألناـ، فتأٌب فكرة أخرل فأعود إىل 

لشاطئ، موجة بعد موجة، النور فأشعلو. تأتيٍت األفكار مثلما تيقًبل األمواج على ا
 (ٗٔ/ٓ.) كإذا توالت علٌي كتعاقبت طار النـو من عيٍت

 من ىم ُب منزلة مشاىبنا من أىل فلسطُت الشيخ سعيدقاؿ الشيخ علي :  ◙
، كحسن «اؼبيزاف»الكرمي، العامل األديب كأكالده كلهم أدباء: أضبد شاكر صاحب 

كعبد الغٍت  -ؿ على قوؿ كصاحب كتاب قو  - الكرمي الذم كاف ُب إذاعة لندف
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كعبد الكرمي )أبو سلمى(، كنبا رفيقام ُب مكتب عنرب. كالشيخ عبد اهلل العلمي 
 (ٖٖ/ٓ)كأكالده كلهم أطباء كىم إخواننا.

 

« اإلسالـ الصحيح»كتابو    - (ٗ)النشاشييب - كؼبٌا أصدر قاؿ الشيخ علي : ◙
)ككأنو كاف موٌجهان ضٌد آؿ اغبسيٍت، ًلما كاف بُت األسرتُت من النزاع( كجدت فيو 
ما ال يوافق اإلسالـ الصحيح، فنقدتو نقدان قاسيان جدان على طريقتنا ُب تلك األياـ، 

 اتٌباعان ؼبذىب شيخىي األدب الرافعي كالعٌقاد. ٍب ندمت على اتباع ىذا األسلوب،
عند فؤاد حبيش. ٍب « اؼبكشوؼ»الرٌد ُب ؾبٌلة  كندمت مرة أخرل ألنٍت نشرت

ٌة.  (ٖٖ/ٓ)انقشعىت ىذه الغمامة كعاد الصفاء كرأيت فيو مزايا صبى
 

ؼبٌا ذىبت إىل  - كما حٌدثتكم -مررت بفلسطُت أٌكؿ مرة  قاؿ الشيخ علي : ◙
فزرت مع رفيقنا  ـُِٗٗ، ككقفت هبا ُب سفرٌب الثانية سنة ـ ُِٖٗمصر سنة 

حساـ الدين القدسي )ناشر الكتب اؼبعركؼ الذم زبرٌج قبلنا ُب كلية اغبقوؽ ُب 
دمشق كلكٌنو مل يشتغل قاضيان كال ؿباميان، بل آثر االشتغاؿ بتحقيق الكتب 

كنشرىا، كالذم نشره منها يبأل خزانة كاملة( زرت معو أكثر مدف فلسطُت كقابلت 
لشيخ اػبالدم الذم زرناه ُب القدس، كىو صاحب صباعة من أعياهنا، منهم ا

كخالصة أظباء كتبها كمؤلٌفيها  -اؼبعركفة باؼبكتبة اػبالدية  - اؼبكتبة الكبَتة ُب داره
كاؼبخطوطات كأمكنة كجودىا ُب ذىنو، فكأٌف الذم استوعبو ذىنو عن الكتب 

ىاب عزاـ مكتبة أخرل بل مكتبات ؾبموعة، كىذا الذم دىش منو الدكتور عبد الو 
 (ُٗ/ٓ)مقاالت كثَتة.« الرسالة»ُب  رضبو اهلل، حىت كتب عن ؾبالسو

، أٌما اليهودية فتأكل من «ذبوع اغبيرٌة كال تأكل بثديىيها»العرب تقوؿ ُب أمثاؽبا:  ◙
غَت أف ذبوع بكل عضو فيها. كيأٌب مىن ديدنو التقليدي على طريقة القركد، كاألخذ 

                                                           

رضبو اهلل، كقد سهرنا معو ُب الفندؽ )الكونتيننتاؿ( كفارقناه  (النشاشييب) ككٌنا ُب مصر يـو تيوُبٌ : قاؿ الشيخ علي  (ٗ)
 (ٖٗ/ٓ)كىو حٌي ميعاَب، فلما أصبحنا بلغىنا نبأ كفاتو، كحيدان إذ مل يكن لو زكج كال كلد.
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اليهود، فيدعو أف قبعل ُب جيشنا نساء ؾبندات  بكل جديد كلو كاف شران مصدره
 كأف نعٌلمهٌن فنوف القتاؿ!

 ؼباذا كوبكم؟ ؼباذا؟! ؼباذا كالشباب يبلؤكف القهوات كيزدضبوف على أبواب السينمات
، فلماذا قبٌند البنات؟ ىل عندكم من دليل فتيبديكه لنا أـ ىو اتٌباع سنن الفيٌساؽ 

كيا ليتو كاف جيحران ساؼبان، كلكنو جحر ضٌب حىت ُب الدخوؿ إىل جحر الضٌب؟ 
 (ٓٗ/ٓ).خىًرب كما جاء ُب اؼبأثورات

 

نا لساف ككاف أشٌق ما مٌر علينا أنا كالشيخ أؾبد بعد رجوع الصواؼ جهلي  ◙
اإلنكليز. كلغةي التخاطب حيثما زرنا ىي اإلنكليزية، كىي لغة عرجاء مقطوعة 

كىمة  النسب، تأٌب ُب الًتتيب كاؼبنزلة خامسة بُت لغات األمم، ليس فيها قواعد ؿبي
، ليست مثل العربية ُب شرىؼ نسبها كمتانة سببها )السبب: (َُ)كال ضوابط مطٌردة

ازينها كحيسن اشتقاقها. العربية ىي اللغة األكىل اليت اغببل( كثبات أصوؽبا كضبط مو 
مل يعرؼ تاريخ اللغات مولدىا ألف مولدىا أقدـ من مولد التاريخ، كمل يدرؾ 

 (ُُِ/ٓ)طفولتها ألنو ما رآىا إالٌ شابٌة مكتملة الشباب.

.  حينما كصل كراتشيقاؿ الشيخ علي : متحدثان عن مًتجم أيٌب لو كي يًتجم لو  ◙
فلما كصل سٌلم كسٌلمت كقاؿ: عريب؟ قلت: نعم. فأقبل علٌي لشيخ علي : فقاؿ ا

الذم ييقًبل عليو اؽبنود فأزعجٍت « التانبوؿ»عناقان كتقبيالن، كمشمت منو رائحة ىذا 
 من ذلك تقبيلو كعناقو.

                                                           

كفهمت أهنا لغة ظباعية، ال تكاد تضبطها قاعدة كال يبسكها قياس، ففيها حركؼ تيكتىب كال : قاؿ الشيخ علي  (َُ)
ركؼ تيقرىأ كىي غَت مكتوبة، كحركؼ تيقرأ تارة على صورة كتيقرأ ىي نفسها تارة أخرل على صورة غَتىا؛ أم أف تيقرأ كح

الناس كلهم يتعلموف الكتابة ليقرؤكا قراءة صحيحة، كاإلنكليز يتعلموف القراءة الصحيحة ليعرفوا كيف يكتبوف! كىذا ىو 
 ا« الدكر كالتسلسل»

ي
 (ّّٕ/ٔ.) حاؿلذم عٌده العقالء من باب اؼب
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ٍب بدأ اغبوار. فقاؿ: ما اظبي؟ قلت: ال أدرم ما اظبك. قاؿ: ال ال، اسم أنت. 
لي. قاؿ: اسم أيب؟ قلت: عدنا إىل ما قبونا منو. ما الذم فقلت: اظبي أنا ع

يدريٍت ما اسم أبيك؟ قاؿ: أيب أنت، أيب أنت. قلت: اهلل ىبرب بيتك، أنا أبوؾ؟ 
قاؿ: ال ال، اسم أيب، اسم أيب أنت. ففهمت أنو يريد اسم أيب أنا كلكنو أخطأ ُب 

 (ُِّ/ٓ.)الضمائر ... كأكثر أخطائنا من علل الضمائر!

الفتح األفغاين، حُت استعاد السلطاف ؿبمود الغزنوم ما فتح ابن القاسم، ٍب حاز  ◙
من اؽبند ما مل وبىيٍزه قبلو فاتح. ٍب الفتح اؼبغويل، فتح بابر كأحفاده الذين ملكوا اؽبند  

الذم كفر ُب آخر عمره كأكره الناس على « أكرب»كلها، ككاف منهم اإلمرباطور 
ان ما أنزؿ اهلل بو من سلطاف، فمحا اهلل ىذا الدينى اؼبلٌفق الكفر، كلٌفق دينان جديد

اعبديد كبقي اإلسالـ إىل يـو القيامة. ككاف من أحفاده شاه جيهاف، أحد أعظم 
«. تاج ؿبل»البٌنائُت من اؼبلوؾ، الذم ترؾ أصبل أثر عمراين على كجو األرض ىو 

ند ما مل يبلكو أحد، الذم ملك من اؽب« أكرانك زيب»ٍب جاء منهم اؼبلك الصاّب 
كالذم صبع اغبـز كالعـز كالتقى كالصالح كالعلم كاألدب، ككاف خطٌاطان ال هباريو إالٌ  

كبار اػبطٌاطُت، ذلك الذم ال أعرؼ بعد اػبلفاء الراشدين كبعد عمر بن عبد 
نور الدين كصالح الدين كأمثاؽبم من اؼبلوؾ الصاغبُت الكبار من ىو  العزيز، كبعد

 .أصلح منو
كذلك اغبٌب اػبالص كذلك الوفاء العجيب « تاج ؿبل»كمىن أراد أف يعرؼ قٌصة 

الذم ضبلو شاه جيهاف لزكجتو احملبوبة اعبميلة اليت ماتت ُب شباهبا كُب فتنتها 
، كمن أراد خرب أكرانك زيب )ىذا اؼبلك الصاّب( كجد ذلك ُب  «فبتاز ؿبل»كصباؽبا 
 (ُِٔ/ٓ.) «رجاؿ من التاريخ»كتايب 

 

أعجب منو أشٌد العجب حُت :  األستاذ إسعاؼ النشاشييب :قاؿ الشيخ علي  ◙
يستشهد على صٌحة كلمة بعبارة كردت خالؿ كتاب أك رسالة لبعض البلغاء: كيف 
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كصل إليها؟ ككيف صبعها كما أخذىا من ميعجىم مرتب على اغبركؼ؟ أكاف قد 
كضعها بيده فاستخرجها حُت أرادىا؟ كلو أنو كضعها بيده فلردبا نسي مكاهنا. أـ  

كاف يفهرس كتبو كلها؟ كأنا أعلم أنو ؼبٌا كاف ُب مصر مل تكن مكتبتو معو بل  
نو؟ لعٌل عند األستاذ أكـر كانت ُب فلسطُت. أـ كاف يستوعب ذلك كلو ُب ذى

 (ُِٓ/ٓ)زعيًت اعبواب أك بعض اعبواب.
 

إالٌ ألهنا تبلغ بنا الغاية اليت نريد كتوصلنا إىل اؼبقصود، فإف مل  (بالغة)ظبيِّيت ما  ◙
 (َُٔ/ٓ)تكن لنا غاية معركفة كاف الكالـ جملٌرد الكالـ.

 

«. اؼبشيىخة»كأنا أكره اؼبتزٌمتُت الذين يتكٌلموف اعبٌد دائمان أك وبرصوف على  ◙
كاؼبشيىخة غَت العلم كغَت التدريس كالتهذيب، فمىن شاء أف يعرؼ ما ىي فلَتجع 

كأنا قد أصرب على اعًبٌد احملض نصف «. صناعة اؼبشيىخة»إىل مقالة يل قديبة عنواهنا 
رًجٍت من ثقل ساعة، ٍب أيفًسده بنكتة ذبيء ع فوان أك مالحظة تيضًحك مىن حويل كزبي

 (َُٕ/ٓ)ىذا اعًبٌد.
 

كمن طرائف أخبار الشهادات كمن ظرائفها أنو ذىب إىل مصر ُب تلك السنة  ◙
( اثناف من رفاقنا كل منهما عامًل، بل ىو مرجع ُب ـُْٕٗاليت أقمتها فيها )سنة 

قيو كاألستاذ سعيد األفغاين العلم الذم انقطع إليو، الشيخ مصطفى الزرقا الف
النحوم، ذىبا ليأخذا شهادة رظبية وبتاجاف إليها ألف القانوف ال ينصف إالٌ من 
وبملها، على طريقة الفرنسيُت. كلقد كنت أحفظ قديبان أنك إذا قلت للفرنسي: 

ما ىي معلوماتو؟ كاألمريكي  ىذا عامًل، قاؿ: ما ىي شهاداتو؟ كاإلنكليزم يقوؿ:
 (َُٖ/ٓ)ي أعمالو؟ كلست أدرم مدل صٌحة ىذا القوؿ.يقوؿ: ما ى

 

كيل مع سيد قطب رضبة اهلل عليو تاريخ طويل: كنت معو ُب دار العلـو سنة  ◙
)إف صدقت الذاكرة(، كلكٍت نسيت ذلك كنسيىو. ٍب عاركتو فيمىن عاركو  ـُِٖٗ
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قليب، شتمتو ُب معركة العٌقاد كالرافعي، ككاف يومئذ أكرهى الناس إيٌل كأبغضىهم إىل 
( فلسطُت اظبو )نسيت اآلف اظبو كشتمٍت كأنكرتو كأنكرين، حىت جاء أخ من

فكتب ُب الرسالة يعجب مٌنا فيقوؿ: أتتناكىراف كلقد كنتما معان، ككنت معكما ُب 
، ُب فصل كاحد؟  دار العلـو

عند األستاذ الزيات، فدخل « الرسالة»ٍب كانت اؼبفاجأة يل أين كنت يومان ُب دار 
جل رأيتو دقيق العود أظبر اللوف ىادئ الطبع ساكن اعبوارح، يكاد يكوف خافت ر 

الصوت قليل الكالـ. فسٌلمت عليو سالـى مىن ال يعرؼ اآلخر، فضحك الزيات 
 (َّٔ/ٖك ) (ُْٖ/ٓ) . كقاؿ: أال تعرؼ خصمك سيد قطب؟

 كسيموت كل طاغية جٌبار كيبشي على طريق من سبقو. ما بقيىت الدنيا ألحد ◙
قبلو حىت تبقى لو. بل إف األظباء اليت كربت حىت مشىت على كل لساف كدخلىت  
وَّؼ بو األكالد كالبعبع كالعفريت كالغوؿ، لقد نيسيت  كٌل أذف كصار منها ما ىبي

 ىذه األظباء!
كنت مرة مع بعض العواـ فجرل ذكر ستالُت، فسألت أحدىم: أال تعرؼ ستالُت؟ 

 .أستاذ أستعمل األسربين، ال أعرؼ الستالُتفخجل من جهلو ٍب قاؿ: أنا يا 
(ٓ/ُّٗ)  

كم عدد الذين يعرفوف من القيرٌاء تاريخى القرامطة؟ القرامطة الذين احتٌلوا مٌكة،  ◙
كأقىٌضوا جانب الدكلة العباسية، كعاثوا ُب األرض فسادان، ككانوا شٌر قىبيل انتسب 

النعاج كىم يطوفوف حوؿ البيت، زكران إىل بٍت آدـ. الذين ذحبوا اغبيٌجاج ذبح 
أىي  كاقتلعوا اغبجر األسود كأخذكه معهم إىل ىىجىر. كلست أعرؼ ما ىجر:

القطيف أـ البحرين؟ كال يضٌرين أالٌ أعرؼ ما ىىجىر بعد أف أباد اهلل ذلك الصنف 
 (ُّٗ/ٓ)الفاسد من البشر.
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كا صاغرين دبخزف صغَت، بديٌكاف جاؤ   -للهند  - بدأ االستعمار اإلنكليزم ◙
يستأذنوف إمرباطور اؽبند اؼبسلم بافتتاحها! فما زالت ىذه الدكاف تٌتسع، كتٌتسع، 

كتٌتسع، حىت كصلىت جدراهنا إىل حدكد اؽبند فإذا البالد كلها قد دخلت 
 (ِّٔ/ٓ)فيها.

 

 (ِِٕ/ٓ)«.أرض األطهار»أما اؼبعٌت اغبرُب لكلمة باكستاف فهو  ◙
 

 (ِٕٓ/ٓ)كما يقوؿ الناس.  (دؽبي)كما كتبتي ال   (دىلي) -مدينة  -إهنا  ◙
 

 األستاذ العٌقاد مل يكن يومان شاعران مطبوعان إالٌ عند من طبع اهلل على ذكقو. ◙
 اغباشية( ِٕٖ/ٓ)

كجاءت مرة ككيلةي ثانوية البنات إىل اؼبدرسة سافرة، فأغلقىت دمشق كلها حوانيتىها  ◙
كخرج أىلوىا ؿبتٌجُت متظاىرين، حىت رٌكعوا اغبكومة فأمرهتا باغبجاب كأكقعىت 
عليها العقاب، مع أهنا مل تكشف إالٌ كجهها، كمع أف أباىا كاف كزيران كعاًلمان 

 (ُِٗ/ٓ)جليالن ككاف أستاذان لنا.
 

ككتبت قٌصة زبيلتها يتوٌىم من يقرؤىا أهنا كاقعة، على طريقة  :قاؿ الشيخ علي  ◙
األستاذ زكي مبارؾ ؼبٌا كاف ىبًتع ؾبالس لطو حسُت كأضبد أمُت يقٌوؽبما فيها ما مل 

 (َّٓ/ٓ)يقوال كيضع على لسانيهما ما شاء ىو من أقواؿ.
 

كاؼبؤرٌخ ال ييقاؿ لو: أحسنت فيما قلت أك أسأت، كلكن ييقاؿ: صدقت فيو أك   ◙
 (ِّٗ/ٓ).كذبت

 

كقع ُب أكؿ االحتالؿ أف كيلِّف معلم نصراين ُب بَتكت  :قاؿ الشيخ علي  ◙
بتدريس السَتة كتاريخ الصحابة. ككاف مفيت بَتكت )إف صٌح ما أذكر( الشيخ 

مصطفى قبا رضبة اهلل عليو، فذىب إىل اؼبفوضية كطلب مقابلة اؼبفوض السامي، 
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ابان مسلمان فلما دخل عليو رٌحب بو كسأؿ الًتصباف عٌما يريده فقاؿ لو: إف عندم ش
مطٌلعان على ديانتكم كعلى تاريخ كنيستكم كًسَتى ًقٌديسيكم، فأنا أطلب منكم أف 

 ذبعلوه معٌلمان ُب اؼبدارس اؼبسيحية الكىنىسية ليدٌرس أبناء النصارل.
فعجب اؼبفوض السامي كسأؿ الًتصباف: ىل الشيخ هبٌد أـ ىو يبزح؟ فقاؿ الشيخ: 

ؼبفوض: كيف تريد أف نسٌلم أبناء النصارل إىل إنٍت أطلب ذلك جادان. فقاؿ لو ا
معٌلم ال يؤمن بدينهم؟ فقاؿ اؼبفيت: ىذا ما جئت من أجلو؛ جئت ألسأؿ: كيف 

ترضوف أف نسٌلم أبناءنا إىل معلم يعلمهم ديننا كليس دينو من ديننا كيكفر دبا نؤمن 
 (ّّٗ/ٓ.)بو؟

 

كاليازجيُت   البياف فيهمنصارل كفصحاءىم كأىل كألف أعالـ ال :قاؿ الشيخ علي  ◙
كالبستانيُت كفارس اػبورم كبشارة اػبورم الشاعر كأمثاؽبم، ما بلغوا ىذه اؼبنزلة ُب 

تقصر دكهنا اؽبمم إالٌ ألهنم درسوا القرآف كاغبديث كأخذكا من بياهنما.  األدب اليت
كما ضٌر األستاذ فارس بك أنو مطٌلع على الثقافة اإلسالمية أكثر من كثَت من 

 (ّّٔ/ٓ)لها، بل نفعو ذلك كزاده رفعة بُت الناس.أى
 

فىر ُب اعببل لصيد الوحوش.ك :  فبلغ السيل الزُّىب ◙  الٌزىب صبع زيبٍية، كىي اغبفرة ربي
(ٓ/ّٔٓ) 
 

 (َِٕ/ٕك ) (ّٕٓ/ٓ)ىي قربس ال قربص.:  قربس (دكلة)  ◙
 

كالوطن جامعان ، هبعلوف الدين مفرِّقان «الدين هلل كالوطن للجميع»منها قوؽبم ك  ◙
كالدينى فرعان كالوطن أصالن. مع أف الدين هلل، ىو يشرعو كىو ينزلو: }أال هلًل الديني 
{، }كيكيوفى الديني هلًل{. كالدين لنا أيضان يهدينا كيدلٌنا: }اليوـى أكملتي  اػبالصي

 لكم دينىكيٍم{، }أتعٌلموفى اهللى بديًنكيم؟{.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





55 
 

 اغبجارة كال السهل كال اعببل، كلكن كطن كالوطن ُب نظر اإلسالـ ليس الًتاب كال
اؼبسلم حيث تسود أحكاـ اإلسالـ: }إٌف الذينى تػىوىفٌاىيمي اؼبالًئكةي ظاؼبي أنفًسًهٍم، 

قالوا: فيمى كنتم؟ قالوا: كٌنا ميستضعىفُتى ُب األرًض. قالوا: أمل تكٍن أرضي اهلًل كاسعةن 
اسة كفصل الدين عن العلم، كمنها قوؽبم بفصل الدين عن السيفتهاجركا فيها؟{.

يًتصبوف ىذا الكالـ عن غَتنا كيرٌددكنو ترديد الببغاكات، كال يعرفوف ماذا يريد 
أصحاب ىذا الكالـ بالدين. الدين عندىم ىو ما وبٌدد صلة اإلنساف باهلل، أم أف 
الدين ىو العبادات عندنا، كالعبادات )أم الصالة كالصياـ( ال تدخل ُب السياسة 

ل السياسة فيها. كلكن اإلسالـ ليس عبادات فقط؛ اإلسالـ فيو العبادات كال تدخ
كفيو اؼبعامالت، كفيو اؼبناكحات كفيو العقوبات، كفيو اغبقوؽ الدكلية العامة 

، كفيو األخالؽ كقواعد السلوؾ. فإذا مل نيدًخل السياسة ُب صالتنا  كاػباصة
ربنا اليت أنزؽبا علينا ُب قرآننا؟  كصيامنا فهل نستطيع أالٌ نيدًخل ُب سياستنا آيات

ىل نستطيع أف كبذؼ من سورة براءة أك األنفاؿ اآليات اليت توٌجو سياستنا 
 (ّٓٗ/ٓ.)الدكلية؟
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 المجلد السادس
 

ككتب يل الفقيو اغبنبلي الكبَت الشيخ حسن الشطي، كىو  :قاؿ الشيخ علي  ◙
ـى االستسقاء ُب مذىب اإلماـ أعلم من مفيت اغبنابلة قريبو الشيخ صبيل،  أحكا

العٌقاد خبطٌو )كما كتبو أمامي  أضبد، ككتب يل فقيو الشافعية ُب الشاـ الشيخ صاّب
اآلف( عن أحكامها ُب اؼبذىب الشافعي. ككاف عندنا صباعة من أىل اغبديث ال 
يأخذكف إالٌ ما صٌح منو، فطلبت من صديقنا الشيخ ناصر األلباين فكتب يل ما 

 (ِٖ/ٔ)ن األحاديث ُب أحكامها، ككرقتو خبطٌو أمامي اآلف.كرد م

كاف يذبح العصافَت ُب يـو  لقد قرأت كأنا صغَت ُب كتاب اؼبدرسة أف صيادان  ◙
قلبو كانسياب دمعو؟ قاؿ: ال تنظر  بارد كيبكي، فقاؿ عصفور لرفيقو: أما ترل رًقٌة
 (ٕٔ/ٔ)إىل عينو اليت تدمع كلكن إىل يده كما تصنع!

 

 كصلت بانكوؾ عاصمة سياـ )اليت ديعيت اآلف تايالند( :قاؿ الشيخ علي  ◙
(.ٔ/ُِٓ) 
 (ُِٕ/ٔ.)، أم ميناء األسد(«سنغا بورا»حىت إذا اقًتبنا من سنغافورة )كأصلها  ◙
 

  «بالفتٌوات»اغبارة، الذين ييدعى أمثاؽبم ُب مصر « زكرتية» ◙
 « القبضايات»كُب لبناف 

 (ُّٔ/ٔ)«.أبو جاسم لر»كُب العراؽ 
 

من  والثانيمىن ريزؽ البنات،  ألولككذلك جعل اهلل الناس أصنافان؛ فالصنف ا ◙
. فلَتضى كلٌّ دبا من كاف عقيمان  والرابعكبنات، من ريزؽ بنُت  والثالثريزؽ البنُت، 

قيسم لو، فاهلل إف أعطى غَتؾ ُب ىذا الباب أكثر فبٌا أعطاؾ فإنو يٌدخر لك 
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كمىن مل هبد العوض ُب الدنيا كجده ُب اآلخرة، كاآلخرة ىي الًعوىض من باب آخر، 
 (ُْٖ/ٔ) األبقى.

 . ت ُب الشوارع مقياس أعصاب األممكاػبناقا ◙
ثانية فقط ٍب يكوف سٌل  ففي بغداد تبدأ اػبناقة فيكوف للسٌب كالشتم عشركف

 . اػبناجر
  . يكوف اللطم كاللكم كضرب الكراسي كُب دمشق يستغرؽ السب دقيقتُت ٍب

  . التهديد نصف ساعة ٍب ال يكوف شيءكُب القاىرة يستمٌر السٌب ك 
خالية من ألفاظ  -كما بدا يل-كُب أندكنيسيا ال يكوف سٌب أبدان، ألف لغتهم 

 (ُِٗ/ٔ.) السٌب!
 

 . فقال :للجريدةكان الشيخ علي يسجل حلقات ىذه الذكريات ويرسلها 
ُب شريط أرسلو إىل اعبريدة، فيطبعو كلدم الكرمي  - على عادٌب -كسٌجلتها  ◙

السيد طاىر أبو بكر )كىو أمهر من عرفت فبٌن يعمل على الطابعة، أم اآللة 
الكاتبة( كمبتي بعد موىن من الليل )أم بعد نصف الليل( كأنا مطمئٌن إىل أف 

ق، فإذا ىو الشريط ميعىٌد جاىز. فلما أصبحتي أدرتو فلم يىدير، كاستنطقتيو فلم ينط
قد انقطع كذبٌمع ُب داخل العلبة )أم الكاسيت(، فصنعتي ما صنع القرد الذم قٌلد 

فعلق ذنىبو ُب شٌق اػبشبة؛ ذلك أين حاكلت فتح « كليلة كدمنة»النجار ُب كتاب 
العلبة، فظهر الشريط كانفلت، كإذا ىو شريط طويل جدان مل أستطع أف أعيد لٌفو، 

رجعو إىل مكانو. فكنت كالذم زعموا أنو أخرج العفاريت كلو أعدتيو مل أقدر أف أ
 .م كأراد أف ييعيدىا فما عادت من القمق

كبعد أف أعدتي كتابة اغبلقة مرٌة ثانية جاء ابن بنيت اؼبهندس ؾباىد ديرانية فأعاد 
العفاريت إىل القمقم كأرجع الشريط كما كاف حىت جعلو ينطق، فصار عندم 

 (ُِٕ/ٔ)اغبلقة الواحدة. نسختاف ـبتلفتاف من ىذه
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 بركة الوقت .
بان قاؿ الشيخ علي :  ◙ لبثتي ُب ؿبكمة دمشق عشر سنُت، من يـو جئتها منتدى

إىل أف فارقتها صاعدان منها إىل ؿبكمة  ـُّْٗإليها كأنا قاضو ُب دكما ُب سنة 
. كما كانت ىذه األياـ خالصة ؽبا كحدىا، بل كنت أعمل ـ ُّٓٗالنقض سنة 

أعماالن سيعجب مٍت اآلف من سيقرأ الذم سأكتبو )صادقان( عنها كيقوؿ:  معها 
كاف عندم كل يـو ثالثوف قضية  كيف كاف يتسع كقيت ؽبا كتقول طاقيت عليها؟

)أم دعول(، أظبع مرافعاهتا كأحكم فيها، كأيشًرؼ على ؾبالس التحكيم، كأعمل 
اجمللس األعلى للكلٌيات رئيسان لثالثة ؾبالس: ؾبلس األكقاؼ، كؾبلس األيتاـ، ك 

الشرعية ُب سوريا اليت تتبع كزارة األكقاؼ. كأيلقي دركسان ُب الكٌلية الشرعية ُب 
دمشق، كُب الثانوية األكىل للبنُت كالثانوية األكىل للبنات، كأخطب اعبمعة ُب جامع 
اؼبرابط أك ُب مسجد اعبامعة، كأحاضر ُب النوادم كاعبمعيات، كأحٌدث من إذاعة 

ق )كأنا أقدىـ ؿبٌدث يسمعو الناس، مٌر علٌي اآلف أكثر من طبسُت سنة كأنا دمش
« النصر»أحٌدث ما انقطعتي عن اغبديث(، كأكتب كل يـو كلمة صغَتة ُب جريدة 

عند الصديق نصوح بابيل. كلمة صغَتة كلكنها كصغر « األياـ»أكالن ٍب ُب جريدة 
 ُب تدمَت الباطل.القنبلة اليدكية، ؽبا مثل دكيٌها كمثل أثرىا 

كنت أصنع ىذا كلو، ٍب أجد كقتان أجلس فيو ُب اؼبكتبة العربية عند األستاذ 
الصديق الشاعر أضبد عبيد، أك ُب اؼبدرسة األمينية عند الشيخ شريف اػبطيب، أك 

ُب البيوت اليت أعتادىا كأكاظب على زيارهتا، كدار شيخنا الشيخ هبجة البيطار 
ا: ؿبمد كرد علي كفارس اػبورم كعٌز الدين التٌنوخي كالدكتور كدكر أساتذتنا كإخوانن

ضبدم اػبيٌاط كالشيخ عبد القادر العاين كالشيخ ياسُت عىرىفة كالشيخ عبد القادر 
 (ِّٗ/ٔ)اؼببارؾ كالشيخ عبدالقادر اؼبغريب، كبيوت أمثاؽبم.
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 . من ِعَللنا المزمنة
باب مغلق يأٌب كل منٌا يدفعو فال ينفتح، فيدعو كيقعد، كيأٌب غَته فيجٌرب  ◙

 (ِْٓ/ٔ)كحده، كلو دفعناه صبيعان دفعة كاحدة النفتح لنا.
 
تىنٌبهوا فإف كل كلمة تيلقى ُب أذف الطفل ككل بذرة عقيدة تيغرس ُب قلبو سيكوف  ◙

ؽبا أثر ظاىر ُب ميقبل أيامو، ُب دينو كُب خلقو كُب سلوكو. لقد طاؼبا قلت كأعدت 
ككٌررت القوؿ: إف بذكر اػبَت كالشٌر كاإليباف كالكفر تيغرىس ُب نفوس األطفاؿ ُب 

 (َِٖ/ٔ.)  من أعمارىم، فاهللى اهللى ُب أطفالكمالسنوات اػبمس أك الست األكىل
 

ىػ جاء ذكر ُّْٖؼبٌا جئت مٌكة أدٌرس ُب كلٌية الًتبية سنة قاؿ الشيخ علي :  ◙
مسألة فقهية ذكرتي فيها اغبكم ُب مذىب اإلماـ أضبد، فقاـ أحد الطاٌلب يرٌد 

. فأ طىلتي علي بأدب بأف اؼبذىب ليس على ىذا كأف اؼبسألة ليست كما ذكرتي
: لقد درستى اثنيت عشرة سنة حىت كصلت اعبامعة كأنت ال  لساين عليو كقلت لو

تعرؼ اغبكم ُب اؼبذىب الذم يبشي عليو أكثر الناس ُب ىذه البالد ... ككالمان 
من أمثاؿ ىذا، ما كاف يل حٌق فيو كما كاف بيدم مسوٌغ لو، كىو ساكت ال 

يب.  هبي
فلما رجعت إىل الدار فتحت كتب الفقو اغبنبلي، فإذا اؼبسألة كما قاؿ الطالب ال  

كما قلت أنا. أفتدركف ماذا صنعت؟ جئت ُب الغد فقلت للطالب: أنا أعتذر 
إليك، لقد كنت أنا اؼبخطئ كأنت اؼبصيب، كأعتذر إليك مرٌة أخرل ألنك كنت 

 (ِٖٗ/ٔ)ب من العلماء، فساؿبٍت.مهٌذبان كألنٍت مل أكن ُب التهذيب على ما ييطلى 
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 المجلد السابع
 

يط  ◙ صيهم العٌد، ألٌفوا مؤلٌفات ال وبي كلقد ظهر ُب ىذه القركف الثالثة علماء ال وبي
من ىو أكثق ُب الفقو  - على أغلب الظنٌ  -هبا اغبصر، كمل يكن ُب ىؤالء صبيعان 

ؼبؤلٌفاتو أف تكوف أكثر الكتب كأنفذ فيو فكران من ابن عابدين، الذم كتب اهلل 
فتُت ُب اؼبذىب اغبنفي 

ي
ذيوعان كأعٌمها نفعان، كأف تكوف حاشيتو اؼبشهورة عمدةى اؼب

من أكثر من مئة سنة، ال يضارعها ُب ربقيق مسائلها كُب إقباؿ الناس عليها كتابه 
من كتب الفقهاء اؼبتأخرين ُب اؼبذىب اغبنفي، على بعض العيجمة ُب أسلوهبا 

للسَّرىٍخًسٌي  «اؼببسوط»عده عن األسلوب العريب النٌَت الذم ذبدكف مثالو ُب كتاب كبي 
 لإلماـ الشافعي.« األـ»اغبنفي أك ُب كتاب 

أنو قرأ اغباشية كأقرأىا أكثر من ثالثُت مرة.  -أم ابن عابدين  -كقد ظبعتي منو 
 (ِّ،ِْ/ٕ.) كاغباشية ُب طبس ؾبٌلدات كبَتة

 

 الٌنص، الذم كانت لو مكتبة خاٌصة تػيعىٌد من أكرب اؼبكتبات ُبالشيخ شريف  ◙
دمشق أكدت هبا نَتاف الفرنسيُت ؼبٌا ضربوا الشاـ أياـ الثورة السورية. كقد ظبعت أنو 

 (ِٓ/ٕ)أكثرىا. - رضبو اهلل -جٌدد 
 

إف األمة اػباملة صٌف من األصفار. ما قيمة صٌف من األصفار؟ كلكن إٍف بعث  ◙
مؤمنان صادؽ اإليباف داعيان إىل اهلل خبَتان بأساليب ىذه الدعوة، « كاحدان »اهلل ؽبا 

صار صٌف األصفار مع الواحد مئة مليوف، كالتاريخ مليء بالشواىد على ما 
 (ُّ/ٕ).أقوؿ

 

كاف نادرة ُب  أدركو كىو الًتكزم الشنقيطي الذمكمنهم رجل ظبعت عنو كمل  ◙
 حفظ الشعر، حىت لقد طيبعت دكاكين كاملة مقابىلةن على ما ربويو ذاكرتو العجيبة.

(ٕ/ّٓ) 
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كقبل أف أنقل لكم طرفان من ىذه األقواؿ أركم لكم كلمة قيلت من قدمي ُب   ◙
تعٌلم العقل كتب اعباحظ، كأحسب أف قائلها ابن العميد، ىي "أف كتب اعباحظ 

أكالن كاألدب ثانيان". كأنا أستعَت اليـو ىذه الكلمة ألقوؿ إف ىذه األقواؿ كأمثاؽبا 
للشعراين ك « الطبقات الكربل»اليت تفيض هبا الكتب اؼبنسوبة إىل الصوفية )كػ 

الفتوحات »للشيخ السنوسي الكبَت ك « السلسل اؼبعُت ُب الطرائق األربعُت»
بن عريب(، ىذه الكتب تورث اعبنوف أكالن كالكفر ال« الفصوص»ك « اؼبٌكية
 (ّٕ/ٕ)ثانيان.

 

إف الشعوب اإلسالمية ال تنقاد للزعيم السياسي مثلما تنقاد للعامًل الدٌين، كلو أف  ◙
لو كعملوا لو كحده ؼبا استطاع أحد أف  العلماء صبيعان راقبوا اهلل كأخلصوا النية

على الصدارة، كلبقي األمر ُب أيديهم، كؼبا كثقت  ينازعهم القيادة أك أف يزاضبهم
الشعوب إالٌ هبم كما ظبعت إالٌ منهم، كلغدكا ىم اؼبرجع ؽبم، ال رأمى ألحد مع 

 (ْٓ/ٕ) رأيهم كال منزلةى ألحد فوؽ منزلتهم.

ككاف علماؤنا يفٌرقوف بُت العلم كاألدب، فالعلم زبصُّصه كتعمُّق ُب علم كاحد،  ◙
قديبان كمعٌت كلمة « األديب»ل شيء بطرؼ؛ فكاف معٌت كلمة كاألدب أخذه من ك

 (ٗٔ/ٕ)اآلف.« اؼبثقَّف فكريان »

كيالحىظ أف الفلسفة على عهد ابن خلدكف كانت تنتظم العلوـى كلها، أم أهنا   ◙
 (ُٕ/ٕ.)كانت ؽبا كاألـ اغباضنة لألكالد الصغار، فكلما كرب علم استقٌل عنها

أحاكؿ ُب ىذه الذكريات أالٌ أقصر القوؿ على ما كاف مٍت أك قاؿ الشيخ علي :  ◙
ما كقع يل، بل أف أضٌمنها شيئان من األدب يلٌذ كيبتع أك قليالن من العلم يفيد 

، فإنو «طبقات الشافعية»كينفع. كقد تعٌلمت ىذا األسلوب من اإلماـ السبكي ُب 
، كإف عرض لذكر مسألة إف ذكر مناظرة بُت عاًلمُت ػٌبصها كبٌُت كجهة كل منهما
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عٌرؼ هبا كمل يكتًف باإلشارة إليها؛ كما صنع عند الكالـ عن ؿبنة خىلق القرآف 
 - على بيعد عهده من عهدىا -كموقف اإلماـ أضبد منها، فقد فٌصل القوؿ فيها 

فكاف كتابو أكَب مرجع للباحث فيها، كامتاز من كتب الًتاجم الكثَتة جدان بأنو كاف  
 (ٕٕ/ٕ).ب فوؽ أنو كتاب تاريخ كخربكتاب علم كأد

كأنا أناظر أكالن برفق كأدب، أحاكؿ أف ال أقوؿ كلمة زبدش قاؿ الشيخ علي :  ◙
اػبصم أك ذبرحو، فإذا صدر منو ما يبٌس ديٍت أك كراميت لبستي جلد النمر كنٌكبت 
عن ذكر العواقب جانبان، كمل أعيد أبصر من غضيب لديٍت أك لكراميت مىن الذم ىو 

مامي، ال أبايل أف يكوف كبَتان أك خطَتان. كلقد كاف ًصداـ مرة بيٍت كبُت الدكتور أ
زكي مبارؾ، ككانت يل بو صلة حسنة كأيًقٌر لو أنو يبلك أصبل أسلوب ُب ىذا 

العصر. فنطق مرة بكلمة فيها كفر ظاىر كعدكاف على الدين أثيم، فنٌبهتو فما انتبو 
زكي مبارؾ بل رجالن يناؿ  أعيد أرل أمامي األستاذ كحٌذرتو فما باىل، فزاغ بصرم كمل

من ديٍت كمن عقيدٌب، فهجمت عليو ىجمة مفاجئة جبيمىل تتالحق كلماهتا  
كرصاص اؼبدفع الرشاش ضعضعىت أركانو، ٍب استفاؽ من دىشتو كسبالك بعض 

 (ُُُ/ٕ.)نفسو، كقاؿ يل ُب بعض ما قاؿ: من أنت كبأٌم سالح تنازلٍت؟

كاؼبولوية طريقة صوفية منسوبة إىل جالؿ الدين الركمي، كىو شاعر كبَت ُب اللغة  ◙
الفارسية يعٌدكنو من كبار الشعراء الصوفية، كلكن طريقتو ال أصل ؽبا ُب الشرع كال 

فرع. كىم يتخذكف إزاران ضيقان من أعاله من عند اػبصر كاسعان من ربت، ٍب يدكركف 
تستمٌر دكراهتم دقيقة كال دقيقتُت، بل نصف ساعة أك  فيو، ال دكرة كال دكرتُت كال

ساعة ال يقفوف كال يسًتوبوف، كاإلزار ينفتح حىت يصَت مثل اؼبخركط الناقص ُب 
اؽبندسة، كعلى رؤكسهم قالنس طويلة مثل علب الٌلِبى اليت كانت على أيامنا 

البدع اليت بشكلها كلوهنا. كلقد كتبت أنكر صنيعهم ىذا )كما أينًكر أمثالو من 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





63 
 

ا كطبعتها سنة « رسائل اإلصالح»استيحدثت ُب اإلسالـ( ُب  اليت أصدرهتي
 (ُٖٖ/ٕ).ىػ، أم من سٌتُت سنة إالٌ سنة كاحدةُّْٕ

كاف فبا قالوه يل: أال تؤمنوف بأف اإلقبيل منزَّؿ من نقاش الشيخ مع القساكسة : ك  ◙
: فلماذا ال تؤمنوف بو؟ عند اهلل؟ قلت: بلى، كمن أنكر ذلك مل يكن مسلمان. قالوا

قلت: ىاتوه حىت أؤمن بو. قالوا: ىا ىو ذا. قلت: سبحاف اهلل، ىل أنزؿ اهلل إقبيالن 
كاحدان أـ أربعة؟ إف عندكم أربعة أناجيل كقد اصطفيتموىا من عشرات كانت لكم، 

فأيها الذم أنزلو اهلل؟ كىل عندكم النسخة األصلية اليت كيتبت ُب عهد اؼبسيح 
 (ِّٔ/ٕ)يـو نزؿ بو الوحي عليو كما كاف يصنع كيٌتاب الوحي بالقرآف؟كديٌكنت 

أف ُب دين فبٌا يىدين  تنظيف الطريق ُب ديننا معدكد من شيعىب اإليباف. ىل ظبعتم ◙
بو البشري مثل ذلك؟ اإليباف بضع كسبعوف أك بضع كستوف شعبة، أعالىا شهادة أف 

ال إلو إال اهلل ؿبمد رسوؿ اهلل، كأدناىا إماطة األذل عن الطريق. أم أف الذم 
يأكل اؼبوزة كيلقي قشرهتا على رصيف الشارع كالذم يرمي الفضالت من نافذة 

الدار يكوف قد نقص منو ىذه الشعبة من شعب  السيارة أك من شٌباؾ
 (ِْٖ/ٕ)اإليباف.

 

بردل الذم رآه حٌساف مرات معدكدات فأحٌبو كذكره ُب قاؿ الشيخ علي : هنر  ◙
شعره، فكيف يب أنا؟ لقد قاؿ ُب مدح أصحابو من آؿ غساف )كمل أقيل من بٍت 

نزلوا عليو فنيسبوا كز، ليس إنسانان بل نبع ماء ُب جبل الدر « غٌساف»غساف، ألف 
 قاؿ حساف: إليو

يصى   (ِٖٓ/ٕ.) ييصىٌفقي بالٌرحيًق السٍَّلسىلً عليًهم ... برىدل يىسقيوفى مىٍن كىرىدى الربى
 

ُب بلجيكا نفسها شعبُت كلسانُت: لسانان فرنسيان كلسانان آخر فىلمىٍنكيان، لعٌلو  ◙
ؼبنافسات تقع بُت )كلست متحققان( قريب من األؼبانية. كال تزاؿ اؼبنازعات كا
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الشعبُت كتكتب عنها الصحف، حىت إف أظباء اؼبدف ُب احملطات كعلى الطرؽ 
 (َِٖ/ٕ)تيكتب باللسانُت )برككسل كبركسل، كأنفرس كأنتورب(.

كُب متاحف أكربا كأمَتكا، ال ُب ىذا اؼبتحف كحده، نفائس ال يبلغ التقدير  ◙
حقيقة أشباهنا، ىي لنا، سيرقت منا ُب ليل غفلتنا كىجوعنا، ال ندرم مىت يصبح 

الصباح علينا فننهض من نومنا كنسًتٌد ىذا الذم سرقوه منا؟ بل نسًتٌد قبل ذلك 
 ذلك الليل الطويل الذم ناـ فيو فلسطُت كالبالدى اليت عدا عليها اللصوص ُب

 (َِٗ/ٕ).اؼبسلموف؟

بن اعبهم بغداد قادمان من بيدائو باقيان على جفائو، مدح اػبليفة  ؼبٌا جاء عليُّ  ◙
فجمع فيو من ىذه الصفات اليت كاف يراىا مزايا، حىت مل يكىد يدع حيوانان إالٌ 

اػبليفة رأل فيو جوىران  شبهو بو )كما زعم الركاة(، فأنكر عليو أىل اجمللس، كلكن
غاليان ينقصو الصقل، فأمر بإسكانو ُب أصبل أحياء بغداد يـو كانت بغداد أصبل 

 كأجٌل بالد الدنيا. فما مضت أشهر حىت غدا عليو بقصيدتو اؼبشهورة:
ها بُتى الرُّصافًة كاعبسًر ... جلىِبى اؽبىول ًمن حيثي أدرم كال أدرم

ى
 عيوفي اؼب

رم أعىٍدفى يلى الٌشوؽى  ران على صبى  (ّْٕ/ٕ.)القدميى كمل أكٍن ... سىلىٍوتي كلكٍن زًدفى صبى
 

. كىو كتاب عجيب؛ فيو فقو، بل إنو للدَّمَتم« حياة اغبيواف الكربل»كتاب  ◙
يػيعىٌد أقرب مرجع ُب معرفة ما يؤكىل كما ال يؤكل من اغبيواف، ككتاب لغة، فهو 

يضبط األظباء، ككتاب أدب، فهو يسرد األخبار، ككتاب طبيعة، فهو يشَت إىل 
بعض خصائص اغبيوانات، ككتاب تاريخ، فهو يلٌخص فيو مراحل طويلة من 

ذلك كلو فبلوء باػبرافات كاألكىاـ كاألباطيل كما يدخل العقل تارىبنا، كىو على 
 (ّْٗ/ٕ)كما ال يدخلو كما ييفًسده كيعطٌلو.
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بن اغبجاج قاؿ: جاءنا بشار يومان، فقلنا: ما لك مغتٌمان؟ قاؿ: مات  ركل ؿبمد ◙
 ضبارم فرأيتو ُب النـو فقلت لو: مل تركتىٍت؟ أمل أيحًسن إليك؟ فقاؿ يل:

  أتانان ... عند باب األصفهاينسٌيدم خيذ يب
 تٌيمىتٍت يوـى ريحنا ... بثناياىا اغًبسافً 

كبغيٍنجو كدىالؿو ... سلَّ جسمي كبىراين
كؽبا خىدٌّ أسيله ... مثلي خٌد الشٍَّيفراين

 ػتي إذف طاؿى ىواين فلذا ًمتُّ كلو ًعشػ ...
؟ فقاؿ: ىذا من لغة اغبمَت، فإذا لقيتموىم قاؿ: فسألناه: ما ىو الشٍَّيفراين

(ِّٓ/ٕ.) فاسألوىم

للسيوطي، كىو من الكتب اليت أيكلًعتي هبا من صغرم « تاريخ اػبلفاء»كتاب  ◙
(ّٕٓ/ٕ.) كأعىدت قراءتو أكثر من عشرين مرة

 

كأسرة الطٌييب ُب دمشق كأسرة الكواكيب ُب حلب، من األسر العلمية. ككاف أبوه  ◙
رؼ بأنو مرجع ُب الفرائض كاؼبواريث. كمن عجائب أمر األب أنو تزكج عاًلمان عي 

بعدما جاكز الثمانُت من عمره ككيلد لو كلد كاف بينو كبُت أخيو األستاذ ؿبمد علي 
(َْٕ/ٕ.)أكثر من شبانُت سنة!
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المجلد الثامن

كالسماف عادة يكونوف ًخفاؼ الركح كيكونوف من أظرؼ الناس، كأف الذم زاد  ◙
ُب شحمهم كغبمهم خٌفف من دمهم! ىذا ىو الغالب عليهم، فإف كجدًب فيهم 
من ثػىقيل دمو كما ثقيل جسمو فتلك ىي اؼبصيبة الكربل. كغبىىملي صخرة تصعد هبا

(ُّ/ٖ.)إىل اعببل أىوف من ؾبالسة ظبُت ثقيل الدـ!

كضبط الفصل كإدارتو أصعب من إدارة كزارة كاملة، ألف الوزير يكٌلم ناسان كباران  ◙
يعقلوف كيقٌدركف النتائج كيفٌكركف قبل أف يعملوا، كاؼبعٌلم ىباطب صغاران ال يقٌدركف 
العواقب، أيديهم إىل العمل أسرع من رؤكسهم إىل التفكَت، بل لعٌلهم ال يكادكف 

(ُِ/ٖ).يفٌكركف!

كلقد أضللنا مرة امرأة عجوزان من أقرباء زكجيت، ضاعت ُب قاؿ الشيخ علي :  ◙
، كذىب أكثر من عشرين من إخواننا كمن نسائهم يفٌتشوف عنها فما  اغبـر

كجدكىا. ككيف هبدكهنا كقد ألقىت األرض بأبنائها بُت جدراف اغبـر فاختلط الناس 
أكل فبا يعطيها الناس، كىي من كامتزجوا؟ كبقيىت سٌتة أياـ تشرب من ماء زمـز كت

أسرة من األسر الكبَتة الغنية الوجيهة ُب الشاـ. كلكن ماذا تصنع ككيف هبدىا 
أىلها ُب زضبة اغبٌج؟ فهل عند كزارة اغبٌج كاألكقاؼ أك عند عبنة أحباث اغبٌج حٌل 

ة ؽبذه اؼبشكلة، اليت تبدك ألكثر القراء من أىل البلد ىيٌنة أك لعلهم يركهنا سخيف
(ٗٔ/ٖ.)مضحكة، كلكنها كبَتة مبكية عند أصحاهبا؟

ـٌ، إف أكثرنا هبهل تارىبنا ُب اؽبند. كتاريخ اإلسالـ ُب اؽبند يعدؿ ربع التاريخ ا ◙ لعا
حكمنا ىذه القارة اؽبندية كبوان من ألف سنة، ككانت يومان لنا كحدنا ككنا  ذلك أننا

ضعناىا فإف لنا ىنا أندلسان أكرب، كبن سادهتا. كلئن كانت لنا ُب إسبانيا أندلس أ
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كلئن تركنا ُب األندلس تالالن من بقايا شهدائنا كسواقي من دماء أبطالنا فلقد خٌلفنا 
 (ٖٓ/ٖ)ُب اؽبند أضعاؼ ما تركنا ُب األندلس.

األمم كاألفراد تصٌح كسبرض، كتشٌب كتشيخ، كتناـ كتصحو. كيظهر أف نشأٌب   ◙
 أياـ صٌحتها:كانت ُب أياـ مرض أميت ال ُب 

 (ُّٕ/ٖ.)كأتيناهي على الًكربىً شبيبًتًو ... فسىرَّىيٍم جاءى الزمافى بنوهي ُب 
 

فقلت  -نسي الشيخ اسم اؼبدير  -عنده كعطشت يومان كأنا قاؿ الشيخ علي :  ◙
: مىت تكوف صالة االستسقاء؟ قاؿ: كؼباذا السؤاؿ؟ قلت: ألنٍت أرجو أف  لو مازحان 

يأٌب اهلل باؼبطر فإنٍت عطشاف. فضحك كقاؿ لرجل يًتٌبع على كرسي إىل يساره 
 (ُِٖ/ٖ))ككنت أنا على الكرسي على يبينو( قاؿ: يافالف، ىات ماءن للشيخ.

 

لعصر، كلكنو ضحل ىو صاحب أصبل أسلوب ُب العربية ُب ىذا ا زكي مبارؾ ◙
ثالث مرات، مرة ؼبٌا كاف « ليلى اؼبريضة ُب العراؽ»األفكار. كلقد قرأت كتابو 

عىت ىذه اؼبقاالت ُب كتاب، كال آىب أف  ينشره مقاالت ُب الرسالة، كمرتُت ؼبٌا صبي
: ماذا يعٍت بليلى اؼبريضة بالعراؽ؟ أىي  أقرأه مرة رابعة، ٍب إف سألتىٍت بعد ىذا كلو

 .عينها أـ ىي رمز من الرموز ككناية من الكنايات؟ لقلت لك إنٍت ال أدرم!امرأة ب
 (ِٕٖ/ّك) (ُِٗ/ٖ)
 

 الخاتمة
كال أحسب الذكريات تنتهي حىت تنتهي اغبياة، ألف اإلنساف كلما عاش يومان  ◙

ـي ىذه اؼبرئيات كىذه  رأل فيو مشهدان أك ظبع خربان أك مٌر بتجرًبة، كسبٌحصي  األيا
 اؼبسموعات، فيأكل كثَتان منها النسيافي كما بقي منها استحاؿ إىل ذكريات.
(ٖ/َّْ) 
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الذين وبٌبونٍت كيريدكف أف وبسنوا إيٌل ما عدت أريد منهم إالٌ دعوة صاغبة ◙
(ٕ/ِٔٗ)

ما أريد إال دعوة صاغبة من مسلم صاّب، تبقى سران بينو كبُت اهلل. ◙
(ُ/ِٖ)

إف كنتم  -فما يل عمل أيقًبل بو على اهلل إالٌ رجائي بكرمو ٍب بدعائكم يل  ◙
 .بظهر الغيب - رببونٍت

(ٖ/ُُّ)
: آمُت. كأدخلٍت اعبنة، أنا كمن قاؿ اللهٌم بفضلك كرضبتك أًجٍرين من النار ◙

(ُ/ُِّ)
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