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وبارؾعلىعبدورسولونبيناحممد،وسلماحلمدهللربالعادلني،وصلىاهلل
علىآلووصحابتوأمجعني،أمابعد...و

،بنيأىلووإفتناءتهبمالديارجامعةحلمةو،رحمواصلةالعلمإفف
ذلِىذهالرابطةُبل نعليناأفالواجب،فمنبعضوتطاولتبينهماألعصار ،ابِِبَلا

الركاكةشعارا،اختذتفيوا،ورمننعيشزمناإليهاعتزىمنفيحقهانرعىوأف
كاتبا،روائيا،مفكرا...فرتىالواحدمنهميسمىوالسخافةدثارا، أديبا،شاعرا،

نّكرتُيفحنيبشيءمفيد،فضَلعنأفيأيتبرأيسديد،يتكلميكادوىوال
والبياف...الفصاحةصحاباألعَلـ،مندعاةاذلدىوالرشاد،وأألئمةل

يارِىالش راتػاواوِيِعبِضُِرالوادَْاَلاٌرعاىْدا فُػوْراشاوُط حُػيفا

ػُفوْػػػياػػػجِوُػػػَاوْػػوفاػػلُػعْػػػتاواًَلػػفْػػسُهُؤُلُؤْلُيوِفِبُسُرْيػارِحْالباكا

الب دأمجعوالعَلمةاإلبراىيميأشهرمننارعلىعلميفىذا اب،َو
اللغة،وتضلعويف،كلمنحتدثعنوعلىإمامتويفالدين وطوؿباعويفعلـو

كافعليومنفنوفالقوؿ،وثقوبنظرهيفَضايااألدبصناعةونقدا، معما
وةالعزمية، يفَوؿاحلق،نذرنفسوخلدمةدينوووطنو،وجرأةصدؽاللهجة،َو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

براهميي ديوان العالمة  محمد البشري الإ

 ب

جليلةلألمة،أعماؿمومن،دلاَدّوعمَلفكافحبقأحدعظماءاجلزائرعلما
" والكتابة: للتأليف تفرغو عدـ عن معتذرا بقولو بأنينخلصها أتسلى ولكنين

ألفتللشعبرجاال،وعملتلتحريرعقولودتهيدالتحريرأجساده،وصححت
فأصبحمسلماعربيا،وصححتلوموازينإدراكوفأصبحإنسانا،لودينوولغتو
ىذامقربامنرضىالربورضىالشعب،ومعذلكفقدسامهتأبيا،وحسيب

بالكتابةيفموضوعاتمفيدة،ولكنمليساعدينالفراغوالوجودادلطابععلى
كلهامسوداتيفمكتبيتباجلزائر دبقيت "،مثوّفقاهللتعاىلأحدطبعها،َو

كتاألستاذأمحدطالباإلبراىيميأبنائو هاوطبعاباتو،،فقاـجبمعماتفرؽمن
ضئيلةيفحجمهابالنسبةإىلحياةالشيخ،إالأنواعتربىا"كبريةيفمخسةأجزاء

كثريا ضاع،وكثريادماألقاهمندروسوخطبوحماضراتملمنهااحلافلة،فإف
كتابةإالأَلالقليلمنو،وكانتلو كافيلقيوارجتاال،وملتتسن يسجلألنو

 خمطوطة وكتابات واألدبمؤلفات واللغة الدين يف ادلواضيع من العديد حوؿ
تَلمذتو بعض عند إما التحرير، حرب إباف ضاعت بيتو،واالجتماع يف أو

 سنة الفرنسي اجليش اَتحمو حني العاصمة بادلشرؽ-7591باجلزائر وىو
كتبو-العريب "،وكافوعاثيفمكتبتوختريباوهنبا،ففقدتخمطوطاتوومعظم

وتركتمسوداتمؤلفاتعملو،أنوترؾعلموولشيخرمحواهلليفامنإخَلص
باجلزائر كماىناؾ،هاطبعيلويفرحلتوإىلادلشرؽمعيأخذىاومل،كلها ألنو

"فرمحواهللملأشأأفأخلطعمَلعمومياللجزائربعملشخصيلنفسي"َاؿ:
وجزاهخريماجيزيبوعبادهادلخلصني.
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 دىذا، "خلديجرىيفَو ي: َوؿاإلبراىيمييفشَو أَرأ وإن وأنا
لشوقي علي لحقا أوجبته على نفسي حين غاليت بقيمته في شعراء العربية 

غابرهم وحاضرهم فقلتيفنفسي: ا أوجبته ق  ح  ـل علي   لإلبراهيميإن "و "،
،"على نفسي حين غاليت بقيمته في شعراء العربية غابرهم وحاضرهم

مج على تفعزمت ما يفع تعاىل اهلل فاستعنت واحد، ِسفر يف شعره فرؽمن
" يف وطبعو ابنو مجعو ما خَلؿ من وتتبعتها البشريذلك، حممد اإلماـ آثار

اإلبراىيمي ،-وىيَليلةجدا-"،وأضفتإىلذلكبعضاألبياتمنغريىا
مرتبطة مناسبات يف َيلت الشيخ أشعار من كثريا أف على التنبيو بنا وجيدر

خاجلزائروكفاحهاضداالستعمار،والميكنفهممدلوالهتاإالبالرجوعإىلبتاري
 أشار د َو التارخيية، يفسياَاهتا ذكره ما مع ذلك، كثريمن إىلمواضع ابنو

كلو،وجعلتووادلعاين،فأثبتّةمنتعليقاتوشرحلبعضادلفرداتاحلاشي ذلك

 بعَلمة دميزا (*)ذممة يديدَوَبلو، بني للعَلمةبلكتابامت ذاتية رتمجة

،اإلبراىيمي محمد العالمة من أشعار النمير  العذب "الموردومسيتو:
.محمد البشير اإلبراهيمي"العالمة "ديوان أو"البشير

اإلبراىيمي اإلماـ آثار من عليو وؼ للَو تعاىل اهلل وفقنا ما ىذا
 أوبرأي،عليوافكلمنأعالشعرية،وأسأؿاهللتعاىلأفجيزيخرياجلزاء
بعضشعره،وال-بَلشك-توجيو،أوداللةعلىشيءمنمضمونو،وىو

كثريمنويفحكمادلفقود، كليزاؿ كافلديوفالرجاءمن علىشيءزائدمن
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كتاباتو،-ولوبيتاواحد–اإلماـأشعارمنيفىذاالكتابما كافيف سواء
بالرواية عنو منقوال يدلناأو أف ىذاإعليو حق لبعض وأداء للفائدة، كماال

كذلكم،وونشرالعلماإلماـ، أفيرشدينإليوعيبانرأىفيونقصاأووالرجاء
ألصححو،ولومنجزيلالشكروالثناء.

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

وىونعمادلوىلوالنصري،واهللمنوراءالقصد

واحلمدهللربالعادلني





كتبوأبوعبداهللعقبةبنخالدغفراهلللو

djbsokba@gmail.comللتواصل:
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 (1):-اهلل تعالىرحمو -العالمة اإلبراىيمي ال ق

أنا ٤تمد البشَت اإلبراىيمي، كلدت يـو ا٠تميس عند طلوع الشمس ُب الرابع عشر 
من شهر شواؿ سنة ست كثالٙتائة كألف، كيوافق الثالث عشر من يونيو سنة 

 رأيت ذلك مسجال ٓتط جدم أليب الشيخ عمر اإلبراىيم رٛتو اهلل ، كما1889
 يل مواليد األسرة ككفياهتا.ُب سجل أعده لتسج

رفع نسبها إٔب إدريس بن عبد اهلل يك  "أكالد إبراىيم بن ٭تِت بن مساىلػ"قبيلتنا تعرؼ ب
ىو الذم  -كيعرؼ بإديس األكرب -اٞتذـ األكؿ لألشراؼ األدارسة، كإدريس ىذا

خلص إٔب ا١تغرب األقصى بعد "كقعة فخ" بُت العلويُت كالعباسيُت، كإليو ترجع 
كنسبنا ىذا مستفيض بُت  ،األشراؼ اٟتسنيُت ُب ا١تغربُت: األقصى كاألكسط أنساب

سكاف األطلس أكراس كسفوحو اٞتنوبية إٔب الصحارل، كالشمالية إٔب التلوؿ، 
 كألجدادنا كتابات متناقلة عن ىذا النسب.

كموطننا الذم تقلب فيو أجدادنا ُب تاريخ ضارب ُب القدـ ىو السالسل الغربية 
ة من جبل أكراس، كىي قمم تفصل بينها مسالك أكدية كطرؽ ىابطة من ا١تتفرع

التلوؿ إٔب الصحراء، كموقعها الغرب ا١تائل للجنوب ١تدينة قسنطينة عاصمة ا١تقاطعة 
 الشرقية للقطر اٞتزائرم.

                                                 

جوابا عن أسئلة ٣تلة "ا١تصور" ا١تصرية، كنشر ترجم الشيخ لنفسو ُب مناسبات ٥تتلفة، كمنها: ما كتبو  (1)
بطلب من ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة عندما انتخب عضوا عامال فيو سنة  وكتبكمنها ما   .1955ُب سنة 
شَت بآثار اإلماـ ٤تمد ال. )1966قاىرة، ، ال21، كنشرهتا ٣تلة "٣تمع اللغة العربية"، ٣تلد 1961

 (.5/272ك 5/165براىيمياإل
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كبيتنا إحدل البيوتات اليت حفظت رسم العلم كتوارثتو قركنا من لدف ٜتوؿ ّتاية 
تاسع ا٢تجرم، كقد كانت ّتاية دار ىجرة للعلم كخصوصا كسقوطها ُب القرف ال

ا١تتاٜتة ٢تا مثل إقليمنا، كقد خرج من عمود نسبنا بالذات ُب ىذه القركف  لألقاليم
ا٠تمسة علماء ُب العلـو العربية، كنشركىا هبمة كاجتهاد ُب األقاليم اجملاكرة إلقليمنا، 

على صعوبة  -من العلم كالتوسع فيوكمنهم من ىاجر إٔب القاىرة ُب سبيل االستزادة 
كمن آثار االتصاؿ بالقاىرة أهنم بعد رجوعهم ٝتوا أبناءىم بأٝتاء   -ا٢تجرة إذ ذاؾ

كبار مشايخ األزىر، كأنا أدركت ُب فركع بيتنا من تسمى باألمَت كالصاكم كا٠ترشي 
 كالسنهورم.

كحفظ القرآف  نشأت ُب بيت كالدم كما ينشأ أبناء بيوت العلم، فبدأت ُب التعلم
الكرمي ُب الثالثة من عمرم على التقليد ا١تتبع ُب بيتنا الشائع ُب بلدنا، ككاف الذم 
يعلمنا الكتابة كيلقننا حفظ القرآف ٚتاعة من أقاربنا من حفاظ القرآف، كيشرؼ علينا 
إشرافا عاليا عآب البيت بل الوطن كلو ُب ذلك الزماف، عمي شقيق كالدم األصغر 

رٛتو اهلل، ككاف حامل لواء الفنوف العربية غَت مدافع،  ا١تكي اإلبراىيمي دالشيخ ٤تم
من ٨توىا كصرفها كاشتقاقها كلغتها، أخذ كل ذلك عن البقية الصاٟتة من علماء 
ىذه الفنوف بإقليمنا، منهم العالمة ا١تتقن الشيخ ربيع قرم اليعالكم، كمنهم العالمة 

٘تة خا عالمة الشيخ ٤تمد أبو ٚتعة القليكمنهم الالشيخ ٤تمد أبو القاسم البوجليلي، 
كٓب يكن ىؤالء العلماء رحلوا إٔب األمصار الكربل ذات  ،ا١تتبحرين ُب العربية كالفقو

اٞتامعات العلمية التارٮتية كفاس كتونس كالقاىرة، كإ٪تا كانوا يتوارثوف العلـو 
لم ا١توجودة بوطننا  اإلسالمية طبقة عن طبقة إٔب األجياؿ ا١تتخرجة من مدف الع
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كبجاية، كقلعة بٍت ٛتاد، ككلتا٫تا قريبة من مواطننا، ككلتا٫تا كانت منارا للعلم 
كمهجرا لطالبو، كمطلعا لشموسو، إٔب الفًتة اليت تبدأ باالحتالؿ الًتكي، ككاف أئمة 
العلم ال يعتمدكف ُب ٗترجهم على الشهادات الرٝتية، كإ٪تا يعتمدكف على اإلجازات 

 اٮتهم الذين يأخذكف عنهم.من مش
فلما بلغت سبع سنُت استلمٍت عمي من معلي القرآف كتؤب تربييت كتعليمي بنفسو، 
، كىو  ، فكاف ىو الذم يأمرين بالنـو فكنت ال أفارقو ٟتظة حىت ُب ساعات النـو

ليٍت من الذم يوقظٍت منو، على نظاـ مضطرد ُب النـو كاألكل كالدراسة، ككاف ال ٮتيٍ 
ماشيو للفسحة، فحفظت فنوف العلم ا١تهمة ُب ذلك ىت حُت أخرج معو كأي تلقُت ح

كنت  ، فما بلغت تسع سنُت من عمرم حىتالسن مع استمرارم ُب حفظ القرآف
أحفظ القرآف مع فهم مفرداتو كغريبو، ككنت أحفظ معو ألفية ابن مالك كمعظم 

راقي ُب السَت كاألثر، كألفييت اٟتافظ الع ،الكافية لو، كألفية ابن معطي اٞتزائرم
كأحفظ ٚتع اٞتوامع ُب األصوؿ، كتلخيص ا١تفتاح للقاضي القزكيٍت، كرقم اٟتلل ُب 

 أيب عبد اهلل بن ٜتيس التلمساين نظم الدكؿ البن ا٠تطيب، كأحفظ الكثَت من شعر
شاعر ا١تغرب كاألندلس ُب ا١تائة السابعة، كأحفظ معظم رسائل بلغاء األندلس مثل 

كابن برد، كابن أيب ا٠تصاؿ، كأيب ا١تطرؼ ابن أيب عمَتة، كابن ا٠تطيب، ابن شهيد، 
بلغائهم، فحفظت صدرا من شعر  كرسائل ٍت عمي إٔب دكاكين فحوؿ ا١تشارقةٍب لفت

ا١تتنيب، ٍب استوعبتو بعد رحليت إٔب الشرؽ، كصدرا من شعر الطائيُت كحفظت ديواف 
ف كبديع الزماف، كُب عنفواف ىذه اٟتماسة، كحفظت كثَتا من رسائل سهل بن ىارك 

الفًتة كنت حفظت بإرشاد عمي كتاب كفاية ا١تتحفظ لألجدايب الطرابلسي، ككتاب 
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األلفاظ الكتابية للهمداين، ككتاب الفصيح لثعلب، ككتاب إصالح ا١تنطق ليعقوب 
 السكيت، كىذه الكتب األربعة ىي اليت كاف ٢تا معظم األثر ُب ملكيت اللغوية.

رٛتو اهلل يتدرج يب من كتاب إٔب كتاب تلقينا كحفظا كمدارسة للمتوف  يعمٓب يزؿ ك 
كالكتب اليت حفظتها حىت بلغت اٟتادية عشرة، فبدأ ٕب ُب درس ألفية ابن مالك 
دراسة ْتث كتدقيق، ككاف قبلها أقرأين كتب ابن ىشاـ الصغَتة قراءة تفهم كْتث، 

لطلب العلم على العادة اٞتارية ُب  ككاف يقرئٍت مع ٚتاعة الطالب ا١تنقطعُت عنده
كطننا إذ ذاؾ، كيقرئٍت كحدم، كيقرئٍت كأنا أماشيو ُب ا١تزارع، كيقرئٍت على ضوء 
، كٓب يكن شيء من ذلك  الشمع، كعلى قنديل الزيت كُب الظلمة، حىت يغلبٍت النـو

للمعاين  يرىقٍت، ألف اهلل تعأب كىبٍت حافظة خارقة للعادة، كقر٭تة نَتة، كذىنا صيودا
كلو كانت بعيدة، ك١تا بلغت أربع عشرة سنة، مرض عمي مرض ا١توت، فكاف ال 
ٮتليٍت من تلقُت كإفادة كىو على فراش ا١توت، ْتيث أين ختمت الفصوؿ األخَتة من 

 ألفية ابن مالك عليو كىو على تلك اٟتالة.
 المرحلة الثانية

ليو، كأجازين بتدريسها، ك١تا مات عمي، شرعت ُب تدريس العلـو اليت درستها ع
طلبة  كعمرم أربع عشرة سنة لطلبتو الذين كانوا زمالئي ُب الدراسة عليو، كانثاؿ علي  

العلم من البلداف القريبة منا، كالتـز كالدم بإطعامهم كالقياـ عليهم كالعادة ُب حياة 
كاستيعاهبا  عمي، كرٔتا انتقلت ُب بعض السنُت إٔب ا١تدارس القبلية القريبة منا لسعتها

للعدد الكثَت من الطلبة كتيسر ا١ترافق هبا للسكٌت، كدمت على تلك اٟتاؿ إٔب أف 
جاكزت العشرين من عمرم، فتاقت نفسي إٔب ا٢تجرة إٔب الشرؽ، كاخًتت ا١تدينة 
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فرارا من ظلم فرنسا، فالتحقت بو متخفيا  1908ا١تنورة ألف كالدم سبقٍت إليها سنة 
ج ىو متخفيا، كمررت ُب كجهيت ىذه بالقاىرة، فأقمت كما خر   1911أكاخر سنة 

هبا ثالثة أشهر، كحضرت بعض دركس العلم ُب األزىر كعرفت أشهر علمائو، فممن 
عرفتو كحضرت دركسو، الشيخ سليم البشرم، كالشيخ ٤تمد ٓتيت، حضرت درسو 

الدجوم حضرت درسو ُب البالغة،  ُب البخارم ُب ركاؽ العباسي، كالشيخ يوسف
لشيخ عبد الغٍت ٤تمود، كالشيخ السمالوطي، حضرت لكليهما درسا ُب ا١تسجد كا

اٟتسيٍت، كالشيخ سعيد ا١توجي ذكر ٕب أف لو سندا عاليا ُب ركاية ا١توطأ، فطلبت أف 
أركيها عنو بذلك السند كحضرت ٣تالسو ّتامع الفاكهاين مع ٚتهور من الطلبة، 

حضرت عدة دركس ُب دار الدعوة كتوليت قراءة بعض ا١توطأ عليو من حفظي، ك 
كاإلرشاد اليت أسسها الشيخ رشيد رضا ُب منيل الركضة، كزرت شاعر العربية األكرب 

كاىتز، كما  عدة قصائد من شعره من حفظي فتهلل رٛتو اهللأٛتد شوقي كأٝتعتو 
عتو من حفظي شيئا اجتمعت بشاعر النيل حافظ إبراىيم ُب بعض أندية القاىرة كأٝت

 كذلك.  من شعره
 المرحلة الثالثة

خرجت من القاىرة قاصدا ا١تدينة ا١تنورة، فركبت البحر من بور سعيد إٔب حيفا، 
، كاجتمعت 1911أكاخر سنة  كمنها ركبت القطار إٔب ا١تدينة، ككاف كصوٕب إليها ُب

كطفت ْتلق العلم ُب اٟتـر النبوم ٥تتربا، فلم يرؽ ٕب شيء منها،  بوالدم رٛتو اهلل
ثاء يلقيو رىط ليس لو من العلم كالتحقيق شيء، كٓب أجد علما صحيحا إال كإ٪تا غ

عند رجلُت ٫تا شيخام: الشيخ العزيز الوزير التونسي، كالشيخ حسُت أٛتد الفيض 
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عا١تاف ٤تققاف كاسعا أفق اإلدراؾ ُب علـو  -كاٟتق يقاؿ- أبادم ا٢تندم، فهما
ركاية كدراية،  تزادة من علم اٟتديثإال ُب االس اٟتديث كفقو السنة، كٓب أكن راغبا

كمن علم التفسَت، فالزمتهما مالزمة الظل، كأخذت عن األكؿ ا١توطأ دراية، ٍب 
أدىشٍت ٖتقيقو ُب بقية العلـو اإلسالمية، فالزمت درسو ُب فقو مالك، كدرسو ُب 
التوضيح البن ىشاـ، كالزمت الثاين ُب درسو لصحيح مسلم، كأشهد أين ٓب أر 

لشيخُت نظَتا من علماء اإلسالـ إٔب اآلف، كقد عال سٍت، كاستحكمت ٢تذين ا
، كلقيت من ا١تشايخ ما شاء اهلل أف ألقى،  التجربة، كتكاملت ا١تلكة ُب بعض العلـو
كلكنٍت ٓب أر مثل الشيخُت ُب فصاحة التعبَت كدقة ا١تالحظة كالغوص عن ا١تعاين 

 للمعاين القصية.كاستنارة الفكر، كالتوضيح للغوامض، كالتقريب 
كلقد كنت لكثرة مطالعاٌب لكتب الًتاجم كالطبقات قد كونت صورة للعآب ا١تربز ُب 
العلـو اإلسالمية، منتزعة ٦تا يصف بو كتاب الًتاجم بعض مًتٚتيهم، ككنت أعتقد 
أف تلك الصورة الذىنية ٓب تتحقق ُب الوجود ا٠تارجي منذ أزماف، كلكنٍت كجدهتا 

عا١تُت اٞتليلُت، كقد مات الشيخ الوزير با١تدينة ُب أعقاب اٟترب ٤تققة ُب ىذين ال
حسُت أٛتد فقد سلمو الشريف حسُت بن علي إٔب  العا١تية األكٔب، أما الشيخ

اإل٧تليز ُب أكاخر ثورتو ا١تشؤكمة، فنفوه إٔب مالطة، ٍب أرجعوه إٔب كطنو األصلي 
، ك١تا زرت "ديويند"ٔتدينة العلم كعاش هبا سنُت كانتهت إليو رئاسة العلماء  "ا٢تند"

ميالدية كاتبتو فاستدعاين بإٟتاح إٔب زيارة ا٢تند  1952باكستاف للمرة األكٔب سنة 
 كٓب يقدر ٕب ذلك، كُب ىذه العهود األخَتة بلغتٍت كفاتو با٢تند.
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كأخذت أياـ ٣تاكرٌب با١تدينة علم التفسَت عن الشيخ اٞتليل إبراىيم االسكويب، ككاف 
 ار إليهم ُب ىذا العلم مع تورع كتصاكف ىو فيهما نسيج كحده.٦تن يش

كأخذت اٞترح كالتعديل كأٝتاء الرجاؿ عن الشيخ أٛتد الربز٧تي الشهرزكرم ُب داره 
أياـ انقطاعو عن التدريس ُب اٟتـر النبوم، ككاف من أعالـ احملدثُت، كمن بقاياىم 

 الصاٟتة.
سَتة النبوية عن الشيخ ٤تمد عبد اهلل كأخذت أنساب العرب كأدهبم اٞتاىلي، كال

زيداف الشنقيطي، كىو أعجوبة الزماف ُب حفظ اللغة العربية كأنساب العرب، 
 كحوادث السَتة.

كأ٘تمت معلوماٌب ُب علم ا١تنطق عن الشيخ عبد الباقي األفغاين ٔتنزلو، ككاف رجال 
ف قيما عليها، بصَتا مسنا منقطعا عن أسباب الدنيا، قرأت عليو اٟتكمة ا١تشرقية، ككا

 بدقائقها.
كذاكرت صاحبنا الشيخ أٛتد خَتات الشنقيطي سنُت عديدة ُب اللغة كالشعر 
اٞتاىلي، كمنو ا١تعلقات العشر، كصاحبنا ٤تمد العمرم اٞتزائرم، أمهات األدب 
ا١تشهورة خصوصا الكامل للمربد، كالبياف كالتبيُت للجاحظ، فقد ختمنا٫تا مطالعة 

 متأنية، ككذلك فعلنا بكتاب األغاين من أكلو إٔب آخره. مشًتكة فاحصة
، فكنت أنفق أكقاٌب كباٞتملة فقد كانت إقاميت با١تدينة ا١تنورة أياـ خَت كبركة علي  

الزائدة ُب إلقاء دركس ُب العلـو اليت ال أحتاج فيها إٔب مزيد كالنحو كالصرؼ 
، فال يراين الرائي إال ُب مكتبة كالعقائد كاألدب، ككنت أتردد على ا١تكتبات اٞتامعة

شيخ اإلسالـ عارؼ حكمت، حىت استوعبت معظم كتبها النادرة قراءة، كُب مكتبة 
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السلطاف ٤تمود، كُب مكتبة شيخنا الوزير، كُب مكتبة بشَت آغا، أك ُب مكتبات 
األفراد الغاصة با١تخطوطات، مثل مكتبة آؿ الصاُب، كمكتبة رباط سيدنا عثماف، 

ة آؿ ا١تدين كآؿ ىاشم، كمكتبة الشيخ عبد اٞتليل برادة، كمكتبة الوزير كُب مكتب
التونسي العريب زركؽ، كما كنت أستعَت كثَتا من ا١تخطوطات الغريبة من أصدقائي 
كتالمذٌب الشناقطة، أذكر منها ديواف غيالف ذم الرمة، فأقرأىا كأحفظ عيوهنا، كقد 

 .حفظت ُب تلك الفًتة معظم ديواف ذم الرمة
كل ىذا كأنا ٓب أنقطع عن إلقاء الدركس، كجاءت اٟترب العا١تية األكٔب فلم أنقطع 

أمرت اٟتكومة  1917عن ىذا النظاـ احملكم ُب حياٌب العلمية، ك١تا جاءت سنة 
العثمانية بًتحيل سكاف ا١تدينة كلهم إٔب دمشق بسبب استفحاؿ ثورة الشريف 

يش الذم بلغ عدده ٜتسُت ألفا، حسُت بن علي، كعجز اٟتكومة عن ٘توين اٞت
ك٘توين ا١تدنيُت الذين يبلغ تعدادىم ٙتانُت ألفا، فاقتضى تدبَت قوادىا العسكريُت إذ 
ذاؾ أف ينقل سكاف ا١تدينة إٔب مصدر األقوات ُب دمشق، بدؿ أف تنقل األقوات 
منها إليهم، فكنت من أكائل ا١تطيعُت لذلك األمر، كخرجت مع كالدم إٔب دمشق 

، ككاف من أكؿ ما يعنيٍت لقاء رجاؿ العلم ككانوا أكؿ من بدأ 1917تاء سنة ُب ش
بالفضل فزاركين ُب منزٕب كتعارفنا ألكؿ لقاء، كىدتٍت اجملالس األكٔب إٔب ٘تييز مراتبهم 

 فاصطفيت منهم ٚتاعة من أك٢تم الصديق اٟتميم الشيخ ٤تمد هبجت البيطار.
 المرحلة الرابعة

الت علي الرغبات ُب التعليم با١تدارس األىلية، فاستجبت ما لبثت شهرا حىت اهن
لبعضها، ٍب ٛتلٍت إخواين على إلقاء دركس ُب الوعظ كاإلرشاد باٞتامع األموم 
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الشهَتة على  "قبة النصر"ٔتناسبة حلوؿ شهر رمضاف فامتثلت كألقيت دركسا ٖتت 
إلسناد إٔب فكنت أجعل عماد الدرس حديثا أمليو من حفظي با ؛طريقة األمإب

أصولو القدٯتة، ٍب أملي تفسَته ٔتا يوافق ركح العصر كأحداثو، فسمع الناس شيئا ٓب 
يألفوه كٓب يسمعوه إال ُب دركس الشيخ بدر الدين اٟتسٍت، ٍب بعد خركج األتراؾ من 
دمشق كقياـ حكومة االستقالؿ العريب دعتٍت اٟتكومة اٞتديدة إٔب تدريس اآلداب 

كىي ا١تدرسة الثانوية الوحيدة إذ ذاؾ مشاركا لألستاذ ، السلطانيةالعربية با١تدرسة 
اللغوم الشيخ عبد القادر ا١تبارؾ، فاضطلعت ٔتا ٛتلت من ذلك، كتلقى عٍت 
التالمذة دركسا ُب األدب العريب الصميم، ككانت الصفوؼ اليت أدرس ٢تا األدب 

عٍت ٚتاعة من الطلبة ىم  العريب ىي الصفوؼ النهائية ا١ترشحة للبكالوريا، كقد ٗترج
اليـو عماد األدب العريب ُب سوريا منهم: الدكتور ٚتيل صليبا، كالدكتور أديب 

 الركماين، كالدكتور احملايرم، كالدكتور عدناف األتاسي.
ك١تا دخل األمَت فيصل بن اٟتسُت دمشق اتصل يب كأرادين على أف أبادر بالرجوع 

هبا، كٓب يكن ذلك ُب نييت كقصدم، ١تا طرأ على إٔب ا١تدينة ألتؤب إدارة ا١تعارؼ 
ا١تدينة من تغَت ُب األكضاع ا١تادية كالنفسية فأبيت عليو، كما فتئ يلح علي كآىب إٔب 

 أف سنحت الفرصة فكررت راجعا إٔب اٞتزائر موطن آبائي كعشَتٌب.
 المرحلة الخامسة

١تسلمُت ية العلماء اأعمإب ُب اٞتزائر، بعد رجوعي من اٟتجاز كالشاـ كتأسيس ٚتع
كاف من تدابَت األقدار اإل٢تية للجزائر، كمن ٥تبآت الغيوب ،  اٞتزائريُت كأعمإب فيها

٢تا أف يرد علي بعد استقرارم ُب ا١تدينة ا١تنورة سنة كبضعة أشهر أخي كرفيقي ُب 
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اٞتهاد بعد ذلك، الشيخ عبد اٟتميد بن باديس، أعلم علماء الشماؿ االفريقي، كال 
كبيت ابن ، ة كاالجتماعية كالسياسية للجزائر، كباين النهضات العلمية كاألدبيأغإب

باديس ُب قسنطينة بيت عريق ُب السؤدد كالعلم، ينتهي نسبو ُب سلسلة كعمود 
الصبح إٔب ا١تعز بن باديس، مؤسس الدكلة الصنهاجية األكٔب اليت خلفت األغالبة 

ينة كمقاطعتها حينا من الدىر، كمع على ٦تلكة القَتكاف، كمدت ظلها على قسنط
تقارب بلدينا ْتيث ال تزيد ا١تسافة بيننا على مائة كٜتسُت كيلومًتا، كمع أننا لدتاف 
ُب السن يكربين الشيخ بنحو سنة كبضعة أشهر، رغم ذلك كلو، فإننا ٓب ٧تتمع قبل 

الدم على ا٢تجرة إٔب ا١تدينة، كٓب نتعارؼ إال بالسماع، ألنٍت كنت عاكفا ُب بيت ك 
التعلم، ٍب على التعليم، كىو كاف يأخذ العلم عن علماء قسنطينة متبعا لتقاليد 
البيت، ال يكاد ٮترج من قسنطينة، ٍب بعد بلوغ الرشد ارٖتل إٔب تونس، فأًب ُب 

 جامع الزيتونة ٖتصيل علومها.
فنسمر  كنا نؤدم فريضة العشاء األخَتة كل ليلة ُب ا١تسجد النبوم، ك٩ترج إٔب منزٕب

د فندخل مع أكؿ منفردين إٔب آخر الليل حُت يفتح ا١تسج مع الشيخ ابن باديس
هر اليت أقامها ٍب نفًتؽ إٔب الليلة الثانية، إٔب هناية ثالثة األش داخل لصالة الصبح

كانت ىذه األٝتار ا١تتواصلة كلها تدبَتا للوسائل اليت تنهض هبا ،  با١تدينة ا١تنورة
مج ا١تفصلة لتلك النهضات الشاملة اليت كانت كلها صورا ذىنية اٞتزائر، ككضع الربا

تًتاءل ُب ٥تيلتينا، كصحبها من حسن النية كتوفيق اهلل ما حققها ُب ا٠تارج بعد 
ميالدية ىي اليت  1913بضع عشرة سنة، كأشهد اهلل على أف تلك الليإب من سنة 
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ائريُت اليت ٓب تربز للوجود إال كضعت فيها األسس األكٔب ٞتمعية العلماء ا١تسلمُت اٞتز 
 .1931ُب سنة 

كرجع الشيخ إٔب اٞتزائر من سنتو تلك بعد أف أقنعتو بأين الحق بو بعد أف أقنع 
كالدم أف رجوعي إٔب اٞتزائر يًتتب عليو إحياء للدين كالعربية، كقمع لالبتداع 

م أدخل منو كالضالؿ، كإنكاء لالستعمار الفرنسي، ككاف ىذا ىو ا١تنفذ الوحيد الذ
 على نفس كالدم ليسمح ٕب بالرجوع إٔب اٞتزائر.

كشرع الشيخ بعد رجوعو من أكؿ يـو ُب تنفيذ ا٠تطوة األكٔب من الربنامج الذم اتفقنا 
عليو، ففتح صفوفا لتعليم العلم، كاحتكر مسجدا جامعا من مساجد قسنطينة إللقاء 

كتاب اهلل، فما كاد يشرع ُب دركس التفسَت، ككاف إماما فيو، دقيق الفهم ألسرار  
ذلك كيتسامع الناس بو حىت اهناؿ عليو طالب العلم من اٞتباؿ كالسهوؿ إٔب أف 
ضاقت هبم ا١تدينة، كأعانو على تنظيمهم كإيوائهم كإطعاـ احملاكيج منهم ٚتاعة من 
أىل ا٠تَت ك٤تيب العلم، فقويت هبم عزٯتتو كسار ال يلوم على صائح، كاشتعلت 

١تية األكٔب كىو ُب مبدإ الطريق، فاعتصم باهلل فكفاه شر االستعمار، ككاف اٟترب العا
لو من كجود كالده درع كقاية من بطش فرنسا اليت ال تصرب على أقل من ىذه 
اٟتركات، ككاف لوالده مقاـ ٤تًـت عند حكومة اٞتزائر، فسكتت عن االبن احًتاما 

ُب السنة األكٔب، ككانت ُب السنة لشخصية الوالد، كظهرت النتائج ا١ترجوة ٟتركتو 
الثانية كما بعدىا أكرب كعدد الطلبة أكفر، إٔب أف انتهت اٟترب، كرجعت أنا إٔب 
اٞتزائر فلقيٍت بتونس، كابتهج ١تقدمي أكثر من كل أحد لتحقيق أملو ا١تعلق علي، 

بناء كزرتو بقسنطينة قبل أف أنقلب إٔب أىلي، كرأيت بعيٍت النتائج اليت حصل عليها أ
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الشعب اٞتزائرم ُب بضع سنوات من تعليم ابن باديس، كاعتقدت من ذلك اليـو أف 
ىذه اٟتركة العلمية ا١تباركة ٢تا ما بعدىا، كأف ىذه ا٠تطوة ا١تسددة اليت خطاىا ابن 
باديس ىي حجر األساس ُب هنضة عربية ُب اٞتزائر، كأف ىذه اجملموعة من التالميذ 

يبة األكٔب من جند اٞتزائر، ك١تست بيدم آثار اإلخالص اليت تناىز األلف ىي الكت
ُب أعماؿ الرجاؿ، كرأيت شبانا ٦تن ٗترجوا على يد ىذا الرجل كقد أصبحوا ينظموف 
الشعر العريب بلغة فصيحة كتركيب عريب حر، كمعاف بليغة، كموضوعات منتزعة من 

ألدكائو، كرأيت صميم حياة األمة، كأكصاؼ رائعة ُب اجملتمع اٞتزائرم، كتشريح 
ٚتاعة أخرل من أكلئك التالمذة كقد أصبحوا ٭تربكف ا١تقاالت البديعة ُب الصحف، 
فال يقصركف عن أمثا٢تم من إخواهنم ُب الشرؽ العريب، كآخركف يعتلوف ا١تنابر 
فيحاضركف ُب ا١توضوعات الدينية كاالجتماعية، فَتٕتلوف القوؿ ا١تؤثر، كالوصف 

 الشاُب بالقوؿ البليغ.اٞتامع، كيصفوف الدكاء 
 ؛كحللت بلدم كبدأت من أكؿ يـو ُب العمل الذم يؤازر عمل أخي ابن باديس

بدأت أكال بعقد الندكات العلمية للطلبة، كالدركس الدينية للجماعات القليلة، فلما 
هتيأت الفرصة انتقلت إٔب إلقاء الدركس ا١تنظمة للتالمذة ا١تالزمُت، ٍب تدرجت إللقاء 

ت التارٮتية كالعلمية على اٞتماىَت اٟتاشدة ُب ا١تدف العامرة كالقرل اآلىلة، احملاضرا
كإلقاء دركس ُب الوعظ كاإلرشاد الديٍت كل ٚتعة ُب بلد، ٍب ١تا ًب استعداد اٞتمهور 
الذم ىزتو صيحاٌب إٔب العلم، أسست مدرسة صغَتة لتنشئة طائفة من الشباف نشأة 

تابة كقيادة اٞتماىَت بعد تزكيدىم بالغذاء الضركرم خاصة ك٘ترينهم على ا٠تطابة كالك
من العلم، ككانت أعمإب ىذه ُب التعليم الذم كقفت عناييت عليو فاترة أحيانا ٠توُب 
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اٟتكومة االستعمارية، إذ ليس ٕب سند آكم إليو كما ألخي ابن باديس،  من مكائد
منبع شكوؾ، حىت ككانت حركاٌب منذ حللت بأرض الوطن مثار ريب عند اٟتكومة ك 

صالٌب كخطيب اٞتمعية، فكنت أتغطى ٢تا بألواف من ا١تخادعة حىت أين تظاىرت ٢تا 
عدة سنُت بتعاطي التجارة كغشياف األسواؽ إلطعاـ من أعو٢تم من أفراد أسرٌب، 
كلكنها ٓب تنخدع كٓب تطمئن إٔب حركيت، فكاف بوليسها يالحقٍت بالتقارير كيضيق 

ين من تونس أك اٟتجاز، كل ىذا كأنا ٓب أنقطع عن الدركس ا٠تناؽ على كل من يزكر 
 لطالب العلم بالليل.

كانت الصلة بيٍت كبُت ابن باديس   1930ك  1920ُب ىذه الفًتة ما بُت سنيت 
 ،قوية ككنا نتالقى ُب كل أسبوعُت أك كل شهر على األكثر، يزكرين ُب بلدم سطيف

ط كنزف آثارىا ُب الشعب بالعدؿ، كنبٍت قسنطينة، فنزف أعمالنا بالقس"أك أزكره ُب 
على ذلك أمرنا، كنضع على الورؽ برا٣تنا للمستقبل ٔتيزاف ال ٮتتل أبدا، ككنا نقرأ 
للحوادث كا١تفاجآت حساهبا، فكانت ىذه السنوات العشر كلها إرىاصات لتأسيس 

 ٚتعية العلماء اٞتزائريُت.
عدادا كهتيئة للحدث األعظم كملت لنا على ىذه اٟتالة عشر سنوات كانت كلها إ

كىو إخراج ٚتعية العلماء من حيز القوؿ إٔب حيز الفعل، كأصبح لنا جيش من 
التالمذة ٭تمل فكرتنا كعقيدتنا مسلح با٠تطباء كالكتاب كالشعراء، يلتف بو مئات 
اآلالؼ من أنصار الفكرة كٛتلة العقيدة ٬تمعهم كلهم إٯتاف كاحد، كفكرة كاحدة، 

كانت الطريقة اليت اتفقنا عليها أنا ،  كغضب حاد على االستعمار س متأجج،كٛتا
: أال نتوسع لو في العلم، وإنما كابن باديس ُب اجتماعنا با١تدينة ُب تربية النشء ىي
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نربيو على فكرة صحيحة ولو مع علم قليل، فتمت لنا ىذه التجربة في الجيش 
 الذي أعددناه من تالمذتنا.

اليت ًب بتمامها قرف كامل على احتالؿ فرنسا للجزائر،  ىي السنة 1930كانت سنة 
فاحتفلت بتلك ا١تناسبة احتفاال قدرت لو ستة أشهر بربنامج حافل ٦تلوء با١تهرجانات 
كدعت إليو الدنيا كلها، فاستطعنا بدعايتنا السرية أف نفسد عليها كثَتا من برا٣تها، 

زائرم ا العلنية أف ٧تمع الشعب اٞتفلم تدـ االحتفاالت إال شهرين، كاستطعنا بدعايتن
العدد الذم نستطيع أف نعلن  تكامل العدد كتالحق ا١تدد، حولنا كنلفت أنظاره إلينا

بو تأسيس اٞتمعية، كا١تدد من إخواف لنا كانوا بالشرؽ العريب مهاجرين أك طالب 
بعد أف أحضرنا ٢تا قانونا  1931علم، فأعلنا تأسيس اٞتمعية ُب شهر مايو سنة 

أساسيا ٥تتصرا من كضعي أدرتو على قواعد من العلم كالدين ال تثَت شكا كال ٗتيف، 
ككانت اٟتكومة الفرنسية ُب ذلك الوقت تستهُت بأعماؿ العآب ا١تسلم، كتعتقد أننا 

 ال نضطلع باألعماؿ العظيمة فخيبنا ظنها كاٟتمد هلل.
هم صادرة باسم األمة  دعونا فقهاء الوطن كلهم، ككانت الدعوة اليت كجهناىا إلي

كلها، ليس فيها اٝتي كال اسم ابن باديس، ألف أكلئك الفقهاء كانوا ٮتافوننا ١تا سبق 
لنا من اٟتمالت الصادقة على ٚتودىم، ككصفنا إياىم بأهنم بالء على األمة كعلى 
الدين لسكوهتم على ا١تنكرات الدينية، كبأهنم مطايا لالستعمار، يذؿ األمة 

ٝتهم، فاستجابوا ٚتيعا للدعوة، كاجتمعوا ُب يومها ا١تقرر، كداـ كيستعبدىا با
اجتماعنا ُب نادم الًتقي باٞتزائر أربعة أياـ كانت من األياـ ا١تشهودة ُب تاريخ 
اٞتزائر، ك١تا تراءت الوجوه كتعالت أصوات اٟتق أيقن أكلئك الفقهاء أهنم ما زالوا ُب 
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فأسلموا القيادة لنا، فانتخب اجمللس  دكر التلمذة، كخضعوا خضوع ا١تسلم للحق،
اإلدارم من رجاؿ أكفاء ٚتعتهم كحدة ا١تشرب، ككحدة الفكرة ككحدة ا١تنازع 
االجتماعية كالسياسية، ككحدة ا١تناىضة لالستعمار، كقد ككل اجملتمعوف ترشيحهم 

ئبا إلينا فانتخبوىم باإلٚتاع، كانتخبوا ابن باديس رئيسا، ككاتب ىذه األسطر ككيال نا
 كجاء دكر العمل.، بحت اٞتمعية حقيقة كاقعة قانونيةعنو، كأص

ىذه ا١ترحلة من حياٌب ىي مناط فخرم كتاج أعمإب العلمية كاالجتماعية، كاألفق 
ا١تشرؽ من حياٌب، كىذه ىي ا١ترحلة اليت عملت فيها لديٍت كلغيت ككطٍت أعماال 

اليت أشعر فيها كلما كقفت  أرجو أف تكوف ٔتقربة من رضى اهلل، كىذه ىي ا١تواقف
أرد ضالالت ا١تبتدعة ُب الدين، أك أكاذيب االستعمار، أشعر كأف كالمي امتزج 

 بزجل ا١تالئكة بتسبيح اهلل.
كلفٍت إخواين أعضاء اجمللس اإلدارم ُب أكؿ جلسة أف أضع للجمعية الئحة داخلية 

واهنا ا١تضللوف منا، نشرح أعما٢تا كما ىي ُب أذىاننا ال كما تتصورىا اٟتكومة كأع
فانتبذت ناحية ككصلت طرُب ليلة ُب سبكها كترتيبها، فجاءت ُب مائة كسبع كأربعُت 
مادة، كتلوهتا على اجمللس ١تناقشتها ُب ٙتاين جلسات من أربعة أياـ، ككاف ٭تضر 
اٞتلسات طائفة كبَتة من احملامُت كالصحافيُت العرب ا١تثقفُت بالفرنسية، فأعلنوا ُب 

عرض الالئحة إٯتاهنم بأف العربية أكسع اللغات، كأهنا أصلح لغة لصوغ القوانُت  هناية
، كخطب الرئيس عند ٘تاـ  كمرافعات احملامُت، ككأ٪تا دخلوا ُب اإلسالـ من ذلك اليـو
مناقشة الالئحة كإقرارىا باإلٚتاع خطبة مؤثرة أطراين فيها ٔتا أبكاين من ا٠تجل، 

ب مثل فالف أف يضل ُب دين أك ٮتزل ُب دنيا، أك ككاف ٦تا قاؿ: عجبت لشعب أ٧ت
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كاف من نتائج ،  م بك زناد ىذه اٞتمعيةرً ٍب خاطبٍت بقولو: كى  ،يذؿ الستعمار
الدراسات ا١تتكررة للمجتمع اٞتزائرم بيٍت كبُت ابن باديس منذ اجتماعنا ُب ا١تدينة 

متعاكنتُت عليو، ا١تنورة، أف البالء ا١تنصب على ىذا الشعب ا١تسكُت آت من جهتُت 
كبعبارة أكضح من استعمارين مشًتكُت ٯتتصاف دمو كيتعرقاف ٟتمو، كيفسداف عليو 

 دينو كدنياه: 
 .استعمار مادم ىو االستعمار الفرنسي يعتمد على اٟتديد كالنار -1
كاستعمار ركحاين ٯتثلو مشائخ الطرؽ ا١تؤثركف ُب الشعب كا١تتغلغلوف ُب ٚتيع  -2

الدين، ا١تتعاكنوف مع االستعمار عن رضى  أكساطو، ا١تتاجركف باسم
كطواعية، كقد طاؿ أمد ىذا االستعمار األخَت كثقلت كطأتو على الشعب 

 .أك االنتقاد، خوفا من اهلل بزعموحىت أصبح يتأٓب كال يبوح بالشكول 
كاالستعماراف متعاضداف يؤيد أحد٫تا اآلخر بكل قوتو، كمظهر٫تا معا ٕتهيل األمة  

فكان ، ا لئال تستعُت با١تاؿ على الثورةلعلم فتسعى ُب االنفالت، كتفقَتىلئال تفيق با
من سداد الرأي وإحكام التدبير بيني وبين ابن باديس أن تبدأ الجمعية بمحاربة 

، ككجد اجمللس اإلدارم نظاما ىذا االستعمار الثاني ألنو أىون، وكذلك فعلنا
ة ككاف الطريق أماـ اجمللس اإلدارم ٤تكما فاتبعو، لذلك كانت أعماؿ اٞتمعية متشعب

 شاقا كلكنو يرجع إٔب األصوؿ اآلتية:
تنظيم ٛتلة جارفة على البدع كا٠ترافات كالضالؿ ُب الدين، بواسطة ا٠تطب  -1

كاحملاضرات كدركس الوعظ كاإلرشاد ُب ا١تساجد كاألندية كاألماكن العامة 
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ة اليت أنشأناىا ٠تدمة كا٠تاصة، حىت ُب األسواؽ، كا١تقاالت ُب جرائدنا ا٠تاص
 الفكرة اإلصالحية.

الشركع العاجل ُب التعليم العريب للصغار ُب ما تصل إليو أيدينا من األماكن،  -2
 كُب بيوت اآلباء، رْتا للوقت قبل بناء ا١تدارس.

ٕتنيد ا١تئات من تالمذتنا ا١تتخرجُت، كدعوة الشباف ا١تتخرجُت من جامع الزيتونة  -3
 الشعب.للعمل ُب تعليم أبناء 

 العمل على تعميم التعليم العريب للشباف على النمط الذم بدأ بو ابن باديس. -4
مطالبة اٟتكومة برفع يدىا عن مساجدنا كمعاىدنا اليت استولت عليها،  -5

 لنستخدمها ُب تعليم األمة دينها، كتعليم أبنائها لغتهم.
ى معمريها، مطالبة اٟتكومة بتسليم أكقاؼ اإلسالـ اليت احتجزهتا ككزعتها عل -6

ْتيث تساكم ميزانية  ككانت من الكثرة ،لتصرؼ ُب مصارفها اليت كقفت عليها
 .دكلة متوسطة

 مطالبة اٟتكومة باستقالؿ القضاء اإلسالمي ُب األحواؿ الشخصية مبدئيا. -7
 مطالبة اٟتكومة بعدـ تدخلها ُب تعيُت ا١توظفُت الدينيُت. -8

اٞتمعية، منها ما بدأناه بالفعل ىذه معظم األمهات اليت تدخل ُب صميم أعماؿ 
كالقينا فيو األذل، فصربنا حىت كانت العاقبة لنا، كمنها ما طالبنا بو حىت أقمنا حق 
األمة فيو، كفضحنا االستعمار شر فضيحة، ك٣تموع ىذه ا١تطالب ُب ظاىرىا دينية، 

 كلكنها ُب معناىا كُب نظر االستعمار ىي نصف االستقالؿ.
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من جهتنا ُب تكوين الشعب ُب  ؛ من عمر اٞتمعية سنة غليافكانت السنة األكٔب 
كل مدينة ككل قرية لتنفيذ مقاصد اٞتمعية، كغلياف السخط علينا من االستعمار 
ألننا فاجأناه ٔتا تركو مشدكىا حائرا ال يدرم ما يفعل كال من أين يبدأ ُب مقاكمة 

وف كيزرعوف الوعي، حركتنا، كتفرؽ أعضاء اٞتمعية على القطر كلو يرشدكف كيعظ
 كيراقبوف حركة التعليم ك٭تضركف أماكنو.

كعقدنا االجتماع العاـ ُب السنة الثانية، فكانت النتيجة باىرة، كالعزائم أقول كاألمة 
كخرج ا١تًتددكف عن ترددىم فانضموا إلينا، كأعيد انتخاب اجمللس فأسفر  ،إلينا أميل

ُب العلم، ككشر االستعمار عن أنيابو،  عن بقاء القدمي كزيادة أعضاء ظهرت مواىبهم
فبدأ ٯتنعنا من إلقاء الدركس ُب ا١تساجد الواقعة ُب قبضتو، كثارت ٩توة األمة 

 دة ُب أمهات القرل.فأنشأت ٔتا٢تا بضعة كتسعُت مسجدا حرا ُب سنة كاح
ُب ىذه السنة قررت اٞتمعية تعيُت العلماء الكبار ُب عواصم ا١تقاطعات الثالث 

ل كاحد منهم مشرفا على اٟتركة االصالحية كالعلمية ُب ا١تقاطعة كلها، ليكوف ك
فأبقينا الشيخ ابن باديس ُب مدينة قسنطينة كٛتلناه مؤكنة اإلشراؼ على اٟتركة ُب 
ٚتيع ا١تقاطعة، كخصصنا الشيخ الطيب العقيب باٞتزائر كمقاطعتها، كخصصوين 

ف، ككانت ىي إحدل العواصم ٔتقاطعة كىراف كعاصمتها العلمية القدٯتة تلمسا
العلمية التارٮتية اليت أخٌت عليها الدىر فانتقلت إليها بأىلي، كأحييت هبا رسـو 
العلم، كنظمت دركسا للتالمذة الوافدين على حسب درجاهتم، كما لبثت إال قليال 
حىت أنشأت فيها مدرسة دار اٟتديث، كتبارل كراـ التلمسانيُت ُب البذؿ ٢تا حىت 

وجود ٖتفة فنية من الطراز األندلسي، كٖتتوم على مسجد كقاعة ٤تاضرات، برزت لل
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كأقساـ لطلبة العلم، كاخًتت ٢تا ٩تبة من ا١تعلمُت األكفاء للصغار، كتوليت بنفسي 
 ، تعليم الطلبة الكبار من الوافدين كأىل البلد، فكنت ألقي عشرة دركس ُب اليـو

أختمها بدرس ُب التفسَت بُت ا١تغرب أبدأىا بدرس ُب اٟتديث بعد صالة الصبح، ك 
كالعشاء كبعد صالة العتمة أنصرؼ إٔب أحد النوادم فألقي ٤تاضرة ُب التاريخ 
اإلسالمي، فألقيت ُب اٟتقبة ا١توالية لظهور اإلسالـ من العصر اٞتاىلي إٔب مبدإ 

 ا٠تالفة العباسية بضع مئات من احملاضرات.
كلها كأخرج من يومي للجوالف ُب اإلقليم   كُب فًتة العطلة الصيفية أختم الدركس

الوىراين مدينة مدينة كقرية قرية، فألقي ُب كل مدينة درسا أك درسُت ُب الوعظ 
كاإلرشاد، كأتفقد شعبها كمدارسها، ككانت أياـ جوليت كلها أياـ أعراس عند 

عدة الشعب، يتلقونٍت على عدة أمياؿ من ا١تدينة أك القرية، كينتقل بعضهم معي إٔب 
مدف كقرل، فكاف ذلك ُب نظر االستعمار ٖتديا لو كلسلطتو، كُب نظر الشعب 
٘تجيدا للعلم كالدين كإغاظة لالستعمار، فإذا انقضت العطلة اجتمعنا ُب اٞتزائر 

ـ كل منا حسابو، العاصمة كعقدنا االجتماع العاـ كُب أثره االجتماع اإلدارم كقد  
 صرفنا إٔب مراكزنا.كنظمنا شؤكف السنة اٞتديدة، ٍب ان

بلغت إدارة اٞتمعية كىي ُب مستهل حياهتا من النظاـ كالقوة مبلغا قويا بديعا 
فأصبحنا ال نتعب إال ُب التنقل كاٟتديث، أما اٟتكومة االستعمارية فإننا بنينا أمرنا 

كبقوانينها، كقد كنا نعلن ُب جرائدنا كل أسبوع  من أكؿ خطوة على االستخفاؼ هبا
انُت الظا١تة ال تستحق االحًتاـ من الرجاؿ األحرار، ك٨تن أحرار فلتفعل بأف القو 

فرنسا ما شاءت، ككاف ىذا الكالـ كمثلو أنكى عليها من كقع السهاـ ألهنا ٓب تألف 
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ٝتاعو، كقد اطمأنت إٔب أف الشعب اٞتزائرم قد مات كما صرح بذلك أحد ساستها 
ا١تهرجاف الذم أقامتو ُب عيدىا ا١تئوم الكبار ُب خطبة ألقاىا على ٦تثلي األمم ُب 

الحتالؿ اٞتزائر، ككاف ٦تا قاؿ: "ال تظنوا أف ىذه ا١تهرجانات من أجل بلوغنا مائة 
سنة ُب ىذا الوطن، فقد أقاـ الركماف قبلنا فيو ثالثة قركف، كمع ذلك خرجوا منو، أال 

 لديار".فلتعلموا أف مغزل ىذه ا١تهرجانات ىو تشييع جنازة اإلسالـ هبذه ا
ككانت أعماؿ اإلخواف ُب ا١تقاطعتُت األخريُت مشاهبة ألعمإب ٔتقاطعة كىراف ألننا 

 ٧ترم على منهاج كاحد، كنسَت على برنامج كاحد عاىدنا اهلل على تنفيذه.
ك١تا ضاقت فرنسا ذرعا بأعمإب كنفد صربىا على التحديات الصارخة ٢تا، كأيقنت 

وذىا كخا٘تة استعمارىا، اغتنمت فرصة نشوب أف عاقبة سكوهتا عنا ىو زكاؿ نف
قرارا  "Daladierاٟترب العا١تية الثانية، كأصدر رئيس كزرائها إذ ذاؾ "داالدىي 

يقضي بإبعادم إٔب الصحراء الوىرانية إبعادا عسكريا ال ىوادة فيو، ألف ُب بقائي 
نفيذ قراره طليقا حرا خطرا على الدكلة، كما ىي عبارتو ُب حيثيات القرار، كككل ت

، كبعد استقرارم ُب 1940للسلطة العسكرية فنقلوين للمنفى ُب عاشر أفريل سنة 
رٛتو اهلل بداره ُب  ٔتوت الشيخ عبد اٟتميد بن باديس ا١تنفى بأسبوع تلقيت ا٠ترب

قسنطينة بسرطاف ُب األمعاء، كاف ٭تس بو من سنوات كٯتنعو اهنماكو ُب التعليم 
يو كعالجو، كقد شيع جنازتو عشرات األلوؼ من األمة كخدمة الشعب من التفكَت ف

رغما عن قسوة األحكاـ العسكرية كقت اٟترب، كاجتمع اجمللس اإلدارم للجمعية 
كرؤساء الشعب يـو موتو كانتخبوين رئيسا ٞتمعية العلماء باالٚتاع، كأبلغوين ا٠ترب كأنا 

بالرسائل ا١تتبادلة بيٍت ُب ا١تنفى فأصبحت أدير اٞتمعية كأصرؼ أعما٢تا من ا١تنفى 
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اخواين بواسطة رسل ثقات، ككنت حُت بدأت نذر اٟترب تظهر كغيومها تتلبد  كبُت
أجتمع بالشيخ ابن باديس ُب دارم بتلمساف فقررنا ماذا نصنع إذا قامت اٟترب، 
كقررنا من ٮتلفنا إذا قبض علينا، كقلبنا كجوه الرأم ُب االحتماالت كلها، كقدرنا لكل 

مها، ككتبنا بكل ما اتفقنا عليو نسختُت، كلكن كانت األقدار من كراء حالة حك
 تدبَتنا فقبضو اهلل إليو.

بقيت ُب ا١تنفى ثالث سنُت تقريبا، ك١تا أطلق سراحي من ا١تنفى أكؿ سنة ثالث 
كأربعُت كانت فاٖتة أعمإب تنشيط حركة إنشاء ا١تدارس، فأنشأت ُب سنة كاحدة 

مدف كقرل القطر كلو، كلها بأمواؿ األمة كأيديها، كاخًتت ثالثا كسبعُت مدرسة ُب 
لتصميمها مهندسا عربيا مسلما فجاءت كلها على طراز كاحد لتشهد لألجياؿ 

 القادمة أهنا نتاج فكرة كاحدة.
كهتافتت األمة على بذؿ األمواؿ لتشييد ا١تدارس حىت أربت على األربعمائة مدرسة، 

خركجي من ا١تنفى عن دركسي العلمية للطلبة كللعامة، كٓب أٗتل بعد رئاسيت للجمعية ك 
ك١تا رأت فرنسا أف عقاهبا ٕب بالتغريب ثالث سنوات ٓب يكف لكسر شوكيت، كأنٍت 
عدت من ا١تنفى أمضى لسانا كقلبا كعزٯتة ٦تا كنت، كأف اٟتركة اليت أقودىا ٓب تزدد 

ثورة مفتعلة فقتلت من  إال اتساعا كرسوخا، انتهزت فرصة هناية اٟترب كدبرت للجزائر
الشعب اٞتزائرم ا١تسلم ستُت ألفا، كساقت إٔب ا١تعتقالت سبعُت ألفا معظمهم من 
أتباع ٚتعية العلماء، كألقت يب ُب السجن العسكرم ا١تضيق ٘تهيدا حملاكميت بتهمة 
التدبَت لتلك الثورة، فلبثت ُب السجن سنة إال قليل، ٍب أخرجوين بدعول صدكر عفو 

ئي" ُب السجن الدكتور شريف مدبرم الثورة ك٣ترميها ككاف من "زمالعاـ على 
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ك١تا ، س كاحملامي شريف حاج سعيد كغَتىم، كالصيدٕب فرحات عباسعداف رٛتو اهلل
خرجت من السجن عدت إٔب أعمإب أقول عزٯتة ٦تا كنت، كأصلب عودا كأقول 

يت ٚتيع عنادا، كعادت ا١تدارس اليت عطلتها اٟتكومة زمن اٟترب، كأحي
االجتماعات اليت كانت معطلة بسبب اٟترب، كمنها االجتماع السنوم العاـ، 

اليت عطلناىا من أكؿ اٟترب باختيارنا باتفاؽ بيٍت كبُت  "البصائر"كأحييت جريدة 
كتب ما نريد، كال ابن باديس ٟتكمة، كىي أننا ال نستطيع ٖتت القوانُت اٟتربية أف ن

أف نكتب حرفا ٦تا يراد  العلم كٝتعة اٞتمعية ُب العآب يرضى لنا ديننا ك٫تتنا كشرؼ
منا، فحكمنا عليها بالتعطيل كقلنا: بيدم ال بيد عمرك، كحسنا فعلنا، كذلك عطلنا 

ألزمٍت  "البصائر"ك١تا قررنا إحياء جريدة ، "الشهاب" الناشرة ألفكار اٞتمعية٣تلة 
ا، كتضاعفت ا١تسؤكليات، كثقلت إخواين أف أتؤب إدارهتا كرئاسة ٖتريرىا فقبلت مكرى

األعباء، فرئاسة اٞتمعية كما تستلـز من رحالت كما يتبع الرحالت من دركس 
ك٤تاضرات، كل ذلك كاف يستنزؼ جهدم، فكيف إذا زادت عليها أعباء اٞتريدة 

 كٖتريرىا؟ كلكن عوف اهلل إذا صاحب امرأ خفت عليو األثقاؿ.
ـو للجريدة بكل شيء حىت تصحيح النماذج، كنت أقـو للجمعية بكل كاجباهتا، كأق

، كقد  كأكتب االفتتاحيات بقلمي، كقد ٘تر الليإب ذكات العدد من غَت أف أطعم النـو
أقطع األلف ميل بالسيارة ُب الليلة الواحدة، كما من مدرسة تفتح إال كأحضر 

نفسي افتتاحها كأخطب فيو، كما من عداكة تقع بُت قبيلتُت أك فردين إال كأحضر ب
كأبـر الصلح بينهما، كأرغم االستعمار الذم من ٫تو بث الفنت، كإغراء العداكة 

 كالبغضاء بُت الناس، فكنت معطال لتدبَتاتو ُب ٚتيع ا١تيادين.
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 رة االنتقال إلى التعليم الثانويضرو 
 بلغ عدد ا١تدارس االبتدائية العربية أربعمائة كزيادة، كبلغ عدد تالمذهتا إٔب اليـو الذم

سافرت فيو إٔب الشرؽ مئات اآلالؼ بُت بنُت كبنات، كبلغ عدد معلميها ألفا كبضع 
مائة  -كىي فرع من ا١تيزانية العامة ٞتمعية العلماء-مئات، كبلغت ميزانيتها ا٠تاصة 

ك١تا بلغ عدد  ،1952مليوف فرنك كزيادة إٔب هناية خركجي من اٞتزائر سنة 
بتدائية عشرات اآلالؼ، كجدت نفسي أماـ ا١تتخرجُت من مدارسنا بالشهادة اال

معضلة يتعسر حلها، ذلك أف حاملي ىذه الشهادة ذاقوا حالكة العلم فطلبوا ا١تزيد، 
 -كأرىقوين من أمرم عسرا، كأٟتوا علي أف أتقدـ هبم خطوة إٔب األماـ، كحراـ علي

 أف أقف هبم دكف غاياتو، فكاف كاجبا علي أف أخطو هبم إٔب -على حد تعبَتىم
التعليم الثانوم، كأىبت باألمة أف تعينٍت بقوة أبلغ هبا غرض أبنائها، فاستجابت 
فكاف ذلك مشجعا على إنشاء معهد ثانوم ٔتدينة قسنطينة نسبناه إٔب إماـ النهضة 
ابن باديس، ٗتليدا لذكره، كاعًتافا بفضلو على الشعب، فاشًتينا دارا عظيمة كاسعة 

منها معهدا ثانويا، كىيأنا لو من سنتو األساتذة  من دكر عظماء البلدة، كجعلنا
كالتالمذة كالكتب كا١تاؿ، فكاف التعليم فيو با١تعٌت الكامل عند غَتنا من األمم بربا٣تو 
ككتبو كأدكاتو، ككاف ىذا ا١تعهد تاجا ١تدارس ٚتعية العلماء كغرة ُب أعما٢تا، ككانت 

حد٫تا ٔتدينة اٞتزائر، كالثاين ٔتدينة نييت معقودة على إنشاء معهدين ثانويُت آخرين، أ
تلمساف، كقد بلغ تالمذة ا١تعهد الباديسي ُب السنة األكٔب ألفا أك يزيدكف، ككلهم 
منتخبوف من مدارسنا االبتدائية من ٚتيع القطر، ٍب اشًتينا من ماؿ األمة دارا أخرل 

من بعدم تتسع لسكٌت سبعمائة طالب، كبعد خركجي ٢تذه الرحلة افتتحها إخواين 
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بعد أف قسموىا إٔب قاعات نـو فسيحة بأسرهتا، كدكاليب الثياب، ككتب ا١تطالعة، 
على ترتيب بديع، كُب الدار ما يريح الطالب من مغتسالت، كٛتامات، كمطابخ، 

 كغرؼ طعاـ.
 مالية جمعية العلماء

 مالية ٚتعية العلماء تأتيها من موردين: إشًتاكات الشعب الشهرية كالتربعات غَت
احملدكدة، كميزانيتها ُب السنوات األخَتة أصبحت ضخمة كقد قسمتها إٔب أقساـ، 
فمالية بناء ا١تدارس ال تدخل خزينة اٞتمعية، بل تقبضها اٞتمعية احمللية كتنفقها على 
البناء، فإذا ًب البناء جرل اٟتساب علنا على رؤكس األشهاد ْتضرٌب كسد باهبا، 

لمُت كالقومة على ا١تدرسة تؤخذ من آباء التالميذ بواسطة كا١تالية ا٠تاصة بأجور ا١تع
أمُت ماؿ اٞتمعية احمللية ُب مقابل إيصاالت رٝتية ٥تتومة ٓتتمها، كلكل مدرسة 
ٚتعية ٤تلية قانونية تنتخبها ٚتعية العلماء من أعياف ا١تدينة أك القرية، كال ٖتاسب 

، كا١تاؿ الذم يتحصل من ٚتعية العلماء إال ُب آخر السنة ُب االجتماع العاـ
االشًتاؾ العاـ ُب ٚتعية العلماء ىو الذم يدخل إٔب خزانتها، ك٭تاسب عليها أمُت 
ما٢تا ُب التقرير ا١تإب الذم يتقدـ بو إٔب االجتماع العاـ، كيضاؼ إليو ما يتحصل من 

 التربعات غَت احملدكدة.
، كقد قررت ُب كل اجتماع عاـ أما اٞتريدة فإهنا قائمة بنفسها من أٙتاف االشًتاؾ فيها

أف تعرض على اجمللس اإلدارم ٚتيع ا١تداخيل ا١تذكورة من أجور التعليم، 
كاالشًتاكات العامة كالتربعات، كل ميزانية على حدة، ككل مدرسة يفيض دخلها 
على خرجها يدخل ا١تبلغ الفائض ُب ا٠تزينة العامة، ككل مدرسة ينقص دخلها عن 
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ا٠تزينة العامة ما يسدد عجز ميزانيتها، ككل ىذا على نظاـ  خرجها يعتمد ٢تا من
 بديع يؤدم إٔب اشًتاكية بُت ا١تدارس مع بعضها، كبُت الشعب كاٞتمعية احمللية.

 ر أعمالي وأعمال إخواني في الشعبأث
أثر أعمالنا ُب الشعب بارز ال ينكره حىت أعداؤنا من االستعماريُت، كخصومنا من 

 ؛، فمن آثارناإخواننا السياسيُت
 .بث الوعي كاليقظة ُب الشعب حىت أصبح يعرؼ ما لو كما عليو -1
االستعمار يسد عليو كمنها إحياء تاريخ اإلسالـ كأ٣تاد العرب اليت كاف  -2

 .حىت ال يتسرب إليو شيء من ذلك الشعاع منافذ شعاعها
كمنها تطهَت عقائد اإلسالـ كعباداتو من أكضار الضالؿ كاالبتداع، كإبراز  -3

فضائل اإلسالـ، كأك٢تا االعتماد على النفس، كإيثار العزة كالكرامة، كالنفور 
 .من الذلة كاالستكانة كاالستسالـ

 .كمنها أخذ كل شيء بالقوة -4
 .العلم، ىذه الكلمة الصغَتة اليت تنطوم ٖتتها ٚتيع الفضائل كمنها -5
 .كمنها بذؿ ا١تاؿ كالنفس ُب سبيل الدين كالوطن -6
 .كالتآخي بُت أفراد اجملتمعكمنها نشر التحابب  -7
 .كمنها التمسك باٟتقائق ال با٠تياالت كاألكىاـ -8

فكل ىذه الفضائل كاف االستعمار يغطيها عن قصد لينساىا ا١تسلموف على مر 
الزماف، بواسطة التجهيل كانزكاء العقل كالفكر، كقد كصل الشعب اٞتزائرم إٔب ما 

من جهود ُب ٤تو الرذائل اليت مكن ٢تا كصل إليو، بفضل ٚتعية العلماء، كما بذلناه 
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االستعمار، كتثبيت الفضائل اليت جاء هبا اإلسالـ، كلو تأخر كجود اٞتمعية عشرين 
سنة أخرل ١تا كجدنا ُب اٞتزائر من يسمع صوتنا، كلو سلكنا سبيال غَت الذم 

ُب  سلكناه ُب إيقاظ األمة كتوجيهها ُب السبيل السوم ١تا قامت ىذه الثورة اٞتارفة
إننا أحيينا اللسان " :اٞتزائر، اليت بيضت كجو العرب كا١تسلمُت، كلو نشاء لقلنا

العربي، والنخوة العربية، وأحيينا دين اإلسالم وتاريخو المشرق، وأعدنا لهما 
سلطانهما على النفوس وتأثيرىما في العقول واألرواح، وشأنهما األول في 

  "االتعاظ واألسوة
لشعب اٞتزائرم فعرؼ نفسو، فاندفع إٔب الثورة ٭تطم األغالؿ فاحيينا بذلك كلو ا

كيطلب بدمو اٟتياة السعيدة كالعيشة الكرٯتة، كيسعى إٔب كصل تارٮتو اٟتاضر بتارٮتو 
 الغابر.

 مؤلفاتي
ٓب يتسع كقيت للتأليف كالكتابة مع ىذه اٞتهود اليت تأكل األعمار أكال، كلكنٍت 

كعملت لتحرير عقولو ٘تهيدا لتحرير أجساده، أتسلى بأنٍت ألفت للشعب رجاال، 
كصححت لو دينو كلغتو فأصبح مسلما عربيا، كصححت لو موازين إدراكو فأصبح 

كمع ذلك فقد ، إنسانا أبيا، كحسيب ىذا مقربا من رضى الرب كرضى الشعب
سا٫تت بالكتابة ُب موضوعات مفيدة، كلكن ٓب يساعدين الفراغ كال كجود ا١تطابع 

 فمن أجل ما كتبت:، ، كقد بقيت كلها مسودات ُب مكتبيت باٞتزائرعلى طبعها
ُب سلسلتها  "البصائر"من ا١تقاالت اليت كتبتها ُب جريدة  كىي "عيون البصائر" .1

 الثانية.
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كالتزمت فيها اللهجة " بقايا فصيح العربية في اللهجة العامية بالجزائر" كتاب .2
 .السائدة اليـو ُب مواطن ىالؿ بن عامر

ٚتعت فيو كل ما جاء على كزف فعالة  "النقايات والنفايات في لغة العرب" كتاب .3
 من ٥تتار الشيء أك مرذكلو.

 "أسرار الضمائر في العربية"كتاب  .4
 "التسمية بالمصدر" كتاب .5
 بفتح العُت. "لع  الصفات التي جاءت على وزن ف   " كتاب .6
 "نظام العربية في موازين كلماتها" كتاب .7
 لفظ ا١تطرد كالكثَت عند ابنُب الفرؽ بُت  "ذ في العربيةاالطراد والشذو "كتاب .8

 .مالك
 "ا أخلت بو كتب األمثال من األمثال السائرة"مكتاب  .9

 "رسالة في ترجيح أن األصل في بناء الكلمات العربية ثالثة أحرف ال اثنان" .10
 بأسلوب مبتكر ٬تمع بُت اٟتقيقة كا٠تياؿ. "كاىنة أوراس" ركاية .11
 "حروف وصفاتها بين العربية الفصيحة والعاميةرسالة في مخارج ال" .12
بدأت فيو من أياـ إقاميت ُب دمشق  "حكمة مشروعية الزكاة في اإلسالم"كتاب  .13

بعد اٟترب األكٔب، كأ٘تمتو بعد ذلك ُب فًتات، كْتثت فيو ينابيع ا١تاؿ ُب 
اإلسالـ، كاستخرجت ينابيع أخرل غَت منصوصة يلتجئ إليها ٚتاعات ا١تسلمُت 

 حزهبم أمر، أك فاجأهتم حادثة.إذا 
 ٚتعت فيو األخالؽ كالفضائل اإلسالمية. "شعب اإليمان"كتاب  .14
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 .كىناؾ ٤تاضرات كأْتاث كتبها عٍت التالمذة ُب حُت القائها، كىناؾ فتاكل متناثرة .15
نظمتها ُب السنُت اليت كنت فيها مبعدا ُب  "ملحمة رجزية"أعظم ما دكنت، ك  .16

لغ ستة كثالثُت ألف بيت من الرجز السلس اللزكمي ُب  الصحراء الوىرانية، كىي تب
كل بيت منو، كقد تضمنت فنونا من ا١تواضيع: تاريخ اإلسالـ ككصف لكثَت من 
الفرؽ اليت حدثت ُب عصرنا ىذا، كللمجتمع اٞتزائرم ّتميع فرقو ك٨تلو، كألفانُت 

اء على ُب ا٢تزؿ للمذاىب االجتماعية كالفكرية كالسياسية ا١تستجدة، كاإل٨ت
االبتداع ُب الدين، كتصوير ألكلياء الشيطاف، ك٤تاكرات أدبية رائعة بينهم كبُت 
الشيطاف، ككصف لالستعمار كمكائده كدسائسو كحيلو كٗتديراتو للشعوب 

 للقضاء على مقوماهتا.
كٓب أقرأ للرجاز رجزا سلسا يلتحق بالشعر الفٍت مثل ىذه ا١تلحمة إال البن ا٠تطيب ُب 

، كلبعض "رجز دول العرب وعظماء اإلسالم"، كلشوقي ُب "نظم الدول"
الشناقطة، ككاف الرجز موقوفا على نظم ا١تتوف العلمية، كىي مقيدة باالصطالح 
العلمي، لذلك كاف باردا بعيدا عن الفن، خاليا من اإلشراؽ كالركعة حىت عده ا١تعرم 

ا كبقية ْتور الشعر من سفساؼ القريض كٗتيل للرجاز جنة حقَتة، كأنا أعتربه ْتر 
قصائد كثَتة من  "الديلمي مهيار"ػػ يرتفع فيو أقواـ كينخفض آخركف، كل ،العريب

مسلسالتو من كزف ىذا البحر، كٓب يقعد هبا عن اإلجادة أهنا من الرجز، كشوقي إماـ 
            :الشعر ُب كقتنا ىذا يقوؿ ُب شأف الغاضُت من الرجز، الظانُت بأنو مركب ١تن عجز

 وٍ فى الى الس   ـي و  قى  تػي الى  سي أٍ كى الٍ       وٍ فى الى ل خً رى أى ا كى ين أٍ رى  فى كٍ رى يػى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 املورد العذب المنري من أ شعار العالمة محمد البشري

30 

تركت مسودات مؤلفاٌب كلها باٞتزائر كٓب أصحبها معي لتطبع أك يطبع بعضها ىنا  
 كما كنت آمل، ألين ٓب أشأ أف أخلط عمال عموميا للجزائر بعمل شخصي لنفسي.

 خالصة الخالصة
من يـو ا٠تميس الثالث عشر من شهر شواؿ عاـ عند طلوع الشمس  كلدتي  .1

 ـ.1889ىػ، ا١توافق للرابع عشر من شهر يونيو سنة 1306
حفظت القرآف كمتوف العلم الكبَتة كأنا ابن تسع سنُت، كتلقيت علـو الدين كالعربية  .2

 ُب بيت أسرٌب على عمي القائم بًتبييت الشيخ ٤تمد ا١تكي اإلبراىيمي ككاف عالمة
 علـو العربية.زمانو ُب ال

 مات عمي كأنا ابن أربع عشرة سنة، بعد أف أجازين ُب العلـو اليت تلقيتها عليو. .3
كىبٍت اهلل حافظة خارقة، كذاكرة عجيبة تشهداف بصدؽ ما ٭تكى عن السلف  .4

 ككانتا معينتُت ٕب ُب ٖتصيل العلم ُب ىذا السن.
 سنة.بعد موت عمي خلفتو ُب إلقاء الدركس إٔب أف جاكزت العشرين  .5
بيتنا عريق ُب العلم خرج منو ٚتاعة أفذاذ ُب علـو الدين كالعربية ُب ا٠تمسة قركف  .6

 األخَتة، بعد ا٨تطاط عواصم العلم الشهَتة ُب ا١تغرب.
رحلت إٔب ا١تدينة أنا ككالدم مهاجرين فرارا من االستعمار الفرنسي، فكنت من  .7

، كعلم اٟتديث، ركاية مدرسي اٟتـر النبوم الشريف، كتلقيت فيها علم التفسَت
كدراية، كعلم الرجاؿ كأنساب العرب، كمكثت ُب ا١تدينة ا١تنورة قريبا من ست 
سنُت، ٍب انتقلنا إٔب دمشق ُب أثناء اٟترب العا١تية األكٔب فكنت من أساتذة العربية 

 ُب ا١تدرسة السلطانية هبا مدة سنتُت، ُب عهد حكومة االستقالؿ العريب.
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العا١تية األكٔب رجعت إٔب بلدم باٞتزائر، كبقيت هبا أنشر العلم ُب بعد انتهاء اٟترب  .8
ميالدية، ككنت أحد اثنُت يرجع ٢تما الفضل ُب  1931فًتات متقطعة إٔب سنة 

ٚتعية العلماء أنا كعبد اٟتميد بن باديس، ككنت ُب طليعة العاملُت على  تكوين
ية إٔب العالية، ككنت أبرز ا١تشيدين إحياء العلـو الدينية كالعربية باٞتزائر من االبتدائ

ألربعمائة مدرسة ُب مدف القطر اٞتزائرم كقراه، كُب طليعة اجملاىدين ُب سبيل 
اإلصالح الديٍت كحرب التدجيل كاالبتداع ُب الدين كبث الوعي الوطٍت، 

 كتصحيح ا١توازين الفكرية كالعقلية ُب نفوس أفراد الشعب اٞتزائرم.
اء للوجود انغمست ُب أعما٢تا كتشكيالهتا كانقطعت إٔب بعد ظهور ٚتعية العلم .9

العلم كتأسيس مدارسو ككضع برا٣تو، ككيال ٢تا ُب حياة ابن باديس كرئيسا ٢تا بعد 
ميالدية رحلت إٔب الشرؽ  1952موتو على ما ىو مفصل ُب ا٠تالصة، كُب سنة 

 بتكليف من ٚتعييت، ككاف الباعث على ىذ الرحلة أمرين:
 عي لدل اٟتكومات العربية لتقبل لنا بعثات من أبناء اٞتزائر.: الساألول
: ٥تاطبة حكومات العرب كا١تسلمُت ُب إعانتنا ماليا حىت تستطيع اٞتمعية الثاني

أف تواصل أعما٢تا بقوة، ألف ا١تيداف اتسع أمامها، كالشعب اٞتزائرم ٤تدكد 
كىذا ما ينتظره  إذا ٓب يعنا إخواننا فرٔتا تنتكس حركتنا، القوة ا١تالية،

 االستعمار لنا.
فأما قبوؿ البعثات  ،كقد قدمت مصر ٍب زرت باكستاف كالعراؽ كسوريا كاٟتجاز .10

فقد حصلت فيو على الغرض، كأما اإلعانة با١تاؿ فقد كانت طفيفة، كقامت الثورة 
 ، كاستفحل أمرىا فانقطعت مكرىا عن زيارة اٞتزائر.1954اٞتزائرية ا١تباركة سنة 

 
 اهلل ٔتا علمنا كٔتا علمنا إنو ٣تازم العاملُت ا١تخلصُت.نفعنا 
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بعد من –ذكره اإلبراىيمي عن نفسو، كنتم اٞتزء األخَت من حياتو  ىذا ماقلت: 
ُب تقدٯتو ١تا  الدكتور أٛتد طالب اإلبراىيمئتا ذكره ٧تلو  -إٔب كفاتو االستقالؿ

 ٚتعو من آثار كالده، قاؿ:
كىي اليت عاد اإلبراىيمي فيها إٔب كطنو بعد  :(1965 - 1962) المرحلة األخيرة

كخالؿ ىذه ا١ترحلة اضطر إٔب  ،1965مايو 20استعادة االستقالؿ حىت كفاتو ُب 
التقليل من نشاطو بسبب تدىور صحتو من جهة، كبسبب سياسة الدكلة اليت شعر 
 أهنا زاغت عن االٕتاه اإلسالمي، فا٨تصر نشاطو ُب حدثُت ختمنا هبما اٞتزء

 ا٠تامس من آثاره:
إلقاء أكؿ خطبة ٚتعة بعد استعادة االستقالؿ، افتتح هبا مسجد "كتشاكة"  -

بالعاصمة، الذم رجع كما كاف مسجدا بعد أف حولو االستعمار الفرنسي إٔب  
كتدرائية طواؿ قرف كثلث، كقد ألقى اإلبراىيمي ىذه ا٠تطبة ا١تشهودة ْتضور كفود 

 المية.من ٚتيع الدكؿ العربية كاإلس
، الذم دعا فيو السلطة آنذاؾ للعودة إٔب اٟتكمة 1964أفريل  16إصدار بياف  -

كالصواب، كإٔب جادة اإلسالـ، بعد أف رأل البالد تنحدر ٨تو اٟترب األىلية، 
 اىػ كتنتهج هنجا ينبع من مذاىب دخيلة مضادة لعقيدتنا كركحنا كجذكرنا.

عاـ  مام 20، ا١توافق ىػ1385نة ٤تـر س 19يدرة يـو ا٠تميس ْتنزلو ٔتتوُب 
كدفن ُب مقربة "سيدم ٤تمد"  ،، عن عمر يناىز السادسة كالسبعُت عاما1965

، رٛتو اهلل رٛتة كاسعة كجزاه عن كقد خرج اآلالؼ لتشييع جنازتو ،ْتي بلكور
 اإلسالـ كا١تسلمُت خَتا.
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              اإلسالم                
إف اإلسالـ ىو دين التحرير العاـ، فنرسل ىذا الوصف إرساال بدكف ٖتفظ كال "

كتواترت بيناتو، كمن شواىده كشهوده  ،استثناء، ألنو اٟتق الذم قامت شواىده
ر كاتبعت النو  ،كآمنت بو صلى اهلل عليو كسلم، تلك األجياؿ اليت صحبت ٤تمدا

الذم أنزؿ معو، ٍب الذين صحبوىم، ٍب الذين اتبعوىم بإحساف، ك٨تمد اهلل على 
العقالء من أجناس البشر،  أف العالقة بُت األلفاظ كمعانيها ٓب تنقطع عند ٚتيع

كالعقالء ىم حجة اهلل على من سواىم، كما زاؿ ا٠تَت يسمى خَتا، كالشر يسمى 
 (4/357)اآلثار  "شرا، كالفضيلة فضيلة، كالرذيلة رذيلة

  العروبة
فكل مدع ، الناطق بأ٣تادىا، الناشر ١تفاخرىا كحكمها العركبةإف العربية ىي لساف "

للعركبة فشاىده لسانو، ككل معتز بالعركبة فهو ذليل إال أف ٘تده ىذه ا١تضغة اللينة 
 كزىرة ،إف الشعب اٞتزائرم فرع باسق من تلك الدكحة الفينانة... ك بالنصر كالتأييد

عبقة من تلك الركضة الغناء، عدت عليو عوادم الدىر، فنسي ٣تد العركبة، كلكنو 
عن قصد بالبلبلة، فا٨ترفت فيو اٟتركؼ عن  ٓب ينس أبوهتا، كابتاله االستعمار

كٓب يبق من العركبة مع ىذا كذاؾ إال ٝتات كمشائل، كال من  ،٥تارجها إال الضاد
العلماء على عبوس من الدىر، كتنكر من  كجاءت ٚتعية ،العربية إال آيات ك٥تائل

األقوياء، فنفخت من ركح العركبة ُب تلك األنساب فإذا ىي صر٭تة، كسكبت من 
سر البياف العريب ُب تلك األلسنة فإذا ىي فصيحة، كأجالت األقالـ ُب كشف تلك 

 (3/57)اآلثار  "الكنوز فإذا ىي ناصعة بيضاء ٓب يزدىا تقادـ الزماف إال جدة
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 ]الرجز[(1)اإلسالم
 

 (2)كٍ تى بػى كى  ُتى لً طً ت  الٍػميبٍ بى  ق كى حى   تىكٍ بى ثػٍ ا أى ل مى دى هي ػالٍ  ينى ا دً يى  تى كٍ وًر بي   .1
 لي يٍ كى كى  ؽه رى غى  يوً فً  لي يٍ الس  كى   لي يٍ الس   تى نٍ أى كى  يكى ارً جى ػا يي ذى  مىنٍ   .2
رىٍجمي ل كى دى هي ػلٍ لً  وره ني  مي جٍ الن  كى   مي جٍ الن   تى نٍ أى كى  يكى ارً سى ا يي ذى  نٍ مى   .3

(3) 
 ـي الى سٍ اإٍلً  كى مي ػػػاسٍ ، كى الٍػًمُتى عى لٍ لً   الـي الس  كى  ةي ٍٛتى الر   ؾى اري عى شً   .4
 وٍ ي  لً عى الٍ  كى اتً فى صً  نٍ مً  ؿي دٍ عى الٍ كى   وٍ ي  ػػلً جى ػالٍ  كى اتً مى ػسً  نٍ مً  ق  حى ػالٍ   .5
 ؾٍ ودً ني جي  نٍ مً  لً قٍ عى الٍ  دى عٍ ري بػى كٍ فً الٍ كى   ؾٍ ودً هي شي  نٍ مً  تى نٍ كي   ذي نٍ مي  لي قٍ عى الٍ كى   .6
 ادى ا الص  مى هي نػٍ عى  اؾى نى مٍ ػيي  تٍ حى سى مى فى   ادى صً رٍ أي  ابً رى  التػ  ُب  رٍبو تً ا كى انى كى   .7
يىا ًديني إف  الد ٍينى ليس يػيٍنسىى  .8

بىٍل يػيٍقتىضىى ميعىج الن أىٍك يػيٍنسىا   
(4) 

 ًعٍندىؾى لىػهيٍم ذيىيوالى  كىًإف    يىا ًديني ًإف  الص ٍبغى لىٍن ٭تىيوالى   .9
                                                 

 .3/484آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
كنت أنظم كل أربعة منها لتوضع ُب إطار ّتانب اسم اٞتريدة، ٍب ضممتها للملحمة الرجزية : اإلبراىيميقاؿ 

 اىػٜتسة آالؼ ُب تاريخ اإلسالـ كحقائقو. من نظمي، كىي تبلغ عشرات األلوؼ من األبيات، منها ٨تو
 كلذلك ستأٌب أبيات مكررة أثبتناىا كما ىي ُب اآلثار.

 "بىٍتكي " كذلك ٔتعٌت قطع، ك"البػىتىك"، ك"أىبٍػتىت  ك"ل باٟت "بػىتىت  "القطع ا١تستأصل، يقاؿ:  :اٍلبىت   "ت  بى "(2)
 (1/195، ك1/170مقاييس اللغة. )السيف القاطع "اٍلبىاًتكي "ك ،قىٍطعي ال
" ىو الرمي باٟتجارة، كالنجم فيو نور يهتدم بو السائر ُب الظالـ، كىو أيضا رجم للشياطُت،  رىٍجمي "ال(3)

نٍػيىا ٔتىصىابًيحى كىجىعىٍلنىاىىا ريجيومنا لًلش يىاًطُتً " كما ٚتع اهلل ٢تا الوصفُت ُب قولو:  "كىلىقىٍد زىيػ ن ا الس مىاءى الد 
 أ" ٔتعٌت يػيؤىخر.يػيٍنسى ا٢تمز للوزف أم "" بًتؾ يػيٍنسىا"(4)
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 اأٍلىكىاًئلي  اأٍلىكىاًئلى ا هى ضى رى قػٍ أى   (1)ٍندىؾى التػ رىاثي كىالط وىاًئلي كىعً   .10
 الٍػميثىاري  (2)وا ُب اٍلقىٍسطىلً لي بػى قػٍ أى كى   وا عىٍنكى أًلىٍخًذ الث ارً عي م  ٕتىى   .11
 احى بٍ الص   ـً الى الظ   دى عٍ كا بػى ري صى بٍ أى فى   احى ػبٍ الر   ارً سى خى ػالٍ  نى مً  مٍ هي تػى ضٍ و  عى   .12
 افً سى حٍ اإٍلً كى  ؿً دٍ عى الٍ بً  مٍ هي تػى ئٍ جً كى   افً سى نٍ اإٍلً  ةى امى رى كى   مٍ هي تػى ل مٍ عى   .13
 افً مى الض  كى  دً هٍ عى الٍ بً  مٍ هي تػى سٍ سي كى   افً مى اأٍلى  ةى ءى ميالى  مٍ هي تػى فٍ حى ػلٍ أى   .14
 ري فى كٍ  تي ا الى ىى اري آثى  ةو مى عٍ نً كى   (3)ٍخفىري ػ يي ا الى اريىى وى جً  ةو م  ذً كى   .15
 وؽٍ قي عي  مٍ هي نػٍ ا مً بػىهى لٍ سى  ف  أى  تى مٍ كى حى   وؽٍ قي  حي ُب  يكى نً عى بى مى  مٍ هي تػى كٍ ر شٍ أى   .16
 اـً رى جٍ اإٍلً كى  يً غٍ بػى  الٍ وا ُب طي رى فػٍ أى فى   اـً رى كٍ اإلًٍ كى  ةً ٍٛتى  الر  تى ُب طٍ رى فػٍ أى   .17
 لرى تػى فػٍ ا ؿى وٍ قى الٍ  وي تى قػٍ دى ا صى ذى إً  مىنٍ كى   لرى اٍجتػى  تى ا لًنٍ ذى إً  نٍ مى  ادً بى عً  الٍ ُب كً   .18
 دىرً كى ل كى ذن قى  نٍ ٍوبنا مً اؾى شى قى سى   مالٍػمىرً  ضى الٍػمىحٍ  وي تى يٍ قى ا سى ذى إً  نٍ مى كى   .19
 ل تً دى  تى الى عي لٍ ٍت لً امى سى ا تى مى هٍ مى   يًت ال   زً ائً رى غى  الٍ ُب  ـو ؤٍ كؽي لي ري عي   .20
 هٍ أثػىرى  تى وٍ حى ػمى  دٍ قى  ر  شى  ل  كي كى   (4)هٍ ثػىرى اأٍلى ل كى وى هى ػالٍ كى  ؿى الى الض   ف  إً   .21
 اٍلتى صً أٍ تي ا اسٍ مى  دً عٍ بػى  نٍ مً  تٍ تى بى نػى كى   اٍلتى صً ا في مى  دً عٍ بػى  نٍ مً  تٍ لى صى ات  كى   .22
 االى بى حً  تٍ دى  غى ىت  حى  تٍ قى ثػى وٍ تػى اسٍ كى   االى بى جً  تٍ حٍ بى صٍ أى فى  تٍ مٍ س  جى ػتى   .23

                                                 

 (11/414لساف العرب) " أم عداكة كطلب ثأر.طىائًلىة" ج "ائًلي وى الط  "(1)
 "القيٍسطيوؿ"ك "القىٍسطىاؿيقاؿ أيضا: "بالسُت كالصاد: الغبار،  ك  "القىٍصطىلي " كأ "القىٍسطىل"(2)
 (11/557 ، لساف العرب5/1801 الصحاح ،9/291)هتذيب اللغة الغيبار الساًطع. أم، "القىٍسطىالف"ك
 (2/203اللغة مقاييس)ٮتفر إذا أجار.  ، يىػػٍخًفر"خىفىر، كضدىا "عهدالإذا نقض  "ٍخفري ػػيي  أىٍخفىرى "(3)
 (2/575الصحاح)يء. بالش ادستبداال ة"ثػىرى اأٍلى "(4)
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 (1)افً بى ىٍ الر  كى  وسً سي قي الٍ  ةً رًٍعيى كى   افً بى لٍ ى الص   ًٛتى ُب  تٍ اعى دى تى  م  ػثي   .24
 ؟بً لى  الط  وا ُب لي ٍٚتى أى  مٍ اىي رى تػى  لٍ هى فػى   بً لى غى ارى الٍ ثى  دىؾى نٍ وا عً بي لى طى  فٍ إً   .25
 ارى ر  قػى ا كى هى ػبً  ق  حى ػالٍ  تى ب  ثػى كى   ارى ر  وؿى حى قي عي الٍ  كى م بً ذً ال   كى الى   .26
 (2)دٍ الزىبى  ٍتبي كي الٍ كى  د  العً  ُتي الٍػمىعً  وى ىي   دٍ بى اأٍلى  ةى ج  حي  آفى رٍ قي الٍ  لى عى جى كى   .27
 (3)اومى حي زى    هي رى يػ  سى   ل دى هي لٍ لً كى   اومى جي ػني  وي لى زى نػٍ  أى الن ص  فى مي   .28
 (4)فىكى يػٍ حى  افً مى ى الز  لى وا عى ًمني أى كى   كى فى يػٍ سى  ق  حى ػ بً ال  وا إً ًمني أى  دٍ قى   .29

                                                 

رئيس النصارل ُب العلم  "، كىوقىساًكسىة"ك "ُتى ًقس يسك٬تمع أيضا على " "الًقس يس" ج "اٍلقيسيوس"(1)
 (566ص:  القاموس احمليطكالدين. )

 ( 1/67". )هتذيب اللغةاددى عٍ أى "مع اٞتك  ،البئرك ماء العُت كقطع  ينالدائم الذم ال  ا١تاء" بكسر الداؿ: د  العً "(2)
يو من قذل. " ا١تقصود بو ىنا زبد ا١تاء، كىو ما يعلوه كيطفو علدالزىبى " بسكوف التاء، ج: كتاب، ك"ٍتبي كي الٍ "

أىنٍػزىؿى ًمنى الس مىاًء مىاءن كفيو إشارة إٔب ا١تثل الذم ضربو اهلل تعأب ُب القرآف للحق كالباطل، فقاؿ سبحانو: "
م ا الز بىدي كىذىًلكى يىٍضًربي الل وي اٟتٍىق  كىاٍلبىاًطلى فىأى "، ٍب قاؿ: "فىسىالىٍت أىٍكًديىةه بًقىدىرًىىا فىاٍحتىمىلى الس ٍيلي زىبىدنا رىابًينا

 اٟتق كالباطل"، كا١تعٌت: أف فػىيىٍذىىبي جيفىاءن كىأىم ا مىا يػىنػٍفىعي الن اسى فػىيىٍمكيثي ُب اأٍلىٍرًض كىذىًلكى يىٍضًربي الل وي اأٍلىٍمثىاؿى 
 بل يتفرؽ كيتمزؽ كيذىب ُب جانيب الوادم، كال إذا اجتمعا ال ثبات للباطل، كما أف الزبد ال يثبت مع ا١تاء

 (4/447. )تفسَت ابن كثَتينتفع بو ىو الذميبقى إال ا١تاء كذلك 
، ككذلك أينزؿ عطاؤه ُب أكقات معلومة متتابعةإىو ك  " كغَته،نيٍ الد   يمجً نٍ تػى " النجـو ىنا من "وماجي ػني "(3)

نجما على الوقائع ُب ثالث م" أم كىقػيٍرآننا فػىرىقٍػنىاهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى الن اًس عىلىى ميٍكثو القرآف كما قاؿ تعأب: "
 . كعشرين سنة

 .اليت تزاحم على اٟتوض : ىيحيـو" أم مزاًٛتا، يقاؿ: ناقة زى اومى حي زى ك"
 ك.كىظيٍلم ؾجىٍور " فىكى يػٍ حى " بالنصب مفعوؿ بو لػػ"أمنوا" كالتقدير:  أمنوا سيفىك إال باٟتق. "كى فى يػٍ سى "(4)
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 (1)ل  هى نػٍ يػى   ضو ارً عى   نٍ مً   ةو ضى مٍ وى كى   ل  سى يي  ـو ارً صى  نٍ مً  ةه عى مٍ ػلى كى   .30
 (2)ثً يٍ غى الٍ ا كى يى حى ػالٍ  بً لٍ  جى ٔبى ا إً هى نػٍ مً   ٍيثً العى  ءً دىرٍ جي لً وى حٍ أى  ضي رٍ اأٍلى كى   .31
 ادى مى غٍ مي  ل  ظى  اسي الن   جيٍزهي ػيى  مٍ ػلى  وٍ لى   لدى مى ػ لً ال  إً  يكى فه فً يٍ سى  ل  ا سي مى   .32

 

 ]الرجز[(3)[الدين]

 

 بىٍل يػيٍقتىضىى ميعىج الن أىٍك يػيٍنسىا  ٍنسىىس يػي يٍ يىا ًديني إف  الد ٍينى لى   .1
 والى ذيىي  مٍ هي ػلى  ؾى دى نٍ عً  ف  إً كى   غى لىٍن ٭تىيوالى بٍ ف  الص  يني إً يىا دً   .2
 لي ائً كى اأٍلى  اًئلى كى ل اأٍلى ا قػىرى م  ػمً   اًئلي وى الط  كى  اثي رى التػ   ؾى دى نٍ عً كى   .3
 (5)تٍ اعى رى ٍت كى عى ظى فٍ أى  دٍ قى  ةو ورى صي بً   تٍ اعى دى تى  (4)مٍ هي فػي الى أىخٍ  هً ذً ىى كى   .4

    
                                                 

السحاب  "ىىل  ، ك"العارض" السحاب، يقاؿ: "١تعاف البػىٍرؽ "الوىًميضي "ك "الوىٍمضي " السيف، ك"ـارً صى الػ"(1)
، 12/65ك 5/242بشدة. )هتذيب اللغة السماء ًإذا صٌبت "تل  هى انػٍ " ك"الن اهٍنًالى  " با١تطر "ينهل،ل  هى انػٍ ك"

 .(، أراد أف السيف إذا سيل باٟتق كاف فيو ا٠تَت كالنفع مثل النفع با١تطر كالغيث إذا اهنلٌ 6/11مقاييس اللغة
" ىو ا٠تَت كاإلخصاب، كىذا الذم أشار ثيٍ غى الٍ ، "الفساد إذا أسرع ُب "يثي عً يى  اثى عى "مصدر  "ثي يٍ العى "(2)

 "درء المفسدة أولى من جلب المصلحة"إليو ىو معٌت القاعدة األصولية 
 .2/150آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيميالعنواف من كضعنا، (3)
ف، إال من األخيار، كال يكوف ا٠تلى ، يأٌب بعد القرفاالـ كفتحها، القرف  " ج "خىلف" بسكوفؼالى أىخٍ "(4)

 (5/196احملكم) ف إال من األشرار.كال يكوف ا٠تلٍ 
 (3/1223. )الصحاح"الفىزىعي ": الراء بفتح "الرىٍكعي " أفزعت، ك"تٍ اعى رى "(5)
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 اري ثى الٍػمي  (1)لً طى سٍ قى  الٍ وا ُب بي لى جٍ أى كى   ارً الث   ذً خٍ أًلى  كى نٍ وا عى ل بي أى تى   .5
 (2)ااكى ٍؿ ًدرى تػىزى  مٍ ػلى  اـو عى  فً لٍ أى  نٍ مً   اكىارى شٍ اأٍلى  ؾى دً يٍ كى وا لً بي نىصى كى   .6
 (3)ينً حي الد  الى  صى الى وٍ ةن لى احى تى جٍ ػمي   ينً ا الد  ذى هى ػكا لً ادي ةن كى ا كىٍيدى يى   .7
 ُتً الط  ا كى هى ػبً  تػيرٍ ُب  مٍ ىي اؤي مى دً   (4)ًحط ُتً  نٍ مً  لً هٍ الس  ةه بً عى قػٍ كى كى   .8
 واني الى تى ا اسٍ ًد مى عٍ بػى  نٍ وا مً ني شى وٍ شى اخٍ كى   وااني كى تى ا اسٍ مى  دً عٍ بػى  نٍ وا مً ني و  كى تى   .9

 اٍلتى صً أٍ تي ا اسٍ مى  دً عٍ بػى  نٍ وا مً تي بى نػى كى   اٍلتى صً ا في مى  دً عٍ بػى  نٍ وا مً لي صى ات  كى   .10
مً   وفىايي ل الس  دى الٍػمى وؿي طي  يػيٍنًسًهمٍ  مٍ ػلى   .11  وفىاالز حي لى كى يٍ ا٠تٍى ةن كى عى الى
 اارى رى سٍ اأٍلى مى كى ًحكى ػوا الٍ هي قى فٍ يػى لً   اارى بى تً اعٍ  كى لً صٍ  أى كا ُب ري ظى نى كى   .12

                                                 

 "القيٍسطيوؿ"ك "قىٍسطىاؿاليقاؿ أيضا: "بالسُت كالصاد: الغبار،  ك  "القىٍصطىلي " كأ "القىٍسطىل"(1)
 (11/557 لساف العرب ،5/1801، الصحاح9/291)هتذيب اللغة الغيبار الساًطع. أم، "القىٍسطىالف"ك
بكسر  "ًدراؾ(. ك"4/1594. )الصحاحبالة الصائدح بفتح الشُت كالراء، كىي "الشىرىؾي " " جاؾرى شٍ اأٍلى "(2)

، لساف 6/750. )احملكمو أم تابعوصوتى  لرجلي دىارىؾى ا. يقاؿ: إتباع الشيء بعضو على بعضالداؿ 
  (، كا١تعٌت أف كيدىم لإلسالـ متتابع ال انقطاع فيو.1/938، القاموس5/221العرب

من (، ىػ 589-ىػ532)، لقب با١تلك الناصرييوسف بن أيوب، أبو ا١تظفر،  ،األيويب" ينً حي الد  الى صى "(3)
يـو حطُت الذم تاله اسًتداد  اتو عليهمككاف أعظم انتصار ، قمع اهلل بو الصليبيُت، اإلسالـ سالطُتأشهر 

 ىػ.583طربية كعكا، ٍب افتتاح القدس سنة 
ىػ( بُت ا١تسلمُت بقيادة السلطاف صالح الدين كالصليبيُت، كىـز الصليبيوف 583كقعة عظيمة كانت سنة) (4)

، كأسر ثالثوف ثال قتل منهمفيها ىزٯتة نكراء، مهدت الطريق لفتح القدس، قاؿ ابن كثَت:  ثوف ألفا ُب ذلك اليـو
ألفا من شجعاهنم كفرساهنم، كٓب يسمع ٔتثل ىذا اليـو ُب عز اإلسالـ كأىلو، كدمغ الباطل كأىلو، كجرت أمور 

 (12/321البداية كالنهاية) ٓب يسمع ٔتثلها إال ُب زمن الصحابة كالتابعُت، فللو اٟتمد دائما كثَتا طيبا مباركا.
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 (1)نىنٍ الفى ابى كى ضى هً ػا الٍ هن ػوا بً عي ر  فى فػى   الس نىٍن كى  وؿى صي اأٍلي  كى نٍ وا مً سي بى تى اقػٍ كى   .13
  تػىبىابً ُب  ينً  الد  ا ُب كٍ دى ٍف غى إً كى   بً ابى سٍ اأٍلى بً  فً وٍ كى  الٍ كا ُب ذي خى أى كى   .14
 (2)ادً دى قٍ الٍػمً كى  ٍَتً بػى الز   ةً عيٍصبى  نٍ مً   ادً دى عٍ اإٍلً كى  مً أٍ  الر  ُب  مٍ هي ػن  أى كى   .15

 

 ]اٍلبىًسيط[ (3)المنابر
 

نى  ف  إً   .1  اسً  الن  ُب  ق  حى ػالٍ  تى وٍ صى  فىعى رٍ تػى  لً ال  إً   تٍ بى صً ا ني مى  ـً الى سٍ  اإٍلً ُب  رى ابً الٍػمى
 اسً ن  خى ػي لً غً  ييصٍ الى كى  وده عي  ق  حى ػ الٍ ُب   وي لى  ُتي لً يى  نٍ  مى ا الى ىى ادً وى عٍ ٍر أًلى تػى اخٍ فى   .2
 (4)ياسً الن  بً  اهللً  ودً هي عي لً  نٍ كي يى  مٍ ػلى كى   وي لى  ف  خى  ينً بي الد  رٍ سً  ا رًيعى ذى إً  نٍ مى كى   .3

                                                 

 . فر ع الرجل ُب اٞتبل إذا صىًعد فيو كفرٌع ًإذا ا٨تدرمة ضد يقاؿ: " كلعر  فػى "(1)
". ىىضىبة" ىكل جبل خيًلق من صخرة كاحدة، ككل صخرة راسية ضخمة تسمك  ،ا٢تىضىبة" ج: ابضى هً ػالٍ ك"
 ( 2/214،6/65" )هتذيب اللغةأىفاًنُت" ٍب "أىٍفناف، ٬تمع على "الغصن "نىنٍ الفى ك"
 كابن عمتو صفية -صلى اهلل عليو كسلم-حوارم رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنو، عواـ بن خويلدبن ال "ٍَت بػى الز  "(2)

 قريبا من البصرة. ىػ33 ، توقي سنة، كأحد العشرة ا١تشهود ٢تم باٞتنةرضي اهلل عنها
 غوثكيقاؿ لو: ا١تقداد بن األسود؛ ألنو ريب ُب حجر األسود بن عبد ي رضي اهلل عنو، بن عمرك" اددى الٍػًمقٍ "ك

 .ىػ باٞترؼ قرب ا١تدينة33 ، توقي سنةكأحد السابقُت األكلُتمشهور  صاحيب فتبناه،
 .3/485(آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي3)
النفس،  بكسر السُت "الس ٍربي . ك"إذا فزع "ييراع"فالف  "رًيع" بالبناء للمفعوؿ أم "فىزًعى" يقاؿ: "رًيعى "(4)

 (.12/287ك 3/114. )هتذيب اللغةأم: ُب نفسو فالف آمن ُب ًسٍربًو،يقاؿ: 
أراد أف ا٠تطيب الذم ينبغي أف يكوف ٦تن يغار على ٤تاـر الدين أف ننتهك، فإذا حصل ذلك فزع كٖترؾ 

 ٓتفة كلب ػى النداء بسرعة، كٓب ينس عهد اهلل.
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 ]الرجز[(1)[ن لدينهميخوف الكفار من عودة المسلم]
 

 (2)ي  حى ػالٍ  يرً ذً لن  لً  اشى جى تى ا اسٍ مى كى   ي  وا: حى الي قى تى فػى كٍ ر  ٖتىى  دٍ قى   .1
 هٍ ر  جى ػي الٍ ػالً وى عى لٍ لً  يدى عً تي  فٍ أى كى   هٍ ر  كى يدى الٍ عً تى سٍ ٍف تى كا أى ري ذً حى فى   .2
 (3)ي وٍ وحً الفىٍورىةى الن   كى لٍ يدي تً تيعً   ي وٍ كحً ةى الر  رى م الثػ وٍ ذً ىى  ف  أى كى   .3
االً وى خى ػالٍ  ؾى ارى كا آثى ري كى ذى كى   .4 االً يحى الت  رً ذ  الص  فى الٍ  ٍجدىؾى ػمى كى   دى  (4)دى
ـً  الٍ ُب  كنػ هيمي كا أى ري كى ذى كى   .5  (5)ـً د  قى  التػ  ُب  ؾى كى أٍ وا شى كي ًر دٍ يي  مٍ ػلى   ًقدى
 حً ًمٍن فىالى كى  دً رٍ فى الٍ كى  عً مٍ جى لٍ لً   حً الى صٍ إً  نٍ مً  يكى ا فً مى كا ري كى ذى كى   .6
 ٍُتٍ قػى رً شٍ الٍػمى  دى عٍ بػى  ر  غى اأٍلى  كى ج   فى ُب   ٍُتٍ بػى رً غٍ لٍػمى اتى يٍ وى طى  فى يٍ كى كا  ري كى ذى كى   .7
 غىنىمً الػ اةى ريعى  تٍ انى كى   م ةو أي  نٍ مً   مىمً اةى اأٍلي تى ريعى ر جٍ خى  فى يٍ كى كى   .8

 

                                                 

 .2/151آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيميالعنواف من كضعنا. (1)
 أم طلب جيشا. "اشى جى تى اسٍ "(2)
(. 2/783. )الصحاحبعد العىتىمىةً  "فػىٍورىةي العشاء"ك، شدتو "فػىٍورىةي اٟتىر  " ىي الشدة ُب الشيء، يقاؿ: "الفىٍورىة"(3)
 (.7/200 تاج العركس ،2/628".)لساف العربالنػ ٍيحىةيقاؿ كذلك: "ك  " كىي القوة،النػ ٍوحىةة" نسبة إٔب "ي  وحً الن  "

 لركحي يعيد لألمة قٌوهتا الشديدة اليت كانت ٢تا، ك٢تذا ٭تذر األعداء منو كمن دعاتو.أراد أف اإلصالح ا
 ماؿ قدمي يرثو الرجل "الت الدي ك" "الت ليد" ك"دالً الت  ". ك"فيذيكذ"ك "أىٍفذاذ" الفرد ُب نوعو، ك٬تمع على "ذٌ فى الٍ "(4)

 (2/450، الصحاح14/61هتذيب اللغة. )عن آبائو
 ركا مآثر كأ٣تاد ا١تسلمُت األصلي الذم كرثوه عن آبائهم، فهم ٭ترصوف على أال يستعيدكه.أراد أف الغرب ذك

 "شىٍأيان هم شىأىيٍػتي "ك ،القىٍوـى شىٍأكان  "شىأىٍكتي " :الس ٍبقي، يقاؿ، ككذلك: الغاية كاألمد "الشىٍأكي "، "ؾى كى أٍ شى "(5)
 (3/238، مقاييس اللغة14/417)لساف العرب سبقتهم.
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 ]الرجز[ (1) [خيانة الدين]

ثيبىاتٍ بً  يكى نً بى  نٍ وا مً اني عى تػى اسٍ  م  ػثي   .1
 ثػىبىاتٍ  ق  حى ػالٍ  فً قً وٍ  مى ُب  مٍ هي ػلى  سى يٍ لى   (2)

 (3)دً يٍ الص  لز ىبى كى لً  مٍ وىي رىجي دٍ تى اسٍ كى   كىٍيدً الٍ ا كى بًالد ىى  مٍ وىي بي لى جٍ تى اسٍ   .2
 (4)ا شىانػىهيمٍ مى  ل ةن ضً  مٍ وىي سي بى لٍ أى كى   وا شىانػىهيمٍ ف  خى تى اسٍ م كى وىي في عى ضٍ تى اسٍ   .3
 او ى بي رى كى  لو اجً عى وا بً غ بي رى كى   بيواىى رٍ تػى اسٍ كى  مٍ نػىهي يػي عٍ كا أى حىري سى كى   .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .2/151ماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيميآثار اإل(1)
" ُتثيبً "ثيبوفى ك"ك "ثيبن " أيضا على كٕتمع "يه ػػػثػيبى "اس، كأصلها نة من العاٞتما" ج: "ثػيبىة" كىي ثػيبىات"(2)

يعن كتلحق باٞتمع ا١تذكر السآب، كمنو قولو تعأب: " ٚتاعة بعد  " أم انفركاافىانًفريكا ثػيبىاتو أىًك اٍنًفريكا ٚتًى
 (2/357، تفسَت ابن كثَت6/2291، الصحاح15/113هتذيب اللغة. )كلكم ك انفركاأ ٚتاعة

 "ىب  زى تػى يػى "فرة " أيضا اٟتالزيبٍػيىةي ، ك"الرابية ال يعلوىا ا١تاء "بية" ج: "زي ىبى زي ء. "ابًالد ىى  أم للوزفالقصر " بابًالد ىى "(3)
. ذلك ألهنم كانوا ٭تفركهنا ُب موضع عاؿفيصطاد فيها ٝتيت ب أك األسد د، كٖتتفر للذئبيفيها الرجل للص

 على حد قوؿ الشاعر: 
 الل ٍذ تػىزىىب  زيبٍػيىةن فاٍصًطيداكى       ا مرى ال ًذم قىد ًكيدى اأٍلى افى كى كى فى 

 (14/353، لساف العرب13/184هتذيب اللغة) " اسم موصوؿ، كىو لغة ُب "ال ًذم" الل ذٍ كقولو: "
 (11/320هتذيب اللغةؿ. )" بكسر الضاد، الضالل ةضً "(4)
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 ]اٍلبىًسيط[(1)لغة العرب
 

 نٍ مى ػتى ؤٍ مي  كدً دي جي ػالٍ  دً جٍ ػمى  نٍ عى  ر  حي ػالٍ كى   نٍ هى تػى مٍ ػتي  فٍ ا أى نى ابً سى حٍ أى  نٍ عى  اري غى نػى   .1
 (2)؟نٍ مى ، فى وي نٍ عى  هي اؤي نى بػٍ أى  ذيدٍ يى  مٍ ػلى  فٍ إً   نٍ حى تى مٍ ػمي  افه سى لً  بً رٍ عي الٍ  ةي غى لي كى   .2

 

 ]٣تزكء الرمل[ (3)االشتراكية
 

 وٍ ػػػػػػػػػػػػػػوًي  ػػػػػػػػػالن أىخى الى ػػػػػػػػػػػػكخً   كىيديك ا ااعى أىٍمنن بى   .1
 طىًني وٍ وى  ًفجىاًج الٍ ُب   اػػػػػػػػػػػػػػكىرىكىاحن  اديك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػغي كى   .2
 "ًكي وٍ "خىٍتميوي ُب الن ٍطًق   اسىًخيفن ا ل لىٍفظن رى تػى اشٍ كى   .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .3/485آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
" أم مذلل موطوء، كا١تعٌت أف لساف العرب ُب ىذه األعصار قد ذؿ لفشو اللحن فيو، كىجره نحى تى مٍ ػمي "(2)

كاستبدالو بلهجات ٤تلية كرطنات أعجمية، كلساننا العريب من عرضنا، فيجب أف نغار عليو كنذكد عنو. 
 قولو "فىمىٍن" أم فمن يذكد عنو إف ٓب نفعل ذلك ٨تن؟ ك 
. كقاؿ: أمالىا علٌي الشيخ موسى األٛتدم نويواتذكرىا عنو األستاذ ٤تمد ا٢تادم اٟتسٍت، كقاؿ: (3)

 .كاشًتل ىو الرئيس ابن بلة غفر اهلل لو باع ، كالذم"االشًتاكية" ا١تقصود باللفظ السخيف ىو
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               ر ِق       يَّ    ةالط                    
"إف لنا ُب الدعوة اإلصالحية سلفا صاٟتا يبتدئ بأصحاب رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم كال ينتهي إال بقياـ الساعة، كإف ٢تم ُب بدعهم 
كضالالهتم سلفا طاٟتا يبتدئ من الشيطاف كال ينتهي إال بقياـ الساعة، 

ة كسلفهم ُب الضالؿ ُب القركف كاألجياؿ ٨توا كإف بُت سلفنا ُب ا٢تداي
، كإف العاقبة ُب كل قرف ككل جيل للحق...ا٠تالؼ  ٦تا بيننا كبينهم اليـو
بيننا كبينهم ُب طرقهم كزكاياىم كما يرتكبونو باٝتها من ا١تنكرات اليت 
فرقت كلمة ا١تسلمُت كجعلت الدين الواحد أديانا، فقلنا ٢تم كال نزاؿ 

، كأقمنا على ذلك األدلة من الدين قية في اإلسالم""ال طر نقوؿ: 
كتارٮتو األكؿ كالعقل كمقتضياتو، فلماذا يرجعوف بنا بعد ىذا كلو إٔب 

  العلم الذم ىو برمء منهم كىم برآء منو"
 (1/303)اآلثار 

 

 االستشراق
علمنا أف االستشراؽ أصبح صنعة ال علما، كأف االستعمار ينشطها "

لمنا أنو ألمر ما كاف ازدىار االستشراؽ مقارنا ١تآرب لو فيها؛ كع
 "الزدىار االستعمار

 (3/355)اآلثار
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 ]الط ًويل[ (1)[الغوثية والقطبية]

 

 (2)بً طٍ قي الٍ كى  ثً وٍ غى الٍ  ةً رى ضٍ حى  نٍ عى  مٍ كي ري اضً حى أي   ارن اضً حى ػػي مي ػػونً عي مى سٍ تى  فٍ أى  كمي تي ئٍ شً  فٍ إً فى   .1
 يػػبً طٍ ا خى مى  ؼي رى عٍ يػي كى  مٍ يكي ادً نى  ز  تػى هٍ يػى كى   يػتً يقى قً حى  وفى لي اىً جى ػم الٍ رً دٍ يى  كى الً نى ىي   .2
 بً طٍ الش   ـً ارً الص  كى  ابً خ  الص   عً فى الٍػًمدٍ  نى مً   ةه ارى عى تػى سٍ مي  ةه حى سٍ ي مى ػػوتً كي سي  ف  أى كى   .3
 بً طٍ قي  الٍ ٔبى إً  اتي ثى ادً حى ػػي الٍ ػػنً تٍ عى فػى دى  وٍ لى كى   مدً وى قٍ مً  بً طٍ قي  الٍ ٔبى ي إً طً عٍ  أي الى  ءي ا الٍػمىرٍ نى أى   .4

 

 ]الر جىز[(3)ِاْفِتر اء  م ْست ْشِرق              
 

 كرً زي كى  بو ذً كى   نٍ ى مً تى ا أى مى كى   كرً ري الٍػمىغٍ  أي بى نػى  اؾى تى أى  لٍ ىى كى   .4
 ارً ظ  لن  لً  اتً ءى وٍ الس   ةي يى ارً عى   ارً ظى نٍ اأٍلى كى  اءً رى اآٍل  ةي ولى لي عٍ مى   .5
 احً ًسفى  نٍ مً  لً سٍ الن  كى   ةه بى ػػػػيرً مي   ياحً فى ا كً هى يػى قً لى  ةه يطى قً لى   .6
لٍ  قى ائً قى حى ػالٍ  تً بى انػى جى   .7  وسىوٍ سي الٍػمىحٍ  عى ائً قى وى الٍ  تً افى جى كى   وسىوٍ مي الٍػمى

                                                 

  .1/288اإلبراىيمي آثار اإلماـ ٤تمد البشَت(1)
" من مصطلحات الصوفية، كىي من أعلى ألقاب الوالية عندىم، كيعتقدكف ُب بً طٍ قي الٍ كى  ثً وٍ غى الٍ "(2)

أصحاهبا أهنم يتصرفوف ُب الكوف، كىذه ألفاظ مبتدعة ٖتمل ُب طياهتا الشرؾ بربوبية اهلل تعأب، 
كىو على  ، من العآب ُب كل زمافىو موضوع نظر اهلل تعأب ،: عبارة عن رجل كاحددىمالقطب عنف

 فسر: أفيبعضهم . ك الغوثبيسمى ُب كشف الكربات قلب إسرافيل عليو السالـ، كحُت يلتجأ إليو 
الغوث ىو الذم يكوف مدد ا٠تالئق بواسطتو ُب نصرىم كرزقهم حىت يقوؿ: إف مدد ا١تالئكة كحيتاف 

 (177ك163:ص اينللجرج التعريفات، ٣27/96تموع الفتاكل) البحر بواسطتو.
 .1/413آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(3)
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 مٍ كى ا حى مى كى  مو اكً حى  نٍ مً  وي ب ا لى ػػػػػػتى   مٍ مى ى اأٍلي لى عى  وي امى كى حٍ ا أى هى نػى م  ضى   .8
 جٍ ائً شى وى الٍ  ةي ولى لي حٍ ػا مى هى نػ  كً لى   جٍ ائً تى ا نػى ىى دى عٍ بػى  اته مى د  قى مي   .9

 (1)لىجي حٍ ػيى  ينى ًتىً الٍػميفٍ  افي يى بػى  نٍ كً لى   جي لى بػٍ أى  وى ىٍ كى  يخً ارً ى الت  لى ا عى دى عى   .10
 وٍ مى لً الٍػميظٍ  ورً صي عي الٍ  ورى ا ني كٍ دى غى  نٍ مى لً   وٍ مى ل  الٍػميسى  صى ائً صى خى ػالٍ  رى كى نٍ أى كى   .11
 (2)يصً صً خٍ ى الت  لى عى  وً يٍ ػػػنى ػػابٍ امنا كى سى   يصً قً ػػنٍ ػػالت  بً كى  ـً الذ  بً  ص  خى كى   .12
 يقً رً عى  بو سى نى  ل  كي ل بً رى زٍ أى   يقً صً لى  بو سى ا نى ذى  نٍ كي يى  نٍ مى كى   .13
 يامً الس   يفى الٍػمينً  لى صٍ اأٍلى  ؾى رً دٍ تي  نٍ لى   يامً سى  الت  ُب  تى دٍ ا زً مى هٍ مى  ر  ا غً يى   .14
 و ةً ػػػػني ػػػػبي الٍ كى  تً بٍ الن   اءً كى زى  نٍ مً كى   ةً و  بػي الن   نى مً  كيمٍ سً نٍ جً ػلً  لٍ ىى كى   .15
 َتً كً فٍ التػ  كى  رً كٍ فً الٍ  ي  قً ري  نٍ مً كى   َتً مً الض  كى  يحً الر   و  مي ػػسي  نٍ مً كى   .16
 يلي لً جى ػالٍ  ؾي ارى الٍػميبى  وي لي سٍ نى كى   يلي لً خى ػا الٍ نى ثػى رى كٍ م أى ذً ال   ضي عٍ بػى   .17
 يلي اعً مى ػسٍ إً  ق  حى لٍ ى لً ػنى ا بػى مى كى   يلي ائً رى سٍ إً  ادى ا شى مى  مٍ كي لى  لٍ ىى كى   .18
 (3)ار  ىى أى  فٍ أى  ثى يٍ الل   يفي خً ػيي  سى يٍ لى   ًهر اػالٍ  ف  إً  ،ر  ا ىً يى  كٍ أى  ،ر  ا غً يى   .19

                                                 

" مضارع "حىلىجى"، كأقرب معانيو ا١تناسبة ىنا أنو ٔتعٌت سار لىجي حٍ ػيى . "وحى ٍكضى أى  "وجى لى بػٍ أى ك"أم كاضح  "أىبٍػلىج"(1)
 (2/96. )مقاييس اللغةكىار حىلىجى القـو ٭تىٍلجيوفى ليلتهم، إذا سايسَت، يقاؿ: 

 "سام""، ككاف من نسل يىاًفثي "ك "حىاـه " أحد أبناء نوح عليو السالـ الثالثة، كاآلخراف ٫تا: ""ساىـه (2)
إبراىيم عليو السالـ، كابنيو إٝتاعيل عليو السالـ جد العرب، كإسحاؽ عليو السالـ جد بٍت إسرائيل، كأما 

 (.1/130ية كالنهاية، البدا109اإلفرنج، كىم األركبيوف، فينتسبوف إٔب يافث. )أخبار الزماف ص:
" الكلب(3) " )احملكم ا١تثل: "شىٌر أىىر  ذىا نىاب كُب، هرٌ جعلو ي ه"ر  ىى أى ك" "، كىو دكف النباح،يىًهٌر ىىريرا" "ىىر 

4/97) 
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  ييٍستػىلىبي الى كى  رى يػٍ غى كى الٍ م  ذى بً   بي لى تػى جٍ ػ يي الى  دى الٍػمىجٍ  ف  إً  ر  ا غً يى   .20

 اٍسلىمى أى  افى كى لى  دٍ زً تى  مٍ ػلى كى  مٍ يهً فً   امى ػبً  كى مى وٍ ج ٍدتى قػى ػمى  وٍ لى  ر  ا غً يى   .21

 اابى تى عً الٍ كى  ـى وٍ الل   يكى ضً تى قٍ يػى  كٍ أى   اابى تى كً الٍ  دي قي نػٍ يػى  نٍ مى  دٍ جً ػتى  مٍ ػلى كى   .22

 اكدى دي رٍ ل مى رن تػى فٍ الن مي وٍ قػى  تى لٍ قػي كى   اكدى دي الٍػمىحٍ  ؾى رى وٍ طى  تى كٍ دى عى  نٍ كً لى   .23

 ـي الى  يي الى  ػمىٍوتيوري الٍ كى  بً رٍ حى لٍ لً   ـي الى قٍ أى  تٍ رى بػى ا انػٍ ذى إً  مٍ لي  تػى الى فى   .24

 ق  حى ػالٍ  ٍَتً غى كى  ق  حى ػالٍ بً  هي وٍ مى رى   ق  حى  رً ػػػيٍ ػػػغى بً  اسى ى الن  مى رى  مىنٍ كى   .25

 ايبى صً ى عى قى تػى الٍػميلٍ  ـي وٍ يػى  افى كى كى   ايبى صً أي  كمي هي نػٍ مً  ابى صى أى  مىنٍ كى   .26

 عي ضى خٍ ػيى  سى يٍ لى  ري ىٍ الد  فى  اشى ا يى مى كى   عي نى صٍ يى ا كى شى يى  نٍ مى  ط  حي ػيى  مىنٍ كى   .27

 ايكى فً ل بً رى الثػ  ضنا كى حٍ دى دنا كى رى   ايكى فً  اؿي قى ا يػي مى  عٍ مى ػاسٍ فى  تى لٍ قػي  دٍ قى   .28

 ر  ػػجي ػا يى مى ػػل بً وى لٍ بػى الٍ  وً مً وٍ قى لً   ر  ػػجي ػيى  دٍ قى  وءً الس   بى لٍ كى   ف  إً كى   .29

 نٍ مى ػتى ؤٍ مي  كدً دي جي ػالٍ  دً جٍ ػمى  نٍ عى  ر  حي ػالٍ كى   نٍ هى تػى مٍ ػتي  فٍ ا أى نى ابً سى حٍ أى  نٍ عى  اري غى نػى   .30

 ري كى نٍ  يػي ا الى هى ػػني أٍ شى  اتو حى ػالً صى  نٍ مً   كاري كى تى ا ابػٍ يمى فً  بً رٍ عي الٍ  لى ضٍ فى  تى رٍ كى نٍ أى   .31

 ةً ارى ضى ى الن  لى حي  نٍ ا مً ىى وٍ سى ا كى مى كى   ةً ارى ضى حى لٍ لً  كهي ادي ا شى مى  تى رٍ كى نٍ أى   .32
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 توضيح:
د ليس بُت أيدينا ما يبُت من يكوف ىذا ا١تستشرؽ، كلكن ذكر أٛت

الذم أشار إليو  "Alfred belًبل   دٍ رً أٍلفٍ " يكوف يػيرىٌجح أفاإلبراىيمي ُب تعليقو أنو 
، كىذا الكتاب (1)"للشيخ أيب مدين على كتاب "السعادة األبديةاإلماـ ُب تعليقو 

ألفو تقربا ، االستعمارية للحكومةلتابعة ا "٤تمد ٛتيدك" ا١تدرس با١تدارس الدكليةلػػ
ُب كالطعن نبز ك٢تذا شحنو ٔتا ٭تب ىؤالء من الكللمصاّب االستعمارية، للطرقية  الفكتز 

كىذا من الكذب  الصاٟتُت كالشيخ أيب مدين، كرامات  هنم ينكركف، كأا١تصلحُت
 عليهم، كيلخص اإلبراىيمي حالة ا١تصلحُت كىؤالء الطرقيُت بقولو: 

إهنا ال تقع، كٓب  :اعلموا يا ىؤالء، أننا ال ننكر الكرامات، ٔتعٌت أننا نقوؿ"
كإ٪تا ننكر افتتانكم هبا، كغلوكم  ،فنحن أعقل من أف نقوؿ ىذا ،تقع، كلن تقع، ال

كننكر على  ،فيها إٔب ىذا اٟتد الذم شغلكم عن االقتداء بالصاٟتُت ُب الصاٟتات
كننكر على اٞتاىلُت الذين ال يفرقوف ، من غشكم هبا فأ٢تاكم ٔتا ال ينفع عما ينفع

 ."كقوعو كما ال ٯتكن كقوعوبُت ما ٯتكن 
 ٍب يفتح الشيخ النار على ذلك ا١تستشرؽ ا١تذكور كأف ىذا العمل من إ٭تائو،
 كأنو يستغل سذاجة كسخافة كجهل الطرقيُت للتوصل بذلك إٔب تشويو اإلسالـ،

 :اإلبراىيمي عنو فيقوؿ
ىو رجل لو دعول ُب االستشراؽ، كتطفل على موائد ا١تستشرقُت، كلو "
كىو يتناكؿ ىذه ا١تباحث  ،با١تباحث اإلسالمية، كباألخص الدين كالعاداتاشتغاؿ 

                                                 

 .1/212آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
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تصوير بعقل مريض، كنفس ٦تلوءة حقدا على اإلسالـ، كغايتو من كل أعمالو 
على اعتقاد ، كٛتل اٞتاىلُت منهم ْتقائقو اإلسالم لألوروبيين تصويرا مشوىا قبيحا

ٍب كجد من ضباع  ،ها الطرقيونأن اإلسالم ىو ىذه المظاىر السخيفة التي يقوم ب
بعد أف اشًتل ضمائرىم -فقد أكحى إليهم، الطرقيُت مطية ذلوال لبلوغ غايتو تلك

أف ٬تتمعوا ١تيقات يـو معلـو ُب صعيد كاحد  -"بزردة" كضمائر الطرقيُت ُب بطوهنم
الطرؽ لوا بغاية الدقة أماـ آلة التصوير السينمائي كل ما ُب ث  مى ػعلى اختالؼ ٨تلهم، كيي 

ففعلوا، كالعبت  -(1)اٟتافظي كما يقوؿ  -على أهنا شعائر إسالمية ك٥تازو  من مهازؿى 
، (4)الشائكة بقطع الزجاج كأكراؽ ا٢تندم (3)، كلعبت األشداؽالبطوفى  (2)السفافيدي 

فإف  -لتزين ىذا ا١تشهد اإلسالمي كال تنس (5)اطهافى سٍ أى كخرجت اٟتيات كاألفاعى من 
عالـ ا١ترفرفة كالبنادير ا١تهفهفة، كالشارات ا١تختلفة، كالكر األ -القـو ٓب ينسوا

كاال٬تاؼ، كالرقص كاالرٕتاؼ، كل ذلك، كاآللة ا١تصورة ال تغادر كبَتة كال صغَتة إال 
على العآب ا١تتمدف مكتوبا  كخرج من كل ذلك فيلم سينمائي ٤تبوؾ ليعرض ،سجلتها

                                                 

 ُب ا١تاضي.  (اٟتافظي: ىو رئيس ٚتعية الطرقيُت1)
 لساف العرب. )اللحم احديدة ذات شعب يشول هب ،بالتشديد "ف ودسي "ك "ودي ف  "س فىافًيد" ج: "سى (2)

3/218) 
 " كىو جانب الفم.ًشٍدؽ" " ج:أىٍشدىاؽ"(3)
 يعٍت "الكرموس" كىو معركؼ.(4)
 بفتح السُت كالفاء، شيء كالقفة.  "سىفىطي " ج: "اطفى سٍ "أى (5)

 اليت يقـو هبا ىؤالء، كيزعموف أهنا من الكرامات. كُب ىذه األشياء اليت ذكرىا إشارة إٔب األعماؿ الشيطانية
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ال أف السينما ٓب تكن ناطقة إذ ذاؾ، كٓب ينقص من كمالو إ "ىذا ىو اإلسالم": عليو
كلتشرفت عواصم  لوال ذلك لسجلت األذكار، كاآلىات كالشخرات كالنخراتك 

 .(1)"لهيإوالشبليكو يا "اٟتضارة بسماع 

ك٨تن ال نقوؿ ُب ىذا الفيلم إال أنو فضيحة مسجلة، كال نلـو ىذا ا١تدير ا١تستشرؽ 
وإنما نعد ىذا العمل  ،نفسو عليو ككقف ،ألنو عملو الذم خلق لو ؛على عملو ىذا

كلو ٓب يكن ىؤالء الطرقيوف ، من أوزار الطرقية اآلثمة، ومصائبها على اإلسالم
٤تسوبُت علينا، كٓب يكن إفكهم ٤تسوبا عند أمثاؿ ىذا ا١تدير على ديننا، ١تا زاد 
اىتمامنا هبم على اىتمامنا ٔتستشرؽ جاىل نرد خطأه ُب العلم، كال نقـو زيغو ُب 

كلكن القـو ٤تسوبوف علينا كرىا بطبو٢تم، كمزامَتىم، كزجاجهم، ، العقيدة
كىيهات أف نسكت عنهم  ،كمسامَتىم، كسبحهم، كأعالمهم، كأنصاهبم، كأزالمهم

 حىت نصفي معهم اٟتساب، ك٪تيز القشر من اللباب.
لى كعلمنا أف ىذا ا١تدير ا١تتقاعد ا١تستشرؽ ال يزاؿ مغيظا ٤تنقا ع ،علمنا كل ىذا

اإلصالح، كال يزاؿ يعظ الطرقيُت بتلمساف كيذكرىم خالصا ٥تلصا بلزـك التمسك بالعوائد 
 كملحقاهتا ُب اٞتنائز، كل ذلك حملبتو ُب اإلسالـ "البردة"اإلسالمية، كبلزـك احملافظة على 
 .فلم نرتب ُب أف للرجل أثرا ُب كتاب السعادة األبدية، كا١تسلمُت كحملافظتو على اآلثار

                                                 

 "،أخربنا بعض مصلحي تلمساف أف للعيساكية ذكرا ٥تصوصا يقولوف فيو: "كالغزإب يا إ٢تي*(1)
كىكذا ٭تفظها األتباع على  "كالشبليكو"فيقولوف:  "الشبلي"كاهنم ٭ترفوف كلمة  "كالشبلي يا إ٢تي"

 .مكسبحاف من طبع على قلوهب ،األشياخ
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 العلن والحعلين والعلواءقضايا 
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             العلم والتعليم              
العرُب كىو اٞتهل بالقراءة كالكتابة، مرض فتاؾ،  اللغومٔتعناىا  األمية"

لل كزمانة ُب جسم األمة اليت تبتلى كنقيصة ٣تتاحة، كرذيلة فاضحة، كش
 ،كأكرب جناية ٕتنيها األمية على األمم ىي القضاء على التفكَت... هبا

  كالتفكَت ىو ا١تعيار الذم توزف بو القيم العقلية ُب األمة ٝتوا كإسفافا.
 (1/202)اآلثار

الثورة التعليمية اليت أحدثها األستاذ الشيخ عبد اٟتميد بن باديس "
اٟتية كالًتبية الصحيحة اليت كاف يأخذ هبا تالميذه، كالتعاليم بدركسو 

البعيد ا١تدل  كاإلعداداٟتقة اليت كاف يبثها ُب نفوسهم الطاىرة النقية، 
الذم كاف يغذم بو أركاحهم الوثابة الفتية. فما كادت تنقضي مدة 
حىت كاف الفوج األكؿ من تالميذ ابن باديس مستكمل األدكات من 

كعقوؿ نَتة كنفوس طا٤تة، كعزائم صادقة، كألسن  فكر صحيحة
صقيلة، كأقالـ كاتبة. كتلك الكتائب األكٔب من تالميذ ابن باديس 

 "ىي طالئع العهد اٞتديد الزاىر
 (1/181)اآلثار
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               العلماء                
حُت كمثل ا١تاء ا١تعُت؛ ىذا يسوقو اهلل إٔب إف مثل العلماء العاملُت ا١تصل"

األرض اٞترز فتهتز بعد ٫تود، كتربو بعد ٚتود، فتنبت ما تشتهيو األنفس 
كتلذ األعُت، كأكلئك يبعثهم اهلل ُب أمتهم فيؤذنوف فيها فتستيقظ بعد 
رقود، كتتحرؾ بعد ركود، كتنهض بعد قعود، كتنشط بعد ٜتود، كترشد 

د ٗتالف، كتتعارؼ بعد تناكر، كتتصاّب بعد تدابر، بعد غواية، كتتآلف بع
كتنسجم بعد تنافر، كتتوحد بعد تفرؽ، كتلتئم بعد ٘تزؽ، كتتخلق بعد 
ا٨تالؿ، كتنتظم بعد اختالؿ، كتصح بعد اعتالؿ، كهتتدم بعد ضالؿ. 

 "كتتذكر بعد نسياف، كتتآخى بعد عدكاف
 (1/25)اآلثار

هافت على أبواب الزكايا ٨تن ال نعًتؼ بالعلم ٢تذا الصنف ا١تت"
أف يكوف ىؤالء ا١تسلوبو  العلما١تتعيش من فضالهتا، كيأىب لنا شرؼ 

الفاقدك االستقالؿ ُب العلم نظراءنا ُب ا١تناظرة، ألننا بلوناىم  ،اإلرادة
ُب العمل فوجدناىم جبناء، كبلوناىم ُب العلم فوجدناىم ٭تكموف 

تابة فوجدنا أمثلهم يسمي ا٢تول كال ٭تكموف الدليل، كبلوناىم ُب الك
 " البدع ا١تنكرة عوائد دينية

 (1/302)اآلثار
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 ]الس رًيع[(1)يا طالب
 

 بي الً غى  وي ني أٍ شى  اؿو غى  مي لٍ عً الٍ فى   "بي الً ا طى "يى  ـً وٍ يػى الٍ  دى عٍ بػى  سى أٍ  تى الى   .1
 بي الً ا جى هى ػػلى  رى يػٍ خى ػػالٍ  بى لى جى  دٍ قى   ةو م   أي ُب  يً عٍ الر   ٍُتً عى بً  تى نٍ أى   .2
 بي الً ا طى يى  ـً وٍ يػى الٍ  دى عٍ بػى  ر   ضي الى   ىمى حً ػػالٍ بً  ذٍ عي كى  ارى الد   إً و  بػى تػى   .3

 

 ]٣تزكء الرمل[(2)[كاتبا أو شاعرا  أن تكون] دتَّ ر  إْن أ  
 

 يػيٍعلىىو كى لي عٍ بنا يػى اتً كى   كدي غٍ رى تػى ىٍ تى الد  دٍ رى ٍف أى إً   .1
اي  فً حى ك صى دي غٍ تػى  م  ػثي   .2

ـً رى ىٍ اأٍلى ذىًكم  نٍ مً   (3)  ىلى عٍ أى  ا
له هٍ سى  ري مٍ اأٍلى ٗتىىٍف فى  الى   .3

 الى جىعٍ عنا كى نػٍ نه صي كً مٍ ػمي   (4)

                                                 

 .2/455آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
 .4/410آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(2)
، كيطلق اليـو على من ٮتطئ ُب قراءة الصحيفة" بفتحتُت، نسبة إٔب "صحيفة" كىو الذم يٌ فً حى صى "(3)

 كبضمتُت ٟتن.(: 826يشتغل ُب اٞترائد ك٨توىا. قاؿ ُب القاموس)ص:
ر ُب أف يصبح ا١ترء كاتبا رفيع ا١تقاـ متعلقة بالواقع الذم صو ره الناظم، القائم على سهولة األم(4)

التضليل كقلب اٟتقائق، ال ُب نفس األمر، فكوف ا١ترء كاتبا مربزا دكنو خرط القتاد، كقدٯتا قاؿ ابن 
دعة أيت كثَتا من كتاب أىل زماننا كسائر أىلو قد استطابوا ال(: ر 10قتيبة)أدب الكاتب ص:

التفكر، حُت نالوا الدرؾ بغَت  كقلوهبم من تعب ،ا مركب العجز، كأعفوا أنفسهم من كد النظرأك كاستوط
 .اىػ سبب، كبلغوا البغية بغَت آلة

 رحم اهلل ابن قتيبة ما عساه يقوؿ لو رأل كثَتا من أىل زماننا ٦تن ييسمى كاتبت كأديبا كشاعرا.
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 الى عٍ بػى  ةى أى رٍ مى ػالٍ  لً عى اجٍ كى   لٍ ل  ضى  م  ػثي  لٍ ج  دى فى  مٍ قي   .4

 الى عٍ اءى فً سى  دٍ قى  ئو رً مٍ اًل   نناوٍ صى  ةى يى نػٍ كي الٍ  لً عى اجٍ كى   .5

 ىلى عٍ يػي  مى سٍ ااًل  ف  أى  وٍ لى كى   يفناخً سى  تٍ ط  غى  مٍ كى لى فػى   .6

 الى عٍ جى  بى اتً كى الٍ  حً نى امٍ كى   رناجٍ أى  ًبعى االط   حً نى امٍ كى   .7

 الى عٍ نػى  اءى ضى مٍ اإٍلً  لً عى اجٍ كى   اجناتى  افى وى نػٍ عي الٍ  لً عى اجٍ كى   .8

 الى ػػػػػػػػػػػعٍ ػػػػػػػػػػػسى عى كى ػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػاقً قى ػػػػػػػػػػػػػفى كى   اءن وى مى ىى سٍ جً ػالٍ  إلىً امٍ كى   .9

 ىلى عٍ أى  لى فى سٍ اأٍلى  لً عى اجٍ كى   ار  بػى  عى ادً خى ػالٍ  لً عى اجٍ كى   .10

 (1)الى رًعٍ كى  افى وى كٍ ذى  م  ضى   ي  حى ػلً  ٍَتً خى ػالٍ ادٍعي بً كى   .11

 الى عٍ فً الن كى وٍ قػى  به اتً كى   اذى هى ػبً  تى نٍ ا أى ذى إً فى   .12

 (2)"الى " عٍ دى بنا كى أٍ دى  "مٍ عى نػى " عٍ دى   اره مى ػحً  ح  ا بى ذى إً كى   .13
                                                 

ء العرب، غدركا بسبعُت صحابيا كقتلوىم، كذلك ُب غزكة الرجيع، فعن " حي اف من أحيالرًعٍ اف كى وى كٍ "ذى (1)
ٍيىافى، اٍستىمىد كا رىسيوؿى الل   ًو صىل ى اهللي عىلىٍيًو كىسىل مى أىنىًس ٍبًن مىاًلكو رىًضيى الل وي عىٍنوي، أىف  رًٍعالن كىذىٍكوىافى كىعيصىي ةى كىبىًٍت ٟتى

، فىأىمىد ىيٍم ًبسى  كىانيوا ٭تىٍتىًطبيوفى بًالنػ هىاًر، كىييصىل وفى  ٍبًعُتى ًمنى األىٍنصىاًر كين ا نيسىم يًهٍم القير اءى ُب زىمىاهًنًٍم،عىلىى عىديك 
نىتى شىٍهرنا يىٍدعيو ُب مى فػىقى بًالل ٍيًل، حىىت  كىانيوا بًبًٍئًر مىعيونىةى قػىتػىليوىيٍم كىغىدىريكا هًبًٍم، فػىبػىلىغى الن يب  صىل ى اهللي عىلىٍيًو كىسىل  
ٍيىافى  ، كىذىٍكوىافى، كىعيصىي ةى، كىبىًٍت ٟتى  5/105. )ركاه البخارمالص ٍبًح عىلىى أىٍحيىاءو ًمٍن أىٍحيىاًء العىرىًب، عىلىى رًٍعلو

 (1/468كمسلم
 قوؿ: "ال"، أم اجعل عادتك دائما قوؿ نعم، ككافق ا١تتكلم كإف كاف ٛتارا، كإياؾ أف تالعادة "بأٍ دى "ال(2)

 فتخسر منزلتك ككصفك بالكاتب.
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 رنا يػىٍرعىى كييٍرعىىاعً شى   كدي غٍ تػى  رى ىٍ تى الد  دٍ رى أى  فٍ إً   .14

 اعى رٍ فػى  ر  غي  الٍ اين عى مى ػالٍ كى   الن صٍ أى  اظى فى لٍ اأٍلى  لً عى اجٍ فى   .15

 (1)اعى رٍ دً سنا كى رٍ ا تػي نى خى ػالٍ كى   ان  جى ػمً  فى خٍ الس   لً عى اجٍ كى   .16

 اعى رٍ ذى  دً قٍ النػ  بً  قٍ ضً  تى الى   ده ػػػػػػقٍ ػػػػػػنى  كى ػػػػػػابى ػػػػػػا نى ذى إً كى   .17

ـه ػػػػػػسى  اسي ن  ػػػػػػا الػػمى ػػػػػػػػن  إى   .18 وىا
 ىعى رٍ صى  لً هٍ جى ػي الً اعً رى  مى ُب   (2)

 

 
 
 
 
 
 

                                                 

" ٔتعٌت، كا١تراد أنو يتخذ السخافة كا٠تنا الذم ىو البذاءة كالفحش غطاء ًدرٍع"الك "تػيٍرس" ك"الًمػجىنٌ "الػ(1)
تفى بو ُب  يستًت كراءه، كما ىو مشاىد عند كثَت ٦تن ينتسب لألدب كالشعر، فتجد الواحد منهم ييكرـ  ك٭تي

كما  -أدب النفس كأدب الدرس-، كيتوج باأللقاب الكبَتة، كىو عرم من األدب بنوعيو احملافل الدكلية
 ذلك إال لركاج بضاعة ىؤالء ُب عصر السخافة كالركاكة كاال٨تطاط العلمي كا٠تلقي.

 ًإذا رعت حيث شاءت. "سىٍوما ،تىسيوـي ، امىتسى " ُب الفلوات، يقاؿ البهائمرعى من يما " سىوىاـ"ال(2)
 (13/75للغة )هتذيب ا
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 ]الرجز[(2)[العبرة بالحقائق ال باألسماء] (1)كلّية األعظمي
 مً ظ  نى مي ػالٍ  بً ت  رى مي ػالٍ  لً مى عى لٍ لً   (3)يمً ظى  رى يػٍ عنا غى انً قى  اهي رى م تػى َتًٍ غى   .1
 يمً ظى عٍ ا اأٍلى ينى خً أى  عى نٍ صي  غٍ سً تى سٍ أى  مٍ ػلى   يمً ظي عٍ أى  تى مٍ شى ىى  وٍ لى ا فػى نى ا أى م  أى   .2
 ؟ل  خى ػالٍ الن بً دى رٍ خى  يغي سً يي  نٍ مى كى   .3
 رٍ بػى خى ػالٍ  ارى صى  وً لً عٍ فً  نٍ مً  ادى تى بٍ مي ػالٍ   رٍ بػى عً الٍ  ل  ى كي لى عى  تٍ ط  غى  ةن رى بػٍ ا عً يى   .4
 رٍ بػى كً  الٍ م ُب ارً وى الص   لى ثٍ ا مً ىى رى يػ  صى   بػىرٍ ى اإٍلً لى عى  وي امي كى حٍ أى  تٍ رى جى  وٍ لى كى   .5
 ل   الظ  كا ُب دي عي اقػٍ  اسً لن  لً  اؿى قى كى   .6
 تٍ شى فى تػى انػٍ فى  ةن يى ل  ا كي ىى رى و  صى   تٍ شى ا مى مى طنى كى ٍت خي بى حى  ةه سى رى دٍ مى   .7
ا الى هى عٍ ا مى اىى عى دى  وٍ لى كى   .8  عىشىتٍ كى  وفي يي عي ا الٍ هى ػلى  تٍ فى رى صى انٍ كى   تٍ شى عى تػى نػٍ دن
 كىل  الٍ  لً مٍ حى ػالن لً ىٍ أى  تٍ حى بى صٍ أى كى   .9

                                                 

كقد كصفو اإلبراىيمي  باكستاف،-كعميد كلية اللغة العربية بكراتشي مؤسس، (٤تمد حسن األعظمي1)
ك٦تن ٭تسنوف العربية فهما ككتابة، كقد جاكر ُب األزىر  ،ىو رجل نشيط ُب أعمالو(: 4/52بقولو)اآلثار

 .سنوات، كمازج األدباء كالكتاب
 .4/402اىيميآثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبر (2)
 ئ" فهو "ظىًمئه" ك"ظمآف" أم عطشاف.مً ظى "(3)

كا١تقصود أف غَته كانوا راضُت بصنيع األعظمي، كأما ىو فلم يعجبو صنيعو، فهو يرل بنظر ثاقب إٔب حقائق 
عليو تسمية  كقد انتقدتي (: 4/53األمور ال إٔب ٣ترد األٝتاء. كقد بُت  اإلبراىيمي ىذا ا١تعٌت بقولو )اآلثار

ه ا١تدرسة بالكلية، ألهنا ٓب ترؽ إٔب ىذه الدرجة، كإ٪تا اٝتها الصحيح معهد اللغة العربية، كأف التساىل ُب ىذ
األٝتاء كالتساىل ُب األفعاؿ كال٫تا قبيح ككال٫تا ٭تدث سوء القدكة، كما أحقنا بالتزاـ الواقع كاحًتامو 

 كاف طاؿ شاف.كتسمية األشياء بأٝتائها، كأف االسم كالثوب، إف قصر شاف، 
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 اءً مى لٍ الظ  بً  وري الن   اسي قى  يػي الى كى   اءً ٍٝتى اأٍلى بً  اءي يى شٍ اأٍلى  مي ظي عٍ  تػى الى   .10
 (1)اءً مى أٍ الد  بً  رى هٍ النػ   تى وٍ عى دى  فٍ إً كى   اءً مى ػالٍ  ري يػٍ غى  يدً بً الٍ  ابى رى سى  ف  إً   .11
  ًحل  ُب  بو ائً عى  ل  كي   تى لٍ عى جى   .12
 فً صٍ  الر  رنا ُب اىً مى  (2)اعنانى صى  نٍ كي كى   فً صٍ وى  الٍ ا ُب قن ادً يمنا صى كً حى  نٍ كي فى   .13
 فً صٍ الن   مً كٍ حي ػبً  ءً يٍ لش  لً  مي كٍ حي ػالٍ فى   (3)فً صٍ عى الٍ رنا بً مى ػثى  و  سى  تي الى كى   .14
 ل  كي الٍ  مً كٍ حي ػبً  ءً زٍ جي لٍ لً  مً كٍ حي ػالٍ كى   .15
 (4)ش  حي ػالٍ  يحً رً بً  يوً لً ىٍ أى  حي فى نػٍ يػى   ش  غً  م  أى كى  ش  ا غً ٫تيى الى كً   .16
ا بً مى لٍ جى  تى فٍ صى ا مىٍن كى يى   (5)ش  حى الن  شٍ رى  آفى مٍ الظ   دي ورً يي كى   .17  ش  هى ػالٍ دن
 الٍػميوىٕب   ؾى رى مٍ ٍد عي هى شٍ يى  وي حٍ طى اًنٍ   .18

 

 
                                                 

 الصحاح) قاؿ األفوهي األكدمٌ  "فػىٍعالء"البحر، على  "الدىأٍماءي ك" م الفالة.أ "اءدى يٍ بػى لٍ "اٚتع  "يدبً الٍ "(1)
5/1917) : 

 ًمٍن ديكنًًو لىٍوننا كىلىٍوًف الس ديكسً        كىالل ٍيلي كىالد أٍمىاًء ميٍستىٍشًعره 
 رجل "صىنىعه"، ىكذا فيما بُت يدٌم من ا١تصادر." ا١ترأة اٟتاذقة ُب عملها، ك اعنى صى "ال(2)
 " التنب.فصٍ عى الٍ "(3)
ألهنم كانوا يقضوف حوائجهم ُب  مكاف قضاء اٟتاجة كيطلق على "،البستاف" :اٟتاء " مثلثحيشٌ ػالٍ "(4)

 (590ص: القاموس احمليط. )البساتُت
 ،ش  نً يى "الغدير  "ش  نى ذىابو، يقاؿ: "" نضوب ا١تاء ك شٌ الن  ، ك"العرؽك  الندل يبدك من الشيء" حشٍ رى "ال(5)
 (6/353لساف العرب. )يبس ماؤ٫تا كنضب "ايشن شً ا كنى ش  نى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 املورد العذب المنري من أ شعار العالمة محمد البشري

59 

 ]الر جىز[(1)إلى علماء نجد
 

كىغىرىبىٍت ىىًذم اٞتىوارًم خين سىا  إًن ا ًإذىا مىا لىٍيلي ٧تىٍدو عىٍسعىسىا  .1
(2) 

 قيٍمنىا نػيؤىد م الوىاًجبى الٍػميقىد سىا  ٍبحي عىٍن ًضيىائًًو تػىنػىف سىاكىالص    .2
كىنػىٍقطىعي اليػىٍوـى نػينىاًجي الط ريسىا  .3

 ٍجًلسىاػكىنػىٍنتىًحي بػىٍعدى الًعشىاًء مى   (3)
ا عىلىى التػ قىى ميؤىس سىا  .4  حىًديثػيهيٍم ٬تىٍليو األىسىى (4)ُب ًشيخىةو   ميوىط دن
 حيث  األىٍكؤيسىاػيى  (5)كىأىنػ نىا شىٍربه   غىٍيثه يػيغىاًدم اٞتيلىسىا كىًعلميهيمٍ   .5
ًئقه زيٍىره تيًنَتي الغىلىسىا  ًمٍن ٜتىٍرىًة اآلدىاًب عىب ا كىاٍحًتسىا  .6  (6)خىالى
 جىاُب الن جىسىاػػكىًذمىمه طيٍهره تي   مىمه غيرٌّ تػىعىاؼي الد نىسىاػكىىً   .7
ٍيًن كىاػحٍ اأٍلى كى   كىأىنىسىا٭تيٍييوفى ًفينىا مىاًلكنا   .8 ـى الٍػميٍؤتىسىاإلً مىدى مىا

(7) 

                                                 

 .4/126آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
*كضع ىوامش ىذه األرجوزة كاليت تليها األستاذ الشيخ اٞتيالٕب الفارسي رٛتو اهلل كىو من أعضاء ٚتعية 

 العلماء اٞتزائريُت.
 أظلم. اٞتوارم: الكواكب السيارة. ا٠تنس: الركاجع، ج خانس أم راجع. ،سعس الليل: مضى(*ع2)
 س: الصحيفة، كالٍػميراد هبا الكتب، كحذؼ الواك للضركرة.(*الطركس، ج. ًطرٍ 3)
 (*الشىيخة، ج. شيخ. األسى: اٟتزف.4)
، ج. شارب: كصحب كصاحب.5)  (*الش ٍربي
: الشرب بال تنفس. اال6) : ظيئمىةي آخر الليل.(*العىب   حتساء: الشرب شيئنا بعد شيء. الغىلىسي
كاإلماـ ا١تؤتسى ىو اإلماـ  ،(*يريد باألٛتدين: اإلماـ أٛتد بن حنبل كاإلماـ تقي الدين أٛتد بن تيمية7)

 ا١تؤتىسى: ا١تقتدل بو.. ٤تمد ابن عبد الوىاب
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 (1)ضىاؼو عىلىى العىٍقًل يػىفيوؽي الس ٍنديسىا  قىٍد لىًبسيوا ًمٍن ىىٍدًم طىوى مىلبىسىا  .9
كىًعلميهيٍم ًمٍن كىٍحًيًو تػىبىج سىا  فىسىٍمتػيهيٍم ًمٍن ٝتىًٍتًو قىٍد قيًبسىا  .10

(2) 
 كىأىًمنىٍت آثاريهي أىٍف تىٍدريسىا  ا الد يني رىسىابيورًٍكًت يىا أىٍرضنا هًبى   .11
ًد عىر سىا  .12 كىالش ٍرؾي ُب كيل  الًبالى

فى يػىتػٍليو كيٍتبىوي ميدىر سىا  (3)  جىٍذالى
سنالٍ حىىت  ًإذىا مىا جىاءى جى   ميصىاكالن ميوىاثًبنا ميٍفًتىًسىا  .13

 جىلىسىا (4)
 ميبىٍصًبصنا ًقيلى لىوي اٍخسىٍأ فىخىسىا  (5)اميٍنكىًمشنا ميٍنخىًذالن ميٍقعىٍنًسسى   .14
 (6)لىم ا رىأىل إًبًٍليسىوي قىٍد أىبٍػلىسىا  شىٍيطىانيوي بػىٍعدى العيرىاـً خىنىسىا  .15
ـى ُب أىتٍػبىاًعًو ميٍبتىًئسىا  كىنيك سىٍت رىايىاتيوي فىانٍػتىكىسىا  .16  كىقىا
 شىٍيخىكيٍم قىٍد يىًئسىاكىقىاؿى ًإف    ٥تيىاًفتنا ًمٍن صىٍوتًو ٤تيًٍتىًسىا  .17
 كىمىٍعلىمي الش ٍرًؾ هًبىا قىٍد طيًمسىا  ًمٍن بػىلىدو ًفيهىا ا٢تيدىل قىٍد رىأىسىا  .18
كىمىنػٍهىلي التػ ٍوًحيًد ًفيهىا انٍػبىجىسىا  كىمىٍعهىدي الًعلًم هًبىا قىٍد أيس سىا  .19

(7) 
 ًقًو كىحىرىسىاشيٍهبنا عىلىى آفىا  ًإين  رىأىٍيتي كىاًٟتجىى لىٍن يػيٍبخىسىا  .20

                                                 

 (*السندس: نوع من اٟترير.1)
 س: تفجر.(*السمت: ىيئة أىل ا٠تَت. تبج  2)
 (*عٌرس با١تكاف: نزؿ بو السًتاحة من السفر كا١تراد ىنا أقاـ.3)
 (536ص: القاموس احمليط. )قالو ُب القاموس ،(*جلس: بالد ٧تد4)
 (*ا١تقعنسس: من خرج صدره كدخل ظهره. بصبص الكلب: حٌرؾ ذنبو. اٍخسىٍأ: اٍذىىٍب؛ ايبٍػعيٍد.5)
 : يئس.(*العيراـ: الشراسة كاألذل. أىبٍػلىسى 6)
 (*انبجس: انفجر.7)
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نيوا الٍػمىلمىسىا  (1)فىطىاًكليوا ا٠تىلفى كىميد كا الٍػمىرىسىا  .21  كىجىاًذبيوىيٍم ًإٍف أىالى
ليغيوا بًاٟتًيلىًة الٍػميلتىمىسىا  فػىعىسىى كىإٍف يىًئٍستي  الى تػىٍيأىسيوا  .22  أىٍف تػىبػٍ
هىاًر ًحٍنًدسىاحىىت  يػىرىٍكا ضىٍوءى النػ    كىلىب سيوا ًإف  أىبىاكيٍم لىب سىا  .23

(2) 
كىالط اًميىاتً   .24

ا ٭تىيوطي الٍػمىٍحرىسىا  الز اًخراًت يػىبىسىا (3)  كىجىن ديكا جيٍندن
 كى٫تى وي بًالل ٍيل ٜتىٍره كىًنسىا  مىٍن ٫تى وي ُب اليػىٍوـ أىٍكله كىًكسىا  .25
كىًفيًهمي حىظٌّ لىكيٍم مىا كيًكسىا  .26

ٍد تػيٍربنا كىمىاءن غى   (4)  رىسىاكىمىٍن ٬تًى
 تػىتىب عى ا٠تىٍطوى كىأىٍحصىى النػ فىسىا  ٕتىىس سيوا عىنػٍهيٍم فىمىٍن ٕتىىس سىا  .27
 دىافى لىوي اٟتىظ  القىًصي  ميٍسًلسىا  (5)تىدىس سيوا ًفيًهٍم فىمىٍن تىدىس سىا  .28
كىأىٍكًضعيوا  .29

٢تىيٍم زىكنى خىسىا (6)  كىاٍختىًلسيوا فىمىٍن أىضىاعى ا٠تيلىسىا  ًخالى
 (7)أىٍفًدم ًبريكًحي التػ يػ هىافى الش ًكسىا  تىلقىٍونىوي ُب األيٍخرىيىاًت ميٍفًلسىا  .30

                                                 

، ج. مىرىسىةو: اٟتبل1)  فا١ترس: اٟتباؿ. -(*الٍػمىرىسي
: الظلمة، ج. حنادس.2)  (*اٟتًٍنًدسي
(*الطاميات: ا١تمتلئات. الزاخرات: ا١ترتفعات، ك٫تا كصفاف ١توصوؼ ٤تذكؼ تقديره: كالبحار الطاميات 3)

٣تازنا من إطالؽ احملل كإرادة اٟتاؿ فيو، كقد أبدؿ منو اْب. احملرس: مكاف اٟتراسة، كأراد بو الشخص احملركس 
 قولو: مىٍن ٫تو اْب.

 (*الوٍكس: النقص، ما ككس: ما نقص.4)
(5 :  عمل ا١تكر فيو.أ(*دٌس عليو كتىدىس سى
 (*أٍكضىعى: أسرع. الز كىا: العىدىدي الزكجي. ا٠تىسىا: العىدىدي الفردي.6)
 ا٠تلق.(*التيهاف: ا١تتكرب. الشكس: الصعب 7)
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يػىٍغديك ًبكيل  ٛتىٍأىةو   .31
 كىمىٍن يػىرىل الٍػمىٍسًجدى ًفيًهٍم ٤تىًٍبسىا  ميٍرتىًكسىا (1)

كىمىٍن يػىعيب    كىمىٍن ييًديلي بًاألىذىاًف اٞتىرىسىا  .32
 ا٠تىٍمرى حىىت  ٮتىٍرىسىا (2)

ب  الز ٍمرى صيٍبحنا كىمىسىا  .33 كىمىٍن ٮتىيب  ُب الٍػمىعىاًصي ميوًعسىا  كىمىٍن ٭تًي
(3) 

اننا  .34 كىمىٍن يىًشب  ًطٍرًمذى
 كىمىٍن ييًقيمي لًلمىخىازًم عيريسىا  شىرًسىا (4)

كىالى لىًقيتى مىا بىًقيتى األى٨ٍتيسىا  يىا عيمىرى اٟتىق  كيًقيتى األىبٍػؤيسىا  .35
(5) 

كىانٍػتىابىوي دىاءه ٭تيىاًكي ا٢تىوىسىا  الر ضىى ًإف  الش بىابى انٍػتىكىسىالىكى   .36
(6) 

كىفيًتحىٍت لىوي الكيوىل فىأىٍسلىسىا  كىانٍػعىكىسىٍت أىٍفكىاريهي فىانٍػعىكىسىا  .37
(7) 

اػفىًإٍف أىبىٍت نى   .38  فىاٍقسي عىلىى أىٍشرىارًًىٍم كىمىا قىسىا  (8)ٍجده فىالى تىٍأىبى اٟتىسى

                                                 

 (*اٟتىٍمأة: الطُت األسود، كا١تراد هبا: الرذائل كاألكساخ. ا١ترتكس: ا١تنتكس ا١تنغمس.1)
: يشرب بال تنفس.2)  (*يػىعيب 
 (*ٮتيب: يهركؿ. ميوًعس: سارى ُب الرمل.3)
 (*الطىٍرًمذىافي: ا١تباىي، ا١تفاخر.4)
 اىػ.(*األبؤيس، ج. بؤس: الشدة كالفقر. األ٨تيس، ج ٨تس: ضد السعد5)

عمر بن حسن، رئيس ىيئة األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر با١تملكة العربية ك"عمر" ىو فضيلة الشيخ: 
( رسالة أرسلها إليو ٭تثو فيها بأمر أغنياء السعودية ٔتساندة الثورة 5/224، كُب اآلثار لإلبراىيمي )السعودية

 اٞتزائرية بأموا٢تم.
: ضرب من اٞتنوف.6)  (*ا٢تىوىسي
 أٍسلس: انقاد.(*7)
 (*اٟتسا: بػىلىده بنجد.8)
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 (1)نىٍصري ٍبني حىج اجو الفىىتى كىمىا أىسىا  ًمي كى الفىاريكؽي فىالد يني أيسىىػػسى   .39
تػىفىٍت بًًو الن سىا  .40  كىالى تبىاًؿ عىاتًبنا تػىغىٍطرىسىا  غىر بىوي ًإٍذ ىى
اػػأىٍك ذىا خىبىاؿو لًلخىنىا تى   .41  (2)أىٍك ذىا سيعىارو بًالز َنى ٘تىىر سىا  حىم سى
 كىالى تيشىم ٍت ًمنػٍهيمي مىٍن عىطىسىا  كىٍسوىسىا (3)الٍػميٍنًديىاتً شىٍيطىانيوي بً   .42
لىسىا  كىالى تىًقٍف ًبقىرٍبًًه ًإٍف ريًمسىا  .43  كىالى تىًثٍق ًبفىاًسقو تىطىيػٍ
 كىإٍف تػىرىاءى ٤تيًٍفينا ميقىلًنسىا  فىًإف  ُب بػيٍردىٍيًو ًذئٍػبنا أىٍطلىسىا  .44
عيوفي أىٍك تػىفىٍرنىسىالتىأىٍمرىؾى الٍػمى   األىٍملىسىابًًو ذىا الط ٍفيىتػىٍُتً  فىسىلٍ   .45

(4) 
ٍيبىةى اٟتىٍمًد رىئًيسى الر ؤىسىا  .46 ـى الكىي سىا  يىا شى ا  كىكىاًحدى العىٍصًر ا٢تيمى
يًن ال ًذم ًإٍف نػىبىسىا  .47 حىًسٍبتى ُب بػيٍردىتًًو شىٍيخى نىسىا  كىميٍفيًتى الد 

(5) 

                                                 

(*األيسىى، ج. أسوة: كىي القدكة. نصر بن حجاج اْب. يشَت إٔب قصة عيمر رضي اهلل عنو مع ىذا 1)
مدينة ػالشاب اٞتميل الذم فنت اٟتسناكات ّتمالو، فقد ريكم أف عمر بن ا٠تطاب كاف ذات ليلة يعيس  بال

 ا١تنورة فسمع امرأة تقوؿ:
 بًيلو ًإٔبى ٜتىٍرو فىأىٍشرىبػىهىا      أىـٍ الى سىبيله ًإٔبى نىٍصًر ٍبًن حىج اجأىالى سى 

فأمر أف  ،فأمر بقص شعره فبدا حسنو ،راعفلم ا أصبح استدعاه، فإذا ىو أصبحي الناس كجهنا كأحسنيهم شى 
ه إٔب البصرة.كأمر لو ٔتا ييصلح ا،فقاؿ عمر: كاهلل ال يقيم بأرض أنا فيه ،يػيٍعتىم  فازداد حسننا  و كسَت 

. الس عار: اٟتر ، شدة اٞتوع كالعطش.2)  (*ا٠تباؿ: الفساد. ا٠تىنىا: الفيٍحشي
 (*الٍػميٍنًديات، ج. ميٍنًديةو: الكلمة القبيحة يندل ٢تا اٞتبُت حياءن.3)
 مريكينا. تفرنس: صار فرنسينا.أ(*ذك الطفيتُت: نوع من اٟتيات ا٠تبيثة. تأمرؾ: صار 4)
 ىػ(.303 - 215نسا: يريد اإلماـ النسائي صاحب السنن ) (*شيخ5)
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 غير ا ًإذىا الر اًكم افٍػتػىرىل أىٍك دىل سىا  سيل سىارىاًكم األىحىاًديًث ميتيوننا   .48
 كىميوًقنى الظ ن  ًإذىا تػىفىر سىا  كىصىاًدؽى اٟتىٍدًس ًإذىا مىا حىدىسىا  .49
 بًًو الٍػميرًيبي خىائًفنا ٥تيٍتىًلسىا  كىصىاًدعنا بًاٟتىق  ًحُتى ٫تىىسىا  .50
ٍعنػىيػىٍُتً اقٍػتىبىسىا  .51  ائًبنا ًمنػٍهىا إًيىاسي أىًيسىاغىرى   كىفىارًسنا بًالٍػمى
 كىكىافى قػىٍبلي ميوًحشنا ميعىب سىا  ًبكى اٍغتىدىل رىٍبعي العيليوـً ميوًنسىا  .52
ًؿ الٍػميٍحتىسىا  (1)ذىل لتػىهىا قىٍسرنا كىكىانىٍت مشييسىا  .53  فىأىٍصبىحىٍت ًمٍثلى الز الى
 تىًعسىا (2)لًم جىد اكىكىافى جىد  العً   فػىتىٍحتى بًالًعلًم عيييوننا نػيع سىا  .54
كىسيٍقتى لًلجىٍهًل األيسىاةى الن طيسىا  .55

 كىكىافى دىاءي اٞتىٍهًل دىاءن ٧تىىسىا  (3)
رىمىى ًبكى اإًلٟتىادى رىاـو قػىٍرطىسىا  .56

 كىكىتػىرىٍت يىدي اإًللىًو األىقٍػويسىا  (4)
كىجىد ؾى األىٍعلىى  .57

 ٍرًعي  الوىسىاكىتػىرىؾى التػ ٍوًحيدى مى   اقٍػتػىرىل كىأىس سىا (5)
حىىت  ًإذىا الش ٍرؾي دىجىا كىاٍستىٍحلىسىا  .58

 ٟتٍيتى فىكيٍنتى ُب الد يىاًجي القىبىسىا  (6)

                                                 

الفرس الصعب الذم ال ٯتيك ن من  وس، بفتح الشُت(*قسرنا: قهرنا. الش ميس، بضم الشُت كا١تيم، ج مشى 1)
 الركوب.

 (*اٞتىٌد، بالفتح: اٟتظ.2)
 (*األساة، ج. آس: الطبيب. النطس: اٟتذاؽ ا١تاىركف.3)
 كتر القوس: جعل ٢تا كترنا، شىد  كترىا، األقوس: ج. قوس. (*قرطس: أصاب ا١ترمى.4)
 .(*جدؾ األعلى: لعلو يريد بو ٤تمد بن عبد الوىاب5)
 اقًتل البالد: تتٌبعها كطاؼ فيها؛ الوىسىا: أراد الوسائل فحذؼ للضركرة.*
 (*دجا الليل: أظلم، استحلس: اشتٌد ظالمو.6)
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كىٓبٍى تػىزىؿ تػىٍفرًم الفىرًم    .59
ا الل ٍيلي نػىهىارنا ميٍشًمسىا  سىاًئسىا (1)  حىىت  غىدى

يىا دىاًعينا مينىاًجينا ميغىل سىا  .60
 لقىٍوـً ًبر ا كىاٍئًتسىآبٍى تٍعدي نػىٍهجى ا  (2)

ـي كىسيوالن لىًقسىا  نىًشيطنا ميٍسًلسىا (3)ًإٍذ ييٍصًبحي الش ٍهمي   .61  كىييٍصًبحي الفىٍد
 (4)فىًجٍئتىوي بًالغىٍيًث حىىت  أىٍكعىسىا  كىافى الثػ رىل بػىٍُتى اٞتيميوًع ميوًبسىا  .62
 (5)يقى لًفىىتن مىا سىو سىاخىل وا الط رً   قيل ًلألئبى قىاديكا الص فيوؼى سيو سىا  .63
ـى لىوي كىاألىٍرؤيسىا  .64  ًإف  الن ًفيسى الى ٬تيىارًم األىنٍػفىسىا  كىطىٍأًطئيوا ا٢تىا
 (6)الًعز  الٍػمىًكُتى األىقٍػعىسىا وي دىٍكلىتى   سيعيودنا كىكىسىا كىيىا رىعىى اهلل  .65
 كًد أىٍك كىىىى كىاٍنطىمىسىامىًن اٟتيدي   ى الٍػميهىٍيًمني بًًو مىا اٍندىرىسىاػػى أىٍحي  .66
كىًدٍدتي لىٍو أىف  الٍػمىدىل  .67

ليسىا  تػىنػىف سىا (7)  حىىت  أىرىاهي بىالًغنا أىٍندى
                                                 

أم شيئنا  "لىقىٍد ًجٍئًت شىٍيئنا فىرًي ا"ب ُب عملو؛ كمنو قولو تعأب : أم يأٌب بالعجم(*يقاؿ فالف يفرم الفر 1)
 يتىحىيػ ري فيو كيػيتػىعىج بي منو؛ كسائسنا: كلمة ٘تمنا هبا الشطرى كليست من كالـ الشيخ كىي مناسبة.

 داء.(*الغلس: ظلمة آخر الليل؛ أم داعينا مناجينا باألسحار، الرب: ا٠تَت كالصالح، االئتساء: االقت2)
 (*الشهم: السيد الذكي الفؤاد؛ ا١تسلس: اللُت السهل، الفدـ: البليد العىًييي، الل ًقس: الغث النفس خبيثها.3)
 (*أكعس: صار سهالن ليٌػننا، كالوعس: الرمل اللُت الذم تسوخ فيو ااٍلقداـ.4)
طعاـ: كقع فيو السوس، سيو سىا، ج. سائس، كسو س األخَت: فعل ماض، يقاؿ: سٌوس ال .(*األٔب: الذين5)

كتسويس الشخص: ًكنايىة عن كربه كىرمو، يقوؿ: خلوا الطريق لفىت ال يزاؿ جلدنا قوينا ٓب يبلغ من الكرب عتينا 
.  كٓب ينخر السوس عظمو من ا٢تـر

 (*األقعس: الثابت ا١تنيع.6)
رٛتو اهلل: أ٘تٌت لو أف  كتنفس العمر: طاؿ. يقوؿ ،تنفس الصبح: أشرؽ كأضاء .(*ا١تدل: الغاية كا١تنتهى7)

 حياٌب تطوؿ حىت أرل ملكو قد بلغ األندلس.
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 ٓبٍى يػيٍعًطًو ًكٍسرىل كىالى الٍػميقىٍوًقسىا  أىٍعطىاهي ميلكنا ًمثٍػليوي ٓبٍى يػيٍؤنىسىا  .68
 ا كىطىابىٍت مىٍغرًسىافػىبىسىقىٍت فػىٍرعن   ًمٍن دىٍكحىةو غىرىسىهىا مىٍن غىرىسىا  .69
ذى بًًو العيٍربي فػىوىاسىى كىأىسىا  .70  كىبىذىؿى الٍػمىاؿى كىحىاطى األىنٍػفيسىا  الى
اًء ا٨ٍتىبىسىا  .71 اػلىٍيثه ًإذىا الل ٍيثي انٍػثػىٌتى كىانٍ   غىٍيثه ًإذىا قىٍطري الس مى  (1)خىنىسى
كىأىٍينى لىٍيثه لًلويحيوًش انٍػتػىهىسىا  .72

ؼى مىاالن كىكىسىا٦ت ٍن حىبىا اآل  (2)  الى
كىقىاهي رىيب  كيل  مىا ضىر  كىسىا  .73

ـى مىا قػىر  ثىًبَته كىرىسىا  (3)  كىدىا

 ]الر جىز[(4)تعليم البنت

 كىأىن ًٍت خىرىٍجتي عىٍن طىٍوًر البىشىرٍ   (5)قىٍد كيٍنتي ُب ًجن  الن شىاًط كىاألىشىرٍ   .1
 أىًىيمي ُب بىٍدًر الد جىى ًإذىا سىفىرٍ   ا٢تىوىل ًمنى الص غىرٍ  م  كىكيٍنتي ٧تىٍدً   .2
 أىٍنًظمي ًإٍف ىىب  نىًسيمه ًبسىحىرٍ   كىأىتٍػبىعي الظ يٍبى ًإذىا الظ يٍبي نػىفىرٍ   .3
 كىأىٍقطىعي الل ٍيلى ًإذىا الل ٍيلي اٍعتىكىرٍ   مىا رىؽ  ًمٍن ًشٍعًر ا٢تىوىل كىمىا سىحىرٍ   .4
 كىإٍف ىىوىل ٧تىٍمي الص بىاًح كىاٍنكىدىرٍ   البيكىرٍ ُب ٚتىًٍع أىٍطرىاًؼ العىشىايىا كى   .5

                                                 

 (*ا٩تنس: رجع.1)
: أخذ اللحم ٔتقٌدـ أسنانو؛ حبا: أعطى.2)  (*انتهس الليثي
 (*كسا: أصلو كساء فقصره ضركرة؛ ثبَت: اسم جبل.3)
  .4/131آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(4)

ستنهاضا ٢تم على تعليم البنت، كاستئالفا لقلوهبم حىت تقبل هبذا األمر *أرجوزة موجهة لبعض علماء ٧تد، ا
 ا١تنكر ُب رأيهم.

 (األشر: ا١ترح كالتبخًت كاالختياؿ.5)
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اءى كىابٍػتىدىرٍ   .6  (1)ٍبي  اٍرعىوىٍيتي بػىٍعدى مىا نىادىل الًكبػىرٍ   لىبػ ٍيتي مىٍن أىٍعلىى الن دى
 كىكىتىبى الش ٍيبي عىلىى الر ٍأًس الن ذيرٍ   كىأىك دىٍت شيهيوديهي ًصٍدؽى ا٠تىبػىرٍ   .7
 (2)فػىلىٍستي أىٍنسىى فىٍضلىوي ًفيمىا حىجىرٍ   ًفيًو ميٍزدىجىرٍ  بىاكىرىين فىكىافى   .8
 أىٍكسىبىًٍت مىا ييٍكًسبي الٍػمىاءي الش جىرٍ   كىلىٍستي أىٍنسىى كىٍصلىوي ًلمىٍن ىىجىرٍ   .9

حيٍسننا كًظال  كىٟتىاءن   .10
 طىبػىعىًٍت عىٍفونا كىًمٍن غىٍَتً ضىجىرٍ   كىٙتىىرٍ  (3)

 عىًقيدىٌب ُب الص اٟتًىاًت مىا أيثًرٍ   نػىٍقشى اٟتىجىرٍ عىلىى ًصفىاتو أىٍشبػىهىٍت   .11
ثًرٍ   كىمىا تػىرىامىى كىنيًشرٍ  (4)عىٍن أىٍٛتىدو   .12 ميهىا ٓبٍى تػىٍندى  ًمٍن ًسَتىو أىٍعالى
كىسينىنو مىا شىافى رىاًكيهىا اٟتىصىرٍ   .13

 قىٍد طىابػىقىٍت ًفيهىا البىًصَتىةي البىصىرٍ   (5)
 كىالت اًبًعُتى الٍػميٍقتىًفُتى ًلألىثػىرٍ   الط ٍهًر الغيرىرٍ  كىمىا أىتىى عىٍن صىٍحًبوً   .14
يًن آمه كىأىثػىرٍ  مكىقىاًئدً   .15  صىح  ًبرىاكو مىا كىَنى كىالى عىثػىرٍ   ُب الد 
كىا٠تيلىفىاءى الص اًٟتًُتى ُب الز مىرٍ   كىعيمىرٍ  كىمىٍذىىيب حيب  عىًلي    .16

(6) 
ا كىالى أىٍحصيريىيٍم ُب اثػٍ   .17  الى كىالى أىٍرفػىعيهيٍم فػىٍوؽى البىشىرٍ   ٍتىٍ عىشىرٍ ىىذى

                                                 

 (*مىن أعلى النداءى: يريد ا١تؤذفى. ارعول: كىف  كرجع.1)
: منع.2)  (*حىجىرى
 (*الل حىاء: قشر العود أك الشجر.3)
 .مصلى اهلل عليو كسل"أىٍٛتىد"(4)
: العً 5)  ي  ُب النطق.(*اٟتىصىري
 (*الزمر، ج. زمرة: اٞتماعة.6)
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ا ًمنػٍهيٍم ًبشىرٍ   .18  كىًشيعىيًت ُب اٟتىاًضرًينى مىٍن نىشىرٍ   كىالى أىنىاؿي كىاًحدن
لًيًل الٍػميٍستىطىرٍ لًًعلٍ   ًدينى ا٢تيدىل كىذىب  عىٍنوي كنػىفىرٍ   .19  ًمًو كىٍفقى الد 
 ىيٍم ًشيعىيًت ُب كيل  مىا أىٍجدىل كىضىرٍ   الوىطىرٍ حىىت  قىضىى ًمٍن نيٍصرىًة اٟتىق    .20
 كىعيٍصبىيًت ُب كيل  بىٍدكو كىحىضىرٍ   كىمىٍعشىرًم ُب كيل  مىا سىاءى كىسىرٍ   .21
 ُب كىاًحدو ٬تىٍمىعي كيل  مىا انٍػتىثػىرٍ   أىم ا ًإذىا صىبىٍبتي ىىًذًه الز مىرٍ   .22
 (1)ُب الد ٍعوىًة الكيبػٍرىل فىجىل ى كىبػىهىرٍ   فىخيل يًت ًمٍن بػىٍيًنًهٍم أىخه ظىهىرٍ   .23
 كىتىاًئبى اٞتىٍهًل الٍػميًغَتً كىانٍػتىصىرٍ   كىجىاؿى ُب نىٍشًر العيليوـً كىقػىهىرٍ   .24
ـى الٍػميٍعتىبػىرٍ   (2)عىٍبدي الل ًطيًف الٍػميٍرتىضىى الن ٍدبي األىبػىرٍ   .25 لىةي الش ٍيًخ اإًلمىا سيالى

(3) 
 عىًن الوىرىل خىلىفىوي ًمنػٍهيٍم قىمىرٍ   الش ٍيًخ ًإٍف غىابى قىمىرٍ  ًمٍن آًؿ بػىٍيتً   .26
 كىلىًقيى األىذىل شىًديدنا فىصىبػىرٍ   ىيٍم نػىق ى التػ رىابى كىبىذىرٍ د  فىجى   .27
 ٍبني كىأبى الس ٍقيى كىٍي ٬تىًٍٍت الث مىرٍ كىاالً   عىلىى األىذىل فىكىافى عيٍقبىاهي الظ فىرٍ   .28
 ٤تيىم ده ًمٍن بػىٍيًنًهٍم حىاًدم الز مىرٍ   لىزيمىرٍ  ادى اإًلمىاـً كىإف  أىٍحفى   .29
 ٔتىا نػىهىى ٤تيىم ده كىمىا أىمىرٍ   تػىقىاٝتىيوا األىٍعمىاؿى فىاٍختىص  نػىفىرٍ   .30

                                                 

(*ا٠تلة بضم ا٠تاء: الصديق. كتكوف بلفظ كاحد للمذكر كا١تؤنث كا١تفرد كا١تثٌت كاٞتمع. جلى: سبق، 1)
 كالفرس اجمللي ىو السابق ُب ا١تيداف.

 (*الندب: السريع إٔب الفضائل.2)
 ىػ(. 1398-ىػ1321)بن عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب بن ٤تمد" عىٍبدي الل ًطيفً "(3)
ـى الٍػميٍعتىربى "  ىػ(.1206-ىػ1115" يقصد بو اجملدد ٤تمد بن عبد الوىاب)الش ٍيًخ اإًلمىا
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يػىٍبًٍت عيقيوؿى الن ٍشًء ًمٍن غىٍَتً خىوىرٍ   كىاٍختىص  بًالتػ ٍعًليًم قػىٍوـه فىاٍزدىىىرٍ   .31
(1) 

 كىالس وًر يػىٍعليو حىجىرنا فػىٍوؽى حىجىرٍ   شى الًعلًم لًلن ٍصًر األىغىرٍ قىادى جيييو   .32
ـى ميٍنتىًثرٍ   .33  مىا ٓبى ييسىو ٍر بًًنظىاـو ميٍستىًقرٍ   كىاٞتىٍيشي ٤تىٍليوؿي الز مىا
 ًمٍن قىاًئدو سىاسى األيميورى كىخبػىرٍ   كىٓبٍى يػىقيٍدهي ُب الٍػمىالى بػيٍعدي نىظىرٍ   .34
 كىاٞتىٍيشي ُب كيل  الٍػمىعىاين كىالص وىرٍ   وىل الز مىافى كىنىشىرٍ ٤تيىن كو طى   .35
 كىاٞتىٍيشي أيٍستىاذه لًنػىٍفعو ييد خىرٍ   تػىنىاسيقه كىالر ٍبًط مىا بػىٍُتى الس وىرٍ   .36
 كىالكيل  قىٍد ًسيقيوا إًلىٍيكى ًبقىدىرٍ   كىاٞتىٍيشي أىٍشبىاؿه لًيىوـو يػيٍنتىظىرٍ   .37
 لًلض ًعيًف الٍػميٍحتػىقىرٍ  (2)خىل  ا٢تيوىيٍػٌتى   هلًل العىزًيًز الٍػميٍقتىًدرٍ صيٍنعه ًمنى ا  .38
 فػىيىا أىخنا عىرىفٍػتيوي عىف  الن ظىرٍ   كىارٍكىٍب جىوىادى اٟتىٍزـً فىاألىٍمري خىطىرٍ   .39
 كىيىا أىخنا جىعىلتيوي مىٍرمىى الشىفىرٍ   عىف  ا٠تيطىى عىف  الل سىاًف كىالًفكىرٍ   .40
ؿه كىًسيػىرٍ   ايىةى اٞتىٍمًع الٍػميًفيًد ُب اٟتىضىرٍ كىغى   .41  ٕتىٍمىعيًٍت ًبكى ًخالى
مىا اٍجتىمىعىٍت ًإال  ثػىوىل  .42

 كىلىٍيسى ًفيهىا تىاًجره كىمىا ٕتىىرٍ   ا٠تىيػٍري كىقػىرٍ  (3)
كىمىا تػىقىاريضي   كىلىٍيسى ًمنػٍهىا مىا بػىغىى البىاًغي كىجىرٍ   .43

 الثػ نىا ًفينىا يقىرٍ  (4)
 فىالى أىقيوؿي ُب أىًخي لىٍيثه خىطىرٍ   ٍزءه ًمٍن سىقىرٍ فيضيوؿى القىٍوًؿ جي  ًإف    .44

                                                 

 (*ا٠تور: الضعف.1)
 (*ا٢تويٌت: التؤدة كالرفق.2)
: ثبت.3)  (*ثول: أقاـ. قػىر 
: التبادؿ.4)  (*التقارضي
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 كىإ٪ت ىا ًىي ًعظىاته كىًعبػىرٍ   كىالى يػىقيوؿي إًن ًٍت غىٍيثه قىطىرٍ   .45
اىىا فػىهىل ًبى  ا٠تىبػىرٍ   .46 نػىنىا أىٍسبىابي نيٍصحو تيد كىرٍ   عىرىٍفتى مىٍبدى  كىبػىيػٍ
انػيهىا غىنٍبه كىغً   .47  (1)إًنػ هىا أيٍختي الذ كىرٍ  "حىو ا"الى تػىٍنسى   شٌّ كىضىرىرٍ ًكٍتمى
 تػيٍثًمري مىا يػيٍثًمري ًمٍن حيلوو كىميرٍ   ٖتىًٍملي مىا ٭تىًٍملي ًمٍن خىٍَتو كىشىرٍ   .48
يػٍفىمىا تىكىو نىٍت كىافى الث مىرٍ   .49  كىكيل  مىا تىضىعيوي ًفيهىا اٍستػىقىرٍ   كىكى
مىزًيدىةن عىلىى اٟتىوىاًشي كىالط رىرٍ   أىٍف تىٍستىًمرٍ فىكىٍيفى يػىٍرضىى عىاًقله   .50

(2) 
قػىهىا مىعى الد رىرٍ   تػىٍزرىعي ُب الن ٍشًء أىفىاًنُتى ا٠تىوىرٍ   .51  (3)تػيٍرًضعيوي أىٍخالى
 كىافى البىالى كىافى الفىنىا كىافى الض رىرٍ   كىإنػ هىا ًإٍف أي٫تًٍلىٍت كىافى ا٠تىطىرٍ   .52
مىٍت كىانىٍت كىزىرٍ كىإنػ هىا ًإٍف عيل    .53

 أىٍكالى فىوًٍزره جىاًلبه سيوءى األثػىرٍ   (4)
بػىرٍ   كىمىنػٍعيهىا ًمنى الًكتىاًب كىالن ظىرٍ   .54  ٓبٍى تىٍأًت ًفيًو آيىةه كىالى خى
رٍ   كىالفيٍضلىيىاتي ًمٍن ًنسىا صىٍدرو غىبػىرٍ   .55  (5)٢تىين  ُب الًعٍرفىاًف ًكٍرده كىصىدى
اؾى اهللي   .56 رٍ   مىاذىا يػيٍنتىظىرٍ كىاٍنظيٍر ىىدى  (6)ًمٍن أيم ةو قىٍد شىل  ًنٍصفىهىا ا٠تىدى

                                                 

كىذا ىو ا١تقصود الذم مهد لو األستاذ رٛتو اهلل بكل ما  ، تنس البنت ُب التعليم فإهنا أختي االبن(*أم ال1)
 سبق.

 (*الطرر، ج. طيرة: كىي طىرىؼي الشيء كحاشيتو.2)
 (*الد رر، ج. ًدرٌة بالكسر كىي اللنب.3)
: اإلٍب. اٟتمل الثقيل.4) : ا١تلجأ. الوًٍزري  (*الوىزىري
 د: الذىاب إٔب ا١تاء. الصدر: الرجوع عنو.(*غرب: مضى. الور 5)
 (*ا٠تىدىٍر: تشنج يصيب العضو فال يستطيع اٟتركة. خىًدرت رًٍجليو.6)
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 كىخيٍذ ًمنى الد ٍىًر ٕتىىارًيبى الًعبػىرٍ   كىاٍنظيٍر فػىقىٍد يػىٍهًديكى لًلخىٍَتً الن ظىرٍ   .57
اًىًَت الكيبػىرٍ   .58  ًفيمىا مىضىى ًمنى القيريكًف كىحىضىرٍ   ىىل أيم ةه ًمنى اٞتىمى
 تىارٮتىهىا ًإال  بًأينٍػثىى كىذىكىٍر؟  ٍجًد كىًمن حيٍسًن الس يػىرٍ خىط ٍت ًمنى الٍػمى   .59
 فػىقيل لىوي ًىيى مىعى اٞتىٍهًل أىشىرٍ   كىمىٍن يػىقيل ُب ًعلًمهىا غىيٌّ كىشىرٍ   .60
 كىًإف  تػىي ارى الز مىاًف الٍػميٍنحىًدرٍ   كىالى يىكوفي الص ٍفوي ًإال  عىٍن كىدىرٍ   .61
 فىاٍحذىٍر كىسىاًبٍق فػىعىسىى ٬تيًٍدم اٟتىذىرٍ   (1)نىاءو ميٍشمىًخرٍ ٞتىىاًرؼه كيل  بً   .62
 تىدىس سىٍت لًلغيريفىاًت كىاٟتيجىرٍ   كىاٍعلىٍم بًأىف  ا١تٍنكىرىاًت كىالًغيػىرٍ   .63
   (2)"ىىجىرٍ "ًمٍن ًمٍصرى كىالش اـً كىًمٍن شىط    .64
 كى فػىعىٍن قػىٍوـو أيخىرٍ ًإٍف ٓبٍى يىكيٍن عىنٍ   كىأنػ هىا قىارًئىةه كىالى مىفىرٍ   .65
 (3) ٍبي  انٍػتىحىرٍ  "بًيىًدم"مىٍن قىاؿى ًقٍدمنا   مىرٍ ػكىاذٍكٍر فىًفي الذ ٍكرىل ًإٔبى العىٍقل مى   .66

                                                 

 ا١تشمخر: العإب.*(1)
بالد فارس كا٢تند لشبو اٞتزيرة العربية مع حلقة كصل  تقع شرؽ سعودية تابعة لألحساء، كىي تعترب(مدينة 2)

لتغَتات قد قدمت إٔب البالد السعودية من من الشماؿ )الشاـ( كمن الغرب . كا١تقصود أف ا١تنكرات كاكالصُت
 )مصر( كمن الشرؽ )ىجر(

كخالصة قصتو أف الزباء قتلت جذٯتة األبرش  ،(*بيدم ٍب انتحر: يشَت إٔب مىثىل مشهورو أرسلتو الز ب اءي 3)
كذىب إليها باكيا  ،عى قىًصَته أنفوفجىدى  ،فدبر كزير جذٯتة كاٝتو قىًصَت مكيدة ألخذ الثأر منها ،خاؿ عمرك

ككاف ٢تا نػىفىق  ،ٍب أتى بالرجاؿ كمعهم عمرك ليقتلوىا ،فصدقتو كمكث عندىا مدة، مد عيا أف عمرنا جىدىعى أنفىو
فمص ت خا٘تا مسموما كاف  ،فلما أرادت أف هترب من النفق كجدٍت عمرنا على بابو ،أعدتو لوقت اٟتاجة

 كقد أشار ٤تمد بن ديريد ُب مقصورتو إٔب ىذه القصة فقاؿ: "،يًد عمركبيدم ال ب"بيدىا كقالت: 
 أىٍكتىارًًه      فىاٍحتىط  ًمنػٍهىا كيل  عىإب الٍػميسىم ى  ًإٔبى    عىٍمرهك مىا ػسى   كىقىدٍ 

 الػجىو  أىٍعلىى ميٍنتىمىى ليوًح   يى ًمٍن      عيقىابً ػػػػػفىاٍستػىنػٍزىؿى الز بىاءى قىٍسرنا كىىٍ 
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يًن كا٠تيلًق األىبػىرٍ   .67  صىًبي ةن تىٍأمىٍن بػىوىاًئقى الض رىرٍ   حيٍطهىا ًبًعلًم الد 
 ؼى الز كىاجى بًابٍػنىًة العىم  األىغىرٍ عىا  كىاٍعلىٍم بًأىف  نىٍشأىنىا ًإذىا كىرًبٍ   .68
 أًلىنػ هىا ُب رىأٍيًًو ًمٍثلي اٟتىجىرٍ   يػىٍهجيريىىا بػىٍعدى غىدو ًفيمىٍن ىىجىرٍ   .69
 أًلىنػ هىا قىارًئىةه ًمٍثلي البىشىرٍ   كىيىٍصطىًفي قىرًينىةن ًمنى الغىجىرٍ   .70
بػىرٍ ازى األيمي ًمٍن صىاًحبو رى   خيٍذىىا إًلىٍيكى دير ةن ًمنى الد رىرٍ   .71  ورى كىخى
 ًنٍسبىتػيهىا البىٍدكي كىسيٍكنىاىىا اٟتىضىرٍ   صىًميمىةن ُب الٍػميٍنًجبىاًت ًمٍن ميضىرٍ   .72
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 ]الر مىل[(1)س  فْ ن    ل  اؤ  س  ت  

   :ال  ؤ  س   
ـي سى حي ػالٍ  -تي خٍ ا أي يى - نى يٍ أى   .1  يبٍ صً عى الٍ  ـً وٍ يػى  الٍ ُب  رً ىٍ الد   كؼً ري صي لً   (2)ىضى تى الٍػمينٍ  ا
ـي مى اإٍلً   -تي خٍ ا أي يى - نى يٍ أى   .2  يبٍ الٍػميصً  مً أٍ الر  كى  ر  حي ػالٍ  افً يى بػى ك الٍ ذي   ىضى تى الٍػميرٍ  ا
 (3)يبٍ صً خى ػالٍ  رً كٍ فً الٍ بً  ؿى احى ػمٍ اأٍلى  ضي حى رٍ يػى   ىضى مى  ري كٍ فً الٍ  لى حى ػمٍ أى  فٍ إً  نٍ مى  نى يٍ أى   .3

   :اب  و  ج   
 يبٍ صً ا نى يى نػٍ الد  بً  ضى رٍ يػى  مٍ ػلى  ىضى قى فػى   اضى قى الٍ  ؼً رٍ صى  نٍ مً  وـي تي الٍػمىحٍ  هي اءى جى   .4

   :ال  ؤ  س   
 بٍ رى كي الٍ  اؼي ش  كى   ةً بى لٍ حى ػالٍ  سي ارً فى   وٍ يى اجً الد   ؿي الى ىً  -تي خٍ ا أي يى - نى يٍ أى   .5
وٍ يى اجً  الس  إب يى  الل  ا ُب ورن ني  افى كى   .6

 بٍ رى غى  كٍ ل أى ارى وى تػى  فٍ ي إً مً وٍ قػى  لى يٍ كى   (4)
ـي مى إً  -تي خٍ ا أي يى - نى يٍ أى   .7  ربٍ عى الى  دً جٍ ػمى  نٍ عى  اهللً  ُتي مً أى كى   وٍ يى اجً الن   ا

   :اب  و  ج   
 بٍ رى ا التػ  هى نػٍ ا مً هى ظ  حى  (5)تٍ ل  مى ػى تكى   وٍ يى اجً الر   وسي في النػ   وي نٍ مً  تٍ مى رً حي   .8

                                                 

  .2/38آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
ـي سى حي ػالٍ "(2)  (12/51)هتذيب اللغة .ًإذا استل و السيفى  "ضىىتى انػٍ " ا١تسلوؿ، "ىضى تى الٍػمينٍ السيف. " "ا
 .الغىٍسلي  "لر ٍحضي ، ك"اغىسىلى  ":ارىٍحضن  ،يػىٍرحيضي "ك "يػىٍرحىضي " "رىحىضى ك" " أجدب.لى حى ػمٍ أى "(3)

 (3/374ك 3/125" نقيض ذلك. )احملكميبصً خى ػالٍ ك" " كىو الشدة كاٞتدب.٤تىٍلج: "" اؿحى ػمٍ اأٍلى ك"
 ة" ا٢تادئة الساكنة. يى اجً الس  ة" ا١تظلمة ظالما شديدا. ك"يى اجً الد  "(4)
 (15/290لساف العرب، 10/439)احملكم ٘تىىل ى ًإٍخوانىو: ميت عى هبم." أم ميت عت، يقاؿ: تٍ ل  مى ػى ت"(5)
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   :ال  ؤ  س   
 لوى هى ػالٍ  كً فٍ إً  نٍ مً  ق  حى ػالٍ  َتي جً ػمي كى   ؿً الى الض   بً وٍ شى  نٍ مً  ينً ي الد  امً حى  نى يٍ أى   .9

 (1)لوى القي  َتي سً كٍ إً  افً ىى ذٍ اأٍلى  لي قى يػٍ صى   ؿً الى جى ػالٍ  وارم  حى  -تي خٍ ا أي يى - نى يٍ أى   .10
 لوى الش   اعى ز  نػى  دً جٍ مى لٍ ى لً طى تى امٍ كى   ؿً الى الظً  دً رٍ  بػى ُب  شً يٍ عى الٍ  ضى فٍ خى  اؼى عى   .11
   :اب  و  ج   
 لوى ىى  دٍ قى  مٍ يهً فً  ينً الد   مى جٍ ػنى  ف  أى   ؿً الى حى ػالٍ  ي  حى ػالٍ كى  افً عى ظٍ اأٍلى  ري بػى خى   .12
   :ال  ؤ  س   
ى مى  دٍ ا قى رن ادً خى   انى ىي  سً مٍ اأٍلى بً  افى كى   ثه يٍ لى  نى يٍ أى   .13  رٍ ػػػػيػػػئً ا زى يى نػٍ الد   ألى
 ( 2)َتٍ جً ػػيي ي كى مً رٍ يػى  ينً الد   ينً رً عى  نٍ عى   انى ػػهى ػػتى ارٍ  ٍُتً تػى دى بٍ  لً ا ُب بن لى غٍ أى   .14
 (3)يرٍ رً الط   بى ضٍ عى الٍ  ـى ذى الٍػًمخٍ  تى يٍ أى رى  لٍ ىى   انى ىى كى  كٍ أى  ةو صى رٍ فػي  نٍ ى عى ػنى ا كى مى   .15
   :اب  و  ج   
 (4)َتٍ غً مي لٍ ا لً بن هٍ ػنى  حى بى صٍ ى أى مى حً ػالٍ كى   انى وىى ل مي رى سٍ أى كى  يلى غً الٍ  رى جى ىى   .16

                                                 

أصلها من الكلمة اليونانية  "َتسً كٍ "، ك"اإلً ةلى اقً يى صى "ك "لاقً يى صى كّتمع على " ،اذ السيوؼشح   "لقى يػٍ الص  "(1)
كشراب ُب زعمهم  ،مادة مركبة كاف األقدموف يزعموف أهنا ٖتوؿ ا١تعدف الرخيص إٔب ذىب "اكسَتكس"

 (22. )ا١تعجم الوسيط ص:يطيل اٟتياة
 ،، كىي الشعر ا١تًتاكب بُت كتفيوتوزيبٍػرى  :األسد "لًٍبدىةه (، ك"5/532. )احملكمقبةر غليظ ال" بلى غٍ أى "(أسد 2)

 (2/533")الصحاحده بى لي "كاٞتمع  ،سداأل كُب ا١تثل: " ىو أمنع من لًٍبدىةً  "لًٍبدىةو "كاألسد ذك 
ـي "(3) " يررً الط  ، ك"أم قطعو "عضىبىو عىٍضباك" "خىذىمىوي خىٍذما" ، يقاؿ:السيف القاطع "العىٍضب" ك"الٍػًمٍخذى

  (5/1910ك 1/183)الصحاح ".طريره "ك "مىٍطركره "حد دتو، فهو  "طىرىٍرتي الًسنافى اٟتاد، يقاؿ: "
( ك"أىٍسرىل"  11/512". )لساف العربغييوؿ" ، ك٬تمع علىدو ، موضع األسالغُتبكسر  "الغًيل"(4)

 " أم ضعيفا.ناوىى مي كػػ"سىرل" أم مشى ليال، ك"
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   :ال  ؤ  س   
 كسٍ ؤي الر   ـي وٍ قى الٍ  عى فى رى  دٍ قى  وً بً  مٍ كى   يسٍ ػػئً الر   -تي خٍ ا أي يى - ـى وٍ يػى ا الٍ نى مً  نى يٍ أى   .17
 وسٍ بي عى  ـي وٍ يػى الٍ كى  رى صى قٍ أى  وي ا لى مى   يسٍ سً حى  وي نٍ ا مً مى ؟ فى ابى غى  وي ا لى مى   .18
 كسٍ ؤي كي   م  غى الٍ  عى ٍر ا جى اىى قى سى كى   يسٍ عً الت   (1)د  جي ػالٍ بً  ةى م  ى اأٍلي مى رى  نٍ مى   .19
   :اب  و  ج   
 (2)وسٍ مي  الر  ا ُب نن ىٍ رى  حى بى صٍ أى  دٍ قى  وى هٍ فػى   يسٍ سً دى  تً الٍػمىوٍ  لً اتً خى  نٍ مً  وي الى غى   .20

 
 كالسالـ عليكم ٣تتمعُت على اٟتق كمتفرقُت ُب خدمة اٟتق.

 ـ.1940أغسطس 18ىػ، ا١توافق 1359رجب الفرد  13آفلو، يـو السبت 
 (3) .براىيمي٤تمد البشَت اإل أخوكم ا١تعتد بوجودكم كعطفكم
 
 

                                                 

 بضم اٞتيم، كىي الئر." دٌ جي ػالٍ الذم يظهر أهنا "(1)
 (5/1785.)الصحاحدريإذا أخذه من حيث ٓب  "والى تى اغٍ "الشئ ك "والى غى "(2)
 (5/151)احملكم التخادع. "لاتي خى الت  "ك، أم خدعو "اتػىلىوي خى "خىتػىلىوي ك" " خادع، يقاؿ:لاتً خى "
 " كىو القرب.ر ٍمس" ج: "وسمي الر  . ك"ًإخفاء ا١تكر "دىًسيس"
عن ىذا الرجل الذم تساءؿ عنو، بػىٍيد أنو ذكره بأكصاؼ جليلة، تينبئ عن مكانتو  ٓب يفصح اإلماـ(3)

ُب نفسو، كبالنظر إٔب تاريخ كتابة ىذه القصيدة فإهنا ُب السنة نفسها اليت توُب فيها اإلماـ ابن باديس، 
 كلعلو ىو ا١تقصود هبذه األكصاؼ اٞتليلة.
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 ]الٍػميتػىقىاًرب[(1)شكوى العاصمي
 

 رً سً عٍ مي لٍ لً  رً سٍ يي الٍ  بى الً ا جى يى كى   اعى يبى الد  جً تى سٍ ا مي ًهي يى ػإًلى   .1
 رً طً مٍ الٍػمي  ضً ارً عى لٍ لً  وي ضٍ ر  عى كى   يمً اصً عى الٍ  ؾى دً بٍ ى عى لى عى  لٍ ض  فى تػى   .2
 رً سً خٍ الٍػمي كى  فً ف  طى الٍػمي  حى بٍ رً كى   انى خى ػالٍ  رى جٍ أى  افى كى   وٍ اؿو لى مى ػبً   .3
 رً سً يٍ الٍػمى  نى  مً ال  إً  ري سٍ يي ا الٍ مى كى   ؿٍ الى حى ػالٍ  يبى بً  رى ال  إً  ري سٍ عي ا الٍ مى فى   .4
 (2)مرً عى شٍ اأٍلى  بً ىى ذٍ ى مى لى  عى ين  أى بً   مه ػالً ي عى قً الً ا خى يى  كى ن  إً فى   .5
 (3)رً عى شٍ الٍػمى  ُب  اؿى الٍػمى وا قي رى سى  فٍ إً كى   ينٍ ًتًً قٍ الٍػمي  عي فى نػٍ ا يػى مى  ؽى زٍ ل الر  رى أى   .6
 (4)رً مً ثٍ تػي  مٍ ػلى  كى اين مى ا اأٍلى هى تػٍ قى سى   ادً ؤى في الٍ  اتً نى بػى  نٍ مً  ةه اجى  حى ٕب كى   .7

                                                 

 .2/279آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
ماؿ إٔب أىل السنة ٍب ، ياكالبكاف معتزليا ٍب  ا١تتكلم،   ،البصرم ،علي بن إٝتاعيل، أبو اٟتسن األشعرم،(2)

بيتبعوف قيقة ُب اٟت كىماألشاعرة،  تنتسب فرقةكإليو ، كاٟتديث، كانتسب إٔب اإلماـ أٛتد ، إال أهنم ابن كال 
. )درء ىػ324  سنةتوُببعد رجوعو عن مذىبهم. كبقت النسبة إليو حىت  نسبوا إٔب األشعرم لفضلو كشرفو،

 (15/85، سَت أعالـ النبالء2/16تعارض العقل كالنقل
 (.6/328. )احملكمضيق العيش "ري تػٍ القى "ك"، رى تػى قػٍ أى "ك "رى تػى قػى " من كاف ضيق العيش، يقاؿ: "ًت الٍػميقٍ "(3)
 (.2/698اح)الصح .ُب اٟتج مواضع ا١تناسك " كىيالٍػمىشاًعر" " كاحدرعى الٍػمىشٍ "

من كا١تعٌت أف الرزؽ ىو ما ييرزؽ بو اإلنساف كإف كاف حراما، فالرزؽ ىو كل ما ينتفع بو ا١ترتزؽ سواء كاف 
 .(1/343لوامع األنوار البهيةكخالف ُب ىذا ا١تعتزلة كقالوا بأف اٟتراـ ليس رزقا. )اٟتراـ،  أم أك ضده حالؿ

كيقاؿ لكل ما ٭تصل من جهتو شيء ىو ابنو فكار ك٨توىا، " القلب، كبناتو ما يطوؼ بو من أادؤى في الٍ "(4)
 (37/233. )تاج العركسكابن السبيل للمسافر ،فالفي ابن حرب :٨تو
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 (1)رً عى سٍ الٍػمي ى ظى الل  كى   ةه مى زٍ  عى ٕب كى   يًت مى زٍ ا عى هى لً يٍ  نػى ٔبى تي إً بٍ كً رى   .8
 (2)مرً الس   حي الى  سً ال  إً  ر  ا الس  مى كى   اىى دً بٍ أي  مٍ ػلى ا كى هى نػٍ عى  تي مٍ جى ٚتىٍ كى   .9

 (3)مرً ػػػتى جٍ الٍػمي  لي اغً وى ا الٍ هى ػبً  يقي ضً يى   يػػػتً ال   ابى عى ا الص  يهى تي فً مٍ ح  قى تػى   .10
ال  ا سي هى ػػابً بى سٍ يتي أًلى قً رى   .11  (4)رً كى نٍ ػػػتى سٍ مي كى  ؿو ذٍ رى بً  تي ئٍ جً كى   من
 رً كى ذٍ تي  مٍ ػػلى  ري يػٍ خى ػػالٍ  رى ا ذيكً ذى إً   يػػػتً ػػػا ال  ايى نى ا الد  يهى تي فً فٍ الى حى كى   .12
 ربً كٍ تى سٍ مي ػا بً هى نػٍ عى  تي نٍ ا كي مى فى   اؼً فى قً الٍ  لً مٍ حى ػػمنا لً وٍ تي يػى مٍ غً أيرٍ كى   .13
 رً صً قٍ أي  مٍ ػػاسي لى الن   رى صى قٍ ا أى ذى إً   بناائً ا دى هى لً يٍ  نػى تي ُب لٍ ا زً مى كى   .14
ـى يى تي الص  مٍ زً لى   .15  مرً شى عٍ  مى ُب م كى دً حٍ كى  تي يٍ لى صى كى   وي تي لٍ اصى كى كى  ا
 (5)رً جً حٍ الٍػمى كى   يقً الضً  نى مً  اهي رى أى   عو امً  جى ُب  ةى امى مى إٍلً ا يتي ضً رى   .16

                                                 

ـى " إرادة الفعل، "ةمى زٍ عى "ال(1)  ( 12/399 )لساف العرب أراد فعلو. "عىزٯتةن "يػىٍعًزـي عىٍزما ك"على األمر  "عىزى
 (. 14/284". )هتذيب اللغةلىظنى ،تػىٍلظىى"لنار ا "لىًظيىتٍ "اؿ: قي ،اللهب ":الل ظىى"
 أكقد٫تا. ":أٍسعىر٫تا"ك "سىع رى٫تا"ك ":ايىٍسعىري٫تا سىٍعرن "كاٟترب  النارى  "سىعىرى " ا١توقىد، يقاؿ: "رعى الٍػميسٍ "

 (1/479)احملكم
ي  " الكالـاٞتىٍمجىمةي "(2) " صار "سىرًي ا"، م" السيد الشريف، ك"سىري رً الس  ( "12/109. )لساف العربيػيبػىُت  كى

 (2/214" )مشارؽ األنواراتكى رى سى "ك "اةرى سى " ك٬تمع على
 (. 2/172. )مشارؽ األنوارالرمي ُب ا١تهالك كإلقاء اإلنساف نفسو فيها "مح  قى التػ  " "،تي مٍ ح  قى تػى "(3)
إذا دخل على  "كىغالن "ك ،، أم دخل ُب الشجر كتوارل فيو"كيغوالن " "يىًغلي "الرجلي  "كىغىلى " الداخل، "لي اغً وى الٍ "

 "ا١تقداـ.مرً ػػػتى الٍػميجٍ (. ك"5/1844.)الصحاحالقـو ُب شراهبم فشرب معهم من غَت أف ييدعى
". أىٍرذاؿ"كاٞتمع  ،ىو الردمء من كل شيء :كقيل .سناالد كفي من ال ":األىٍرذىؿ"ك "الر ًذيلكػػ" "الر ٍذؿي "(4)

 (10/60)احملكم
، حىر مىوي كضىيػ قىوي  "ٖتىىج رى على ما كىس عو اهللي اٟتراـ، كبفتحها اٟترمة، يقاؿ: " " بكسر اٞتيمرجً الٍػمىحٍ "(5)

 (. كا١تقصود بياف ضيق ىذا اٞتامع كصغره.4/166. )لساف العربقابنالعىٍُت ما يبدك من ال "٤تىًٍجري ك"
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 ربىً كٍ اأٍلى  عً امً جى ػالٍ كى   بً حٍ الر   نى مً   عو امً  جى ٔبى إً  وي نٍ مً  غى لي بػٍ أًلى   .17
 رً ثً عٍ يػى  مٍ ػػلى  ظ  حى ػالٍ  بً كى ٍر يػى  نٍ مى كى   اهي ضى ي رً غً بٍ أى  ظ  حى ػ الٍ ٔبى إً  تي دٍ عي كى   .18
 مرً عى  وي نٍ  مً ين  إً  اؿً الٍػمى ل وى سً   ءو يٍ شى  ل  ا كي هى يلً صً حٍ تى لً  تي لٍ ذى بى   .19
 (1)مرً ىى زٍ اأٍلى كى   حً رٍ ط   الا ُب نى ا أى مى كى   ىفى طى صٍ الٍػمي كى  عً مٍ جى ػ الٍ ُب ا نى ا أى مى كى   .20

                                                 

 الشيخ ا١تولود اٟتافظي األزىرم.ك ىو الشيخ مصطفى القاٝتي. *(1)
ٚتع الناس؛ ألف القاٝتي ىذا كاف ٦تن ٬تمع الطرقيُت كيستعُت بالفرنسيُت  "الجمع"بػػ كاإلبراىيمي يقصد

 الطرح العلمي، كما كاف حاؿ الشيخ اٟتافظي."الطرح" على ٤تاربة اإلصالحيُت، كيقصد بػػ
 ا١تتكلم الرٝتي ُب التجمعات الطرقيةكاف من رؤساء الصوفية باٞتزائر، ككاف   "مصطفى القاسمي الهامليو"

االٕتاه الوطٍت الذم مثلتو ٚتعية العلماء كحزب ككاف يعارض  ،اليت كانت تشرؼ عليها اإلدارة الفرنسية
بتاريخ  اتقرير أنو كتب  عداكتو لإلصالحمن ، ك ترأس مؤ٘تر الزكايا الذم كاف يسَت ُب التيار ا١تعاكسك  ،الشعب

العلماء ا١تصلحُت يشتغلوف بالسياسة، ادعى فيو أف ك العاـ، الفرنسي كقدمو إٔب اٟتاكم  1936سبتمرب  7
تاريخ اٞتزائر . )نقال عن األستاذ أيب القاسم سعد اهلل كال يتبعهم إال األكباش ،كأهنم ال أصل ٢تم عائليا

 مؤ٘تر الزكايا" كتبو ردا على ؟أفي كل حي عبد الحيكقد ٖتدث عنو اإلبراىيمي ُب مقاؿ " (4/165 الثقاُب
عبداٟتي الكتاين ا١تغريب، كىو صوُب أيضا من عمالء االستعمار، كما ُب الذم أسسو ىذا القاٝتي مع 

 (3/391اآلثار
 ـ(1948-ـ1880)سطيف -بٍت كرتيالفالتابعة لقرية "بٍت حافظ" نسبة إٔب  الشيخ المولود الحافظيو 

ة إصالحية، ، كطلب العلم ُب الزيتونة كاألزىر، ٍب عاد إٔب الوطن كقاـ ْتركة علميحفظ القرآف الكرمي مبكرا
ُب ٣تاؿ العقيدة، ال سيما ُب خصوصا جاىد اٟتافظي ككاف من أعضاء اجمللس اإلدارم ٞتمعية العلماء، 

اليت نفاىا ٚتلة كتفصيال ُب مقاؿ لو ُب جريدة "الشهاب"، ردا  "التوسل واالستغاثة بالصالحين"مسألة 
ذىب إٔب جواز التوسل، فكاف رد  الذم على مقاؿ نشره أستاذه باألزىر الشيخ يوسف الدجوم ا١تصرم،

إذا امتنع الفعل كالعلم من ا١تيت حقيقة ك٣تازا كلغة امتنع التوسل بو كاالستغاثة ألف جواز٫تا »اٟتافظي أنو: 
فوجب ترؾ التوسل كاالستغاثة  ،بناء على صحة صدكر الفعل منو للسببية الظاىرة كىي مفقودة منو ١تا عرفت

متاح على موقع آثار  مقاؿ حوؿ حياة الشيخ مد الصاّب الصديق،حملالعريب أعالـ من ا١تغرب ) «باألموات
 "(www.binbadis.net" اإلماـ ابن باديس 
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ـي رى كً الٍ  اؽي فى ي الر  ػانً رى ٍل يػى الى ىى أى   .21  ربىً نٍ الٍػمً ى لى ى عى عً قٍ أي كى  وـي قي أى   ا
 مربىً نٍ الٍػمً  ةي يمى ا شً صى عى ٛتىٍلي الٍ كى   انناجى ػلى وٍ ا صى صى عى الٍ  كى لٍ تً  لي ٛتًٍ أى كى   .22
رً وى سٍ قى الٍ كى   ـً وٍ قى  الٍ ُب  ري أى زٍ أى كى   ينااعً دى  وً نً تٍ ى مى لى وؿي عى صي أى   .23

(1) 
 مرً بى  نٍ ينا مً ػػػانً جى  وً بً  يزي مً أى   الى ي كى ظً عٍ وى بً  مٍ هي نػٍ عى  مي جي ىٍ أى كى   .24
 رً صي عٍ اأٍلى كى  ثً ادً وى حى ػالٍ  عً ضٍ وى بً   له اىً جى  ؤه ري اؿى امٍ قى  يػي ال  ئى لً   .25
 رً صى نٍ بً ى الٍ لى عى  يفً فً خى ػل الٍ رى جٍ مى كى   ةن مى غٍ ي نػى ػػتً رى جي نٍ حي  جي ًر خٍ ػػتي كى   .26
 رً زى ئػٍ الٍػمً ى لى عى  (2)اؽً طى الن   د  شى بً   مٍ هً ي   زى ُب  ةى م  ئً ي اأٍلى اىً بى أي   .27
 رً كى نٍ ى مي لى كرنا عى زي  غً بٍ الصً  نى مً   يػػتً ػػيى حٍ ػػى لً لى امنا عى ثى لً  (3)وضي نٍ أى كى   .28
 رً هى ظٍ الٍػمى بً  د  تى عٍ يػى  افى كى   نٍ مى ػلً   ارً قى وى الٍ  يدي رً بى  يبى شً الٍػمى  ف  إً فى   .29
 رً صي نٍ عي الٍ كى  ةً كمى ري اأٍلى  يبً طً كى   اكى الذ   طً رٍ فى بً  مٍ هً يٍ لى و عى مي ػسٍ أى كى   .30
 ربيً عٍ تػى  مٍ ػػجىاًه لى ػػالٍ  نى كدنا مً دي حي   اىى الد  بً  كمي هي ػػكنى دي  ري بػي عٍ أى كى   .31
 رً زً ػػنٍ ػػتى  مٍ ػػلى  ظ  حى ػػالٍ  رى زى ا نػى ذى إً   اىى ا الد  ذى  نٍ مً  يبي الً سى م أى دً نٍ عً كى   .32
 رً ػػػبى ػػػسٍ م تي ػػلى  رً ىٍ ى الد  لى كننا عى ؤي شي   ورً مي اأٍلي  اتً شى ىً دٍ مي  نٍ مً  ري ػػػبً ػػػسٍ أى كى   .33
 رً ػػػبً ػػػػخٍ الٍػمي كى   دي عٍ الس   فى ا حىالى مى كى   مٍ ىً ارً رى سٍ أى بً  مٍ هي نػٍ عى  رًبي خٍ أي كى   .34
 رً ػػضى ػػحٍ ػػ مى الى كى  ابً خى تً انٍ  ٍَتً غى بً   مٍ هي ػػيسنا لى ئً ك رى دي غٍ أى  كى لً انى ىي   .35

                                                 

 " األسد.روى سٍ قى الٍ "(1)
 (10/354لساف العربكاٟتزاـ. )  وسطالبو  ما شد "ًمٍنطقةي ػال"ك "ًمٍنطىقي ػالك" "الن طاؽي "(2)
 " أيلقي. وضي نٍ "أ(3)
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 رً كى سٍ عى ى الٍ لى عى  يفً العىرً  رً مٍ أى كى   مٍ هً عً مٍ ػػى جى لى م عى رً مٍ أى  حي بً صٍ يي كى   .36
 مرً صي قٍ  تػى الى  كى وٕب طي  كً ب  رى بػى   اشى حى ػػ الٍ ٍت ُب تى بى ةن نػى يى نػٍ ا مي يى فػى   .37
 ًتىً بػٍ ا اأٍلى نى ئً انً شى  مً غٍ ى رى لى عى   ىػػػنى ػػػالٍػمي  يلي ػػػػنً ػػػػػيي  افى مى الز   ف  إً فى   .38
 رً كي شٍ ا أى هى طً عٍ تػي  فٍ إً  كى ن  إً فى   اهى يقً قً حٍ تى ي بً هً ػػػ  إًلى  لٍ ف  كى تى   .39
 رً ضى خٍ اأٍلى  عً امً جى ػػ الٍ ُب  كى ش  عي بً   نناآمً  نٍ كي   يسى ادً بى  نً بٍ قيٍل اًل كى   .40
 رً ػػبى ػػنٍ ػػػػعى الٍ كى   يثً ادً حى اأٍلى  يبً طً كى   وـو لي عي  نٍ ا حيٍزتىو مً مى ػػبً  (1)تى عٍ نً قى   .41
 رً ػػفً ػػقٍ ػػ مي الى فى الٍ كى   نو طى كى  نٍ عى كى   ةو م   أي كى ُب سى فٍ تى نػى يٍ نػى ضٍ أى كى   .42
 رً ك  الس   نى ى مً لى حٍ أى  لً هٍ جى ػػالٍ  عى مى   ػ]ػػٍو[يفى ظً وى الٍ هىنىا كى ػػػف  الٍ ًر أى دٍ تى  مٍ ػػلى كى   .43
 رً مى عٍ تػي  ـٍ دً هى نػٍ ٍف تػى إً  اري الد   وً بً   ًمرو ميٍستػىعٍ ػػلً  وعى ضي خي ػػػالٍ  ف  أى كى   .44
 (2)مرً ػػتى ػػجٍ ػػتى  مٍ هً ق  حى  نٍ عى  كى ا لى مى فى   انى امي ك  حي  ينٍ  الد  ُب  ق  حى ػػك الٍ كي ذى   .45
َتى شً بى الٍ   تى عٍ طى أى   .46

 رً صى نٍ خً ػػالٍ  نى ل مً رى عٍ أى  ؾى وٍ ل  خى فى   وي انى وى عٍ أى كى   (3)
 مرً ػػتى شٍ الٍػمي  م ُب دً عٍ سى  عي الً طى كى   َتً صً قى الٍ بً  ةن لى يػٍ  لى ٕب  سى نٍ أى  مٍ ػػػلى كى   .47
 رً سى يٍ ي اأٍلى ػػػػبً ػػانً ى جى لى عى  تي مٍ ػػنً كى   كرو زي جى  نٍ ز ة مً ػػػا حى هى ػبً  تي لٍ كى أى   .48

                                                 

 "قػىنىعى " لو. ٓتالؼ  قسم االرًضا ٔت "القىناعىةي "، ك"وعني قػى "ك "قىًنعه "فهو  "يػىٍقنىعي قىناعىةن " وفالن بكسر "قىًنعى "(1)
لط بينهما. )هتذيب اللغةل ُب ا١تسألة. لتذإذا سأؿ ك  "اوعن ني يػىٍقنىعي قػي "فتح الب ، 1/172ككثَتا ما ٮتي

 (3/1273الصحاح
 تكرر ىذا البت ُب ا١تطبوع مرتُت.(2)
 برا٫تي نفسو.(ىو اإلماـ اإل3)
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 رً مى ضٍ ا مي شى حى ػػطىي  الٍ كًسر  بً   ىالد جى  وفً ضي  غي ُب  فى اتى ا ىى ذى إً   .49
 رً ػػمى ػػحٍ اأٍلى بً  يبى رنا شً فى صٍ أى  نٍ كي كى   ادى وى سٍ أى  نٍ كي  (2)اصي ا عى يى : أى (1)ؿي و قي يػى   .50
 رً شى عٍ الٍػمى ى لى يمنا عى خً ي رى ػػتً وٍ صى بً   ادى  الن  ُب  وي يمى خً رٍ تػى  تي ك لٍ أى فى   .51
 مرً ػػتى ػػفٍ ػػالٍػمي  دى اسً حى ػػا الٍ هى ػػبً  ودي سي أى   اـً قى الٍػمى  ُب  ةن عى فػٍ ا رً هى تػي ك لٍ أى كى   .52
 ربىً كٍ  أى ٔبى إً  َتو بً كى   نٍ ا مً هى ػػبً   يقً تى رٍ أى     (3)ط ةن خي    ا هى تػي ك لٍ أى كى   .53
 ؟رً فً سٍ ا مي هى ػػبً  حو بٍ صي  بً ٕب  (4)لٍ هى فػى   ٌتى الٍػمي  وؼي يي  طي ٕب وٍ حى  صى اقى رى تػى   .54
أمىاًلكى   .55

 مرً خى  -اهى لٍ نػى يػى  مٍ ػػلى  فٍ إً - ؾى دي بٍ عى فػى   اهى ػػبً  ط فٍ لى تػى  ،رًق ي (5)
 رً هً ظٍ تى سٍ مي كى  اعو وى ض  بً عى تػى   اهى ػػني أٍ ا شى مى  سً الً جى الٍػمى م ذً ىى كى   .56
 ضيرً حٍ أى  مٍ ػلى  سً الً جى الٍػمى م ذً ػػهى ػػبً   يػػػػي أىن نً ػػػتً يلى حً  نٍ رى مً تػى  مٍ ػػلى أى   .57
 رً ػػػػتى ػػفٍ الد   نى م مٍ دً عٍ كى  وى حي مٍ يى فػى   اري شى تى سٍ الٍػمي  بى ضى غٍ يػى  فٍ أى  ةى افى خى ػػمى   .58
 رً طي سٍ  أى الى كى  رو طٍ سى  يقً مً ػػنٍ ػػتى لً   ةن ر  مى  تٍ طى شً ا نى مى  امى نى مٍ ػػيي كى   .59

                                                 

".)مقاييس مىٍقطيوؿه كىو " "قىطىلىوي قىٍطالن "يقاؿ:  "يقوؿ" كُب ا١تطبوع "يقطل"، ك"القىٍطلي" ُب اللغة: القطع، (1)
 (، كال كجو ٢تذا ا١تعٌت ىنا إال بتكلف شديد.5/103اللغة

، احملذكؼينول  ، ك٬توز ُب الصاد كجهاف؛ األكؿ: الكسر على لغة من ينتظر أك(ترخيم السم "العاصمي"2)
فيجعل الباقي كأنو ، لغة من ال ينتظر. كالثاين: الضم على بل يبقى على حالو قبل اٟتذؼ فال يغَت ما بقي

 ، كيبنيو على الضم.آخر االسم ُب أصل
 " بضم ا٠تاء الطريقة كا١تقصد. ط ة"ا٠تي (3)
 ُب ا١تطبوع: "فهن" كىو تصحيف.(4)
 مضاؼ إليو. "رًق ي" منادل منصوب كىو مضاؼ ك"كى الً " ا٢تمزة للنداء، ك"مى أمىاًلكى "(5)
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 رً ىى وٍ جى ػػالٍ كى   عي مى لٍ تػى  يى امً سى أى   كاري شى ا نى ذى ي إً ػػابً عى لي  يلي سً يى   .60
 مرً قى بػٍ عى الٍ  بً اتً كى الٍ بً  اؾى ذى ىى كى   افً يى بػى الٍ  َتً مً أى ا بً ذى  ق بى لي كى   .61
 رً وى حٍ ػػى مً لى عى  كري دي أى  نٍ كً لى كى   امى هي نػٍ مً  ئو رً امٍ  كفى دي  تي نٍ ا كي مى كى   .62
 (1)رً مى ػػحٍ اأٍلى  مً قى رٍ الٍػمً ي بً مً ػػػى اسٍ لى عى   وي ػػػبى ػػػػيرً ضٍ تى كى  يبى قً ى الر  شى خٍ أى كى   .63
 رً ذى حٍ ػػيى  مٍ ػػلى كى  عٍ انً صى يي  مٍ ػػلى  نٍ مى كى   انن ىً دٍ مي  نٍ كي يى  مٍ ػػلى  نٍ مى  اشى ا عى مى فى   .64
 مرً ػػػبى ػػػنٍ يػى  وً اقً رى حٍ إً بً  ابه هى شً   يػػنً جي عً زٍ تػي كى  (2)ابى ل الش هى وى ىٍ أى كى   .65
 رً طي خٍ ػػتى  مٍ ػػي لى ػػالً بى ػػورنا بً طي سي   اةى دى غى ي الٍ ػػونً لي ا ٨تىى دى العً  ف  إً كى   .66
 (3)مرً ػػبى ػػنٍ ػػػى يى ػػػبى الد  كى   ةن ذى كً الى جى   ةن اجى تى هٍ مي  حً بٍ الص   عى مى  تٍ فى اى وى فػى   .67

                                                 

 (12/248" )لساف العربالٍػميرىق ني " " الكاتب، كيقاؿ:الٍػميرىق مي "ك ،القىلىمي  ":الٍػًمٍرقىمي "(1)
، 1925سنة  عبد اٟتميد بن باديسالظاىر أنو يقصد ىنا جريدة "الشهاب" اليت أسسها اإلماـ (2)

يرقي  ىدفها أفتحوؿ إٔب ٣تلة شهرية علمية لت ،ـ1929ىػ فيفرم  1347إٔب غاية رمضاف كاستمرت 
" ال يصلح آخر ىذه األمة إال ٔتا صلح بو أك٢تا"الديٍت كالدنيوم ىو:  كمبدؤىا ُب اإلصالح ،ا١تسلم اٞتزائرم

 (1/85آثار ابن باديس. )1939اٟترب العا١تية الثانية فتوقفت ُب سبتمرب  اندالع إٔب صدكرىا كاستمر
 لحريبل غريب اٟتديث. )سريعة "ميٍهتىاجىةه ، كناقة "ثار ":هتىي جى "ك "اٍىتاجى " " سريعة كثائرة،ةاجى تى هٍ مي "(3)

 (. 1/352، الصحاح 3/10/92
 (. 3/482. )لساف العربالسرعة ُب السَت "يواذي االٍجلً "ك "االٍجًلو اذ": سراعا، ك"ةن ذى كً الى جى "
. )لساف ما يكوف من اٞتراد كالنمل رأصغ ىو: لكقي ،ف يطَتأ لاٞتراد قب " كىواةبى دى " " ج:الد ىبى "

 (14/248العرب
 ": يعًتض. كىو ُب كل ىذا يصور سرعة كشدة ٣تيئهم إليو، حىت إهنم كاٞتراد ُب ذلك.مرً ػػبى ػػنٍ ػػػيى " 
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رً زى خٍ أى  نٍ عى  سي اكً شى ا يي ذى ىى كى   ب  شي ا يى ذى ىى كى  ب  صي ا يى ذى هى فػى   .68
(1) 

 رً عى مٍ ى أى قى تػى لٍ الٍػمي ى لى عى  وو جٍ وى بً   يقً الى ا يي ذى ىى ي كى اقً سى ا يي ذى ىى كى   .69
 رً ذً عٍ يػى  مٍ ػػلى كى  رٍ دً قٍ يػى  مٍ ػػلى  نٍ مى ػلً   فناالً رنا حى ذً تى عٍ مي  تي لٍ ا زً مى فى   .70
 رً مى جٍ الٍػمً  ُب  ارى الن   وً بً  تي رٍ ج  سى   وي انى وى نػٍ عي  تي يٍ أى رى  نٍ ئً لى  تي فٍ لى حى   .71
 مرً ػػبى ػػلٍ لً  ةً مى هٍ ػػتي  نٍ مً  ر  ا جى مى كى   لذى أى  نٍ ي مً ػلً  اؽى ا سى مى ػلً  اءن زى جى   .72

 

 ]مىٍشطيور اٍلبىًسيًط[(2)ماي 8ذكرى             
 

 اشى حٍ  اأٍلى ُب  ز  حي ػػتى    ـي وٍ ا يػى يى  اؾى رى كٍ ذً   .1
 اشى حٍ  كى الى تى  شه حٍ كى    ـي وٍ قى الٍ  لى بى قػٍ أى  ذٍ إً   .2
 كٍ لً ثٍ ى مً لى عى  سه مٍ ػػشى    ؽٍ رً شٍ تي  مٍ ػػلى  ـي وٍ ا يػى يى   .3
 كٍ لً ى ميهٍ جى تى لٍ ػمي الٍ كى   ؽٍ رً ى ميغٍ حى الض   (3)أىؿ    .4
 امى وٍ ي حى تىلً أٍ  تى الى   ـي وٍ ا يػى يى  اؾى رى كٍ ذً   .5
 امى وٍ النػ   دى ري طٍ تى فػى   ـً وٍ  النػ  ُب  ادي تى عٍ تػى   .6

                                                 

ًخٍلقة يكوف ذلك ك ينظر بإحدل عينيو كٯتيل كجهو ُب شق العُت اليت ينظر هبا ف أ "لش وىسي "ا "سي اكً شى يي "(1)
، ك"أىٍخزىر" األعور شديد العىور، قاؿ الشاعر)هتذيب إظهار ذلك "الت شاكسي "ك ،كرب كالغضبتكيكوفي من ال

  (:8/112، احملكم7/92اللغة
 ٍب  كىسىٍرتي اٍلعىٍُتى من غىٍَتً عىوىرٍ        ًإذىا ٗتىىازىٍرتي كىما يب ًمن خىزىٍر 

 .3/331آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(2)
 (1/18مقاييس اللغة. )إذا ١تع "أىال   ،يىًئل   ،أىؿ  " " اللمعاف، يقاؿ:ؿ  "األى (3)
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 وٍ لى فٍ  غى ُب  لي ىٍ اأٍلى كى   ايكى ى فً مى حً ػالٍ  (1)رًيعى   .7
 وٍ لى فٍ  طً الى الن كى فٍ طً   ايكى افً عى  فى يػيعٍ  مٍ ػلى   .8
 (2)سً الش مٍ  نى طنا مً ىٍ رى   وٍ م  ػػلى  تٍ رى تػى اعٍ  يكى فً   .9

 سً ػػػػػمٍ أى  كمي ػػػػػهي ػػػػػتٍ ػػػػػيى ػػػػػحٍ أى   وٍ ػػػػػػػػػػم  وا أي ػػػػػلي ػػػػػػػتى ػػػػػقى ػػػػػفى   .10
 رً سٍ كى الٍ بً  ازىٍكهي جى   رناصٍ نى  مٍ هي ػػلى  تٍ اقى سى   .11
 رسٍ  اأٍلى ُب  اتى بى فػى   رىلسٍ ل اأٍلى دى فى  نٍ مى كى   .12
 رً مٍ عي ا الٍ فى ى شى لى عى   اكو ى ىى لى ي عى فً هٍ ػلى   .13
 رً دٍ لص  لً  ر  خى فى   اكو غى  وي ل  تػى  دٍ قى   .14
 أيم وٍ  تٍ عيف رى  دٍ قى   عٍ ضى رٍ ى مي لى ي عى فً هٍ ػلى   .15
 ا أىم وٍ قى  الش  ال  إً   عٍ ضى كٍ أى  كٍ أى  ب  ا خى مى   .16
 ارى العىسٍ  دي يى الٍ  يكى فً   وي تٍ س  مى  بي عٍ الش    .17
 لرى عيسٍ الٍ كى  ر  الض  بً   وي تٍ س  مى ى فى حى ضٍ أى   .18
 االى بى الٍ  حً رى بػٍ تػى  مٍ ػػلى   ااكى رى كٍ ذً  ـي وٍ ا يػى يى   .19
 االى ا صى مى  ثً يٍ الل  بً   ااكى رى سٍ مى  اؼى طى  وٍ لى   .20
 ري دٍ ا الص  هى تػي بى نٍ مى   ااكى سى حٍ أى  تى عٍ رى زى   .21
 ري دٍ غي  اذن ا إً ن  إً   ااكى سى نٍ نػى  فى يٍ كى فى   .22

 
                                                 

 . إذا فزع "ييراع"فالف  "رًيع" بالبناء للمفعوؿ أم "فىزًعى" يقاؿ: "رًيعى "(1)
، شديد ا٠تالؼ على من عانده ةعىًسر ُب عداك الرجل ىو الك " مشىيوس" " ج: مشييس"، ككذلك "سمش ٍ "(2)

 (:  8/6)احملكماألخطلنو قوؿ كم
 .كأىٍعظمي الن اًس أىٍحالمنا إذا قىدىريكا       مشيٍسي العىدىاكىًة حىىت  ييٍستػىقىادى ٢تىيٍم 
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 قضايا العامل اإلسالهي والعربي
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 ]الط وًيل[(1) (ىدية إلى ح ماة العروبة بالمغرب األقصى) سكتُّ ... وقلت

، فػى كى سى   .1  بً ارً حى ػي م نٍ مً  ةه رى وٍ وا: ثػى الي قى ، فػى تي لٍ قػي كى   مو ػػالً سى مي  نٍ مً  ةه نى دٍ وا: ىي الي قى ت 
 بً ارً سى مى  اهي بى تً اشٍ كى  وفو ني ظي  اؿي جى ػمى   ىلنػ هى لً  تً كٍ الس  كى  قً طٍ الن   ؼً الى تً  اخٍ ٍُتى بػى كى   .2
 (2)بً ارً وى غى وؿى الٍ هي ي اشنا مى جى  اؾى قى لٍ يػى كى   ننااكً سى  اؾى قى يػىلٍ  ري حٍ بى  الٍ ال  ا إً نى ا أى مى كى   .3
 بً ارً سى  ةي مى صٍ عً  رً حٍ بى الٍ  اجً جى ػػتً  ارٍ  ُب الى كى   بو اسً رى  اةي جى نٍ مى  رً حٍ بى الٍ  وفً كي  سي ا ُب مى كى   .4
 (3)اًربً وى مى  لً تٍ خى ػػبً  كٍ ارو، أى ميوى  لً تٍ فى بً   د هي مي  أى الى  فٍ أى  تي يٍ آلى  مه لى  قػى ٕب كى   .5
 (4)بً ارً الز غى  ارً الثػ رى  اهي يى نػٍ دي  اهً وى مٍ أًلى   فناائً عى  آفى مٍ ظى  ق  حى ػ الٍ قنا ُب ابً ل سى رى جى   .6
 بً ارً جى الت   ُتي ا مىعً ك اىى ، رى رً مٍ عي الٍ  نى مً   ةو رىبٍػوى  ؽى وٍ ا فػى سى رى  له قٍ عى  هي دي د  سى يي   .7
 ربً اً ىى  ةً جى هٍ مي ػػم بً ارً هى ػػالٍ  لي اطً بى ا الٍ جى ػػنى   يريهي رً ر  صى ػػػػصى  حير  ػػاعي الٍ رى يػى ا الً ا مى ذى إً   .8
 (5)بً ارً وى كى ا الٍ ايى زى ل الر  دى حٍ إً  كوديىيمي جي كي   ةو ػػػػنى ػػػتٍ ػػػؼي فً الى حٍ أى  رً ىٍ الد   اتً ئى ي  سى  نٍ مً كى   .9

                                                 

 .3/426آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
 .ىاج فلم يستطع ركوبو "اجىٍيشن "البحر  "جاش" صيغة مبالغة من اٞتيشاف كىو ا٢تيجاف، "ي اشجى "(2)

 (. 7/497، احملكم11/93)هتذيب اللغة
 (5/510، 8/119)هتذيب اللغة .هكل شيء أعال  "غارب، ك"أعلى ا١توج "بارً غى " ج: "بارً وى غى "
 (. 5/151)احملكم التخادع. "لاتي خى الت  "ك، أم خدعو "اتػىلىوي خى "خىتػىلىوي ك" " خداع، يقاؿ:لتٍ خى "(3)
 (15/187. )هتذيب اللغةاء، فحيو لت ا٢تمزة كاكاالدى ورب كىمأخوذة من اإل" داىية؛ اًربوى مى "
عىٍُته "، ك ثػىرىارىة ،تػىثػير  " " العىُتثػىر ت" غزيرة، يقاؿ: "ارثًرى ". "مياهلػ"ماء"، كيقاؿ ُب الكثرة "قلة " ٚتع اهٍموى أى "(4)
 (. 15/43. )هتذيب اللغةغزيرة الٍػمىاء "ثػىر ةه "
 (1/451، لساف العرب6/84. )احملكمكثَت ا١تاء  "ْتىٍره زىٍغرىبه "، "زىٍغرىبج: " "زىغاًربي "
، لساف 9/75" )احملكمأىٍرزاءكٕتمع أيضا على " مصيبة،ػال " كىيالر زًيئىة"ك "الٍػمىٍرزًئىة" ج: رىزىايىا"ال(5)

 .اٟتزفكىو  "لكىٍرب" من "ابارً وى كى الٍ (. "13/170العرب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 املورد العذب المنري من أ شعار العالمة محمد البشري

88 

 بً ارً قى العى  اـً مً ػػػسً  نٍ وىٍدؽو مً بً  مٍ هً يٍ لى عى   ةو مى قٍ نً بي ائً حى سى  ل تٍ هى ػػي انٍ لىمً قػى  نٍ مً كى   .10
 بً ارً قى ٍوًث أى غى كى  افو وى خٍ إً  ةً رى صٍ ني بً   يهىضً ػانٍ كى  زي جٍ عى ًك الٍ بً  عيدٍ قٍ  يػى سي الى فٍ ا نػى يى فػى   .11
ـه رى حى   .12  بً ارً خى ػػبً  دً الى بً  الٍ ُب  ذىٍكدو  ل  ى كى مى رى   دو تى عٍ مي  ذىٍكدً  نٍ عى  حير  ػػودي الٍ عي قػي  ا
 (1)بً ارً ضى بً  ادً بى عً لٍ لً  بو نٍ جى  ل  كي  ىمى رى   مو اًػػاظى  فً سٍ عى  نٍ عى  ر  حي ػػوتي الٍ كي سي  ٍسله بى كى   .13
 (2)بً ارً غى اـو كى نى سى  نٍ مً  مٍ هي نػٍ ب  مً ا جى مى ػػبً   ةن اىى فى ي سى مً وٍ قػى  بى الس وءً ئٍ ييسىم ني ذً   .14
 (3)بً ارً ضى الٍػمى يلى لً ي كى ضً االٍػمى  فيوي يػٍ  سى الى كى   رنااصً نى  فى عى ضٍ أى  دي اهللً نٍ جي  افى ا كى مى كى   .15
 (5)"بً رً أٍ مى ػػ"بً  ُتي هً الٍػمى ري أٍ عى الفى نى ا صى مى كى   (4)"دو ارً ارى "مى وى سٍ أى  ط  ا حى مى  هً دً نٍ جي  نٍ مً كى   .16

                                                 

)لساف  قل إٔب الظلم كاٞتور.علم، ٍب نكال  السَت بغَت ىداية "العىٍسفي . اىػ "حراـ :له سٍ (*بى 1)
 (24/157، تاج العركس9/245العرب

 .هشيء أعالال " غاربغارب( ك"10/72. )هتذيب اللغةؿ السناـ من أصلوااستئص "اٞتىب  "(2)
 " أم غَت قاطع.يللً كى " أم القاطع، "يالسيفي الٍػمىاضً "(3)
 ".اىػ قي لى بػٍ اأٍلى  ز  عى كى  ده ارً مى  دى ر  مى ػتى "قصر منيف ضرب بو ا١تثل:  "مارد"(*4)

مارد: حصن ديكمىة اٞتٍىٍندؿ، كاألبلق: حصن للسموءؿ بن عىاًديا، قيل: كصف باألبلىق ألنو بٌت قاؿ ا١تيداين: 
ملكة اٞتزيرة فلم تقدر عليهما،  "اءب  الز  "، ك٫تا حصناف قصدهتما "تػىٍيماء"من حجارة ٥تتلفة األلواف بأرض 

: معناه غلب من عىز  يػىعيز ، فقالت: ٘تر دى مارده كعى  ز  األبلق، فصار مثال لكل ما يعز كٯتتنع على طالبو، كعىز 
.  (1/126)٣تمع األمثاؿ ك٬توز أف يكوف من عىز  يىًعز 

.اىػ سد معركؼ باليمن، ترتب عن اختاللو سيل العـر ا١تذكور ُب القرآف، كىو ُب منازؿ سبأ"بً ارً مى "(*5)
ُتو كىمًشىاؿو كيليوا ًمٍن رًٍزًؽ رىب كيٍم كىاٍشكيريكا لىوي بػىٍلدىةه لىقىٍد كى قاؿ تعأب: " ًنًهٍم آيىةه جىن تىاًف عىٍن ٯتًى طىي بىةه افى ًلسىبىإو ُب مىٍسكى
اٌبىٍ أيكيلو ٜتىٍطو كىأىٍثلو كىشىٍيءو ًمٍن فىأىٍعرىضيوا فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًهٍم سىٍيلى اٍلعىرًـً كىبىد ٍلنىاىيٍم ًّتىن تػىٍيًهٍم جىن تػىٍُتً ذىكى  -كىرىبٌّ غىفيوره 
 عقاهبم١تا أراد  تعأبأف اهلل أىل التفسَت ذكر ك  "ذىًلكى جىزىيٍػنىاىيٍم ٔتىا كىفىريكا كىىىٍل ٧تيىازًم ًإال  اٍلكىفيورى  -ًسٍدرو قىلًيلو 

، بعث على السد " بالسيل خراب ىذا السد ىو  كانوا ٬تدكف ُب كتبهم أف سبب  كذكركا أهنم ،"الفئرافالعـر
إٔب السد فنقبتو، فاهنار  كدخلت، القطط فئرافي ، فلما جاء القدر غلبت الالقططفكانوا يرصدكف عنده  الفأر،
 (1/417حياة اٟتيواف الكربل، ٣1/275تمع األمثاؿ، 6/503. )تفسَت ابن كثَتعليهم
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 (1)بً ارً قى مي  اؾً لس مى لً  دو عٍ سى  قً فٍ  أي ٔبى إً   ةو م  أي و بً مي سٍ ؽي تى الى خٍ اأٍلى  هً دً نٍ جي  نٍ مً كى   .17
 بً ارً وى غى الٍ  وـً جي ل الن  وى هٍ مى  نٍ مً  ٍُتي عى ل الٍ رى تػى   الى مى ثٍ مً  ويكفى هٍ يػى فػى  ـو وٍ  قػى ط  ُب حى نٍ تػى كى   .18
 بً ارً شى  ةً ر  جى الٍػمى  رً هٍ ػػنى  نٍ مً  افى وى شٍ نى بً   ىلى عي  الٍ ٔبى إً  ادي به يػيقى عٍ  شى العيالى  اؿي نى يػى   .19
 بً ارً غى الٍػمى  ُب  مٍ هي ػػتي وٍ ل صى ك  دى ٍكا فى ادى نى تػى   ةن وى خٍ إً  ؽً ارً شى الٍػمى  ٍربً عي  نٍ مً  ى اهللي عى رى   .20
 بً ارً عى اأٍلى  اـً  ًذمى ُب  ٍذرو نى فػ ٍوا بً كى كى   عو ميٍسمً  ق  حى ػػالٍ  نى اعو مً ى دى لى ٍوا عى افػى وى تػى   .21
 يب آرً مى  ٍجحي ػني  كى إب مى عٍ حي أى بٍ ٍم رً ىي كى   ةه ض  فً كى  (2)اره ضى  ني الى  إب سي مى أٍ رى  كمي ػػىي   .22
 يب ارً شى مى  (3)"ارً يى خً ػـ  الٍ رىٍت "أي د  ا كى ذى إً   يػػتً ل  ػػغي ػػم لً كً رٍ الٍػمي ى فى صٍ م اأٍلى رًدً وٍ ٍم مى ىي كى   .23

 

 
                                                 

 ": ٧تمه.اؾلس مى "ا(1)
". أىٍنضيره "ك "ًنضىاره " كٚتعو: ،غلب على الذىب لكن ،ذىب كالفضةلل "األىٍنضىري "ك" الن ًضَت" ك"ارضى ني "ال(2)

 (8/180، احملكم2/829)الصحاح
(*"أـ ا٠تيار" كنية اصطلح األدباء ُب اٞتزائر من أبنائنا العاملُت على تكنية فرنسا هبا، أخذا من قوؿ أيب 3)

             النجم الراجز:
 عً نى صٍ أى  مٍ ػلى  وي ل  ا كي بن نػٍ ذى  ي  لى ي      عى عً د  تى  ارً يى خً ػالٍ  ـ  أي  تٍ حى بى صٍ أى  دٍ قى 

ككجو ىذه التكنية أهنا كانت تتجٌت علينا، كٗتلق لنا من الذنوب ما ٓب نصنعو، كلما أرادت إٟتاؽ األذل 
 اىػبنا.

نبغ ُب العصر ، الفضل بن قيدىامة ، كاٝتوالن ٍجم الًعٍجًليٌ  يب( أل1/85كىذا البيت نسبو سبويو)الكتاب
، ككاف مشهورا بأراجيزه، كأـ ا٠تيار ىذه ىي ككاف ٭تضر ٣تالس عبد ا١تلك بن مركاف ككلده ىشاـ األموم،
 (1/636خزانة األدب، 2/588الشعر كالشعراءزكجتو. )
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 [الرجز](1)السلطان محمد بن يوسف

 

 هٍ رى ط  سى ا مي هى وقً قي  ري ُب  مً اآٍل كى   هٍ رى تػ  سى مي ػالٍ  رً ائً ظى حى ػالٍ بً  تي يٍ آلى   .1

 هٍ رى وى نػى مي ػالٍ  ةً يفى رً الش   ةً ضى كٍ الر  كى   هٍ رى ه  طى مي ػالٍ  ةً يلى لً جى ػالٍ  ةً بى عٍ كى الٍ كى   .2

 هٍ رى ذ  حى ػمي  ةن عى ادً رى  ةن عى ادً صى   هٍ رى ذً نٍ مي ػالٍ  اتً ظى اعً الوى  وؽي سي ي أى ػن  إً   .3

 هٍ رى كً نى  ل  كي   وفً هي ػالٍ بً  ةن مى ػاسً كى   هٍ رى ك  ذي ا مي نى مً وٍ قى لً  ةن حى اصً نى   .4

 هٍ رى دً كى الٍ  اهً يى مً ػالٍ  رى ؤٍ سي  دو ارً كى كى   هٍ رى كً تى عٍ مي ػالٍ  ةً مى لٍ  الظ  ُب  طو ابً خى  نٍ مً   .5

 هٍ رى يػى  فٍ صً نٍ يػي  نٍ مى ، كى ق  حى ػا الٍ هى يلي لً دى   هٍ رى دً كى نٍ مي ػالٍ  ةً مى جٍ لن  لً  دو ابً عى كى   .6

 هٍ رى و  صى مي  قو لي خي  نٍ مً  ةه ورى صي كى   هٍ رى ىى وٍ جى  (2)ُتى مً لً سٍ مي ػالٍ  َتى مً أى  ف  إً   .7

 هٍ رى ر  قى مي  مو كى حً  نٍ مً  ةه عى طٍ قً كى   هٍ رى ر  حى ػمي  بو دى أى  نٍ مً  ةه خى سٍ ني كى   .8

                                                 

 . 3/583آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
 .1951مارس سنة  19، «البصائر»من جريدة  147* نشرت ُب العدد 

كتوُب سنة  (1909/ىػ1327)كلد سنة  ، ىو ملك ا١تغرب ٤تمد ا٠تامس،سفالسلطان محمد بن يو 
ربية اا١تغ التحررية اتساند اٟترك ،1927/ىػ1346سنة ، تؤب ٦تلكة ا١تغرب ( بفاس1961/ىػ1381)
 ، كقد ٖتدث عنو اإلبراىيمي طويال ُب ا١توضع ا١تشار إليو من اآلثار.مدغشقر سلطات الفرنسية إٔب تونفف
ا١ترابطُت، كأكؿ من ديعي بو ىو  من " كاف ىذا اللقب يطلق على سالطُت ا١تغربُتى مً لً سٍ مي ػالٍ  َتى مً أى "(2)

، 10/832تاريخ اإلسالـػ(. )ى50-ىػ410) يوسف بن تاشفُت أبو يعقوب اللمتوين السلطاف
 (8/222األعالـ
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هٍ رى دى يٍ حى  اؼً رى الش   د  جى  نٍ مً  رً ىٍ  الد  ُب   هٍ رى دً حى نٍ ل مي دى هي ػالٍ  نى مً  ةه رى طٍ قى كى   .9
(1) 

 هٍ رى خى فٍ مى  وؾً لي مي ػالٍ  ٍُتى ا بػى دى غى  نٍ مى ػلً   هٍ رى خى د  ل مي دى مى ػى الٍ لى عى  به اقً نى مى   .10
هٍ رى خى أى بً    وي امي ي  أى    تٍ تى أى    فٍ إً كى   .11

(2) 
 هٍ رى وي ا صي ايى رى مى ػالٍ كى  انى وٍ لى جى  م  ػثي   هٍ رى وى ا سي نى وٍ لى تػى  دي مٍ حى ػا الٍ ذى ا إً ن  إً   .12
 هٍ رى مى قى كى  وي سى مٍ ػشى  وً يٍ لى ا إً نى قٍ سي   هٍ رى مي ا زي ايى رى بػى  الٍ ا ُب نى كٍ دى حى  م  ػثي   .13
 هٍ رى صي نٍ يػى  فٍ أى  وً لً ضٍ فى  اـً مى ػتى  نٍ مً فى   هٍ رى صي نٍ  عي إب وى مى ػ الٍ ٔبى وٍ مى  بٍ طً يي  نٍ مى كى   .14
 هٍ رى يػى سً كى  وي قى الى خٍ كا أى دي هً شٍ تى اسٍ فى   هٍ رى يػى خً ػـ الٍ اً رى كً الٍ  فى صٍ ى كى عى اد   نً مى   .15
 ؟هٍ رى يػ  سى كى  هي ادى قى  نٍ وا: مى لي ائً سى كى   هٍ رى يػى غً  افً مى الز   نى وا مً ئي بً نٍ تػى اسٍ كى   .16
هٍ رى يػى الز   في لٍ حً  هي دٍ شي نٍ تػى  فٍ إً  يري الز  فى   .17

(3) 
 هٍ رى صً بٍ ت  الل كى دى هي ػالٍ  نً عى  تٍ يى مً عى  دٍ قى   هٍ رى صً قٍ مي  تٍ سى يٍ لى  ي  غى  الٍ ُب  ةن بى صٍ ا عي يى   .18
 هٍ رى طى نٍ قً  ؾً الى هى ػ الٍ ٔبى ا إً حى رى بػٍ يػى  مٍ ػلى   هٍ رى طى يٍ الس  ى كى ػنى غً الٍ  ف  ي إً حً رى فٍ  تػى الى   .19

                                                 

 غزكة خيرب:  ة" األسد، كيشَت بذلك إٔب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو، القائلرى دى يٍ "اٟتى (1)
 كىلىٍيًث غىابىاتو كىرًيًو اٍلمىٍنظىرىهٍ   ي أيم ي حىٍيدىرىهٍ ػنً ػتٍ ػم  ػأىنىا ال ًذم سى 

 أيكفًيًهمي بًالص اًع كىٍيلى الس ٍندىرىهٍ 
كعلي رضي اهلل عنو ينتسب إليو العلويوف ببالد ا١تغرب عموما، كمنهم ملك ا١تغرب ٤تمد ا٠تامس. )تاريخ 

 (139ص: لدرر الفاخرةا، 1/275اإلسالـ
 ةو" أم أخَتا.رى خى أى بً "(2)
". الزيرة"تو ٢تن. كاٞتمع ر بذلك لكثرة زيا ي٤تادثة النساء ك٣تالستهن، ٝت من ٭تب من الرجاؿ "يري الزً "(3)

 (2/674)الصحاح
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 هٍ رى ثػى كٍ أى  كٍ  أى الى البى  ل  كي   ةه بى الً جى   هٍ رى ثػى اأٍلى ل كى وى هى ػالٍ  ف  ي إً حً رى مٍ ػ تى الى   .20
ـى ي  أى  ف  أى بً   هٍ ربى خٍ ػي مي ػالً يى الل   ف  إً  يعً م  سى تى   .21  هٍ رى بً دٍ مي  ودً عي الص   ا
 هٍ رى بػى خى  وفً يي ل العي ؤى ري  تٍ قى د  صى كى   هٍ رى بػى  عً أبى كى كى  ري ىٍ الد   بى تى كى   دٍ قى   .22
 هٍ رى بػى عٍ مى  ابً رى خى ػ الٍ ٔبى ا إً ىى اري م  عي   هٍ رى بػى قٍ مى  ُتى مً ػالً الظ   ورى صي قي  ف  أى   .23

 

 ]البسيط[(1)ىل لمن أضاع فلسطين عيد؟
 

 ميدً عً صٍ تى ي كى ػيبً وً صٍ تى  كى ن  رى غي  يػى الى فى   يدً عً  الٍ ُب  افً  ٫تى  ٕب كى  يده عً  اسً لن  لً   .1
 يدً بً عٍ تػى كى  فو سٍ  عي ُب  ينى رً شٍ عً ننا كى رٍ قػى   ةن فى اسٍ رى  دً يٍ قى  الٍ ُب  تٍ ثى بً ي لى ػتً ال   م  ىى   .2
 يدً رً شٍ تى كى  يلو تً قٍ تػى  ٍُتى ا بػى هى ػاتي ٛتيى   تٍ يى نً فى  دٍ قى  سً مٍ اأٍلى ا بً هى ػلى  تو خٍ أي  م  ىى كى   .3
 يدً وً هٍ تػى يبنا بً رً عٍ تػى  رً الش   ةً اسى سى  نٍ مً   تٍ دى قً عي  ةو قى فٍ  صى ا ُب هى ػلى  (2)اضي يى قً الٍ  افى كى   .4
 ودً  مي ٌب وى قٍ شى ا لً مى هي كي ٍر تػى كى  (3)ودو مي   امى هي س  جى  بً لٍ قى  الٍ ا ُب حى رً ا بى مى  افً حى رٍ جي   .5
 ودً هي شٍ مى  ُتى اضً مى ػالٍ  نى مً  لو فٍ حى  ل   كي ُب   ره بػى ا خى دى تى بٍ مي ػ الٍ ُب  وي تنا لى يٍ بػى  تي رٍ كى ذى   .6
ـى دى  فٍ إً   .7  (4)ودً لي وٍ مى ػبً  حٍ رى فٍ يػي  مٍ ػلى كى  ته يٍ مى  كى بٍ يػي  مٍ ػلى   ره يػى غً  وي لى  ثٍ دي ٖتىٍ  مٍ ػلى ا كى ذى ىى  ا

                                                 

 .4/215آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
 (239ب اٟتديث كاألثرالفائق ُب غري)أم مقايضة كىي ا١تعاكضة. "اضي يى قً الٍ "(2)
 (6/2521الصحاح" أم ميهًلك، "أكدل، يودم" فهو مودو. )ودو مي "(3)
 (، كقبلو: 71" بكسر الغُت كفتح الياء ٔتعٌت التغيَت، البيت أليب سليماف ا٠تطايب)العزلة ص:َتى غً "(4)

 اٍبًن مىٍسعيودً ُب قػىٍوًؿ كىٍعبو كىُب قػىٍوًؿ      ىىذىا الز مىافي ال ًذم كين ا ٨تيىذ ريهي 
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 ]٣تزكء الرجز[(1)[يا ابن اليمن]           

 (3)نٍ مى ػػػػػػػػػػػابنا بً ا صى هى ػلى دى بٍ أى   نٍ مى يى ى الٍ لى عى  (2)نٍ مى  الز  ٌتى خٍ أى   .1
 نٍ مى ػػػػػػػػػػى الس  لى ػػػػػػػػػػعى  ةن كلى زي ػػػػػػػػػػهٍ مى   نٍ مى ا كى هى ػػػػػػػػػػػلى ا قى الش   شي يٍ جى   .2
 نٍ مى ػػػػػػػػػػهى ػػػػػػػػػػفٍ  تػى الى  اػػػػػػػػػػىى وري ػػػػػػػػػػتي سٍ دي   نٍ ػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػ ثى الى ػػػػػػػػػػبً  ةن وبى صي ػػػػػػػػػػغٍ مى   .3
اهى يفى ٍل سً سى   نٍ مى لى ػػػػػػػػػػعٍ  تػى الى  فٍ أى رى ػػػػػػػػػػقٍ ػػػػػػػػػػ تى الى   .4

 ؟نٍ مى ػػػػػػػػػػػلً  تى نٍ أى  (4)
يػٍفى سى   .5  (5)نٍ ػػػػػػػػػػمى ى دً لى ػػػػػػػػػػعى  ةن ػػػػػػػػػػٍغرًبى أى   ؟نٍ مى  دً يى ا بً هى ٍل سى
 نٍ مى يى الٍ  نى ا ابٍ ى يى مى حً لٍ لً  عيدٍ   نٍ مى ػتى ؤٍ  مي الى  ره اصً  نى الى   .6
 ؟نٍ مى ا فى هى نػٍ عى  دٍ ذي تى  مٍ ػلى  فٍ إً   نٍ مى  ٍَتً غى  نٍ مً  امى الد  جيٍد بً   .7
 فٍ دى بى ى الٍ لى ٍت عى نى جى  كحه ري   ؟فٍ دى عى  (6)دىف أيٍػنىتٍ ا جى ا ذى يى   .8
اوى حى ػالٍ  وى هٍ فػى   .9

 دىفٍ ا سى هى ػ لى الى مى ػالى  ر  شى   (7)فٍ دى فى الٍ  يى ىٍ كى  
 فٍ دى عى بػٍ  تػى ينا الى ائً ا نى يى   (8)ا شىدىفٍ يهى  فً الى البى  في رٍ قػى   .10

                                                 

 . 3/527آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
 .: سجع الكهافىذه األبيات ضمن مقاؿ بعنواف

 (7/239ة هتذيب اللغ)ذا أىلكهم. إعليهم الدىر:  "أىٍخٌتى "ك، الد ىًر: آفاتيو "خىنىا"(2)
 مر، كا١تن قرين السلول ُب القرآف.]شجر[ (*الصاب: 3)
 يف الثاين كاحد السيوؼ كىو معركؼ.السُت ساحلو، كالس   يف البحر بكسر(*سً 4)
 .ثاراآل " كىيدٍمنىة" ج "نمى دً  . ك"القلة " كىو من ٚتوعغراب"ج  "أىٍغرًبة"(5)
 (*ذك جدف من أذكاء اليمن. أينت: لغة فصيحة ُب أين االستفهامية.6)
 (*اٟتواء: أبيات حقَتة، كالفدف القصر.7)
 " أم قًوم.شىدىفى "(8)
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 فٍ دى قي رٍ  تػى ينا الى اىً ا سى يى   فٍ دى عي قٍ  تػى ينا الى انً ا كى يى   .11
 فٍ دى هى اشٍ  لً بى  بٍ غً  تى الى كى   فٍ دى ىى زٍ  تػى الن الى امً ا خى يى   .12
 (1)فٍ دً  ٍَتً  غى ُب  رٍ صً تى عٍ  تػى الى   تيدىفٍ  مٍ ػا لى مى   تيًدفٍ الى كى   .13
 فٍ دى لي خٍ تى لٍ ل فػى دى ى الر  شى خٍ ػتى   (2)فٍ دى هي ػى الٍ لى ل عى هيدى ػي الٍ غً بٍ تػى   .14

 ]الرجز[(3)غار على أحسابو

 نٍ مى ػتى ؤٍ مي  كدً دي جي ػالٍ  دً جٍ ػى مى لى عى  رٌّ حي   نٍ هى تػى مٍ ػي ت فٍ أى  وً ابً سى حٍ ى أى لى عى  ارى غى   .1
 ابى الش   كري ري طٍ مى  نً ػمى ػحٍ الر   نى مً  فه يٍ سى   نٍ ىى  كى الى كى  وً ظً فٍ  حً  ُب َنى ا كى مى فى   .2
 عً امً سى مى ػ الٍ ٔبى إً  مٍ هي ػتى وٍ تى صى غٍ لى بػٍ أى   عً امً جى مى ػ الٍ ُب  بً رٍ عي الٍ  وى جٍ تى كى ضٍ ي  بػى   .3
 ابى أى تى اكٍ كى  وً تً سىٍورى  نٍ مً  ض  غى كى   عً امً طى كى  حو امً طى  ل  كي   ابى خى فى   .4
 اجى جى ػلي  وري مي ػرنا يى حٍ ػوا بى ضي رى تػى اعٍ فى   اجى جى حي  ُتى لً طً بٍ مي ػالٍ  عى مٍ ػتى سى رٍ قػى كٍ أى   .5
اجى هى جٍ ىى  نٍ مى  وً يً أٍ  رى ُب  ئه طً خٍ ػمي كى   .6

 ابى ه  لى ا مي شى حى ػالٍ  افً عى وٍ جى  ثً يٍ الل  بً   (4)
 مدً فٍ يػى  يزً زً عى الٍ  بً ال  إً  وي نٍ ا مً مى   ٍفدً كى  م  أى كى  دو فٍ  كى ُب  اؾى نى ئػٍ جً   .7
 اًحبى لٍ  لً الى  وي وقي سي ا نى نى لثػ  لً كى   دً فٍ لر   لً الى  ادً فى رٍ أٍلى لً  اؾى نى ئػٍ جً   .8
وٍ يى نً هٍ ُب بػيلى  كى شً يٍ عى  نٍ تى مً لٍ  زً الى   وٍ يى نً هٍ ي التػ  جً زٍ نػي  افً وى خٍ  اإٍلً ُب  اؾى نى ئػٍ جً   .9

(1) 
                                                 

 لًدف " بكسر الداؿ اٞترة، كٚتعها "ًدنىاف""ا(1)
 (*ا٢تدف ٚتع ىدنة، كحياة ا٢تدنة مضلة.2)
 .4/412آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(3)
 (5/227هتذيب اللغة. )صوت الرجل ًإذا صاح باألسد "ا٢تىٍجهىجىةي "(4)
 (4/305ك 4/327احملكم) يش.لعا ةالرخاء كسع ةي"يى نً هٍ ريفػى " ك"الالبػيلىٍهنًيىةي "(1)
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 ابى كى   لً ضٍ فى  الٍ ُب  اؾى ارى جى  نٍ مى  ل  كي كى   وٍ يى نً هٍ  ريفػى ُب كى  ضو فٍ  خى تى ُب مٍ دي كى   .10
 دي عى  تيصٍ ا الى ىى اؤي يى لٍ عى  ةو بى تػٍ  ري ُب   دي عى سٍ  أى إب عى مى ػالٍ  قً فٍ  أي ُب  وؾى بي أى   .11
 ابى كى ٍو  كى ال  إً  وؾى بي ى أى طى تى ا امٍ مى ػلى   دي عى تػى قٍ يػي  بو كى ٍو كى   نٍتى مى  ف  أى  وٍ لى   .12
 اانى يى عى  وي لى  بي يٍ غى الٍ  فى شى كى انٍ فى   اانى يى بػى الٍ  رى خ  سى  دٍ قى  وي ن  أى كى   .13
 ابى ري عي الٍ  احى صى فً الٍ  ر  غي الٍ  رى اكى حى كى   (1)اانى ي  الر   رى اكى جى  دٍ قى  وي ن  أى  كٍ أى   .14
 وٍ ينى دً كى  وي ضى رٍ ي عً مً حٍ ػيى  (2)افى حى يٍ شى   وٍ ينى دً مى ػ الٍ ُب  بي طي خٍ ػيى  وي تي عٍ مً ػسى   .15
ا لً هٍ سى  افى كى فى   وٍ ينى دً  خى ىتى فى ي الٍ سً يػينٍ  فو قً وٍ  مى ُب   .16  او بى صى ل مي دى عً لٍ من
 (3)اينى مً أى  فٍ أى  ؿً وٍ قى  الٍ ُب  فو ائً خى ػبى   اينى مً ػا يى هى تػي لٍ سى رٍ ا أى ذى إً  تي سٍ لى   .17
 ابى  نػى الى ل كى دى هي ػالٍ  اؽً حى  نٍ عى  ادى ا حى مى   اينى مً اأٍلى  سى ارً حى ػالٍ  اؾى عى دى  نٍ لىمى   .18

 
 
 
 
 
 

                                                 

 (38/194. )تاج العركس، ٝتي بو ألنو اليزاؿ يسيل منو ا١تاءئببالد طي" جبل الريٌاف"(1)
 (1/379الصحاح) الغيور، ٟتذره على حرمو. "افي الشىٍيحى "(2)
 " أم أف أكذب، "مافى، ٯتُتي، مىيػٍننا"ُتى مً أى  فٍ أى "(3)
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  هداعبات ورسائل إخىانية
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 [الكامل](1)خير الدين الزِّرِْكلي
 قولو: -يعٍت اإلبراىيمي-كثَتا ما كاف ينشدين : قال الزركلي

 "ينً الد   ري يػٍ خى " ينً ا الد  ذى ىى  ٍَتً خى  نٍ مً   لرى ا أى نى أى كى  وي ل  كي   ره يػٍ خى  يني الد    .1
 

 [الوافر](2)محمد علي جناح محرر باكستان
 

 ابً رى التػ  ى بً ط  غى تػى  زه نػٍ ا كى نى ىي   ابً جى حً ػالٍ بً  تٍ وارى تى  سه مٍ ػا شى نى ىي   .1
 (3)ابً رى قً الٍ بً  لى ل  جى ػتى  فه يٍ ا سى نى ىي   اايى نى مى ػالٍ  دي يى  وي تٍ وى طى  مه لى ا عى نى ىي   .2
 ابً ًًتى ك اغٍ ذي  رً اىً وى جى ػ الٍ ُب  يمو تً يى   ىف  صى مي ػالٍ  ق  حى ػالٍ  فً دً عٍ مى  نٍ ا مً نى ىي   .3

 

 ]ا٠تفيف[(4)إلى ولدنا األستاذ عبد الحميد الهاشمي
 

 ارى خٍ فى تًيهنا كى  ٍُتً تػى وى شٍ الن   ثي عى بػٍ يػى   رو طٍ ةى عً اجى جى ي زي ػتىنً يػٍ دى ىٍ تى أى نٍ كي   .1
 ارى خٍ زى  ري خى زٍ يػى  َتً بً عى الٍ ى بً تى أى فى   مىزىجيوهي  (1)ًجل قو  اسً فى أىبًأىنػٍ   .2

                                                 

 .6/54األعالـ(1)
 .4/50آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(2)

كافح من  "،القائد األعظمػػػ"ب فيها ييعرؼك  ،مؤسس دكلة باكستاف (1948-1876) محمد علي جناح
 "يكيبيديا. "ك 1947سنة أكؿ حاكم لباكستاف  كأصبحعن ا٢تند،  باكستاف ؿانفصأجل ا

 "قػيريب"  غمد السيف، ك٬تمع على "ابرى قً الٍ "(3)
 .4/401(آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي4)
 (4/1454. )الصحاحـاموضع بالش ،التشديد ككسر اٞتيم كالالـ" بًجل ق"(1)
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 ارى خٍ صى  س  ٍف مى إً  ادى مى جى ػ الٍ ِت حٍ ػيي  فى يٍ كى   وي تٍ مى ل  عى  دٍ قى  (1) النػىيػٍرىبػىٍُتً ىبى ري  ـٍ أى   .3
 ارى خٍ ذي  فً وٍ الص   نً ائً زى  خى ُب  وي تي نٍ صي   مدً شٍ يتي ري كتً أي  اؾى ذ   ذ إً ين  أى  وٍ لى كى   .4
ر مٍ كى   .5  (2)اٍخرى ػي ب نً احً وى ورنا سيودى الط  غي ثػي  كٍ أى   أينيوفنا س  مى ػيى  فٍ أى  تي ٟتى
رو  اتً نى ك بػى ري ذٍ يى  في صً   اعى الٍ  لي عى فٍ ا يػى مى  تي لٍ عى  فػى ين  أى  رى يػٍ غى   .6 را ٥تى كى٥تى

(3) 
ارى دىخٍ  سً ائً فى لنػ  لً  وفى لي أٍ يى  سى يٍ لى   اؿه جى رً  ف  كي اأٍلى بً  يوً ٍتنً عى ازى نى   .7

(4) 
 ارى خٍ ػنى  مً ظٍ عى الٍ كى   ادى عى وا فػى ح  ػلى أى كى   (5)اف  ىى  ةً ي  لً خى ػالٍ كى   ؼى رٍ وا الظ  كي ترى   .8
 لرى خٍ أي ٍث بً عى ابػٍ كى  ٍُتً يػى نػى سٍ حي ػنىًم الٍ اغٍ فى   ره كٍ شي كى  ره كٍ ذً  يلً مً جى ػالٍ  اءي زى جى كى   .9

 

 
 
 

                                                 

قرية مشهورة بدمشق ُب كسط البساتُت أنزه  " كتقاؿ بلفظ التثنية "نػىيػٍرىبػىٍُت" قاؿ ياقوت اٟتموم:نػىيػٍرىبي "(1)
 (5/330معجم البلداف. )موضع رأيتو

 (7/158هتذيب اللغة) فم.ريح كريهة من ال "اٍلبىخىري ك" "، أىٍٓتىرج " "ٍخرػي ب"(2)
ر أبوىن على 3) ر: سحائب بيض رقاؽ تأٌب ُب قػيبيل الصيف، كلكن الرياح ٘تزٌقها بسرعة، ك٥تى (*بنات ٥تى

التوىم، كما يتوىم الشعراء ُب بنات نعش أف ٢تا أبا ىو نعش، كيصفونو بأكصاؼ متخيلة منتزعة من 
 ُب فائيتو اليت تساكم ديوانو كلو: أكصاؼ األبوة الشائعة ُب عآب اٟتيواف، قاؿ ابن ىانئ

 كىأىف  بىٍت نػىٍعشو كىنػىٍعشنا مىطاًفله      بًوىٍجرىةى قد أىٍضلىٍلنى ُب مىٍهمىوو خىٍشفىا
 ."كىأىنٍػتيٍم دىاًخريكفى "(*دخرا: إىانة كإذالؿ، كُب القرآف الكرمي: 4)
 ماء. (*ا٢تف: خلية الشهد بال عسل كسنبلة الزرع بال حٌب كالسحابة من غَت5)
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 ]الطويل[(1)إلى ولدي األديب عمر بهاء الدين األميري
 

 لي الر كاحً  د  شى تي  تٍ انى ا كى مى  ٍَتً ى غى لى عى   لي احً لىرى  يشً اتٍ رى كى   نٍ  عى ين  إً  ري يػٍ خى ػالٍ  كى لى   .1
 لي احً رى مى ػل الٍ وى طٍ تي ي كى اصً قى ا الٍ هى ػلى  ني ييىدً   اشى حى ػالٍ  ةي اعى تى رٍ مي  و  جى ػ الٍ ي ُب ػنً لي مً حٍ تى سى   .2
 لي احً قى  ر  ضى خٍ ػيى كى  قىٍحطه  وً بً  اثي يػيغى   ايى حى ػالٍ  نى مً  ل  هى تػى سٍ مي  نٍ  عى ٌتى مي ػالٍ  تي رٍ دى أى   .3
 لي احً نى  ينً الد   نى مً  كه لٍ ا سً هى كي س  مى ػيي   ةو م  أي  ٍُتى ذىكىل بػى  سه رٍ غى  وً ى بً قى سٍ يي كى   .4
 (2)اًحلي مى  ةً كبى ري عي الٍ  عي بٍ ا رى هى ػبً  ده الى بً   اهى ػن  أى  اين  مى  اأٍلى ٍت  ل عى كى زى  نٍ كً لى كى   .5
لي حً الى حى ػالٍ  ابى غى م كى ارً ا الض  هى ػبً  ابى ذى فى   مً اسً قى  نً ابٍ  دى عٍ بػى  مي جً اعى ا اأٍلى هى مى ػاسى تػىقى   .6

(3) 
ـى قى كى   .7 لي احً كى مى ػالٍ  اءً قى الل   ـى وٍ يػى  مٍ هي لي احً كى مى   ةه ابى صى ا عً يهى فً  ينً الد   لً مٍ حى ػبً  ا

(1) 
 لي احً وى ا الس  يى يسٍ كنً دي نٍ أى  نٍ ا دىنىٍت مً ا مى ذى إً   هي كىٍقدي  ادي دى زٍ يػى  ؽي وٍ الش  كى  مٍ كي ري كي ذٍ أى سى   .8

 

                                                 

 .4/403(آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي1)
شاعر  ،كزير سوريا ا١تفوض ُب باكستافو: ٠تماسياتُب تقدٯتو  : قاؿ اإلبراىيميعمر بهاء الدين األميري

موىوب، رقيق اٟتس، كجداين النزعة، خصب الشاعرية، مستجيب الطبع، متدفق الطبع، صادؽ التأمل، 
 (4/83. )اآلثارٓب ينشر شيئاكاسع التخيل، نظم كثَتا ك 

ف كزما ،القـو "أى٤ٍتىلى "ك "٦تيًٍحله "فهي  "أى٤ٍتىلىتٍ ". كإلالك ض منر انقطاع ا١تطر كيبس األ "اٍلمىٍحلي "(2)
 (5/302مقاييس اللغة". )مىاًحله "
 (3/283" بالفتح. )هتذيب اللغةحىالًحل"كٚتعو  ،السيد ُب عشَتتوبالضم  "لحً اٟتيالى "(3)
اآللة اليت  "ميٍكحيلىةػال"كقاؿ الزبيدم:  "الكيٍحلي كعاء يوضع فيو " ، كىوبالض مٌ  "ميٍكحيلىةػال" " جلمىكاحً ػال"(1)

ميٍكحيلىًة العُت هت بػشب ؛كىو ٣تاز "، قاؿ:مىكاًحلً ػالػػ" لغة ا١تغاربة، كىو يرمي بُبيضرب هبا بندؽ الرصاص 
 مل فالعامية بلفظ: "ميك ٍحلىة"(، كال تزاؿ تستع3/323)تاج العركس اد.و ١تا فيها من الس
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 ]الرجز[(1)إلى الدكتور فاضل الجمالي
 

 اؿً مى جى ػالٍ  قً نى كٍ رى  نٍ  مً الى ظنا خى فٍ لى   إب مى جى ػالٍ  ةي يى قً رٍ بػى  تٍ نى م  ضى تى   .1
 اؿً صى خً ػالٍ  نً اسً حى ػمى  نٍ مً  سى يٍ لى كى   اؿً مى كى الٍ  بً اتً رى مى  نٍ مً  سى يٍ ٍذ لى إً   .2
 ؿً الى جٍ اإٍلً بً  يقى قً حى ػو الٍ قي يػى فً رى   إب بى  تػي الى كى  فى يٍ الض   وى عي دٍ تى  فٍ أى   .3
 اؿً بى قػٍ اإٍلً كى  رً شٍ بً الٍ بً  جو و  تػى مي   اؿً فى تً احٍ تي بً رٍ ٍف زي  إً ين دي عً تى   .4
 اؿً تى  كٍ أى  عو ابً تى  نٍ مً  نو آمً كى   اؿً تى حٍ مي ػالٍ كى   كرى زي أى  فٍ أى  طً رٍ شى بً   .5
 ؿً الى الد  بً كى  فً طٍ الل  بً  ادي صى يي   اؿً فى طٍ اأٍلى  نى الن مً فٍ ي طً ػنً بي سى حٍ ػتى   .6
 اؿً يى عً ى الٍ لى عى  سى فٍ النػ   ري ثً ؤٍ يػي كى   اؿً حى مي الٍ بً  ودً جي وٍ مى ػ الٍ ُب  عي دى خٍ ػيي   .7
 اؿً جى الر  بً  أي بى عٍ  تػى لىكى الى  امى   اؿً ضى فٍ أٍلى م اذً  ورً تي كٍ الد   ةى رى ضٍ ا حى يى   .8
 اؿً عى فػٍ ى اأٍلى لى عى  اـو دى قٍ إً  لً بٍ قػى  نٍ مً   اؿً جى ػ مى ُب  مى أٍ الر   يلي جً ػ تي الى كى   .9

 ؿً الى جٍ اإٍلً كى  يمً ظً عٍ التػ  بً  ق  حى أى   اؿً ٫ٍتى اإٍلً بً  يوً مً رٍ م تػى ذً ا ال  ذى ىى   .10
 اؿً جى ى الر  لى عى  لً ضٍ فى  الٍ ُب  ادى زى كى   اؿً طى بٍ اأٍلى  نى ى مً حى ضٍ  أى ىت  ا فػى ذى ىى   .11
 اؿً عى تً  اشٍ ُب  ارً الن  كى   ةه مى زٍ عى كى   اؿً طى بٍ اإٍلً بً  اءى رى رىمىى اآٍل  مه أٍ رى   .12
 إب عى  التػ  ُب  مً جٍ الن  كى   ةه ٫ًت  كى   اؿً يى  الص  ُب  ثً يٍ الل  كى   ةه أى رٍ جي كى   .13

                                                 

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

ناصب علمية كحكومية، ، شغل عدة ممفكر كمؤلف عراقي :(1997-1903) محمد فاضل الجمالي
 .1954-1953كزراء العراؽ خالؿ عامي  ةسارئ منها
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 اؿً الش مى  نى ٌتى مً الييمٍ  ؼى رى عى كى   اؿً صى فً ى الٍ لى عى  ب  ٍذ شى مي  اؿى ا زى مى   .14
 اؿً ٍٚتى اإٍلً كى  حً الى صٍ ى اإٍلً لى منا عى لٍ سً   ؿً الى الض  كى  افً يى غٍ ى الط  لى بنا عى رٍ حى   .15
 (1)ؿً الى  الث  ُب  مً جٍ الر   ابً هى شً  لى ثٍ مً   اؿً ذى نٍ ا اأٍلى شى  حى يبنا ُب صً منا مي هٍ سى   .16
 (2)اؿً بى ئػٍ الر  كى   ري طً خٍ ػيى  ؿٍ زى يػى  مٍ ػلى كى   اؿً تى حٍ ػمي  دعو اً خى  ل  كي   ؼي ذً قٍ يػى   .17
 (3)اؿً ػػػػػػضى ػػػػػن  ػػػػػالكى  دً كٍ لذ  لً  أه ػػػػػػي  ػػػػػػهى ػػػػػػمي   اؿً صى الن   دي د  حى ػا مي بى ي الش  اضً مى   .18
 اؿً مى ذيك اآٍل كى  بً رٍ عي الٍ  كى مً وٍ قى لً   اؿً مى عٍ تى ذيك اأٍلى نٍ أى ي كى ضً تى رٍ تػى أى   .19
 ؿً الى طٍ  اأٍلى ُب  بي دي نٍ فنا تػى اقً كى كى   اؿً حى ػ الٍ ينا ُب اضً مى  ؾى كٍ رى يػى  فٍ أى بً   .20
مى فنا ُب اكً عى كى   .21  إب وى خى ػا الٍ ىى ارً م  ى عي لى ي عى كً بٍ تػى   إب وى بػى الٍ  نً  الد 
 اؿً كى  الز  ٔبى إً  مي لٍ ا الظ  ىى رى يػ  صى   اؿً ه  جي  ةو بى صٍ عي رنا لً صً تى نٍ مي   .22
 ؿً فالٍ لً  تٍ رى بػى انػٍ  فً ا إً مىهى ؤٍ شي كى   (1)ؿً ًمٍحالى ػالٍ  نً مى يى الٍ  ظ  وءى حى ا سي يى   .23
 آؿً مى ػالٍ كى  اؿً حى ػ الٍ ا ُب نػىهى بػٍ غى كى   اؿً يى كٍ مً ػالٍ كى  فً زٍ وى  الٍ ا ُب هى سى ٓتىٍ كى   .24

                                                 

 (2/804مشس العلـو، 8/216العُت" ا٢تالؾ. )ؿً الى الث  "(1)
 (.93، كأصلها. )٥تتار الصحاح ص:الرجل اٍىتػىز  ُب مشيو كتبخًت "خىطىرى "(2)

َت على الناس غً أم يي  "يػىتػىرىأٍبىلي "كفالف  ز كتركو،" با٢تمالر يىابًيلي "ك" الرآبيلي " على معك٬تسد، األ" اؿبى ئػٍ الر  ك"
 (2/191النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر، 4/1704)الصحاح  كيفعل فعل األسد.

 ك٨توه.السهم كالسيف كالسكُت  " كىي حديدةنىٍصل" ج "ًنصاؿ"ك ،ؼطرى ال "الش بىا" حاٌد، ياضً مى "(3)
 (11/662لساف العرب، 92ص: التقفية ُب اللغة )
ٍرًع  "٤ًتٍالؿ"قاؿ ٢تا ي. قاؿ األىزىرم: ال اليوؿ هباٟتي  الناسكثر الػمػيٍخػًصبة اليت يي رض األ "ؿًمٍحالى ػالٍ "(1) حىىت  ٘تي

 (3/284. )هتذيب اللغةا ناجعا للماؿهتكٗتيًٍصب كيكوف نبا
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 (1)اؿً و  الص   وً لً قٍ عى كى  وً مً لٍ  عً ُب   إب مى جى ػالٍ  لً اضً فى  لي ثٍ مً  افى كى   فٍ أى   .25
 اؿً زى مي ػا الٍ هى ػوتً اغي ى طى لى ى عى سى أٍ يى   اؿً و  جى ػالٍ  هً رً كٍ فً كى  وً كحً ري كى   .26
 ؿً الى ذٍ اإٍلً كى  رً هٍ قى الٍ ا بً هى امى سى كى   اؿً بى حٍ اأٍلى  قً ثى كٍ أى ا بً ىى د  شى  نٍ مى   .27
 الؿً غى اأٍلى كى  نً جٍ الس  ا بً هى اضى رى كى   ؿً الى قٍ اإٍلً كى  رً قٍ فى الٍ ا بً هى امى سى كى   .28
 اؿً زى لٍ الز  كى  وفً اعي الط   نى ى مً ىى دٍ أى   إب وى ا الٍ هى يػٍ لى عى  وى ىٍ ا كى ىى دي هٍ عى كى   .29
 اؿً قى الثػ   ةً يعى ظً فى الٍ  النػ وىبً كى   اؿً وى ىٍ اأٍلى  نى مً  يوً فً  تٍ أى رى  مٍ كى فى   .30
 اؿً كى شٍ اإٍلً  ةً يصى وً عى الٍ  عيقىدً الٍ كى   اؿً كى شٍ اأٍلى  ةً َتى ثً كى الٍ  كيرىبً الٍ كى   .31
 اؿً بى ا٠تٍى بً  يطى نً  اءو بى خً  نٍ مً كى   اؿً بى وى الٍ بً  يطى سً  اءو بى كى  نٍ مً كى   .32
 اؿً وى حٍ اأٍلى  فً الً  سى "سىبىا" ُب  دى هٍ عى   اؿً وى حٍ اأٍلى  ةً اعى ظى فى  نٍ مً  ادى عى كى   .33
 اؿً ج  ا الد  هى امً مى إً  نٍ مً  مً لٍ الظ  كى   اؿً حى ػد الٍ اً سى فى  نٍ مً  وهي ني بػى  تٍ حى ضٍ أى   .34
 (2)اؿً سى لٍ الس   وً بً ذٍ عى بً  ره مً هى نػٍ مي   اؿً يى رٍ جً ػالٍ كى   رً هٍ النػ   اءي مى ى كى شى طٍ عى   .35
 اؿً مى ػالٍ  ازي كى ًر  يى ىٍ ةن كى َتى قً فى   اؿً مى الر  كى   وتي قي الٍ ةن كى عى ائً جى   .36
 إب كى ا اأٍلى ىى كدً دي  جي ؾي ُب وٍ حى ػالٍ كى   (1)اؿً ٍٝتى اأٍلى  نى  مً ىتى ةن حى يى ارً عى   .37
 (2)اؿً الض   ي  صً عً  نٍ  مً ىتى حى  ءى الى زٍ عى   اؿً ثى مٍ اأٍلى  بي رً ضٍ مى  مٍ يهً فً  افى كى   دٍ قى   .38

                                                 

 (3/322)مقاييس اللغة .قهر كعال"أم  ةلى وٍ صى  صيغة مبالغة من "صاؿ يصوؿ(1)
الس ٍلسىلي كالس ٍلسىاؿي (، ك"1/445. )مقاييس اللغةكلذلك ٝتيت ا٠تمر جرياال ،الصبغ األٛتر "اؿيى رٍ جً ػالٍ "(2)

 (8/413احملكم) .كقيل البارد ،ا١تاء العذب الس ًلس ُب اٟتلق "ًسلي كالس الى 
،  "ٝتىىلى ك" "ٝتىىلو " تاثياب البالية، ج "اؿٍٝتى اأٍلى "(1)  (29/223 تاج العركس. )ٍخلىقى أى  "ٝتييوالن، كٝتييولىةن "الثػ ٍوبي
 (3/379)مقاييس اللغة .الضاؿ فيها رإذا صا األرض "أىضىالىتً " "،ضىال ة" كاحده ،الس در الربم "الض اؿ  "(2)
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 اؿً كى الن  كى  مً لٍ الظ  ةن بً يى قً شى   (1)اؿً جى ػنٍ اأٍلى  دي حى ا أى يهى فً  في يٍ الس  كى   .39
 اؿً يى تً احٍ  ةى ارى شى ا كى هى ػٍٝتنا لى كى   اؿً يى جٍ ى اأٍلى لى عى  افى كى   دٍ قى  دي عٍ الس  كى   .40
 ؿً الى ظً  نٍ عى كى  ضو ٌتن غى جى  نٍ عى كى   ؿً الى غً  نٍ عى  ارى ثى  دٍ ا قى هى ػبي تػيرٍ كى   .41
 ؿً الى الت  كى  م  الش   ورً خي الص   ٍُتى بػى   ؿً الى الص  كى   ابي سى نٍ ا يػى ىى اؤي مى كى   .42
 اؿً يى  الصً ُب  ابً الغى  وثي يي لي  مٍ ىي كى   اؿً وى  النػ  ُب  ؿً ذٍ بى الٍ  وثي يي غي  مٍ ىي  نٍ مى   .43
 ؿً الى جى ػ الٍ ُب  يقً رً عى الٍ  بً سى حى ػالٍ كى   إب عى الٍ  (2)يمً مً الص   د  عً الٍ  بً سى  الن  ُب   .44
 إب غى الٍ  ميً رً كى الٍ  ر  حي ػالٍ  رً جى حى ػالى كى   ٕب الّل   ةً ا ميٍنًبتى ًك يى ا لى مى   .45
 اؿً عى فً الٍ كى  ر  مي ػالٍ  (3)اظً فى حً ػم الٍ كً ذى   اؿً طى بٍ اأٍلى  ةً جى تً نٍ مي ا ًك يى ا لى مى   .46
 اؿً ثى مٍ اأٍلى كى  اهً بى شٍ اأٍلى  نً عى  تٍ ز  عى   إب وى غى الٍ  ةى عى رى زٍ مى ا ًك يى ا لى مى   .47
 اؿً وى الطً  لً بى الذ   احً مى الر   نى مً   إبوى عى الٍ  ةً تى بً نٍ مي ا ًك يى ا لى مى   .48
 (1)اؿً طى عٍ مً ػالٍ  ةً ادى غى الٍ  لى ثٍ مً  اءى دى رٍ جى   اؿً حى ػمٍ إً  ُب كى  بو دٍ جى  ُب  تً حٍ بى صٍ أى   .49
 (2)اؿً فى تػٍ مً ػالٍ  رً ائً بى الٍ  لى ثٍ مً  اءى شىٍوىى   اؿً مى جى ػالٍ كى  نً سٍ حي ػالٍ  دى عٍ بػى  تً رٍ صً كى   .50
 إب يى الل  كى  اـً ي  ى اأٍلى لى ا عى وٍ حى ضٍ أى   اؿً طى بٍ اأٍلى  بً جى الن   يكً نً بى ا لً مى   .51

                                                 

 " كىو الولد.٧تىٍلٚتع "(1)
 (4/30مقاييس اللغة". )أىٍعدىاده "أم قدمي، كاٞتمع  "حىسىبه ًعدٌّ "يقاؿ:  ،القدمي "اٍلًعد  "(2)
، يقاؿ: "ةيظى فً اٟتٍى "احملافظة على العهد، كاحملاماة على اٟتـر كمنعها من العدك، كاالسم منو  "اظفى حً ػالٍ "(3)

 (4/265هتذيب اللغة) رجل ذك حفيظة.
كا١تًٍعطاؿ  ،ترؾ اٟتلي " كىولط  عى التػى "  من اؿطى عٍ مً ػالٍ " ك"يده غً " امن النساء الناعمة اللينة، كٚتعه "ادىةي الغى "(1)

 (8/155ك 2/99هتذيب اللغة)ال يًت تيكثر التعطٌل.  ء ىيامن الن سى 
 (14/202هتذيب اللغة) ميٍنتًنىةي الر يح.ػ ليست ٔتتطيبة، كىي اليتال" ا١ترأة الت ًفلىةي ك" "ًمتفاؿ"الػ(2)
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 (1)اؿً فى غٍ  اأٍلى ُب  دً جٍ مى ػٍسًم الٍ كى  دى عٍ بػى كى   ؿً الى الض  كى  يوً  الت  ل ُب دى هي ػالٍ  دى عٍ بػى   .52
 اؿً يى جٍ ى اأٍلى لى عى  مىد تٍ  ةن ارى ضى حى   إب وى خى ػالٍ  رً صي عٍ  اأٍلى ا ُب نى لى  ًشدت    .53
 إب وى غى ا الٍ اريىى خيل دىٍت آثى كى   إب ا حى ىى الي حي ػبً  ز  عً  اؽي رًكى   .54
 اؿً ث  مى ػالٍ كى  (2)نتى  فٍ مي ػالٍ  عي ائً دى بى   اؿً مى الر  كى  بً تٍ كي  الٍ ُب  فه ائً حى صى   .55
 اؿً حى ػ الٍ ا ُب هى ػاتي آيى  ؿٍ زى تػى  مٍ ػلى كى   اؿً ثى ى مً لى ا عى يهى شً نٍ مي  رً جٍ ػيى  مٍ ػلى   .56
ةي لى قٍ عي كى   اؿً يى خى ػالٍ  ةي نى تػٍ فً ى كى هى النػ   ري حٍ سً   .57

 اؿً بى الٍ  لي غٍ شي كى  لً قٍ عى الٍ  (3)
 اؿً ذى نٍ اأٍلى كى  س اؽً في ةي الٍ بى صٍ عي كى   اؿً سى نٍ اأٍلى  ةي الى ثى حي  تٍ تى  أى ىتى حى   .58
 (4)اؿً بى نٍ تً  قو ائً مى  ي  ل عً كي   نٍ مً   اؿً حى الٍػمً كى  ي  غى الٍ ا كى نى خى ػالٍ  طي ىٍ رى   .59
 إب بى  يػي الى  هللً  به ارً حى ػمي   اؿً بى الٍ بً  وً صً خٍ  شى الى وٍ لى  رً جٍ ػيى  مٍ ػلى   .60
 (1)اؿً سبى ال  كى  وفً ني ثػٍ عي الٍ  حي بى قٍ تػى سٍ مي   اؿً بى رٍ الس  كى  ارً زى اإٍلً  ري ذى قٍ تػى سٍ مي   .61
 (2)اؿً غى بً الٍ كى  رً مٍ حي ػالٍ  يعً جً رى  نٍ مً  كٍ أى   اؿً حى كٍ اأٍلى  نى مً  يغى ا صً مى ػن  أى كى   .62

                                                 

 (5/1783)الصحاح  كدابة غيٍفله: ال ًٝتىةى عليها. ،: ال علمى هبا كال أثرأرضه غيٍفله  "،غيٍفلج " "أغفاؿ"(1)
الضعيف.  " كىو ٟتن ألف معناهمتىفن ن، كالناس يقولوف: "أخذ من كٌل فن   "افنتٌ " يقاؿ: "ميٍفنتىه "الػ(2)
 (50ص:  خَت الكالـ ُب التقصي عن أغالط العواـ، 1/464تصحيح التصحيف كٖترير التحريف)
 بو. قيدأم يي ل بو قى عٍ مىا يػي " ةي لى قٍ عي "ال(3)
ر و األم كطلبالكيد  "اؿي ا١تًحى (. ك"6/2332" )الصحاحخىنًي ةه "ككلمة  "خىنو "ككالـ ، الفيحشي  "٠تىنا"ا(4)

 (14/201(. ك"ا١تائق" األٛتق. "التًٍنبىاؿ" القصَت. )هتذيب اللغة3/375)احملكمباٟتيل. 
 ن شعرىا.م ىو طو٢تا كما ٖتتها الل ٍحيىة "عيثٍػنيوفي (. ك"3/162" القميص )مقاييس اللغةاؿبى رٍ الس  "(1)
 (5/1724. )الصحاحالشارب "السىبػىلىة" " جاؿبى السً (. ك "4/230)
 (80" ج ٛتار، بسكوف ا١تيم كضمها.  )٥تتار الصحاح ص:رٛتيٍ "(2)
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 (1)اؿً ذى قى الٍ بً  بً كً نٍ مى ػالٍ  لي صً ت  مى   اؿً يى تً ك اخٍ ذي  ةً دى لٍ جً ػالٍ  ري مً يٍ سى أي   .63
 اؿً حى ػبً  وً ى بً ضى رٍ  يػى الى  لي هٍ جى ػالٍ فى   اؿً ه  جي ػالٍ  نى مً  وي دت  دى عى  فٍ إً كى   .64
 اؿً عى النػ  بً  ارى رى حٍ اأٍلى  تً اسى دى كى   إب عى لثػ  كا دً رٍ القً  اثى يى عً  تٍ اثى عى   .65
 اؿً وى حٍ اأٍلى كى  ارً شى بٍ اأٍلى كى  ضً رٍ عً الٍ كى   اؿً مى ػ الٍ ا ُب ىى اءى وى ىٍ أى  تٍ مى ك  حى كى   .66
 ؟اؿً ذ  خي ػالٍ  نى مً  رى صٍ نىٍطليبي الن  كى   اؿً ذ  عي الٍ  نى مً  ؿى دٍ عى ي الٍ جً ػأىنػىٍرتى   .67

 

 []مشطور البسيط(2)إلى األستاذ صالح األشتر
 

 رٍ ػػػػػػػػتى شٍ اأٍلى  حي ػالً ا صى يى   رٍ ػػػػػػػػى تبٍ اأٍلى  كى ني ائً شى   .1
 رٍ تػى شٍ الن  كى   تى ػػػػػػػنٍ أى ػػػػػػػفى   مو حٍ ػلى  نٍ مً  افى كى   فٍ إً   .2
 (1)رٍ تػى شٍ ي شى خً أى  مى ظٍ نى   لارى ػػػػػػػػجى  دٍ قى  ؾى ري ثػٍ نػى   .3
 رٍ تػى شٍ  تى الى فىًبٍع كى   اطه ػػػػػػػػقى سٍ أى  اسي ػػػػػػػػالن    .4
 (2)رٍ ػػػػػػػػتى خٍ أى  وي عى رٍ ػػػػػػػػػػػفى كى   اره ػ ػػػػتػػػػخى  لي ػػػػػػػػػػصٍ اأٍلى كى   .5

                                                 

 .مؤخر الرأس" اؿذى قى الٍ "(1)
 .4/411آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(2)
علي بن عبد اهلل ، كىو " أم نظم الششًتم، كما يقاؿ: أخو العرب أم العريبرٍ تػى شٍ ي شى خً أى  مى ظٍ نى  (1)

تلميذ ابن سبعُت، كناظم ي، شاعر صوَب أندلس،  (ىػ 668 -ىػ  600)النمَتم أبو اٟتسن الششًتم 
 :، كيينسب إليو القوؿ بوحدة الوجود، كلو ُب ذلك أشعار. )ينظربعض ا١توشحات باللغة العربية الدارجة

 (4/498اٞتواب الصحيح، 2/294ديواف الششًتم، ٣تموع الفتاكل
 (7/130هتذيب اللغة) أىٍسوىأي الغىدر. "ا٠تىتػٍري "كىيػيقىاؿ: ، اٍلغىٌدار "اري ا٠تىت  "(2)
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 (1)رٍ ػػػػػػػػتى ىٍ أى  وي لي ػػػػػػػػىٍ أى كى   رو ػػػػػػػػتٍ ىً ك ذي  ري ىٍ الد  كى   .6
 رٍ ػػػػػػػػتى خٍ ػتى  الى كى  مٍ ػػػػػػػػم  عى   اػػػػػػكنن دي  مي ػػػػػػهي ػػػػػػػػل  ػػػػػػكي   .7
 رٍ تػى فٍ تػى  كٍ أى  ص   الن  ُب   ايى ػػػػػػػػعٍ تػى  فٍ أى  اؾى ي  إً   .8
 رٍ ػػػػػػػػتى سٍ ا أى هى نػي ػػػػػػػطٍ بى فػى   ضي رٍ اأٍلى  تً اقى ضى  فٍ إً   .9

 (2)رٍ تػي سٍ  تي ُب  مً جٍ عي الٍ كى   رو ػػػػػػػػصٍ  مً ُب  بي رٍ عي الٍ كى   .10
 (3)رٍ ػػػػػػػػتى خٍ دى  مٍ هي تػي ػػػػػػػػنٍ بً كى   فٌّ زى  مي ػػػػػػػػاىي ثى ػػػػػػػػنٍ أي   .11
 رٍ ػػػػػػػػتى فػٍ أى  مٍ هي بػي ػػػػػػػػلٍ قػى كى   ره وٍ ػػػػػػػػجى  مٍ هي ػػػػػػػػمي وٍ يػى كى   .12
 رٍ تػى فػٍ دى  مٍ هي تػي يٍ بػى كى   لٌّ ػػػػػػػػكى   مٍ هي ػػػػػػػػسي مٍ أى كى   .13
 رٍ ػػػػػػػػتى فػٍ ا دى هى م  ػػػػػػػػضى  امى   ره ػػػػػػػػثٍ كي   مٍ هي ػػػػػػػػآتي وٍ سى   .14
 رٍ تػى كٍ أى  فٍ إً  ٍبوي ذ  كى   عو فٍ  شى ُب  افى مى  نٍ مى   .15
 رٍ ػػػػػػػػت  كى  وي سى وٍ ػػػػػػػػقى كى   ىضى مٍ أى  وي ػػػػػػػػمى اسى حي   .16
 رٍ ػػػػػػػػت  قػى  هً رً ػػػػػػػػيٍ خى  نٍ عى   ىطى ػػػػػػػػعٍ أى  هً ر   شى ُب   .17
 رٍ ػػػػػػػػػػتي ػػػػػػػػسٍ ا يى نى ػػػػػػػػب  رى كى   اؿي حى ػػػالٍ  تً اءى سى  دٍ قى   .18

 
 

                                                 

 (2/850الصحاح) ب كالداىية.العىجى  كأيضابالكسر: السىقىط من الكالـ.  "ا٢تًتػٍري "(1)
. الفارسببالد مدينة  "ًتي تيسٍ "(2)   كىي تابعة إليراف اليـو
 اف معٌت األكٔب "أنثى" كالثانية "بنت"." كلمتاف فارسيترٍ تػى خٍ دى "، "فزى "(3)
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 [اجملتث](1)عبد العزيز العلي المطوع
ـى قى مى ػالٍ  تى لٍ نً   ايى لً عى الٍ  يزً زً عى دى الٍ بٍ عى   .1  اي  لً عى الٍ  ا
 اي  لً مى  وي نٍ مً  تى حٍ بى صٍ أى   ُته مً ػثى  زه نػٍ كى   يني الد  فى   .2
 اي  لً وى الٍ كى  وي ي  مً ػػسٍ كى   ودنال  جي هى نػٍ يػى  ف  كى الٍ كى   .3
 اي  لً  كى الن طٍ مى  قى لٍ يػى  مٍ ػلى   رنايػٍ خى  ؾى دى نٍ جي عً رٍ يػى  نٍ مى   .4
 اي  لً وى َتى الٍ صً تى الن  نٍ كي   (2)به رٍ سً  ق  حى لٍ لً  يعى رً  فٍ إً   .5
 اي  لً جى  يه لً و جى لي تػٍ يػى   مه هٍ فػى كى  له قٍ عى كى  مه أٍ رى   .6
 اي  ػػػػػػػػػػػػلً ػػػػػػػػػػػػبى ننا كى ازٍ ػػػػػػػػػػػػمى كى   سنابٍ عى  اهللي  ري شي نٍ يػى  وٍ لى   .7
 اي  ػػػػػػػػػػػػلً ػػػػػػػػػػػػحي  كى يٍ عى بػي صٍ أًلي   مٍ ىي الى حي  تى غٍ صي  ؾى وٍ فى لٍ أى   .8
 اي  لً فى وٍ ا النػ  ىى ارى خى ػػػػػػػػػػفى   شه يٍ رى قػي  كى تٍ ثػى رى كٍ أى  دٍ قى   .9

 اي  ػػػػػبً ػػػشى ػػػػػػػػػػهٍ ػػػػػػػػػػا الن  ىى اءى وى لً   مه ػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػمً ػػػػػػػػػػػتى  كى تٍ دى ل  قػى كى   .10
 اي  ػػػػػػػػػػلً زى الن أى ػػػػػػػػػػث  ؤى ػػػػػػػػػػمي   ضناحٍ ػمى  ةً كبى ري عي الٍ  ثى رٍ إً   .11
 اي  ػػػػػػػػػػلً ػػػػػػػػػػائً كى  وي ػػػػػػػػػػٍزتى ػػػػػػػػػػحي كى   ينارً ػػػػػػضى ػػػػػػػػػػمي  وي ػػػػػػػػػػتى ػػػػػػػػػػيٍ وى ػػػػػػػػػػحى   .12
 اي  ػػػػػػػػػػلً خى  وي نٍ ت  مً ا بً ػػػػػػػػػػمى   مٌّ ػػػػػػػػػػيى ىى ػالً عى ػػػػػػػػػػمى ػالٍ  ف  إى   .13

                                                 

 .4/414آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
(، كاف من الرجاؿ ـ1996/ىػ1416 -ـ 1910/ىػ1328الكوييت ) علي المطوعالعبد العزيز 

" دكلة القرآفا١تشهورين بالرب كاإلحساف كاإلنفاؽ ُب كجوه ا٠تَت، كقد أثٌت عليو اإلبراىيمي ُب مقاؿ: "
 (4/226)اآلثار

النفس،  بكسر السُت "الس ٍربي . ك"إذا فزع "ييراع"فالف  "رًيع" بالبناء للمفعوؿ أم "فىزًعى" يقاؿ: "رًيعى "(2)
 (12/287ك 3/114. )هتذيب اللغةفالف آمن ُب ًسٍربًو، أم: ُب نفسويقاؿ: 
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 ]٣تزكء الرجز[(1)جمعية
 

 افً مى ػياإٍلً  ةً و  قي بً   تٍ اعى دى تى  ةه ي  عً مٍ ػجى   .1
 اين كحى ا الر  هى يً دٍ ىى  نٍ مً   تٍ اعى ضى ا أى مى  د  رى لً   .2
 افً طى يٍ الش   بي ائً صى عى   تٍ اعى شى ا أى مى  ـً دٍ ىى كى   .3
 افً تى هٍ بػي الٍ كى  كً فٍ اإٍلً بً   تٍ اعى ذى ا أى مى  ف  كى كى   .4
 آفً رٍ قي الٍ  ةى ايى دى ىً   تٍ اعى طى ا اسٍ ا مى نى ي لى يً حٍ ػتي   .5
 افً يى غٍ الط   بي ائً تى كى   تٍ اعى تى ارٍ كى  تٍ رى بػى دٍ أى  دٍ قى   .6
 افً ىى رٍ بػي الٍ  في ائً وى طى   تٍ اعى صى انٍ كى  تٍ لى بػى قػٍ أى كى   .7
 افً وى ضٍ الر   فً حى ػتي  نٍ مً   تٍ اعى تى ا ابػٍ ا مى فػىٍليػىٍهًنهى   .8
 افً ثى كٍ ى اأٍلى لى عى  تٍ امى حى   تٍ اعى جى  وؿي قي عي الٍ ذىا إً   .9

 اين ثى  ينو دً بً  تٍ امى ىى   تٍ اعى اٍلتى  وسي في النػ   كً أى   .10
 اين فى الٍ ا بً بىاًقيػىهى   تٍ اعى بى  ذٍ إً  تٍ رى سً خى كى   .11
 افً يى حٍ اأٍلى  رً ائً  سى ُب   ااىى سى نٍ  يػى الى  بي لٍ قى الٍ   .12
 افً سى الل   ةى يفى ظً كى   ااىى رى كٍ ذً  ؿٍ زى تػى  مٍ ػلى كى   .13
 (1)افً وى يػٍ  كى ٔبى ى إً قى رٍ تػى   ااىى سى عى  كٍ أى  ل  عى لى   .14
 افً طى لٍ الس  كى  اؿً مى ػ الٍ ُب   ااىى ػػػػػػػػػػػنى ػػػػػػػمي  ةن ػػػػػػػػػػػػغى الً بى   .15

                                                 

 .4/407آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
لساف تو، إال أنو صرفو ىنا للوزف. )لعجم ٦تنوع من الصرؼكىو ُب األصل  " ىو كوكب زحل،افوى يػٍ كى "(1)

 (13/371العرب
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 ]الرجز[ (1)الطائرة
 

 يػالً كى   مه ػيرً غى  -عي دٍ ٍف يى إً - ؽي وٍ الش  كى   اؿً حى رٍ  التػ  ٔبى إً  ؽي وٍ الش   يى ػػا بً عى دى   .1
 اؿً هى صٍ الت   ةى م  ػجى  تي يٍ طى تى  امٍ ىت  حى   إٓب كى  (2)يػتً ل  طى  عٍ د  كى أي  مٍ لى فػى   .2
 اؿً ثى  مً ُب  رى يػٍ الط  كى  تٍ عى مى تى اجٍ كى   اؿً وى نػٍ ى مً لى عى  تٍ يغى صً  ةه يمى هً ػبى   .3
 اؿً هى مٍ اإٍلً كى  ثً يٍ الر  ي بً ضً تى قٍ  تػى الى   اؿً جى عٍ اإٍلً كى  اعً رى سٍ اإٍلً بً  يني دً تى   .4
 اؿً عى شٍ اإٍلً كى  اؽً رى حٍ ى اإٍلً لى ا عى يى حٍ ػتى   إب بى  تػي الى كى  اري ا الن  هى امي عى طى   .5
 اؿً صى اآٍل كى  ارً كى بٍ اإٍلً كى  لً يٍ الل  بً   اؿً حى الر   ةى كدى دي شٍ ا مى ٢تىى  بٍ جى اعٍ فى   .6
 اؿً صى كٍ اأٍلى كى  عً الى ضٍ اأٍلى  ةي يقى ثً كى   اؿً حى ػمٍ اإٍلً كى  بً صٍ خً ػ الٍ ُب  ةه ينى مً ػسى   .7
 اؿً كى شٍ اأٍلى  بى ائً رى غى  تٍ عى مى ػجى  دٍ قى   ؿً الى  كى الى كى  نو يٍ أى  نٍ تىٍشكي مً  مٍ ػلى   .8
 اؿً حى كٍ اأٍلى كى  رً ضٍ خي ػالٍ  ابً عى الش  بً كى   اؿً بى جً ػالٍ بً  أي زى هٍ ػتى  ةي ارى ي  طى   .9

 اؿً مى ى الر  لى عى  ط  قى  تٍ ئى طً ا كى مى   ؿً الى الت  كى  رٍبً غي  الٍ ايب كى الر  بً كى   .10
 (1)اؿً الر   يفى فً زى  تٍ ف  زى  تٍ كى ر  حى  فٍ إً   اؿً زى نػٍ اإٍلً كى  عً فٍ الر   رً دٍ قى  بً ال  إً   .11
 (2)ؿً  اآٍل ُب  ةه ينى فً ا سى هى ػن  أى كى   اؿً بى ئػٍ الر  كى   و  جى ػ الٍ ُب  تٍ رى أى زى كى   .12

                                                 

 .4/407آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي(1)
 (1026"الط لىة" الزكجة. )القاموس(2)
(. 9/136لساف العرب. )عاـنسرعة ا١تشي مع تقارب خطو كسكوف، كقيل: ىو أكؿ عدك ال "زىفيف"ال(1)
 (4/1703". )الصحاحفالى ئٍ رً "ك "اؿئى رً "، كاٞتمع "ةلى أٍ رى "كلد النعاـ، كاألنثى  "الرىٍأؿي "
تاج . )خاص ٔتا ُب أكؿ النهار كأنو يرفع الشخوص" لو عدة معاف، كلعل ا١تراد ىنا السراب، كىو ؿاآٍل "(2)

 (28/34العركس
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 اؿً دى جً ػالٍ  نً عى  تٍ ل  جى  ةه رى صى بٍ مى   اؿً حى  ل  كي بً  مً لٍ عً الٍ  ةي آيى كى   .13
 اؿً صى الوً  ةً اعى سى  رً مٍ عي  لً ثٍ  مً ُب   اؿً يى مٍ اأٍلى  نى مً  فى لٍ اأٍلى  عي طى قٍ تػى كى   .14
 اؿً نى مى ػالٍ  ةي يبى رً ا قى هى نػى سٍ ا حي يى   (1)اؿً قى رٍ اأٍلى كى  دً خٍ وى الٍ  بً الى  ٍَتً الط  بً   .15
 ؿً الى خٍ اإٍلً كى  ضً قٍ النػ  بً  تٍ يى لً بي  فٍ أى   اؿً جى اآٍل  ةى يى نً دٍ مي  نٍ كي تى  مٍ ػلى  وٍ لى   .16
 اؿً مى جى ػالٍ  ةي لى كٍ دى  تٍ الى دى  دي عٍ ا سى يى   آؿً كى  ز  ى عً لى  عى ال  إً  دٍ مً تى عٍ تػى  مٍ ػلى   .17
 اؿً ذ  عي الٍ  ةً مى الى مى  نٍ مً  شى خٍ ػ تى الى   اؿً مى تً اشٍ بً  تى ئٍ ا شً ا مى ذى إً  دٍ عى اسٍ فى   .18
 ؿً الى جى ػالٍ  ةً مى لٍ كً ا بً هى ػتي ذٍ و  عى   اؿً ثى مٍ  اأٍلى ُب  ؾى ري كٍ ل ذً رى ا جى مى ػبً   .19
 اؿً وى الط   وً عً بٍ سى  ى ُب تى ا أى مى كى   اؿً فى نػٍ اأٍلى بً كى  يمً امً وى حى ػالٍ بً كى   .20
ا بػى جٍ ػنى  ـ  ؤي نػى   .21  إب وى حى ػالٍ  مً كي اأٍلي  كى ىبى الر   اتى ذى   اؿً جى مى ػالٍ  ةى زى رٍ دن
 اؿً يى خى ػالٍ  ةى نى تػٍ فً ى كى هى النػ   رى حٍ سً   ٕب الّل  كى   اءً بى صٍ حى ػالٍ كى  ورً الن  بً   .22
 اؿً ثى مٍ اأٍلى  دً ارً وى ى شى مى ػتى رٍ مي كى   إب غى الٍ  ُتً صً الر   رً عٍ الش   ثى عى بػٍ مى كى   .23
 اؿً ثى مٍ اأٍلى كى  ر  حي ػالٍ  افً يى بػى ى الٍ لى جٍ ػمى   اؿً طى بٍ اأٍلى كى  ادً جى ػمٍ اأٍلى  تى بى نٍ مى كى   .24
 اؿً فى طٍ اأٍلى بً  اءى سى الن   قى حى ػلٍ أى كى   اؿً يى قػٍ اأٍلى كى  وؾً لي مي ػى الٍ لى عى  اضى فى   .25
 (1)اؿً جى ػالٍ ا كى هى ػالً جى  ٍُتى بػى  اؿى جى فى   اؿً سى لٍ الس   هً َتً مً ػنى  نٍ مً  ارى فى كى   .26

                                                 

 (9/83ك 7/212يب اللغةهتذ) سرعة سَت اإلبل. "اؿقى رٍ اإلً ك" : سعة ا٠تطو ُب ا١تشي."دخٍ الوى "(1)
 15/157 هتذيب اللغة) نواحي البئر من أسفلها إٔب أعالىا. "اؿاٞتى " ا١تاء العذب." مَتالن  "(1)
 (11/129ك
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 اؿً جى  الر  ُب  ادً حى اآٍل  دى احً كى كى   اؿً مى اآٍل  ةى بى عٍ ودنا كى عي ا سى نى رٍ زي   .27
ؿػالٍ كي  ادً ص  قي الٍ  دى رً وٍ مى كى   .28  (1)اؿً ز  النػ  كى  النػ ز اعً  رى دى صٍ مى كى   حال 
 اؿً مى عٍ اأٍلى  حً ػالً صى ى التػ قىى كى لى عى   اؿً مى كى الٍ كى  يدً حً وٍ التػ   عى مى  ب  شى   .29
 اؿً جى ر  البً كى  لً قٍ عى الٍ كى  مً لٍ عً الٍ بً   اؿً صى كٍ اأٍلى  ةي كدى دي شٍ مى  ةه كى لى مٍ ػمى   .30
 اؿً م  عي الٍ بً  اؼً رى طٍ اأٍلى  ةي وكى بي حٍ ػمى   اؿً بى شٍ اأٍلى بً  اتً ابى غى الٍ  ةي ي  مً حٍ ػمى   .31
 (2)اؿً كى أي  نٍ مً  فً يٍ الس  بً  ةه كدى دي حٍ ػمى   اؿً وى طٍ اأٍلى كى  ادً عى بػٍ اأٍلى  ةي كنى زي وٍ مى   .32
 اؿً بى قػٍ اإٍلً كى  دً عٍ الس  بً  ةه وفى في حٍ ػمى   إب وى عى الٍ كى  اـً الش   كدً دي  حي ٔبى إً   .33

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 

النهاية ُب غريب ) أم بعد كغاب. ،، كىو الغريب الذم نزع عن أىلو كعشَتتو"يعزً نى "ك "عاًز نى " ج "النػ ز اع"(1)
 " ج "نازؿ" ك"نزيل" كىو الضيف.ؿاز  النػ  "ك(، 5/41اٟتديث كاألثر

 (1/274. )معجم البلدافبالفتح: جزيرة ٭تيط هبا البحر بناحية البحرينك بالضم " أيكاؿ"(2)
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 لثالثةرواية ا
ًذًه  ث ةِ " -أىٍكرىمىكى الل وي -ىى ل ز وم  م ا ال  "، كىًىيى أيٍرجيوزىةه أىٍكثػىريىىا "ِرو اي ة  الثَّال 

الىةى ثىال (1)"ي  ْلز م   ًة، الى ييٍدفػىعيوفى عىٍن فىٍضلو كىال٘تيىث لي حى  أىدىبو كىال ثىةو ًمنى اأٍلىسىاًتذى
ًة اإٍلًٍصالكىمىا ًفيًهٍم ًإال  بىًعيدي اأٍلى  ،ذىكىاءو  اًف ثىًر ُب اٟتٍىرىكى ًحي ًة، كىاًسعي ا٠تيطىى ُب مىٍيدى
كىكىافى ٢تىيٍم شىٍيخه يػيقىارًضيونىوي ، الن اًشئىًة كىتػىٍربًي ًتهىا تػىٍعًليمً 

ًبر ا ًبرب ، كىتىٍكرًمىةن بًتىٍكرًمىةو،  (1)
اٍلوىالً  انىٍت ٢تىيٍم ًمٍن نػىٍفًسًو مىٍنزًلىةه خىاص ةه، كىكى ، (2)ًد يىٍأبيوىيٍم كى٭تىٍبيوىيمٍ كىكافى ٢تىيٍم كى

اًعًهٍم بًوً  ـى اٍجًتمى انيوا يػىعيد كفى أىي ا كىًىيى  -يػيعىاًمليهيٍم ًْتىسىًبهىا حىنىاننا كىليٍطفنا كىتػىٍثًقيفنا، كىكى
، ًلمىا ييًفيضيوي عىلىيٍ  ،غيرىرى أىٍعمىارًًىمٍ  -قىًليلىةه  ًهٍم ًمٍن طىراًئًف يػىتىسىب بيوفى ٢تىىا اأٍلىٍسبىابى

اًديًث ن  كىييطىايًبػيهيٍم بًًو ًمٍن بىارًًع ال ،اأٍلىدىًب، كىلىطىاًئًف اٟتًٍٍكمىةً  كىًت، كىميلىًح اأٍلىحى
انيوا ًإذىا اٍختػىلىفيوا ُب شىٍيءو الى ٮتىٍتىًلفوفى ُب  كىاأٍلىفىاًكيًو، كىغىرىاًئًب الل غىًة كىاأٍلىٍخبىاًر، فىكى

ًة ًبًقيمى الٍػمي وىازًيًن كى الٍػمى ُب  تػىٍرًجيًح كىٍزنًوً   .ًتًو ًإٔبى أىبٍػعىًد اٍلغىايىاتً غىاالى

                                                 

، كىو أف تكوف اٟتركؼ اليت قبل السجعفيو زيادة على ، ألف (كيقاؿ لو "اإًلٍعنىات"، كالعىنىت ا١تشقة1)
ال  ٥تصوصا قبل حرؼ الركم، كاٟتاصل أف ا١تؤلف يلتـز ماُب الش عر أف يلتـز حرفا ك الفاصلة حرفا كاحدا، 

، اٞتامع الكبَت ُب صناعة ا١تنظـو من 1/281عليو ليدؿ بو على قوتو كاتساع باعو. )ا١تثل السائر يلزمو
 (265الكالـ كا١تنثور ص:

أف كل كاحد ( من القرض، يقاؿ: فالنا كفالنا يتقارضاف الثناء، إذا أثٌت كل كاحد منهما على صاحبو، كك1)
 (5/72)مقاييس اللغة منهما أقرض صاحبو ثناء كقرض ا١تاؿ.

 (*يٍأبيوىيم: ييعاملهم معاملةى األًب ألبنائو. ٭تىٍبيوىم: ييعطيهم.2)
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نىهٍم كىبػىيػٍنىوي كىبػىٍُتى الن اًس، ًإال  رىساًئلى تػىنػٍفيضي  ٍبي  طىرىؽى الد ٍىري ًْتىاًدثو حىاؿى بػىيػٍ
ا النػ فيو لعىلىٍيها الق ، فىكىافى الظ ن  (1)ن  سي كاٍلعىوىاًطفي مىا ٕتيً وبي مىا تيًكن ، كىتيوًدعيهى

ثىًة، أىنػ هيٍم ٬تيىل وفى  ا  (2)بًالث الى اًر، كىيىسٍ الٍػمً ُب ىىذى يعى الن اًس ًفيوً ٍضمى كىلىًكنػ هيٍم ، ًبقيوفى ٚتًى
أىنػ هيٍم التػ رىابى بىدىالن ًمٍن ذىًلكى نى  سيوهي، كىكى

ٍبلى ااًلت صىاًؿ اٍلًكتىايب بًوً  (3)  دىس وهي، كىقىطىعيوا حى
، فىأىٍلقىى الش ٍيطىافي عىلىى ًلسىاًف الش ٍيًخ، أىٍك أىٍلقىى ىيوى عىلىى ًلسىاًف الش ٍيطىاًف (1)اٍلبت ةى 

ًذًه اأٍليٍرجيوزىةى الط وًيلىةى، كى٨تىىلى  ثىًة مىا يىٍستىًحق وي ًمٍن فيصيوؿو   (2)ىى كيل  كىاًحدو ًمنى الث الى
، يػىتى كىمىعىافو ُب  ًذًه الز ل ًة ال يًت  جاذىبيوفى صيوىًر ٣تىىاًلسى ًفيهىا أىٍطرىاؼى اٟتٍىًديًث عىٍن ىى

يبه  ـه،  ،اٍرتىكىبيوىىا، فػىرىادٌّ كىمىٍرديكده عىلىٍيًو، كىسىاًئله كى٣تًي اًد كىىىاًجمه كىدىاًفعه، كىبىافو كىىى
، فػىتىتػىوىا اًديًث مينىاسىبىاته كىأىٍشبىاهي مينىاسىبىاتو ا أىٍغرىاضه ُب كىتػىنػٍعىًقدي ًمنى اأٍلىحى لىدي ًمٍن بػىٍيًنهى

بىايىا اأٍلىنٍػفيًس كىالط بىاًئًع، كىقىٍد أىٍلبىسى الش ٍيخي كيل  كىاًحدو  ،ُبى النػ ٍقدً  اأٍلىدىًب، كىمىنىاحو  كىخى
، كىسىلىكى بًًو مىٍسلىكنا خىاص ا ٓبىٍ ٭تىً  ثىًة لىبيوسنا خىاصنا ُب كيل  مىا ٨تىىلىوي ًمٍن قىوؿو ٍد ًمنى الث الى

 عىٍنوي عىلىى طيوًؿ الر كىايىًة.

                                                 

فى.1) ن : ٗتي  (*تيًكن : تسًت. ٕتًي
اين: ( ٬تلوف: يسبقوف، كقد جعلوا للخيل ْتسب سبقهم ُب ا١تضمار أٝتاء؛ فاألكؿ: الٍػميجىل ي، كالث2)

الٍػميصىل ي، كالثالث: الٍػميسىل ي، كىالرابع: الت إب، كا٠تامس: اٟتىًظي ، كالسادس: الٍػميؤم لي، كالسابع: الٍػميٍرتاحي، 
. )لساف العرب ، كالتاسع: الل ًطيمي، كالعاشر: الس كىٍيتي  (2/123كالثامن: العاًطفي

 ب دس وه.( منصوب بنزع ا٠تافض، كالتقدير: كأهنم ُب الًتا3)
" القطع "كالبىت ة" منو، 1)  (1/170تستعمل ُب كل أمر ٯتضى كال يرجع فيو. )مقاييس اللغةك ("البىت 
 (*٨تىل: أعطى. 2)
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انىًت اٍلوىٍحشىةي   ًذًه الر كىايىةى، كىٗتىىي لى مىعىانًيػىهىا ُب أىٍكقىاتو ميتىضىارًبةو، كى نىظىمى الش ٍيخي ىى
ب ةن الٍػمى كى   .لًلت ٍسًليىةً  ٍنًس كىأىدىاةن لًٍلوىٍحشىًة، كى٣تىٍلىبىةن ًلأٍلي  (1)لىلي أىٍلزىـى ًصفىاهًتىا، فىجىعىلىهىا ًمذى

ثىةي ىيٍم:   الث الى
ٍنًطينىةى  ،الس ًعيدي ٍبني حىاًفظو  :الش ٍيخي  ًة التػ ٍربًي ًة كىالتػ ٍعًليًم اٟتير ًة ًبقىسى ، ميًديري مىٍدرىسى

ِلي"كى٤تيىم دي ٍبني اٍلعىاًبًد ، "اْلج نَّانِ "كىاأٍليٍستىاذىاًف: عىٍبدي اٟتٍىًفيًظ  اًف هًبىا، عىل مى الٍػمي  "الج الَّ
ا الر كىايىةي أىن وي الى سىبىبى ،  ٍم ىيوى ميؤىل في الر كىايىةً كىشىٍيخيهي  انىًت اٍلًفٍكرىةي ال يًت بيًنيىٍت عىلىيػٍهى كى

ثىًة كىجىفىاًئًهٍم لًلش ٍيًخ ًإال   ًيًد ال ًذم (1)"اْلف ر ْنك  "اًلٍنًقطىاًع الث الى ، أىٍعٍتى ًقيمىةى طىابىًع اٍلربى
ًذًه الص لىًة، كىىيوى ُب ٤ًتٍنىًتًو ٭تىٍ  ًملي الر سىالىةى إًلىيًو، كىىيوى الى يىٍطمىعي ًمنػٍهيٍم ُبى أىٍكثػىرى ًمٍن ىى

ليغيوي الٍػمى قىو مىاًت الٍػمي قىو يىاًت الر كًحي ًة ًمٍنوي ًإٔبى الٍػمي ال يًت ىيوى هًبىا أىٍحوىجي إٔبى  اد ي ًة، كىكىافى يػىبػٍ
كىىيٍم ًْتيٍكًم كىًظيفىًتًهٍم  -كىىيوى أىنػ هيٍم ييٍكًثريكفى ُب ٣تىىاًلًسًهمٍ  ،يػىٍعتىًقديهي ًفيًهمٍ  عىنػٍهيٍم مىا

ًة ًمٍنوي يىٍأٌب اٟتٍىًديثى عىٍنوي كىالش ٍوؽى إًلىٍيًو، كىيىًضيقيوفى ذىٍرعنا بًالر سىالى  -٣تيٍتىًمعيوفى دىاًئمنا
ثي ، لًغىٍَتًًىمٍ  ثػىتػٍهيٍم أىنٍػفيسيهيٍم، ٚتىىدىًت كىلىًكنػ هيٍم ًإذىا حيد  وا بًاٍلًكتىابىًة إًلىٍيًو، أىٍك حىد 

ـي، كىجىف  الر يقي، كىانٍػتىصىبى خىيىاؿي اٍلفىرىٍنًك الل ًعًُت، فػىقىًضى  ،اٍلعىوىاًطفي  كىجىف ًت اأٍلىٍقالى
زيىيٍم ضىمىائًريىيٍم، عىًلى كيل  شىٍيءو، كىالى شىك  ُب أىنػ هيٍم يػىتىأىل ميوفى تىأىل منا نػىٍفسى  انًي ا، كىٗتًى

.  كىلىًكٍن شىبىحي اٍلفىرىٍنًك ٯتىٍسىحي كيل  ذىًلكى مىٍسحىةى الس ليو 
                                                 

("ًمذىب ة" اسم آلة على كزف "ًمٍفعىلىة" كىي ما ييذىب  هبا الذباب، أم ييطرد، فشبو ىنا الوحشة بالذباب، 1)
 عنو الوحشة كما تطرد ا١تذبة الذباب.كا١تقصود أف ىذه الركاية تىٍطريد 

" عملة فرنسا القدٯتة، ككانت اٞتزائر إذ ذاؾ مستعمرة فرنسية.1)  ("اٍلفىرىٍنكي
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ًلي ةي الس رٍبً  ، فىالى تػيٍعًطي عىمى ثىًة كىاًتبه ًعٍندى ااٍليصيولًي ُتى  (1)كيل  كىاًحدو ًمنى الث الى
ا اٞتٍىفىاءً  ا اٞتٍىفىاًؼ، كىًىيى  ًإال  ًعل ةن كىاًحدىةن ٢ًتىذى فػىيىكيوفي  ،، كىيىطيوؿي اأٍلىمىدي "اْلف ر ْنك  "كىىىذى

ا اٍلعىاًر كىقػيٍبًح أىثىرًهً أىك ؿى مىٍن ٭تيً  قى الٍػمي ىيوى  س  بًليصيوًؽ ىىذى ، كىيػىرىل أىف  اٍلعىارى ٟتًى ًديري
، فػىيىًجبي أىٍف يػىٍغًسليوهي ميٍشًتىًكًُتى، كى  ثىةى ميٍشًتىًًكُتى انيوا كىمىا زىاليوا ٬تىٍمىعيوفى الث الى ثىةى كى أىف  الث الى

بػىٍُتى أىٍمريًن: حيب  الش ٍيًخ، كىحيب  اٍلفىرىٍنًك، فػىٍليىٍجتىًمعيوا لًيػيرىج حيوا أىحىدى اٟتٍيبػ ٍُتً عىلىى 
، ا الش ٍأًف ا٠ٍتىًطَتً ُب ىىذى  فىاكىضىةً الٍػمي كىيىٍكتيبي اٍسًتٍدعىاءن ًإٔبى رىًفيقىٍيًو لًٍلحيضيوًر كى  ،اآٍلخىرً 

دىارًي ُتى  ا ااًلٍسًتٍدعىاًء ٥تىىاًيلي ًمٍن تػىنىط ًع اإٍلً افىًة  ،ًديرًينى الٍػمي كىغىٍطرىسىًة  ،كىُب ىىذى كىسىخى
، ًإال  تػىٍهوًيالن  ًإٔبى الر ًفيقىٍُتً ٣تيٍمىالن  كىيىًصلي ااًلٍسًتٍدعىاءي  ،عىل ًمُتى الٍػمي  الى بػىيىافى ًفيًو لًغىرىضو

ا اٞتٍىٍمًع شىرنا سىيىٍذىىبي ًبفىرىٍنكو ًمٍن كيل   أى٢ٍتىمىهيمىا ًسر  اٍلفىرىٍنكً فى  ،كىتىٍطوًيالن  أىف  ُب ىىذى
كىاًحدو، أىٍك بًأىبٍػعىاًضًو كىأىٍجزىائًًو، كىىيٍم ٭تىٍفىظيوفى ًمٍن تػىفىارًيًق اأٍلىدىًب قػىٍوؿى اأٍلىٍعرىايب 

ٍرىىمي عيشيري ا"اًلبٍػنىًتًو:  ائىةي عيشيري اأٍلىٍلًف، الٍػمً ائىًة، كى الٍػمً ٍلعىشىرىًة، كىاٍلعىٍشرىةي عيشيري الد 
ايًًد  ، كىًلذىًلكى تػىرىا٫تيىا عىلىى طيوًؿ الر كىايىًة حىًذرىٍينً (1)"كىاأٍلىٍلفي عيشيري ًديىًتكً  يىًقظىٍُتً ًلمىكى

                                                 

بطاؿ ما ليس صاٟتا للتعليل إيكوف ْتصر أكصاؼ احملل ٍب ب (السرب: االختبار، كىو عند أىل األصوؿ1)
فيقاؿ ىنا مثال: إهنم ، (307ؿ الفقو ص:)مذكرة ُب أصو  بطريق من طرؽ اإلبطاؿ فيتعُت الوصف الباقي.

ه إما ألهنم ال ٭تسنوف الكتابة أك ألهنم ال يرغبوف فيها أك...كىذه األكصاؼ كلها باطلة؛ ألهنم و ٓب يكاتب
 يبقى أهنم ال يراسلونو إال ألجل "الفرنك"ف ٭تبونو كيتأ١توف لعدـ مراسلتهم، كىمأساتذة ٭تسنوف الكتابة، 

، البياف كالتبيُت 198تعظاـ األمر اٟتقَت، كقد أكردىا اٟتاحظ)البخالء ص:(ىذه القصة تضرب الس1)
أف رجال سأؿ خىالًدى بنى صىٍفوىافى ككاف ٦تن اشتهر بالبخل، كذلك (، 2/278( كالقإب ُب أماليو )2/141

ع الدرىم ٍب قاؿ: أما ترل كيف ارتف...فأعطاه در٫تا، فاستقلو السائل، فقاؿ: يا أٛتق إف الدرىم عشر العشرة
 إٔب ديٌة مسلم.
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ييوًجسىافً  ،ًديرً الٍػمي 
صيوصنا اٍبنى اٍلعىاًبًد، فىًإن وي ٮتىٍريجي ٍقصيوًد، كخي الٍػمى ًخيفىةن ًمٍن عىٍرًض  (1)

ًبرىًفيقىٍيًو ًمٍن بىاًب ًإٔبى بىابو ًمنى اٍلقىٍوًؿ، كىيىٍستىٍطرًدي لًيىبػٍعيدى بًاٞتٍىٍلسىًة عىم ا عيًقدىٍت 
يػ لي  ،أًلىٍجًلوً  وي ًمنى كىكيل  ذىًلكى مىٍكره ًمٍنوي، كىغىٍطرىسىةه كىشىٍيطىنىةه، كىىيريكبه ٦ت ا كىافى يػىتىخى
هي ًإال  مىا عىًلٍمتى  ،الش ر   كىمىا الش ر  ًعٍندى

(2).  
، كىصىل ى عىلىى الن يب  ًبًصفىًة اٍلبىًشًَت،  ، كىخىطىبى الر ئًيسي عىقىديكا اٞتٍىٍلسىةى اأٍليكٔبى

ؿو  ا الن ظ اميوفى لًيػينىب وى اٞتٍىمىاعىةى ًإٔبى مىا يػيٌقرًبػيهيٍم ًمنى اٟتٍىًقيقىًة بػىرىاعىةى اٍسًتٍهالى بػيهى ا يػىرٍكى ، كىمى
، كىجىاءىٍت ميٍشًكلىةي  ًلمىةو ًمٍنوي ًإٔبى كىًلمىاتو لًٍلميتيوًف، كىكىمىا ييسىم ونػىهىا، فىجىرىٍت كيل  كى

ا ، كىتىبارىل اأٍليٍستىاذىاًف ُب اٍلًبنىاًء كىا٢ٍتىٍدـً ٍشًكلىةً الٍػمي فى رًئىاسىًة اٞتٍىٍلسىًة، فىاٍحتػىل ٍت مىكى
، حىىت  انٍػتػىهىًت اٞتٍىٍلسىةي اأٍليكٔبى "الط وًيىلةي" ًْتىل  لًلٍ  ـً - ٍشًكلىًة اٍلفىٍرًعي ًة كىاتػ فىقيواالٍػمي كىالى
اكىرىاتو بػىعٍ   ًديًر".الٍػمي عىلىى رًئىاسىًة " -دى ٤تيىاكىرىاتو كىميدى

ؽو سي ٭تىًٍملي ًإٍحسىاسنا قىوًي  كىالر ئًي اءىًت اٞتٍىٍلسىةي الث انًي ةي جى  كىالى بيد  ديكفى  ا بًأىن وي الى
انًًو ُب النػ ٍقًد نعىقىبىاتو ًمنى اٍسًتٍطرىادىاًت اٍبًن العىاًبًد كىاٍفتً  ٍقصيودً الٍػمى الويصيوًؿ ًإٔبى عىٍرًض 

ؽو أىٍكبػىرى ًمنػٍهيمىا، ًإذىا ىيوى كىصىلى ًإٔبى  ،كىا٢ٍتيجيوـً كىا٠ٍتيريكجً  ضى ٍقصيوًد كىعىرى الٍػمى كىأىن وي الى
ٍوا ُب حى  ، (1)ل هىا ًإٔبى طىٍرًؽ ًٛتىاهي اٍلقىًضي ةى، كىكىقػىفىٍت ميٍشًكلىةي الفىرىٍنًك ُب الط رًيًق، كىانٍػتػىهى

ثنا، كىلىًكن  اٍلفىرىٍنكى  كىىيوى يػىٍعلىمي أىف  اإًلٍنصىاؼى الكىاًملى يٍقتىًضيًهٍم أىٍف يػىتىحىم ليوهي أىٍثالى
                                                 

( أكجس يوجس، كتوجس يتوجس الشيء: أحس بو، كمنو قولو تعأب: "فىأىٍكجىسى ًُب نػىٍفًسًو ًخيفىةن 1)
 (6/253ميوسىى"، ك"التوىج س" أيضا  الت سىم ع ًإٔب الصوت ا٠تفي.) لساف العرب

 ( الشر ُب نفسو ينحصر ُب بذؿ الفرنك.2)
 ى الفرنك.(*ضمَت "ًٛتىاهي" يعود عل1)
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ثىةو اٍنًقسىامنا صىًحيحنا، فىمىٍن ذىا يىٍدفىعي اٍلكيسيورى  ٍلعيوفى الى يػىنػٍقىًسمي الٍػمى  ًإٔبى ثىالى
ةو  ًذًه ميٍشًكلىةه عىلىى ًحدى ٍنصىاؼي الن اًقصي يػىٍقتىًضي أىٍف يىٍدفىعى  ،"الص اٍنًتيمىاًت"؟ كىىى كىاإٍلً

هي الفىرىٍنكى اٍبني  ًف كى  ؛اٍلعىاًبًد كىٍحدى ، كى٫تيىا ميتىأىى الى ، كىكىافى الر ئًيسي أًلىن وي أىٍعزىبي ٢تىيمىا أىٍطفاؿه
ا نػىٍفسيوي يػىتىمىٌت  اٟتٍىل  الث اين، كىيػىٍعلىمي أىف  اٞتٍىن افى الى يػيوىاًفقي ًبسيهيولىةو عىلىى اٟتٍىل  اأٍلىك ًؿ، ٔتى 

اين، فػىٍليػىٍلتىًجٍئ ًإٔبى ث  ًفيًو ًمٍن ميٍشًكلىًة اٍلكيسيوًر، كىأىف  اٍبنى اٍلعىاًبًد الى يػيوىاًفقي عىلىى اٟتٍىل  ال
ٍنصىاؼي اٍلكىاًملي، كىتػىقيوـي ميٍشًكلىةي اٍلكيسيورً اٟتٍى  ًلذىًلكى عىرىضى  ،ل  اأٍلىك ًؿ، كىىيوى اإٍلً

عىلىٍيًهٍم ًمٍن أىك ًؿ اٞتٍىٍلسىًة مىٍسأىلىةي "اٍلص ٍوتػىٍُتً" لًلر ئًيًس، كىجىعىلىهىا ُب ميقىد مىًة اأٍلىٍعمىاًؿ، 
ا بػىٍعدى مىعىاسىرىًة اٞتٍىمىاعىًة لىوي ًفيهىا ًإٔبى أيٍخرىل كىًىيى زًيىادىةي عيٍضوو، كىميرىاديهي كىانػٍ  تػىقىلى ًمنػٍهى

ًؼ،  ًمٍن ذىًلكى كيل ًو أىٍف يىٍستىًعُتى بًًو عىلىى الر ًفيقىٍُتً، لًيىتػىغىل بى رىٍأيىوي عىلىى رىٍأًيًهمىا ُب ا٠تًٍالى
ًة، كىميزًيالن ًلميٍشًكلىًة كىًإًف اٍضطير  ًإٔبى اٟتٍى  ا لًًلًقٍسمى ل  اأٍلىك ًؿ كىافى اٍلعيٍضوي الر اًبعي ميصىح حن

ااٍلكيسيوًر، أًلىف  الفىرىٍنكى يػىنػٍقىًسمي عىلىى  كىقىٍد عىاسىرىهي الر ًفيقىاًف ، أىٍربػىعىةو اٍنًقسىامنا صىًحيحن
ةن،  تػىٍُتً ُب مىٍسأىلىًة الص وٍ  -كىخيصيوصنا اٍبني اٍلعىاًبدً - كىزًيىادىًة العيٍضًو ميعىاسىرىةن شىًديدى

ةو قىاًفيىةو، بىًليغىًة  عىاين، تػيؤىثػ ري عىلىى اأٍليدىبىاًء، أىٍمثىاًؿ اٍبًن الٍػمى فىاٍحتىاؿى عىلىى عىوىاًطًفًو ًبقىًصيدى
فى بػىٍعدىىى  اٍلعيٍضًو ٔتيوىافػىقىةو تىام ةو  كىانٍػتػىهىٍت مىٍسأىلىةي ، يىاسىرىةً الٍػمي ا كىمىاؿى ًإٔبى اٍلعىاًبًد، فىالى

في الر ئًيًس اًلٍسًم اٍلعيٍضًو  زًيًد، كىاٍٝتيوي الٍػمى ًبسىبىبػىٍُتً: أىحىدي٫تيىا اٍلقىًصيدىةي، كىالث اين ًإٍعالى
يعنا، كىقىٍد تػىوىس مى ا٠ٍتىيػٍرى ُب اٍبًن اٍلعىاًبًد، كىطىالىًت اٞتٍىٍلسىةي، كىتػىعى  د دىٍت ٤تىٍبيوبه ًمنػٍهيٍم ٚتًى

ا الت ٍطوًًيًل، فػىثىارى ثىائًرىهي، كىأىٍٝتىعى الر ًفيقىٍُتً قػىوىاًرصى  مىشىاًىديىىا، كىضىاؽى ذىرٍعي اٍٞتًن اًف هًبىذى
(1) 

                                                 

(القوارص ٚتع قىرصة، كالقىٍرصي يكوف بًالل سىاًف كاألصابع، يػيقىاؿ: الى تػىٍقريصيٍت ًمنػٍهيم قارصةه، أم كلمة 1)
مؤذية. كقاؿ ابن فارس: القوارص ىي الشتائم، كأف الًعٍرض يػيٍقرص قػىٍرصا إذا قيل فيو ما ال ٭تسن. )هتذيب 

 (5/71، مقاييس اللغة2/284اللغة 
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ٍوضيوعي ًسرنا مىٍطوًي ا ُب صىٍدًر الر ئًيًس، ييرًيدي الٍػمى الت ٍأنًيًب، كىمىعى ذىًلكى كىل ًو، فػىقىٍد بىًقيى 
كىبػىٍعدى اٍنًتهىاًء اٞتٍىٍلسىًة، كىتػىٍقرًيًر الت الًيىًة ُب ،  ٭تىٍضيرى اٍلعيٍضوي اٞتٍىًديدي ًشيىوي حىىت  أىٍف الى يػيفٍ 

اٍلغىًد، كىتىبى الر ئًيسي اٍسًتٍدعىاءن ميطىو الن ًإٔبى اأٍليٍستىاًذ بيومٍشىاؿ، كىىيوى اٍلعيٍضوي اٞتٍىًديدي، 
ر ةى ًمٍن رىًفيقىٍيًو، كىٓبٍى ييصىر ٍح الٍػمي ًة الث الًثىًة، كىيػىبيث  شىٍكوىاهي يىٍدعيوهي ًإٔبى اٟتٍيضيوًر ُب اٞتٍىٍلسى 

لىوي بًاٍلقىٍصًد ًمنى ااًلٍجًتمىاًع، بىٍل طىوىل الس ر  عىٍنوي كىمىا طىوىاهي عىٍن رىًفيقىٍيًو، كىكيل  ذىًلكى 
 ًٟتًٍكمىةو.

مًشىاًؿ، كىًفيهىا كىشىفى الر ئًيسي اٍلًغطىاءى عىًن اٟتٍىًقيقىًة،  جىاءىًت اٞتٍىٍلسىةي الث الًثىةي، كىحىضىرى أىبيو
، كىسىل مىهىا اٞتٍىمىاعىةى، كىاٍعتػىرىفيوا  ، فىشىرىحىهىا الر ئًيسي ًٍهيدو بىًليغو بػىٍعدى ميقىد مىةو ميؤىثػ رىةو، كى٘تى

، كىقػىعىدى ُب  ٍشًكلىًة كىالد اًء، كىلىًكنػ هيٍم لىم ا كىصىليوا ًإٔبى اٟتًٍل  الٍػمي بً   كىالد كىاًء، جىاءى الفىرىٍنكي
، كىٖتىٍتىد  ، الس اًقيىةً  ؼي كىتػيٍعرىضي  ،نىاقىشىةي، كىتػىقيوـي اٟتٍىٍربي عىلىى سىاؽو الٍػمي كىىينىا يىٍشتىد  ا٠تًٍالى

ا يػىقيوؿي لًلر   ، فػىيىكيوفي بوىمٍشىاؿى ًمٍن أىٍنصىاًر اٟتٍىل  اأٍلىك ًؿ، كى٢ًتىذى  ئًيًس:اٟتٍيليوؿي
سي ُب أيٍذًف الر ئًيًس ٫تىٍسىٍو 

 نػىٍقًسميهىا ًلكيل  فػىٍردو ٜتىٍسىوٍ      أى٫تًٍ
كىيػىٍنربىًم ، كىيىكيوفي الر ئًيسي كىاٞتٍىن افي ًمٍن أىٍنصىاًر اٟتٍىل  الث اين، كىىيوى اٟتٍىٍملي عىلىى اٍبًن اٍلعىاًبدً 

ا اٟتٍيٍكًم اٞتٍى  فاٍبني اٍلعىاًبًد لًنٍقًض ىىذى ٍشهىدي الٍػمى ًع عىٍن نػىٍفًسًو، ًإٔبى أىٍف يىٍأٌبى ا ائًًر، كىالد 
لى ذىًلكى اٍلفىٍصلى، ُب الد فىاًع عىٍن فػىرىٍنًكًو ال ًذم الى  اأٍلىًخَتي، فػىيىًقفى اٍبني اٍلعىاًبًد، كىيػىٍرٕتًى

ًٍلكي ًسوىاهي، كىيػىٍفنتى  ُب كىٍصًفًو كىًإٍطرىائًًو، لًييبػىر رى ضىنى  انػىتىوي ٯتى
        بًًو، كىًمٍن أىبٍػلىًغ مىا يػىقيوؿي ًفيًو: (1)

 ٌتى ُب ضىم ًو كىمشى وً الٍػمي كيل        أىعىز  ًعٍنًدم ًمٍن كىًحيًد أيم ًو 
                                                 

بًالش ٍيًء يضن  بًًو ضىن ا كىضىنىانىةن، ٓتل، كمنو قولو تعأب: "كىمىا ىيوى عىلىى اٍلغىٍيًب ًبضىًنُتو" أم ببخيل، بل (ضىن  1)
 يبذلو لكل أحد.
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اري ااًلٍعًتىاؼى هًبىا، كىًىيى   ،خً أىن وي عىديكٌّ لًلش يٍ  كىٮتىًٍتمي اٍلفىٍصلى بًنيٍكتىةو، ٭تيىت مي عىلىٍيًو ااًلٍعًتذى
: ، لًيىٍشرىحى سىبىبػىهىا فػىيػىقيوؿي اكىةى أىٍبلغى كىٍصفو ًذًه اٍلعىدى  كىيىًصفي ىى

 ٍرًدمػػػػػػبي   نٍ ػػػػػػمً  ٍردىهي ػػػػػػٍلتي بي ػػػػػػلى ػػػػػػسى  ي ػػػػػػػأىن        أىتىاكيٍم كىاٍلًكذىابي يػيٍرًدمكىىىٍل 
 ًنيعٍ الٍػمى ًمٍن بػىٍعًد مىا قىٍد كيٍنتي كىاٟتًٍٍصًن      يٍع ػػػػػشىنً  ب ا ػػػقىٍد سىب ًٍت سى   أًلىن وي 
 حي ػػػيػػػػػبً ػػػػػمي  اٍلوىرىل   ُب  ًبٍحوي ػػػػػػيي   مٍ ػػلى  مىا      اٍلقىًبيحي   سىٍجعيوي   ًمٍت    كىنىاؿى 

ءً ػػػػػػػػػػػػكىىى      عيٍصبىًة اٍليػىهيوًد    ًمنٍ   كىعىد ين   وًدمػػػػػهي ػػػػػػشي   ٍم ػػػػػػهي ػػػػػػػػػل  ػػػػكي      ؤيالى
 اػػػػػػي  ػػػػػلى ػػػػػػعى   وي ػػػعى ػػػيػػػػػػنً ػػػػػػشٍ ػػػػػػتى   وا ػػػػػػتي ػػػػػػبى ػػػػػػكىأىثٍ      إًلىي ا     تىابىوي ػػكً    قػىرىأيكا    قىٍد 

 األبطاِل الثالثِة في الرِّوايةِ م ظاىر 
ثىًة مىٍظهىره ظى ل يًع مىوىاًقًف الر كىايىًة، ٖتىًٍقيقنا ًلشىٍخًصي ًتًو كيل  كىاًحدو ًمنى الث الى هىرى بًًو ُب ٚتًى

حىل لى لًلر كىايىًة، أىٍف يىٍستىٍخرًجى مىنىاًحيى أيٍخرىلى غىيػٍرى مىا نىٍذكيريهي كىًإ٪ت ىا الٍػمي ًفيهىا، كىيىٍستىًطيعي 
:  نىٍذكيري اأٍليصيوؿى

دىارىًة.الٍػمي يىٍظهىري ٔتىٍظهىًر  :ف الرَّئِيس    ًديًر ال ًذم ٓبٍى تػيفىارًٍقوي ريسيوـي اإٍلً
ا.الٍػمى حىافىظىًة عىلىى تًٍلكى الر سيوـً حىىت  ُب الٍػمي  - ا ًفيهى بي إًٍلغىاؤيىى  وىاًقًف ال يًت ٬تًى
 يػىٍلتىًمسيهىا ًمٍن غىٍَتًًه. ا٠ٍتىاًئًف ال ًذم الى يػىٍلتىًمسي اٍلقيو ةى ًمٍن نػىٍفًسًو، كىًإ٪ت ىا -
ا، كىيػىٍنطىوًيىاًف ال - ًف لىوي ًحٍقدن ا أىنػ هيمىا ٭تىًٍمالى س ي ئي الظ ن  بًالرىًفيىًقٍُتى ٭تىٍكيمي عىلىٍيًهمى

اًكري٫تيىا ُب بػىٍعًض الٍػمي لىوي عىلىى ضىًغينىةو، ٦ت ا ٭تىًٍمليوي  ، فػىهيوى ييدى عىل ميوفى لًٍلميًديرًينى
ٍيًد، كىيىسٍ الٍػمى  اكىرةى اٍلكى حىٍت لىوي اٍلفيٍرصىةي ُب الت ٍحرًيًش وىاًقًف ميدى عىى كيل مىا الى

نػىهيمىا، حىىت  يىكيوفى أىحىدي٫تيىا ظىًهَتنا لىوي عىلىى اآٍلىخىًر، كىلىًكن وي ٓبٍى يػيٍفًلٍح ُب  بػىيػٍ
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نػىهيمىا شىًديده  ـى بػىيػٍ ا ، أًلىف  ااٍلٍلًتحى عى كىأًلىنػ هيمىا عىلىى حىذىرو دىاًئمو ًمٍنوي، كىمى  ،ذىًلكى
صنا ُب  ،ذىًلكى فىصىغيوهي ُب اٍلغىاًلًب لًٍلجىن افً  كىاٞتٍىن افي يػيبىاًدليوي بػيٍعضى ذىًلكى ًإٍخالى

ٍيًد. ًص، كىميكىايىدىةن ُب ٤تىىل  اٍلكى  ٤تىىل  اإٍلًٍخالى
الًًو:يىٍظهى  :و اأْل ْست اذ  اْبن  اْلع اِبدِ   ري ٔتىا يىٍأٌب ٞتًىمى

ًذًه ااًلٍجًتمىاعىاًت.الٍػمى ا٠ٍتىسىارىًة ميتػىوىق عه لًلش ر  كى  -  الًي ًة ًمٍن كىرىاًء ىى
- . ا يػىقيوليوي حىقنا أىٍك بىاًطالن  ميعىاًرضه لًلر ئًيًس ًفيمى
ٍمكىاًف. بىاًذؿه جيٍهدىهي  - ًر اإٍلً ا ًبقىدى ًذًه الن ٍكبىًة، كىتىٍأًخَتًىى  ُب ًإبٍػعىاًد ىى
ا يػىٍرًجعي ًإٔبى الن ٍكبىًة ال يًت يػىتػىوىقػ عيهىا.غىيػٍري كىاًثقو بًاٞتٍىن اًف ًإٔبى النػ هى  -  ايىًة، ًفيمى
 ميوىل ده ًلأٍلىعىاًجيًب ًمنى ا٢ٍتىنىاًت اٍليىًسَتىًة. -
ًثًَت.الٍػمً كىاًقفه بً  - بي نػىٍقديهي، كىقىٍد أىجىادى ُب اٍلكى  ٍرصىاًد لًنػىٍقًد مىا ٬تًى

 ًىًر اآٍلتًيىًة:ظىاالٍػمى يىٍظهىري ُب  :و اأْل ْست اذ  اْلج نَّانِ 
.الٍػمي ةي كى الٍػمى سى الٍػمي  - يػىنىةي ًإال  ُب مىوىاًقًف اٞتًٍد   الى
لىٍُتً كىلىٍو ُب مىٍوًقفو كىاًحدو. - بػٍ  الل ًعبي عىلىى حى
- . ؼه ا تػىفىاقىمى ًخالى ًح كيل مى  الس ٍعيي ُب اإٍلًٍصالى
.الٍػمى  -  ٍيلي ًإٔبى الش ٍرعىًة كىاٟتٍىٍزـً

 أسلوب الرواية
ا فػىهيوى  أىم ا  :أيٍسليوبػيهى

 .سىٍهله ميٍنسىًجمه  -
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ًحمي الن ٍسجً  -  .ميتىالى
 .مىًتُتي التػ رًٍكيبً  -
 .ٍفرىدىاتً الٍػمي فىًصيحي  -
 .ال يًت أىًلفى الر اًجزيكفى ريكيوبػىهىا كىالى ريكيوبي الض ريكرىاتً ، فه لىٍيسى ًفيًو تىكىل   -
، ضيٍعفنا كىاٟتٍىٍشًو ال ًذم أىلًفي  بىرًمءه ًمنى الت كىل فً  - وا أىٍف ٮتىًٍتميوا ًبًو اأٍلىبٍػيىاتى

 .كىًقصىرى بىاعو ُب ميٍفرىدىاهًتىا كىتػىرىاًكيًبهىا ،ًمنػٍهيٍم، كىضىٍيقى عىطىنو ُب اٍلعىرىبًي ةً 
ثىةو ُب الر ًكم ، "ل ز و م  م ا ال  ي  ْلز م "كىُب أىٍكثىًر أىبٍػيىاهًتىا  - ٍرفػىٍُتً أىٍك ثىالى  ًمنى اٍلًتزىاـً حى

ا ا  لنػ ٍوًع مىٍقبيوؿه ميتىمىك نه.كىمىعى ذىًلكى فىكيل  مىا ًفيهىا ًمٍن ىىذى
تىمىك ًن لىٍفظيوي الٍػمي كىًفيهىا كىًثَته ًمٍن أىنٍػوىاًع الت ٍجًنيًس، كىكيل هىا ًمنى النػ ٍوًع اٍلعىإب،  -

سىاًؿ الط ٍبًع، كىقػيو ًة اأٍلىٍسًر، كىمىٍعنىاهي اٍلربىًمًء ًمٍن الت كىل ًف، كىًإ٪ت ىا ىيوى ًمٍن اٍسًتًٍ 
 .لىكىًة ُب اٍلعىرىبًي ةً الٍػمى كىريكًح 

ا أىبٍػيىاته ميٍستىًقل ةه ٔتىعىانًيهى  -  .ا، ٕتىٍرًم ٣تىٍرىل اأٍلىٍمثىاؿً كىًفيهى
 كىًفيهىا طىائًفىةه ًمنى اأٍلىٍلفىاًظ اٍلغىرًيبىًة، ال يًت ٓبٍى يىٍألىًف اٍلكيت ابي كىالش عىرىاءي  -

ا لىٍو اٍستػىٍعمىليوىىا كىأىٍكثػىريكا ًمنػٍهىا، فىًإنػ هىا زًيىادىةه ُب ثػىرىاًء  امىهىا، كىحىب ذى اٍسًتٍخدى
نٍػيىا شىٍيءه  ىٍت هًبىا الد  الل غىًة كىتػىٍوًسيعه ٢تىىا، كىلىٍيسى ُب اأٍلىرىاًجيًز اٍلًعٍلًمي ًة ال يًت اٍمتىألى

ٍن أىرىاًجيًز فيحيوًؿ اٍلبػىيىاًف، ًمٍثلي رىٍقًم اٟتٍيلىًل اًلٍبًن سىٍهله ميٍستىسىاغه ًإال  قىًليالن مً 
ـً ًلشىٍوًقي، كىمىا رىأىٍيتي قػىٍومنا طىاعى ٢تىيمي الز جىزى كىانٍػقىادى   ٍسالى ا٠ٍتىًطيًب، كىديكىًؿ اإٍلً

ٍنًقيٍط، مىعى الس هيولىًة عىلىٍيًهٍم ُب الن ٍظًم، كىمىتىانىة الس ٍبكً  اًء شى  .كىعيلىمى
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نىا هًبىًذًه الر كىايىةً كىبػىٍعدي، فػىقىٍد دى  نػىهيٍم ًإٍخوىةه   اعىبػٍ ا بػىيػٍ ثىةى أىسىاًتذىةو، ىيٍم لىنىا أىبٍػنىاءه، كىىيٍم ًفيمى ثىالى
ا النػ ٍوًع الر اًقي  اًفزىةن ٢تًًمىًمًهٍم ُب الت ٍدرًيًب عىلىى ىىذى كيل هيٍم أيدىبىاءي، فػىعىسىى أىٍف تىكيوفى حى

قػٍبىاًؿ عىلىى اأٍلىدىًب،  ،ًب ا٢ٍتىٍزٕب  ًمنى اأٍلىدى  ًذًه الر كىايىةي ُب عيصيوًر اإٍلً كىلىٍو نيظ مىٍت ىى
. ؿو ا الر كىاةي كىالنػ قىلىةي ٔتىا تىٍستىًحق وي ًمٍن ًإٍجالى  لىطىارىٍت كيل  مىطىارو، كىتػىلىق اىى
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 رصورة االستدعاء من المدي
 ن افٍ الٍػمى ٍؤبى اٟتٍىًفيظي الٍػمى أىدىامىوي   "ع ْبِد اْلح ِفيِظ اْلج نَّانْ "ًإٔبى اٍلفىىتى   .1
يىاًف ُب مىٍدرىسىيًت   .2  كىحىاًمًل اأٍلىثٍػقىاًؿ ًمٍن غىٍطرىسىيًت   ميؤىد ًب الص بػٍ
 (1)ٍحريؼي ًإٍذ طيًمسىٍت ًمٍن جىانًبػىيػٍهىا اأٍلى   الى تػيٍعرىؼي  "زىنٍػقىةو "مىٍسكىنيوي ُب   .3
 (1)ُب يىًدًه كىنىاًفخو ُب الص ورً   كىكىٍٝتيوي ًإٍمسىاؾي قػىٍرًف الثػ ٍورً   .4
مىةه مينػٍفىًصلىوٍ   .5 مىةه ميت ًصلىوٍ   كىىىًذًه عىالى  تػىٍتبػىعيهىا عىالى
 رىاًتبً الٍػمى ٍرتىًقي أًلىٍسفىًل الٍػمي   الش ٍيًخ اأٍلىًديًب اٍلكىاًتبً  ٍبي  ًإٔبى   .6
 الى زىاؿى ُب جيٍهًد الش قىا ييكىاًبدٍ   (2)"م ح مَِّد ْبِن اْلع اِبدْ "ضىى ٍرتى الٍػمي   .7

                                                 

 (10/146لساف العرب" ىي السكة الضيقة، كال يزاؿ يستعمل هبذا ا١تعٌت. )زىنٍػقىة"(1)
ُب ىذه الركاية أنو يكثر استعماؿ "الشمة" أم التبغ،  القرف ٔتعٌت الصور، كا١تقصود أف عالمة اٞتناف(1)

كما بعده، كال يظن ىذا بالشيخ اٞتناف، كما ال يظن  436كيتفنن ُب مدحها كما سيأٌب ُب البيت رقم: 
 بالباقُت ما كيصفوا بو من البخل بالفرنك ١تراسلة اإلبراىيمي، ألف ىذه الركاية مبنية على ا١تالطفة كا١تمازحة.

فخطا أكؿ  ،شاب كلو شعور كقلب، فتح عينيو على بوارؽ النهضة اإلصالحية األكٔباإلبراىيمي: قال عنو 
خطوة ُب اٟتياة على ضوئها، ٍب كاصل سَته على ىداىا، ٓب ينحرؼ بو عن صراطها إقالؿ كال رقة حاؿ، كال 

على األستاذ ابن باديس  أذل راصد كال كيد مبيت، بل ظل يزداد ثباتا كلما زادتو اٟتوادث عركا، تلقى العلم
سنُت، ٍب عاجلتو الظركؼ كغمستو ُب العمل فاشتغل بتلقُت القرآف للصبياف، فقدـ للنهضة عمال ال يقدره 

كىو تقومي ألسنة الصبياف على النطق باٟتركؼ العربية نطقا صحيحا متينا مربأ من الزيغ  حق قدره إال القليل
 (1/366. )اآلثارت احملققةكمن اٟتيد عن الصفا عن ا١تخارج األصلية،

أديب مشرؼ  ،من قدماء تالمذة األستاذ بن باديس كمن بواكر النهضة األدبيةقال عنو اإلبراىيمي: (2)
باشر تعليم النشء الصغار من  ...للقواعد ا١تقررة يٌ ػػػعلى الكماؿ، كاتب جزؿ األسلوب، متُت الًتاكيب، كفً 

ؤب كالصرب كاٞتلد، كلو ُب تربية الصغار كٖتبيب العلم إٔب سنُت، فحذؽ أساليبو ك٘ترس بو، فاكتسب الد
 (1/366... )اآلثارنفوسهم طرائق نفسية ىو فيها نسيج كحده
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ًر اٍلقيٍرآًف ًلأٍلىٍطفىاؿً   .8  ًمٍن سيورىًة الر ٍعًد ًإٔبى اأٍلىنٍػفىاؿً   ميفىس 
 كىر رىهٍ الٍػمي سىاًئًل الٍػمى كىحىاًفًظ   قىر رىهٍ الٍػمي ميقىر ًر اٍلقىوىاًعًد   .9

 يىًقيًو ًمٍن حىر  لىظىى كىاٍلقىر    لىٍيسى ذىا مىقىر  مىقىر هي أىٍف   .10
قٍػعىاءي ُب مىنىاًخرًهٍ   .11  كىفػىٍتحىةه ظىاًىرىةه ُب آًخرًهٍ   كىكىٍٝتيوي اإٍلً
ـو ٤تيٍكىمو مىٍربيوطً   .12  كىقػىٍهوىةو بًالت ًُت كىاٍلبػىل وطً   بػىٍعدى سىالى
و مً   كىسيك رو ًمنى الر مىاًؿ ٣تيٍتػىلىبٍ   .13  نى اٞتًٍمىاًؿ ٤تيٍتػىلىبٍ كىلىنبى
 اٍلفيوؿى كىا٠ٍتيٍرطىافى كىاٍلكيبيوبىا  كىسيٍفرىةو قىٍد ٚتىىعىٍت حيبيوبىا  .14
طىا  .15  الل ٍفتى كىالتػ ٍرفىاسى كىاٍلبىطىاطىا  كىًقٍدرىةو قىٍد ضيم نىٍت أىٍخالى
 أىٍك شيٍرفىةو تػيٍقذىؼي بًالر جيوـً   ُب غيٍرفىةو تيضىاءي بًالن جيوـً   .16
ا أىٍف ٖتىٍضيرىا سىريعىاأى   .17  لًتىٍدفػىعىا خىٍطبنا دىىىى ميرًيعىا  ٍرجيوكيمى
 ميرىفػ هنا ُب ًعيشىيًت تػىٍرًفيهىا  ُب الس اعىًة ال يًت ايكىوفي ًفيهىا  .18
 (1)فىاًضي  فيوً   أىكيوفي  أًلىن ًٍت   اًضيالٍػمى ُب يػىٍوـً ًتٍسعو ًمٍن شيبىاطى   .19
 ًإٔب مىٍكنىاسً  (2)ًمٍن أىٍرًض قىج اؿو   ًعٍندى الن اسً  ٍشهيورً الٍػمى ُب مىٍكتىيب   .20
 ييرًٍحكيمىا ًمنى اٍلعىنىا كىالتػ عىبً   فىًإٍف جىًهٍلتيٍم فىاٍسأىالى أىم  صىيب   .21
 كىقىٍد تػىفىص ى قىاًئبه ًمٍن قيوبىوٍ   ٍعًطيىاهي ٜتىٍسىةن مىنػٍقيوبىوٍ أكى   .22
ًقىاالٍػمى ٍبلى قػى   حىاًشيىةه كالش ٍرطي أىٍف تػىت ًفقىا  .23  ًجيًء ٍبي  الى تػىٍفًتى

                                                 

 ُب اللساف العامي معناه: مسًتيح من الشغل. ،(*فاضي بالفاء كليس بالقاؼ1)
 (مدينة شرؽ اٞتزائر، تابعة لوالية سطيف.2)
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ًإٍبلو ُب اٍلفىالى مىٍقطيورىهٍ   ٍسطيورىهٍ الٍػمى كىتػىٍتبػىعىا اأٍلىكىاًمرى   .24  ىينىا كى
ا  .25 بىاًبسى  كىاٟتٍىجىرى الص ٍلدى الث ًقيلى اٍليىاًبسىا  الى تىٍصحىبىا اٍلًعًصي  كىالد 
 كيل  شىٍيءو يىٍشدىخي الر ؤيكسىاكى   وسى كىاٍلقىاديكـى كىاٍلفيؤيكسىاالٍػمي كى   .26
 عىارًجً الٍػمى ُب ا٠ٍتيٍطوىًة اأٍليكٔبى ًمنى   كىٍلتىٍخلىعىا نػىٍعلىٍيكيمىا ُب ا٠تٍىارًجً   .27
ًليًز الش ٍرقىا  كىتىٍطريقىا اٍلبىابى الص ًغَتى طىٍرقىا  .28  طىٍرؽى ديىىاًة اأٍلىٍنكى
بػ رىا كىحىٍوًقالى   .29 مىا الص ٍمتى كىالى تيشىٍقًلالى كىاٍلتىزً   كىبىٍسًمالى كىكى

(1) 
 كىًإٍف سىكىت  فىاٍذىىبىا ُب خىجىلً   فىًإٍف أىذىٍنتي فىاٍدخيالى عىٍن عىجىلً   .30
 (2)"ٍعريكؼً الٍػمى "يمي قػىٍبلى اٍلعىٍُت ُب الٍػمً كى   كىٍلتىٍدخيالى ًْتىسىًب اٟتٍيريكؼً   .31
ا كىمىٍن كىافى طىوًيلى اأٍلىٍنفً   .32  ٍص سىاعىةن ُب اٍلكيٍنفً فػىٍليىتػىرىب    ىىذى
 كىيىًصلي الز فَتى بًالش ًهيقً   يػىٍرتىاضي بًالتػ نػىف ًس اٍلعىًميقً   .33
 كىأىنػ هىا شىهىادىةي اٍسًتٍعىاءً   كىىىًذًه كىرىقىةي اٍسًتٍدعىاءً   .34
ا لىًبٍستي ُب اأٍلىًخًَت النػ ٍعالى   أىٍمضىٍيتػيهىا ًمٍن ٖتىٍتي الى ًمٍن أىٍعلىى  .35  (3)كىمى
ا ًمٍن صىاًحًب التػ ٍوًقيعً   ق  الى ٭تىٍتىاجي لًلتػ ٍرًقيعً كىاٟتٍى   .36  الى ًسي مى
 (4)"اٍبني حىاًفظً "كىإ٪ت ىا خينػٍفيسىيًت   كىٓبٍى أيًطٍل خينػٍفيسىيًت كىاٟتٍىاًفًظي  .37

                                                 

 تػيثػىٍرثًرا. (*تيشىٍقًلال: كلمة عامية معناىا ال1)
"، كإف كانت العُت قبل ا١تيم مىٍعريكؼأم يدخل ٤تمد بن العابد قبل عبد اٟتفيظ اٞتناف، كما ُب كلمة "(2)

 ُب ترتيب حركؼ ا٢تجاء.
 (*من ٖتت اْب: كاف بعض القضاة يضع خاًب توقيعو ُب أعلى الوثيقة.3)
طغراء. كالثانية ىي تلك الدكيبة السوداء الكريهة (*ا٠تنفسة األكٔب: أراد هبا نوعا من التوقيع ا١تعقد يشبو ال4)

 الرائحة، كىذه مداعبة البن حافظ، كالشيخ اٟتافظي: ىو رئيس ٚتعية الطرقيُت ُب ا١تاضي.
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ـه ميٍغبػىر ةه، كيصيوالى الٍػمي مىٍكتىبي  :الجلسة األولى ته ميعىل مىةه ًديًر: أىٍكرىاؽه ميبػىٍعثػىرىةه، أىٍقالى
، اٍبني اٍلعىاًبًد ٍمقىٍعمزه الٍػمي بًاأٍلىٍٛتىًر،   .ًديري جىاًلسه عىلىى كيٍرًسي ًو، اٞتٍىن افي كىاًقفه

38.  : ا ًلمىٍن ٚتىىعىكيٍم ُب  الٍػميًديري  كىٍىوى ٔتىا تػىنػٍويكنىوي خىًبَتي   (1)"اٍلًبَتيك"ٛتىٍدن
مىا صىف رى اٍلًقطىاري ُب أىًشَتً   َتً ػػػػػػػػػشً ػػػػػػػػبى ػػػػػلىى الٍ ػػػػػػػوي عى ػػػػػػػػػػوىاتي ػػػػػػػلى ػػػػػػػكىصى    .39

(1) 
كىمىا جىرىل الٍػًمٍحرىاثي ُب ا٢ٍتىٍنًشَتً    .40

كىىىب ًت الر يىاحي ُب أىٍمًشَتً   (2)
(3) 

ؿً ػػػػػػػهٍ ػػػػػػػتً ػػػػػػػةي اسٍ ػػػػػػػرىاعى ػػػػػػػًذًه بى ػػػػػػػكىىى    .41 ؿً  ميًنَتىةه   (4)الى  (5)ُب اٍلقىٍصًد كىا٢تًٍالى
كىكىافى ٕب فيًو كىًجيفه كىخىبىبٍ   كىالش ٍكري ٕب ًإٍذ كيٍنتي ُب اٞتٍىٍمًع سىبىبٍ    .42

(6) 

                                                 

 " أم مكتب.bureauكلمة فرنسية "(1)
اجي ُب أسسها زيرم بن مناد الصنه "شاللة العذاكرة"ناحية  من " مدينة قدٯتة تابعة لوالية ا١تديةأىًشَت"(1)

 كقصدىااالزدىار العلمي كاالجتماعي، كبلغت أكج خالؿ اٟتكم الزيرم مهمة  ، ككانت مدينةق324
 "يكيبيديا. "ك األمصار من سائرالشعراء األدباء 

 تكملة ا١تعاجم العربية. )االسم الذم كاف يطلق على ا٠ترائب الركمانية ُب أفريقياىو  "ا٢ٍتىٍنًشَت"(2)
 (رينهارت بيًتللمستشرؽ 

 "جَتػم"مشتق من و كاٝت ،مارس 9 إٔبيفرم ف 8 يبدأ من ،التقومي ا١تصرم الشهر السادس من  "أمشَت"(3)
 "يكيبيديا. "ك شتهر الشهر هببوب الرياح القوية، كبركدة اٞتو الشديدةكي، قدماء ا١تصريُت كىو رمز الريح لدم

ابتداء كالمو ببيت أك  الناظم أك الناثر ُب أف يأٌبىو  "حسن االبتداء"برباعة االستهالؿ" كتسمى أيضا "(4)
 (7/133هناية األرب ُب فنوف األدبه. )قرينة تدؿ على مراد

" ىو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، كأشار بذكره هبذا الوصف إٔب "٤تمد البشَت اإلبراىيمي" اٍلبًشَتفػػ"(5)
منفيا بػػ"آفلو" كىذه ا١تدينة معركفة بشدة الناظم، ألف االجتماع عيقد ألجل دراسة قضية مراسلتو، ككاف 

 "، كُب الطريق إليها توجد بقايا من ا٠ترائب الركمانية. أىًشَتبركدهتا، كسكة القطار إليها ٘تر بػػ "
  (1/117ك 4/1437الصحاح. )من سَت اإلبل كا٠تيل نوع ""بىب"ا٠تى وىًجيف ك"ال(6)
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ٍخوىافي أىٍىالن    .43 ا أينًٍبيكيمي  يى ػػإًن    "بًيكيمي "يىا أىيػ هىا اإٍلً  قػىٍبلى ااًلبًٍتدى
ـي    .44 نػ    ًبوىاًجبىاتو اٍٝتيهىا الن ظىا ـي قىٍد سى  هىا اأٍلىمىاًثلي اٍلًعظىا
بي أىٍف تػىٍنتىًخبيوا رىئًيسىا   .45  (1)وا الٍػميٍمًلقى اٍلبىًئيسالىكيٍم كىحىاشي   ٬تًى
 ........ فىًإنػ هىا تىصيخ  ٝتىًٍعي  أىعيوذي بًالر ٍٛتىًن ًمٍن ًذم اٍلكىًلمىوٍ  اٍبني اٍلعىاًبًد:  .46
 :  كىًلمىٍو؟.....................   ................................ الٍػميًديري

وٍ  اٍبني اٍلعىاًبًد:  .47  كىأىنػ هىا تيًثَتي ذًٍكرىل ميٍظًلمىوٍ   أًلىنػ هىا ذىاتي مىعىافو ميٍؤًلمى
48.  : ٍ لىنىا الٍػمىٍعٌتى كىخىل  الذ ٍكرىل الٍػميًديري  ٍحًدثي ًمنػٍهىا ذًٍكرىلػفىجىٍمعينىا يي   ًبُت 
ـً اٍلعيٍربً  ًإف   اٍبني اٍلعىاًبًد:  .49 مىٍن شيج  ُب يىافيوًخًو بًالض ٍربً   الر ئًيسى ُب كىالى

(1) 
ٍغرىابً  اٞتٍىن افي:  .50  ًفيهىا فىًتٍلكى ًشيمىةي اأٍلىٍعرىابً   دىٍعنىا ًمنى الل غىًة كىاإٍلً
  يىًطيبٍ فىًإف  ذًٍكرى اٍلبػيٍؤًس شىٍيءه الى   كىاٍنظيٍر ًإٔبى التػ ٍنًكيًت ُب قػىٍوًؿ ا٠تٍىًطيبٍ    .51
ؽً    .52 ؽً   كىلىٍيسى ًمٍن مىكىارًـً اأٍلىٍخالى  تػىٍعرًيضي ًذم اٍلًغٌتى ًبًذم اإٍلًٍمالى
53.  :  ............................  الى تػىٍبتىًئٍس فىكيل نىا بىًئيسي  الٍػميًديري
 ًقيىاسيوي كىكيل نىا رىئًيسي   ................................ اٞتٍىن افي: 

 ذىا ٖتىٍكيمي؟ كىٓبٍى يػىقيٍل ًمٍنكيٍم فىمىا  (2)اٍنظيٍر إًلىٍيًو كىٍيفى قىاؿى لىكيمي  اٍلعىاًبًد: اٍبني   .54
 لًنػىٍفًسًو كىمىا لىنىا ًإال  اٍلبىكىمٍ   أىنىا أىرىل أىف  الر ئًيسى قىٍد حىكىمٍ  اٞتٍىن افي:  .55

                                                 

 "كىال تػىٍقتػيليوا أىٍكالدىكيٍم ًمٍن ًإٍمالؽو ": كقولو تعأب "اراإًلٍمالؽ: االٍفًتق" الفقَت، ك"الٍػميٍمًلق"(1)
" أراد هبا ا١تدير السيد، كأما ابن العابد فلولعو ٔتعارضتو كإخراجو عن ا١تقصود ذىب إٔب معٌت الر ئًيس"(1)

 .لتقى عظم مقدـ الرأس كعظم مؤخره" ميىافيوخً آخر كىو أف "الرئيس" من ضيرب على رأسو، "كال
بي أىٍف تػىٍنتىًخبيوا رىئًيسىا لىكيٍم"45د ما قالو ا١تدير ُب البيت)( يقص2)  (: "٬تًى
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 ا٢تىىا إًٍنًسي  مىٍنزًلىةن مىا نى   أىٍكحىى لىوي الٍػمىٍكتىبي كىاٍلكيٍرًسي     .56
 (1)فىاٍنظيٍر فىأىٍنتى اٍلقىاًعدي الٍػميقىٍعًمزي   يػىٍرميزي  ؿً آكىكيل  حىاؿو لًٍلمى    .57
58.  : ـى يىا ًإٍخوىاين  الٍػميًديري  فىأىنٍػتيمي ُب ا٠تٍىٍَتً ًمٍن أىٍعوىاين   اًٍلتػىزىميوا الن ظىا
 ............................  ................... كى٨تىٍني ٚتىٍعه    .59
ٕب:  لًيلي الس ٍمًعي  (1) ٍل أىقىل  اٞتٍىٍمعً ............... بى  اٞتٍىال  ا أىتىى بًًو الد   (2)كىمى

60.  :  يػىقيوديهي لًتىٍحصيلى اٍلفىوىاًئدٍ   كىاٞتٍىٍمعي الى بيد  لىوي ًمٍن قىائًدٍ  الٍػميًديري
ٕب:  .61  كىًإٍف غىدىٍت ُب عىٍصرًنىا ًسيىادىهٍ   أىعيوذي بًالل ًو ًمنى اٍلًقيىادىهٍ  اٞتٍىال 
 (3)ُب مىاءىةو تػيٍنسىبي لًلفىٍكريكفً   قىٍد كيٍنتي ًعٍندى قىائًدو مىٍأفيوفً    .62
 كىمىا عىًلٍمتي الس م  كىانًٍتشىاقىوي   دىرىٍيتي ًمٍنوي اٍلًفٍعلى كىاٍشًتقىاقىوي    .63
64.  :  عىمىلو ميوىف قو سىًديدً  ًمنٍ   اًنٍػتىًقليوا بًنىا ًإٔبى الٍػميفيدً  الٍػميًديري
 ُب اٍلقىٍصًد ٦ت ا ريٍمتيوي كىنيٍسرًعىا  كىعىيػ نيوا الر ئًيسى حىىت  نىٍشرىعىا   .65

                                                 

 .كىي ًجٍلسة معركفة، كبعضهم ينطقها "ٍمقىٍمزىع"اىػ (*مقمعز: قاعده على قدميو فقط ًقٍعدىة ا١تستوفز.1)
فقاؿ: بأنو اثنُت، كتوسط بعضهم  فقاؿ بعضهم: ثالثة كقاؿ آخركف: ؛( اختلف العلماء ُب أف أقل اٞتمع1)

اسم للثالثة حقيقة كلالثنُت ٣تازا، كذلك ألف العرب فصلت بُت عالمة االثنُت كعدد٫تا، كعالمة الثالث 
كعددىا، كما فصلت بُت االثنُت كالواحد فقالت: رجل كاحد، كرجالف اثناف، كرجاؿ ثالثة فما فوقهم. 

 (4/2، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ163)تقومي األدلة ص:
 ص الكتاب كالسنة؛ ألهنا تتلقى بالسمع.و السمعي: يقصد هبا نص ( الدليل2)
 (*القائد ُب النظاـ البائد مثل رئيس البلدية ُب النظاـ اٟتإب. ا١تأفوف: ضعيف الرأم. 3)

اْب: يريد قرية "عُت الفكركف" الواقعة ُب الطريق ما بُت قسنطينة كعُت البيضاء، العرب ...تنسب للفكركف 
 ةن، يىعنوف هبا ا١تاء ينزؿ الناس بو للورد كتكوف مباءىةن الستيطاهنم.تسمي ا١تاء: ماءى 
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 ًبسيٍرعىةو ُب زىمىنو كىًجيزً   فىاأٍلىٍمري ٤تيٍتىاجه ًإٔبى التػىٍنًجيزً    .66
ـً    .67 ـً ًإال  الز يىادىةي ًمنى الٍػمى   كىلىٍيسى ُب زًيىادىًة اٍلكىالى  الى
ا اٍلعىارً    .68  ٍخلىدى ُب اأٍلىٍشعىارً ػًمٍن قػىٍبًل أىٍف يي   فىاٍجتىًهديكا ُب غىٍسًل ىىذى
 (1)يػػػػػػػػوىافً ػػػػػػػػا ضى ػػػػريكريىى ػػػػػػػػوىٍطأىةو شي ػػػػػػبً   كىقػىٍبلى أىٍف تىٍد٫تىىنىا اٍلقىوىاُب    .69
 ر كىاًمسي الس وىاُب ٕتىٍرًم هًبىا ال  فػىتػىٍغتىًدم ريبيوعينىا عىوىاُب    .70
ٕب:  .71 ٍلًيًهمىا بًاٍلعىارً   ًخيفينىا بًاٍلعىاًر كىاأٍلىٍشعىارً ػتي  اٞتٍىال  كىلىٍستي ًمٍن حى

(2) 
 كىالش عىرىاءي كيل هيٍم كىرىاًئي  يػػػػئً كىلىٍيسى ًفيًهٍم شىاًعره سىوىا   .72
ٍلتػيهيمٍ   أيًخيفيهيٍم طير ا كىالى أىخىاؼي    .73  (3)فىخىافيوا كىطىالٍػمىا سىاجى
74.  :  كىأىٍرًىفيوا أىٍٝتىاعىكيٍم ًلصىٍيحىيًت   أىنىا الن ًذيري فىاٍٝتىعيوا نىًصيحىيًت  الٍػميًديري
 (4)عىٍن دىٍفًعًو كىاٍلبػيٍعًد كىالت حىاجيزً   فىالش ر  الى ييٍدفىعي بًالتػ عىاجيزً    .75
ـي الى يػيٍغسىلي بًاأٍلىبوىاؿً    .76  فىأي بًاأٍلىقٍػوىاؿً كىالن اري الى تيطٍ   كىالد 
يعنا ميتػىنىاًصرًينىا   .77  نىاػػػػػيػػػػػرً ظىافً ػػػػػتى ػػػػنى مي ػػػػػرًيػػػػػصً ػػػػػبٍ ػػػػػتى ػػػػػػػسٍ ػػػػػمي   قيوميوا ٚتًى
لىوٍ ػػػػػػػػػةن كىبػىهٍ ػػػػػػػػػقيوا مىسىب  ػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػلًتى    .78  ...............قىٍد جىل لىٍت ...  دى
 (5)أىنىا أىفيض  الش ٍقلىلىوٍ .........   ................................ ن افي:اٞتٍى  

                                                 

 " أم سابغة ككاسعة.ضىافًيىة" " جضىوىاُب "(1)
 . ػاىػ(*ىذا اعًتاؼ منو بأنو غَت عارو من العار.2)
 .ا١تفاخرة " أمةلى اجى سى مي ػال" من "سىاجىٍلتػيهيمٍ . "أم: ٚتيعا ا"طير  "(3)
 (2/139)مقاييس اللغةع كل كاحد من صاحبو.نى مى أم بُت الرجلُت  "زى جى حى يقاؿ: " " التمانعالت حىاجيز"(4)
حنا، كتوجد من نوعها كلمات ُب الركاية، ككلها متمكنة ُب مل  ػ(*الشقللة: كلمة عامية استعملت ت5)

 مواضعها.
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ةو تػىٍثٍت اٍلفىًصيحى ميٍفحىمىا   .79  اٟتٍىق  سىد ل كىاٍلبػىيىافي أىٟتٍىمىا  ًبكىٍلمى
ًبيًل الس وًء مىا أىبٍػعىدىىيمٍ   كىمىا أىٍسعىدىىيمٍ  (1)ًإف  اٞتٍىمىاعىةى    .80  كىعىٍن سى
ٍقًليمً   ٍعًٍت هًبًٍم ٚتىىاعىةى التػ ٍعًليمً أى    .81  كىعيٍصبىةى التػ ٍهًذيًب ُب اإٍلً
 ُب ريتٍػبىةو أىٍنتى هًبىا جىًديري   قىٍد كىضىعيوؾى أىيػ هىا الٍػميًديري    .82
ٍد عىٍن نػىٍهًجًهٍم فػىقىٍد أىسىا  كىًفيًهمي لًعىاًرًؼ اٍلفىٍضًل أيسىى   .83 كىمىٍن ٭تًى

(1) 
84.  :  قىٍد تػىبػٍرىأي اٍلًعل ةي بًالت ٍشرًيحً   ٍح أىًبٍن فىا٠تٍىيػٍري ُب الت ٍصرًيحً صىر   الٍػميًديري
 قىاًطعىةن ًلصىاًحيب مير٭تىوٍ   أىقػيوي٢تىا فىصيحىةن صىر٭تىوٍ  اٞتٍىن افي:  .85
 كىأىٍنتى أىٍىلي اٟتًٍٍذًؽ كىاٍلًكيىاسىوٍ   أىٍنتى اٍمريؤه تىٍصليحي لًلر ئىاسىوٍ    .86
 (2)ًمٍن أىٍينى يػيؤٍكىلي الد مىاغي الٍػمىٍصًلي  ٍدرًم بًاٍلقىضىاًء اٍلفىٍصلً كىأىٍنتى تى    .87
دىارىهٍ    .88 ارىهٍ ػفىخيٍذىي   كىىىًذًه فػىرٍعه عىًن اإٍلً  مىا بًاٟتٍىق  عىٍن جىدى
ا فػىٍليىكيًن الٍػميًديري    .89  ............................  كىىىكىذى
ٕب:  ا فػىٍليىكيًن البػىٍنًديرً   ................................ اٞتٍىال  كىىىكىذى

(3) 

                                                 

 (*يعٍت ٚتاعة الًتبية كالتعليم كىم أىل لكل مدح.1)
 م أساء." أأىسىا" ج "أيسوة". ك"أيسىى"(1)
(2."  اىػ (*ىذا تصٌرؼ منو ُب ا١تثل كىو: "يعرؼ ًمٍن أىٍينى تيؤكلي الكىًتفي

ُب ا١تثل مناسب للمقاـ، فاٞتلسة مبنية على أساس من البخل،  الناظم"ا١تصلي" يعٍت ا١تشوم، كتصرؼ 
 كالدماغ من أٓتس ما ُب الشاة كأصعبو أخذا، ككذلك حا٢تم.

 ب بو ا١تثل ُب التزلف إٔب ا١تسؤكلُت كموافقتهم على أىوائهم." ىو "الدؼ"، كيضر البػىٍنًدير"(3)
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90.  : ًيًٍت   مىا لىكى الى تػىٍفتىأي تػىٍزدىرًيًٍت  الٍػميًديري ـً الس وًء تػىٍعًتى  كىًبكىالى
كىأىن ًٍت ًمٍن قػىٍبًلهىا ميديريؾٍ   أىمىا عىًلٍمتى أىن ًٍت أىًمَتيؾٍ    .91

(1) 
ٕب:  .92  كىاٍلًعٍلمي نًٍعمى الذ ٍخري ًلإٍلًٍنسىافً   اين ًمَتيين ًلسى ػكىذىٍبتى بىٍل يى  اٞتٍىال 
 بًًو كىأىين  ُب صىفىاةو أىٍقدىحي   أىم ا تػىرىاين كيل  يػىٍوـو أىٍكدىحي    .93
هي مىا رىقػىٍقتيمي عىلىي ا   .94  كىالى تػىرىامىى خيبػٍزيكيٍم إًلىي ا  لىٍوالى
هي لىمىا عىامىٍلتىًٍت    .95  طىي بو جىامىٍلتىًٍت  كىالى ًبقىٍوؿو   كىأىٍنتى لىٍوالى
هي لىمىا عىرىفٍػتىًٍت    .96  كىكيٍنتى ُب بػىٍعًض الز ىبى جىرىفٍػتىًٍت   بىٍل أىٍنتى لىٍوالى

                                                 

(*كلمة "أىًمَتيؾ" صاٟتة بلفظ كاحد أف تكوف كصفا من اإلمارة كالضمَت مضاؼ إليو، كىذا ىو الذم 1)
تعأب:  كأف تكوف مضارعى ا١تتكلًم من "مىارى يىػًمَتي" إذا جىلىبى "الٍػًمَتةى" كىي القوت، كمنو قولو ،قصد إليو ا١تدير

ٕب كسبق إٔب ذىنو، ألنو أقرب إٔب تصٌوره، كأسبقي إٔب ػ"كىنى  ًمَتي أىٍىلىنىا" كىذا ا١تعٌت ىو الذم فهمو اٞتٍىال 
؛ تقوؿ:  إحساسو، فبٌت عليو ذلك االفتنافى العجيبى كهلل دىر هي، كىذه الكلمة تيستخرج منها ًعدة ٕتنيساتو

. كتقوؿ: أنا لًعًيىإب  أمَت.  أىًمَتؾى أعيوليكى
 أىقيوتػيهيٍم ُب الٍػمىٍحًل أىٍك أىًمَتيىيمٍ   كىٕب ًعيىاؿه كىأىنىا أىًمَتيىيم قاؿ الراجز:

 فىًإٍف طىلىبػٍنىا غىيػٍرىىىا فىدىبٍػزىهٍ   خيبػٍزىهٍ ػًمَتينىا بً ػأىمَتينىا يى  كقاؿ:
 اًمَتىنى ػًل لىٍن يى لىًكن وي ُب الٍػمىحٍ   ًإف  أىبىا عىٍمرك غىدىا أىمَتىنا كقاؿ:
:  ًمَتي ػبًالص ٍدًؽ ًإٍف كيٍنتى لىنىا تى   لىقىٍد أىطىٍعنا أىيػ هىا األىًمَتي  كقاؿى
 كىأىٍصبىحى الٍػمىاءي اٍلقىرىاحي غىٍورىا  ًإين  إذا مىارى الس حىابي مىٍورىا كقاؿ:

 ٣تيٍتىًهدنا كىالى أىًمَتي الطيػٍرىا  أىًمَتي ًجَتىاين كىأىٍىًلي مىٍَتا 
 ز ُب الكلمة كلها جاىلية، لراجز ُب آفليو مىنػٍفىاهي، كىو صاحبي الركايًة. كىذه األراجي
 دىبٍزة: لىٍكمىة.
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فٍػتىًٍت    .97 كىًمٍن صيخيوًر رىاًشدو   كىأىٍنتى لىٍوالى ًحٍرفػىيتى حىذى
فٍػتىًٍت  (1)  قىذى

ـى   ًمَتي حىىت  ًىر هٍ ػكىأىٍنتى الى تى    .98  بػير هٍ  ييٍشًبعيهىا ًمنى الط عىا

َتىاػػػػػمً ػػػػػهىا الغى ػػػػػفي ػػػػػلً ػػػػػعٍ ػػػػػارىةن تي ػػػػػمى ػػػػػحً   ًمَتىاػػػكىأىٍنتى الى تػىٍقًدري أىٍف تى    .99
(1) 

 ٫ًتٍتى  كىُب خىيىاًؿ الش عىرىاءً   كى٫ًتٍتى حىق ا ُب ال ًذم فىًهٍمتى  اٞتٍىن افي:  .100

يػٍرى بىًل اإًلمىارًهٍ   ًإف  الر ئًيسى يىا أىبىا عيمىارىهٍ    .101  ٓبٍى ييرًًد الٍػمى

ٍعنػىيػىٍُتً ٤تيٍتىًملٍ   ًسيىاقيوي عىلىى الٍػميرىاًد ميٍشتىًملٍ    .102  كىلىٍفظيوي لًٍلمى

ٕب:  .103  (2)تًٍلكى كىًبديعىائًهىا أىنىا قىًمنٍ   كىاحىرىبىا فػىهىًذًه أىٍكبػىري ًمنٍ  اٞتٍىال 

 ُب ىىٍيأىٌب كىاًضحىةى األىمىارىهٍ   خىاًيلى اإًلمىارًهٍ ػػًجٍد مى ػػفىاٍنظيٍر تى    .104

كىمىا نػىهىٍجتي شىر  نػىٍهجو سيًلكىا  كىلىٍو صىحىا الد ٍىري لىكيٍنتي مىًلكىا   .105
(3) 

     
                                                 

 اْب: ىو سيدم راشد الذم تينسبي إليو القنطرة العجيبة ُب قسنطينة.... (*من صخور راشد 1)
، كقد أدخلناىا ُب  (*الغىًمَتي: اٟتشيشي الدقيق ا١تلتف حىٍوؿ النبات الكبَت، كال زالت مستعملة حىت اآلف1)

 كتاب "بقايا فصيح العربية ُب اللساف العامي".
 " أم جدير، أراد أنو إف قصد اإلمارة، فهو جدير بطلبها.قىًمن"(2)
(*شر هنج ُب نظره ىو التعليم، كٓب يدر أف التعليم كثَتنا ما كاف طريقنا إٔب اإلمارة ككضع صاحبها ا١تطرقة 3)

 اىػ لَتفع الصوٞتاف.
 أف التعليم شر منهج قصده؛ ألف ا١تعلم كاف يومئذ شديد البؤس كالفقر. كإ٪تا رأل
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كىأىٍرضينىا ضىم ٍت ريفىاتنا لًنىيب    .106
 فىًإٍف طىلىٍبتي الٍػميٍلكى ٓبٍى أيؤىن بً   (1)

                                                 

(*النيب الذم يعنيو ىو "خالد بن ًسنىاف العىٍبسي" الذم تقوؿ األساطَت إف قربه على أمياؿ من قرية 1)
 اىػ"أكالد جاٌلؿ".

 ىبينو كبُت عيسيقاؿ إنو نيب من العرب كاف قبل ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم  "خالد بن سنان العبسي"
( كاٟتافظ ابن 2/268ابن مرمي عليهما السالـ، كقد ذكر ترٚتتو كأخباره اٟتافظ ابن كثَت)البداية كالنهاية

(، كقد ريكيت ُب نبوتو أخبار عن النيب صلى اهلل عليو 2/309حجر ُب )اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة 
عارض قولو تعأب عن ا١تسيح عليو السالـ كسلم، كأنو "نيٌب ضٌيعو قومو"، كلكن ىذا غَت صحيح، كىو ي

أنو قاؿ: "كىميبىش رنا ًبرىسيوؿو يىٍأٌب ًمٍن بػىٍعًدم اٍٝتيوي أىٍٛتىدي" كقولو صلى اهلل عليو كسلم: "أىنىا أىٍكٔبى الن اًس 
، كىلىٍيسى بػىٍيًٍت كىبػىٍُتى ًعيسىى نىيًبٌّ" ركاه مسلم تو  .(4/1837)ًبًعيسىى، اأٍلىنًٍبيىاءي أىبٍػنىاءي عىال 

، قاؿ األستاذ أبو القاسم سعد اهلل)تاريخ اٞتزائر وخرافة أنو مدفون بالجزائر أحدثها المتصوفة
(: أظهر عبد الرٛتن األخضرم نبوة خالد بن سناف العبسي بقصيدة طويلة كىامة ُب 2/251الثقاُب

ه أنو دفُت البلدة ا١تعركفة ميداهنا، فبفضل ىذه القصيدة كتبٍت األخضرم لفكرة نبوة النيب خالد، كاعتقاد
اليـو بػ"سيدم خالد"، أصبح الضريح مزار الناس من كل فج، كتذكر ا١تصادر أف األخضرم قد أظهر 
نبوة خالد بن سناف بطريقي الكشف أم السر كالًتبيع، كانتشر خرب الظهور كاإلظهار، كعم كطم كل 

 خالد بن سناف يزار كيتربؾ بو...قاؿ: أىل الوبر كا١تدر ذكم األمصار، كمن ذلك الوقت صار نيب اهلل
 كُب نبوءتو كشواىدىا يقوؿ األخضرم صراحة: 

 ؿً زى تػى  مٍ ػلى  اري وى نػٍ اأٍلى كى  ةي الى حى مى ػالٍ  فى يٍ كى   اىى دي اىً وى شى  تٍ حى الى  دٍ قى  ةى وى بػي الن   ف  إً 
 لً فً حى  قو ائً رى  ـً الى سى بً  وي ص  خي ا أى نى دً ي  سى   رً دٍ بى الٍ  افً نً سً  نً بٍ  دً الً  خى ُب 

 لً سي الر  بً  يكى اىً ا نى يى  ةى الى سى الر   اؿى نى   ؼو رى شى  نٍ مً كى  زو عً  نٍ مً  ازى ا حى هلل مى 
 لً بى جى ػالٍ كى  لً هٍ الس   ؽى وٍ فػى كى  اُب يى فى ى الٍ لى عى   تٍ دى بى ى كى ػبى الر   ؽى وٍ فػى  تٍ عى طى سى  هي اري وى نػٍ أى 

وه كأف أىل اٞتزائر أيضا كقد أكد األخضرم أف النيب خالد قد سكن الغرب يعٍت اٞتزائر، كأف قومو قد ضيع
ٓب ٭تتفظوا بو كأهنم قـو ٭تتقركف العظماء، لذلك دعا إٔب تعظيمو كالتربؾ بو كزيارتو كاالستغاثة بو عند 

 ػ. اى الشدائد، كقد انتشرت القصيدة كأثرت ُب الناس.
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 (1)ا الى يػيوىاتًيًو كىدىٍعوىل الض ٍفدىعً مى   أىم ا الٍػميًديري فىأىرىاهي يىد ًعي   .107
كىأىنػ هىا بًاٍلقيٍرًب ًمٍن أىٍقجىاؿً   أىغىر هي أىٍف كىافى ًمٍن قىج اؿً    .108

(2) 
كىٍىيى ٣تىىاؿي النػ ٍزعىًة الد ًعي وٍ    .109

 كىميٍستػىرىادي الد ٍعوىًة الش يًعي وٍ   (3)
ًمٍثًل الٍػمىٍهدً    .110  (4)ٍفًظ ميٍلًك اٍلفىاًطًمي  الٍػمىٍهًدمٟتًً   ًجبىا٢تيىا كىانىٍت كى
يػٍهىاتى مىا أىٍقجىاؿي ًمٍن قىج اؿى    .111  (5)ًإال  كىجىٍزًؿ الش ٍعًر ُب اأٍلىٍزجىاؿً   ىى
 لًٍلمىٍجًد عىٍن ًمنػٍهىاًجًو تػىعىامىٍوا  كىأىٍىلي قىج اؿو ًإذىا تىسىامىٍوا   .112
مىٍسعيودٍ ػً يىٍأتيوفى ُب فىخىارًًىٍم ب   .113

ٍن أىتىى اٍلوىغىى ًبسىٍيفو ًمٍن عيودٍ كى   (6)  مى
                                                 

 دعول الضفدع أقصوصة من أقاصيص الرافعي.*(1)
ماثلة كىي اليت اختارىا أبو عبد اهلل الشيعٌي الداىية لبدء  (*أٍقجىاؿ قرية قرب سطيف، ال تزاؿ أطال٢تا2)

 دعوتو بُت برابرة كتامة، ككانوا ييسٌموهنا "دار ا٢تجرة" تسميةن ذاتى مىٍغزلن سياسي.
ة" الدىعٌي ىو ا١تنسوب لغَت أبيو، كما ىو شأف الفاطميُت الذم زعموا أهنم من أىل البيت، كىم الد ًعي  "(3)

اتعاظ كما قاؿ علماء األنساب، بل ذكر غَت كاحد من ا١تؤرخُت أف أصلهم من اليهود. )عبيديوف أدعياء  
 (1/37للمقريزم اٟتنفاء بأخبار األئمة الفاطميُت ا٠تلفاء

يل حىت احيػت، فلم يزؿ اديبالد إفريقية كحدخل اٟتسُت بن أٛتد، كاٝتو  ،أبو عبد اهلل الشيعي(4)
ا٢تم إٔب أف أقاموا دكلة الركافض الفاطمية بالقَتكاف، ٍب ٔتصر. من األغالبة، ٍب تطور حانتزع ا١تلك 

 (اتعاظ اٟتنفاء)البداية كالنهاية، 
" نوع من الشعر العامي الذم كضع ألجل الغناء، ك٢تذا يتبعوف الز جىلي " ىو الشعر اٞتيد، ك"جىٍزؿ الش ٍعرً "(5)

" كالفرؽ بُت جزؿ الشعر كالزجل. قىج اؿك" "جىاؿأىقٍ فيو النغم دكف مراعاة الوزف. كا١تقصود: أف الفرؽ بُت "
 (123)ميزاف الذىب ُب صناعة شعر العرب ص:

(*سيدم مسعود ينسب إليو اٞتامع األعظم بقرية قىج اؿ كيقوؿ عنو العامة كالطلبة أف سيدم عبدالرٛتن 6)
ع الفيٍرساف"كالقىج الوف ٭تلفوف بو من دكف اهلل كيقولوف: "كحٌق سيدم مس ،األخضرم ٗترج منو  عود قال 
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 ًخنىا بًالٍػمىعيهيودٍ ػكىلىٍيسى ُب تىارًي  كىًذٍكرىهي ُب الذ ٍكًر غىيػٍري مىٍشهيودٍ    .114

 كىجىاًلبى اأٍليسيوًد ُب اأٍلىٍرسىافً   يىٍدعيونىوي يىا قىاًلعى اٍلفيٍرسىافً    .115

 عىلىىى ًلسىاًف اٞتٍىاًىًلُتى قىٍد سىرىل  لىٍغوه ًمنى الٍػمىٍُتً الص رىاًح قىٍد جىرىل   .116

 (2)ٍرًجوً حً  كىالى اٍستػىفىز  ثػىٍعلىبنا ًمنٍ   عىٍن سىٍرًجوً  (1)فىالن كىٓبٍى يػيزىٍحزًٍح أىكٍ    .117

 (3)ًمٍن ًخَتىًة الر جىاًؿ ديكفى مىٍُتً   كىفىٍخريىيٍم ُب عىٍصرًنىا بًاثٍػنػىٍُتً    .118

 ٍسمي لًلر جىاًؿ ًمٍثلي اٍلوىٍسمً ااًل كى   ٍسمً لىًكنػ هيٍم شىانيو٫تيىا بًااًل    .119

 كىأىن وي ميرىك به ًمٍن كيٍس كيسىا  فػىفىاًرسي ا٠تٍىٍيًل دىعىٍوهي اٍلكيٍسكيسىا   .120

اػكىفىاًرسي اٍلًعٍلًم نى    .121 ٍوهي عىٍمدى ا  مى ٍكهي اٟتٍىٍمدى  (4)أًلىٍٛتىديكشى كىعىدى

122.  :  كىالٍػمىٍرءي ًإٍف أىٍجدىبى عىٍقليوي جىدىبٍ   اأٍلىدىبٍ أىٍسرىٍفتى ُب الن ٍبًز كىٓبٍى تػىرٍعى  الٍػميًديري

ؿً    .123 ًؿ؟  كىأىٍنتى كىٍغده ًمٍن بىًٍت جىال   فػىهىٍل سىأىٍلتى اٍلعيٍربى عىٍن جىال 

ًت الن ًجسىاًت اٍلقىًذرىهٍ   كىٍىوى ال ًذم يػىٍقتىاتي ٤تىٍضى اٍلعىًذرىهٍ    .124  كىاٍلفىضىالى

                                                 

 (*األكفل: ىو الذم ال يتمالك ُب ركوب ا٠تيل.1)
 (4/85. )هتذيب اللغةاألطراؼ من الرأس كالكراعكد  يبكسر اٟتاء نصيب الكلب من الص "اٟتًرٍج"(2)
 .(*ا١تُت: الكذب3)
، (*نشأ ُب قٌجاؿ ُب ىذه العهود األخَتة رجالف؛ أحد٫تا: اشتهر بالرئاسة كالفركسية كال4) شجاعة كالكـر

كىو الذكادم بن الكسكس. كاآلخر: بالفقو كا٠تَت، كىو الشيخ بن الصديق بن ٛتادكش، كٓب أدركهما كإ٪تا 
 أدركت أكالد٫تا يعٍت ابن العابد.
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كىأىٍكليهىا ٭تىٍريـي ُب ًذم اٟتٍىالىوٍ   لىوٍ كىًمٍنوي جىاءىٍت ًصفىةي اٞتٍىال     .125
(1) 

اًد اٍلًعٍرؽً   كىطيوؿي أىٍنًفكى ًمنى الش هيودً    .126  .......... عىلىى اٍمًتدى
 ُب اٍليػىهيودً ...................   ................................ اٞتٍىن افي: 

127.  :  هىاػزىًميليكى الًغر  كىمىا اٍستػىقىالى   ا٢تىىامىا قػيٍلتػيهىا أىنىا كىلىًكٍن قى  الٍػميًديري
 مىٍعنىاؾى أىٍك دىلىٍلتىًٍت عىلىٍيوً   مىا قػيٍلتي ًإال  مىا رىمىى إًلىٍيوً  اٞتٍىن افي:  .128
 قػىرىاًئنه بًاٍلقىٍصًد ًمٍنكى كىاًفيىوٍ   كىالط وؿي كىاأٍلىٍنفي مىعنا كىاٍلقىاًفيىوٍ    .129
ٕب:  .130  كىالذ ٍنبي بػىٍُتى اٍلقىائًلىٍُتً ميٍشتػىرىؾٍ   ٍدفىعي عىٍنكيمىا الد رىؾٍ الش ٍرؾي الى يى  اٞتٍىال 
ٍعزى كىاٟتٍىًمَتىا  كىالى أىشيك  أىف  ذىا اأٍلىًمَتىا   .131  قىٍد كىافى يػىٍرعىى الٍػمى
ا الل ٍطفىا   .132 ؿي اٍلًعٍطفىا  فىًمنػٍهيمىا اٍكتىسىبى ىىذى  حىىت  ثػىٌتى ًمٍنوي الد الى
133.  :  كيل  ال ًذم ًمنى اٍلعيييوًب ًفيوً   اٞتٍىٍهلي قىٍد يػيٍبًدم ًمنى الس ًفيوً  الٍػميًديري
 ؟أىأىٍنتى لًٍلعىًبيًد أىـٍ لًٍلعىاًبدً   (2)فػىقيٍل لىنىا يىا حىاًرسى الٍػمىرىاًبدً    .134
ٕب:  .135  ............................  ...................... (3)زىنػىٍنتىًٍت  اٞتٍىال 

                                                 

النهاية ُب غريب . )البعر، فوضع موضع العذرة " ىياٞتًل ةك"تأكل العذرة،  " ىي الدابة اليتال لىةي اٞتى "(1)
نػىهىى رىسيوؿي الل ًو  :قىاؿى  رضي اهلل عنهما اٍبًن عيمىرى ..." ٟتديث كىأىٍكليهىا ٭تىٍريـي (. "1/288راٟتديث كاألث

لىًة كىأىٍلبىاهًنىا (، كأحكامها مبسوطة 8/149. صححو األلباين)اإلركاءصلى اهلل عليو كسلم عىٍن أىٍكًل اٞتٍىال 
 ُب كتب الفقو. 

، كيطلق أيضا على مكاف ٕتفيف التمر. )الصحاح اإلبلفيو بس ٖت ا١تكاف الذم "ًمٍربىد" ج "مىرىابًد"(2)
2/471) 
 ىو الرٍمي بالريبة، كىو أكسع داللة من كلمة القذؼ ُب معناىا الشرعي. :(*الز ف  3)
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 كىاٍستىٍصرًًخ اٍلقىاًضيى كىالش هيوىدىا  . فىاٍطليٍب لىوي اٟتٍيديٍكدىا....... اٞتٍىن افي: 
وٍ    .136  جىارًيىةن عىلىى الن صيوًص الٍػميٍحكىمىوٍ   كىزيج هىا قىًضي ةن ُب الٍػمىٍحكىمى
 كىاٍذىىٍب هًبىا لًلش ٍيًخ عىٍبًد اٍلعىإب   كىحىر ًر التػ ٍهمىةى ُب مىقىاؿً    .137
 كىًبصيديكًر اٟتٍيٍكًم بًالتٌػٍعًجيلً   كىخيٍذهي بًاٍلعىٍزـً عىلىى الت ٍسًجيلً    .138
 ييشىافي ًمٍنوي عىٍظميوي كىاٍٞتًٍلدي   فىًإٍف أىخىٍذتى فىاٞتٍىزىاءي اٞتٍىٍلدي    .139
 (1)خيبػٍزىةى كىاٍلفيٍرمىاجىاػكضىم نى الٍ   كىًإٍف عىفىٍوتى فىاٍطليًب الد كمىاجىا   .140

 

 ؛ميٍستػىٍعجىلىةو ًفيىتػىهىامىسىافً تىشىاغىلي الٍػميًديري ًبًقرىاءىًة أىٍكرىاؽو ىينىا يػى 
 اهًبىا مىا فىاتىًٍت ًمٍن ًبر كى  أىٍقًضي  اٍلمىةن ُب ًسر كى كىىىاؾى ًمٍت  كً  اٞتٍىن افي:  .141
ا ًمٍثلى ا٠تٍىريكًؼ الر اًىمٍ   خىًبيثى يىٍكًنزي الد رىاًىمٍ ػًإف  الٍ    .142 كىًإٍف بىدى

(2) 
ٕب:  .143  كىحىاليوي ُب ا٢ٍتىم  ًمٍثلي حىإب؟  ًمٍن أىٍينى يىٍأٌب الٍػمىاؿي لًٍلقىج إب  اٞتٍىال 
 ًمٍثًليى ميٍذ كين ا مىعنا عيز ابنا  لىقىٍد قىضىى زىمىانىوي حىز ابىا اٞتٍىن افي:  .144
 ٍهرً ًجرىايىةن ٕتيٍرىل ًلكيل  شى   ٍمرًمػٍبي  عيزًٍلتي كىاٍستىمىر  يى    .145
 (3)كىالد كًد يػىٍقتىاتي الثػ رىل كىييٍشًفقي   ًخيله الى يىكىادي يػيٍنًفقي ػكىٍىوى بى    .146
ٕب:  .147  فىًإنػ هىا ُب كىٍضًعهىا سىًخيفىوٍ   هىًذًه اٍلوىًظيفىوٍ ػػذىك ٍرتىًٍت بً  اٞتٍىال 

                                                 

 (*الد كماج: كلمة فرنسية معناىا ا٠تسارة. الفيٍرماجا: كلمة فرنسية معناىا اٞتينٍب.1)
 م "الػميسن"" كلمة عامية أالر اًىمٍ "(2)
 اْب مثل عامي معرب. كييشفق مستعملة ُب معٌت عامي غَت فصيح. ...(*كالدكد3)
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بػىٍوين قػىٍرطىةن كىالز ابىا   .148 ابىامىا كيٍنتي ُب أىٍحزىاهًبًٍم حىز    كىلىٍو حى
(1) 

كىهٍ  اٞتٍىن افي:  .149 كىهٍ   لىٍو ذيٍقتى مىا ذيقٍػنىا ًمنى اٟتٍىالى  لىزًٍدتى عىم ا رىتػ بيوا ًعالى
كىالس ر  ُب قػىٍبًض الر قىاًؽ الٍػميٍلسً   كىلىقىرىٍأتى ٜتىٍسىةن ًبفىٍلسً    .150

(2) 
 مىو ٍت تيٍسًكرً ػأىٍك ٜتىٍرىةه ًإٍف ٓبٍى تي   قػىٍهوىةه بًالس ك رً  (3)ًإف  اٍلوىًظيفى    .151
ٕب:  .152  كىلًٍلمىهىانىًة ال يًت تيدىٕب    لىًكنػ هىا ٣تىٍلىبىةه لًلذ ؿ   اٞتٍىال 
 ٍسًت ًلأٍلىطٍنىابً كىاًلت ضىاًع ااًل   كى٠ًتيضيوًع الر ٍأًس لأٍلىٍذنىابً    .153
 نً عىٍن كىٍلمىًة اٟتٍىق  كىقػىٍوًؿ اأٍلىٍحسى   كىأىنػ هىا ٥تىٍرىسىةه ًلأٍلىٍلسينً    .154
 نػىبىٍذتى مىا ذىكىٍرتىوي ًظٍهرًي ا  ًإذىا قػىبىٍضتى الر اًتبى الشىٍهرًي ا اٞتٍىن افي:  .155
 ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يػىٍنتىًبوى ا٠تٍىًبيثي   كىعيٍد ًلمىا ًسيقى لىوي اٟتٍىًديثً    .156
ٕب:  .157 ىفٍػعىلىن  فىاٍحفىًظ الش هىادىهٍ  اٞتٍىال   هي حىىت  ييًقض  ًحٍفظيهىا ًمهىادى   ألى
 ...........................  د ىىا ُب اٍلوىٍقًت كىاٍلًعبىاًدهٍ أى كى    .158

اؾى أىٍكصىى رىبػ نىا ًعبىادىهٍ   ............................ اٞتٍىن افي:   ًبذى
ٕب:  .159 نىا الل ديكدىا اٞتٍىال  ٍعرىاضى كىالص ديكدىا  كىقىٍد عىرىفٍػنىا خىٍصمى  فىأىٍكلًًو اإٍلً
ٍعرىاًض عىٍنوي أىٍجرىا  ازًًه قىًطيعىةن كىىىٍجرىاكىجى    .160  فىًإف  ُب اإٍلً

                                                 

(*قرطة: اسم قسنطينة القدمي. كالزاب: منطقة ُب صحراء اٞتزائر. حز ابا: قارئ كرد اٟتزب القرآين ُب 1)
 ا١تسجد بأجرة.

 (*الرقاؼ ا١تلس: أكراؽ النقد.2)
 (4/1439. )الصحاحُب كل يـو من طعاـ أك رزؽما يقدر لإلنساف " اٍلوىًظيف"(3)
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نىا   .161 لًًو عىلىيػٍ نىاػيي   مىا زىاؿى ًمٍن دىالى  ٍجًهدي ُب جىر  اأٍلىذىل إًلىيػٍ
 الى يػىٍنثىًٍت عىٍن خىٍصًمًو أىٍك يػىنػٍقىًصمٍ   خىًصمٍ ػػحىىت  رىمىاهي اهللي ًمٍت  بً    .162
 ...........................  ...................... دىاكيوري  اٞتٍىن افي:  .163

ٕب    فىًإن ًٍت لًلىٍفًظهىا غىيػٍري ذىكيورٍ   يىا أىًخي كىمىا مىٍعٌتى دىاكيوٍر؟.. ... :اٞتٍىال 
 لًفىٍضًلًو كىكيٍنتي لًٍلعيٍرًؼ نىكيورٍ   ٍم أيًعٍن أىًخي أىكيٍن غىيػٍرى شىكيورٍ ػًإٍف لى  اٞتٍىن افي:  .164
ـٍ كىكي    .165 ًء   كىااًلٍحًتقىاًر   ٍنتي أىٍىالن لًٍلجىفىاًء كىالٍػمىالى  .........الز مىالى

ٕب:  ـٍ  ...................  .............................. اٞتٍىال   كىالس الى
 كىإٍف عىالى الس ن  فىالى اٍرتػىعىٍشنىا  كىًعٍشتى يىا جىن افي كىانٍػتػىعىٍشنىا   .166

 

ايػىٍفرىغي الٍ   ؛ػميًديري فػىيػىٍلتىًفتي إًلىٍيًهمى
 

:الٍػمي   .167 ًف الن ٍحوىا؟ ًديري ًف بًالث بيوًت   كى٭ٍتىكيمىا أىٕتىٍهىالى  ٍحوىاالٍػمى كىتىٍسأىالى
اًف اأٍلىٍمرى بً    .168  ٍغليوبً الٍػمى خىاًسًر ػكىاٞتٍىٍهلي حىظ  الٍ   ٍقليوبً الٍػمى كىتػىٍفهىمى
عىةي اٍلبػىيىافً    .169  ودىعي ُب اأٍلىٍذىىاًف؟الٍػمي كىًسر ىىا   فىأىٍينى ًمٍنكيٍم صىنػٍ
 ٍزًمًن؟الٍػمي خىاًض الٍػمى ُب جىدىؿو ًمٍثلى   كىأىٍينى مىا صىرىفٍػتيمىا ًمٍن زىمىنً    .170
 جيٍهدىكيمىا ًمٍن غىرىضو نىًبيًو؟  يوً كىأىٍينى مىا تىٍستػىٍفرًغىاًف فً    .171
ا ًمٍن عيٍمرً    .172  ٍيدو أًلىًخيًو عىٍمرًك؟ُب ضىٍرًب زى   كىأىٍينى مىا ضىيػ ٍعتيمى
ا   .173  ٓبٍى أىٍجريًش الش ٍرمى ال ًذم جىرىٍشتيمىا  كىلىٍو دىرىٍستي عيٍشرى مىا دىرىٍستيمى
 كىكىٍضعىهىا ُب الن ٍطًق كىاٍلًكتىابىوٍ   مىا مىوىاًقعى اإٍلًصابىوٍ ػأىٍخطىٍأتي    .174
 فىٍهًم ًمٍن خىصىاصً تىًشيمي بػىٍرؽى الٍ   كىأىٍنتى يىا اٍبنى اٍلعىاًبًد اٍخًتصىاًصي   .175
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ـً    .176 ـً   كىأىٍنتى ًمٍن ٛتىىلىًة اأٍلىٍقالى كىأىٍنتى الى ٖتيًٍسني رىٍسمى الال 
(1) 

 الى يىٍستىًطيعي حىل هىا إًبًٍليسي   أيٍحًجي ةه جىاءى هًبىا الر ئًيسي  اٞتٍىن افي:  .177
:الٍػمي   .178  ق  اٍلفىٍضًل ُب تىٍأًديًبنىاكىميٍستىحً   قىٍد قػيٍلتي ذىاؾى اٍلقىٍوؿى ُب أىًديًبنىا ًديري
ٍنشىاءً    .179 ٍرينا عىلىى طىرًيقىًة اإٍلً  ا كىشىاءً ٍحبَتى طىر ازو ٢تىى ػتى   جى
ٍخبىارىاػكىٓبٍى أيرًٍد بًالٍ    .180  مىا أىرىٍدتي ااًلٍسًتٍخبىارىاػن  كىإً   جيٍملىًة اإٍلً
ـي الس اًئًل    .181  ًنًو ميٍستىٍبًهمً عىٍن غىرىضو ُب ًذىٍ   ٍستػىٍفًهمً الٍػمي فػىٍهوى كىالى
ـي اٍلعىرىبً    .182 ري الض رىبً   كىحيج يًت ًفيًو كىالى كى٨تىٍويىيٍم كىالض ٍربي غىيػٍ

(2) 
ٕب:  .183  كىتػىٍنتىًحيًٍت ًبعىًظيًم اٍلعىٍيبً   يىا عىجىبىا تػىٍقًذفيًٍت بًالر ٍيبً  اٞتٍىال 
ي بًاٍلعيٍذًر كىالت ٍأًكيلً    .184  ًمٍن تػىٍعوًيلً  ُب مىٍنًطقو مىا ًفيوً   ٍبي  ٕتًى
ًمكى ًمنى التػ ٍغرًيرً    .185  لًٍلقىٍذًؼ مىا جىل  عىًن الت رٍبًيرً   كىُب كىالى
نػىنىا ًقصىاصي ػكىالٍ    .186  كىصىاًحبي اٟتٍىق  لىوي اٍخًتصىاصي   حيريمىاتي بػىيػٍ
:الٍػمي   .187  مً فػىعىاًصًمي ًمٍن شىر ؾى اٍبني عىاصً   طليٍب كىطىاًلٍب كىاٍجتىًهٍد كىخىاًصمً اي  ًديري
اًء   أىمىا قػىرىٍأتى قػىٍولىوي ُب اٍلبىابً    .188  جىابً ػٍذىىًب اأٍلىنٍ الٍػمى عىٍن عيلىمى

                                                 

. ككل منهما تأٌب معو كلمة الرسم؛ كرسمي الشخص: ىو تصويريه، 1) (*الاٌلـ: الشخص. كالاٌلـ: اٟتىٍرؼي
سن التصوير اليدكم  كلذلك جاء اإلٍلغاز متمكنا، فا١تدير يريد أف ابن العابد كإف كاف كاتبنا لكنو ال ٭تي

 الو، فجاء هبذه التورية البديعية اليت تفطن ٢تا اٞتٍىن افي.لألشخاص، ألنو لكل فن رج
 (*ُب األبيات الثالثة احتجاجه من ا١تدير ميٍفًحمه. 2)

 كالضٍرب بالسكوف معركؼ، كالضرىب بفتح الراء: العسل، كشتٌاف ما بينهما كىذا ٘تثيل.
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ٍٚتىاؿً   كىييٍدفىعي اٟتٍىد  بًااًلٍحًتمىاؿً "   .189  "ُب قىالىًة اٍلقىٍذًؼ كىبًاإٍلً
بٍ ػػػػػػػػًة كىبً ػػػػػػػػايى ػػػػػنى ػػػػػػػػكً ػػػػػػػػالٍ ػػػػكىبً "   .190 ـً ػػػػػػهى ػػػػػػػػاإٍلً ٍنشىا بًااًلٍسًتٍفهىاـً   ا  "كىًمثٍػليوي اإٍلً
لىوٍ "   .191  "كىيىا غيرىابي أٍك كىيىا ثػيعىالىوٍ   كىًشد ةي ا٠تٍىفىاًء ُب الد الى
 (1)"بًالش بػيهىاًت تيٍدرىأي اٟتٍيديكدي "  كىكيل  ذىا ًلمىا رىكىل اٞتٍيديكدي    .192
؟الٍػمى أىمىا ٗتىىافيوفى اٍفًتضىاحنا ُب   يىا سىادىٌب يىا ًإٍخوىٌب يىا زيمىالى  اٞتٍىن افي:  .193  الى
حىاةي ًإذىا مىا شىاعىتٍ الٍػمي  مىىذً    .194  بػىٍُتى اٍلوىرىل كىاٍشتػىهىرىٍت كىذىاعىتٍ   الى
 أىرٍكىانػيهىا كىخىًسرىٍت كىضىاعىتٍ   فىًإنػ هىا حىيىاتػينىا تىدىاعىتٍ    .195
ٍقذاعً تػىٍرفيلي ُب   أىم ا ًإذىا انٍػتػىهىٍت ًإٔبى الت دىاًعي   .196   ثػىٍوبو ًمنى اإٍلً
ٍنًس كىًفٍعًل اٍلوىٍحشً   كىأيٍعًلنىٍت ٔتىا هًبىا ًمٍن فيٍحشً    .197  ُب مىٍنًطًق اإٍلً
يػٍره كىأىخىف  كىقٍػعىا   .198 قٍػعىا  فىاٍلقىبػٍري خى  ًمنى اٟتٍىيىاًة كىاٍفًتىاًش الد 
 كىضىرىرىهٍ كىسىٍوؼى ٧تىًٍٍت ًغب وي   ًإين  أىرىل شىر ا ييًطَتي شىرىرىهٍ    .199
زىًة   حىق قىوٍ الٍػمي كىأىك ؿي الن تىاًئًج    .200  رىقػ قىوٍ الٍػمي تىٍضًييعينىا لًٍلخيبػٍ
 كىالى كىعىٍيًش اٍلفيقىرىا )بًالذ ٍكًر(  كى٨تىٍني قػىٍوـه عىٍيشينىا بًالذ ٍكرً    .201
 فىًضيلىةي الص رٍبً كىااًلٍحًتمىاؿً   اؿً الٍػمى كىعىٍيشينىا رًٍبحه كىرىٍأسي    .202
هٍ    .203 تٍػنىا الس َتىةي اٟتٍىًميدى هٍ   فىًإٍف عىدى  فىكىٍيفى نػىٍغديك قيٍدكىةن رىًشيدى

                                                 

جىبىلو  ٍبنً  مىٍسعيودو كىميعىاذً  الل ًو ٍبنً  عىٍبدً  عن (3099رقم:  4/63يشَت هبذا إٔب ما ركاه الدارقطٍت)السنن(1)
"، كإٔب ما ركاه ابن ًإذىا اٍشتىبىوى عىلىٍيكى اٟتٍىد  فىاٍدرىأٍهي مىا اٍستىطىٍعتى "قىاليوا:   رضي اهلل عنهم عىاًمرو اٞتٍيهىًٍت   كىعيٍقبىةى ٍبنً 

: قىاؿى رىسيوؿي ال( 2545رقم:  2/850ماجو ) اٍدفػىعيوا اٟتٍيديكدى مىا "ل ًو صىل ى اهللي عىلىٍيًو كىسىل مى: عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى
 " قاؿ األلباين: ضعيف.كىجىٍدًبيٍ لىوي مىٍدفػىعنا
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 كىحىاًمليو تىرًكىًة اأٍلىكىاًئلً   كىأىنٍػتيمي ميٍستػىٍودىعي اٍلفىضىاًئلً    .204
 فىمىٍن ييًنَتي إٍف عىرىٍتكيٍم ظيٍلمىٍو؟  كىأىنٍػتيمي الن وري ٢ًتىًذم اأٍليم وٍ    .205
 هىاػكىأيمىنىاءي اهلًل ُب أىٍطفىالً   اٟتٍىق  ُب أىٍغفىا٢ًتىا أىنٍػتيٍم ًٝتىاتي    .206
 فىسىاًبقه لًٍلفىٍضًل أىٍك ميٍرتىًكسي   كىاٍٞتًيلي عىٍن ًمٍرآًتكيٍم يػىنػٍعىًكسي    .207
قيكيٍم ُب الن اًشًئُتى تػىٍنطىبعٍ    .208  فىحىاًذريكا ًمٍن أىٍف يػيرىل ًفيهىا طىًبعٍ   أىٍخالى
 نػىٍبًغي ٢تىىا الص ٍدؽى كى٨تىٍني مىانىوٍ   أىمىانىوٍ  كىإ٪ت ىا ًصغىاريىىا   .209
انىوٍ    .210 انىوٍ   كىًفيًهمي اٟتٍىصىاةي كىاٞتٍيمى  كىريٍشديىيٍم ُب عيٍنًقنىا ضىمى
 م وٍ ػمىا بىًقيىٍت ًبفىٍضًلكيٍم ميٍؤتى   مىا بػىقىاءي ىىًذم اأٍليم وٍ ػن  كىإً    .211
ائًهىا كىاٍلفىلىقً  يػىٍنشىق    كىًإ٪ت ىا بػىقىاؤيكيٍم بًا٠ٍتيليقً    .212  ُب ظىٍلمى
 كىنًٍعمىةن ٩تىٍشىى ٢تىىا الز يىاالى   فػىرىاًقبيوا الر ٍٛتىنى كىاٍلًعيىاالى    .213
ٍحسىاًف كالت صىافيحً   كىرىاًغميوا إًبًٍليسى بًالت سىاميحً    .214  كىاٍلعىٍفًو كىاإٍلً
ريهي   كىكيل  شىر  جىر هي اٍلًعتىابي    .215 نىكيمي فىًستػٍ  تىابي الٍػمى بػىيػٍ
 لًنػيٍقطىًة اٟتٍىق  كىبًاٍلعىٍهًد تىًفي  كىرىاًجعيوا نػيفيوسىكيٍم حىىت  تىًفي   .216
:الٍػمي   .217  كىٍلنىت ًبٍع نىًصيحىةى اٞتٍىن افً   ن افً الٍػمى فػىٍلنىٍستىعٍن ًبرىبػ نىا  ًديري
هٍ    .218 هٍ الٍػمي ٕتىٍتىث  تًٍلكى النٍفرىةى   فىًإنػ هىا نىًصيحىةه ميفيدى  ًبيدى
ٕب:ا  .219 ا كىالت رٍبً ُب التػ رىابً  ٞتٍىال   كىإنػ هىا كىاٍلكىٍنًز ُب ا٠تىرىابً   كىإهن 
لىةي اٍلغيرىابً    .220 ا ًدالى  كىإنػ هىا رىقٍػرىقىةي الس رىابً   كىإهن 
:الٍػمي   .221 ًبًد الٍ   بىٍل إًنػ هىا كىبىارًًد الش رىابً  ًديري  حىر ل ًمنى اٍٟتًرىابً ػػلًٍلكى
ثٍػرىًة الض رىابً   ٍيفه سيل  ًمٍن ًقرىابً أىٍك ًىيى سى    .222  ٓبٍى يػىٍنثىًلٍم ًمٍن كى
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 ٍلعيٍرًس عىلىى الز رىايب جيًلٍُتى لً   خير ًد اٍلًعرىابً ػأىًك اٍلغىوىاين الٍ    .223
ٕب:  .224 يلٍ ػكىكيل  شىٍيءو ًمٍنوي مى   لىٍستي أيرًيدي اٟتىط  ًمٍن قىٍدًر الز ًميلٍ  اٞتٍىال   ٍحبيوبه ٚتًى
ا كييػيٍغًضي عىٍت    بىٍل تًٍلكى ًمٍنوي عىادىةه كىًمٍت     .225  أيٍغًضبيوي عىٍمدن
 قىٍد قىادى نػىٍفًسي لًلر شىاًد بًرىسىنٍ   كىكىٍعظيوي كىافى لىوي اٍلوىٍقعي اٟتٍىسىنٍ    .226
:الٍػمي   .227  .............................  ٍلمىيًت كىأىنٍػتىا؟أىنىا سىحىٍبتي كً  ًديري

ٕب:   مىٍحتي كىالر ئًيسي أىنٍػتىاػأىنىا سى   ............................. اٞتٍىال 
 قىارىضىوٍ الٍػمي كىالى أيًجيزي ُب الثػ نىا   عىارىضىوٍ الٍػمي لىًكن ًٍت الى أىتٍػريؾي    .228
229.  :  رًئىاسىيًت كىأىٍسرًعىا كىعىج الى   بيورًٍكتيمىا فىاٍنصىرًفىا كىسىج الى  الر ئًيسي
ـي اٞتٍىٍلسىوٍ  كىاٟتٍىٍمدي    .230  خيٍلسىوٍ ػفػىقىٍد مىضىٍت مىعى طيو٢ًتىا كىالٍ   هلًل ًختىا
 كىُب غىدو أىٍنًصبػيهىا بًاٍلفىٍتحً   أىٍرفػىٍعهىا اٍليػىٍوـى أًلىٍجًل الص ٍلحً    .231
 ر يخً الٍػمى  الٍػمً كىأنػ نىا ُب عى   كىاًف كىالت ارًيخً الٍػمى ُب اٍلوىٍقًت كى    .232

ثىةي ٣تيٍتىًمعيوفى عىلىى تًٍلكى ا٢ٍتىٍيئىةً  ه د  الثَّاِني:شْ الْ م   :الجلسة الثانية  .الث الى
233.  :  كىالش ٍكري هلًل بػيليوغي اأٍلىمىلً   اٟتٍىٍمدي هلًل اٍفًتتىاحي اٍلعىمىلً  الر ئًيسي
ٕب:  .234 ٍأثيورى ًمٍن قػىٍوًؿ الس لىفٍ  اٞتٍىال  اًع مىٍن خى   الى تػىتػٍريًؾ الٍػمى  لىفٍ فىكيل  شىر  ُب ابًٍتدى
ٍأ بً    .235 قٍػبىاؿً  "ًبٍسًم اهللً ػ"كىاٍبدى ؟  ُب اإٍلً اًعنىا ذيك باؿو  (1)أىلىٍيسى ُب اٍجًتمى

                                                 

أي ًفيًو بًًبٍسًم أنو قاؿ صىل ى اهللي عىلىٍيًو كىسىل مى يشَت إٔب ما ريكم عن عن النيب (1) : "كيل  أىٍمرو ًذم بىاؿو الى يػيٍبدى
ـي"، كُب ركاية: الر ًحيًم أىٍقطىعي" الل ًو الر ٍٛتىنً  أي ًفيًو بًاٟتٍىٍمدي هلل فػىهيوى أىٍجذى ـو الى يػيٍبدى ، قاؿ "كيل  كىالى

 : ضعيف.(1/29)اإلركاءاأللباين
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ا لىٍو كيٍنتى ذىا ًسبىاؿً   بىٍل ًفيًو ذيك بىاؿو كىذيك مىبىاؿً  اٞتٍىن افي:  .236  كىحىب ذى
عىةى اأٍلىٍكقىاًت ٘تىًٍضي ُب اٞتٍىدىؿٍ    .237  مىا عىٍنوي بىدىؿٍ كىاٍلوىٍقتي ًإٍف ضىاعى فى   يىاضىيػٍ
ٍأ ًبذًٍكًر اهلًل ميٍطلىقنا كىالى    .238 ـى الش ٍيًخ ًفيمىا أىك الى   اًٍبدى  تىٍسمىٍع كىالى
239.  :  ًمٍن عىمىلو ميرىت بو مىٍرصيودً   كىبػىٍعدى ذىا نىٍشرىعي ُب الٍػمىٍقصيودً  الر ئًيسي
 نىاًفعو لىكيٍم كىٕب  تػىٍوًضيحي شىٍيءو   كىأىك ؿي الٍػمىٍرسيوـً ُب ذىا اٞتٍىٍدكىؿً    .240
 أىف  الر ئًيسى صىٍوتيوي صىٍوتىافً   فػىٍلتػىٍعلىميوا كىلىٍستي ذىا اٍفًتتىافً    .241
ٕب:  .242  كىقيوتيوي بػىٍُتى اٍلوىرىل قيوتىافً   نػىعىٍم نػىعىٍم كىمىٍوتيوي مىٍوتىافً  اٞتٍىال 
ٍلقىوي حىٍلقىافً    .243 ا نػىرىل خىلٍ   نػىعىٍم لىٍو أىف  حى ٍلقىوي ًفيمى  قىافً كىخى
هٍ  اٞتٍىن افي:  .244 ًمذى هٍ   تػىثىب تيوا فػىلىٍستيمي تىالى ٍنًطقى يىا أىسىاًتذى  كىحىك ميوا الٍػمى

 

 يػىٍلتىًفتي ًإٔبى الر ئًيسً 
ا الٍ   يىا سىي ًدم أىٍنتى الر ئًيسي حىق ا   .245  حىق اػكىإ٪ت ىا أيٍعًطيتى ىىذى
 عى تىسىاًكم الط رىفػىٍُتً ُب اٍلعىدىدٍ مى   لًيىٍحصيلى التػ ٍرًجيحي ُب حىاًؿ الل دىدٍ    .246
 دىاًعيى لًلتػ ٍرًجيًح ًعٍندى اٍلعىدىدٍ   أىم ا ىينىا فىًإنػ نىا كًتٍػره كىالى    .247
 كىقػيٍلتيمىا ًمٍثًلي فػىرىٍأمه ميٍستىًوم  (1)"ًكم"فىًإٍف عىرىٍضتى صيورىةن فػىقيٍلتي    .248
نػى   "نيو"كىإٍف أىبىاىىا صىاًحيب فػىقىاؿى    .249 ؼه ميٍعلىني فػىبػىيػٍ  نىا ًفيهىا ًخالى
 رىأٍينا ًمنى الر أٍيػىٍُتً أىٍك يػيفىن دي   فىصىٍوتيكى اٍلوىاًحدي قىٍد يػيؤني دي    .250
 مىٍن صىحىٍوا ًصلىوٍ ػكىاٍجعىٍل لًعىٍقًلكى بً   كىرىأٍييكى الث اين اٍطوًًه ُب اٟتٍىٍوصىلىوٍ    .251

                                                 

 (*كم: كلمة فرنسية معناىا نػىعىم. نو: كلمة فرنسية معناىا ال.1)
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 ٍطلىًب اٍلوىاًحًد يػيٍرعىيىافً ُب الٍػمى   ًإال  ًإذىا كىافى لىكيٍم رىأٍيىافً    .252
 أىٍك تػىٍقلىعي اٍلعيٍسليوجى ٍبيى تػيٍنًبتيوٍ   كىكيٍنتى تػىٍنًفي اأٍلىٍمرى ٍبي  تػيٍثًبتيوٍ    .253
 كىالرٌٍفضي حىقٌّ بػىٍعدىىىا كىاٍلعىٍزؿي   فػىهىًذًه سيٍخرًي ةه كىىىٍزؿي    .254
255.  :  اًسفو لىٍستي هًبىا ًفيكيٍم قىًمنٍ سىفى   دىٍعنىا ًمنى ا٢ٍتىٍزًؿ كىًمٍن عىٍزؿو كىًمنٍ  الر ئًيسي
 شيٍكرنا كىمىا اٍنشىق  الض يا ُب اٍلغىلىسً   كىإن ًٍت أىٍحبيوؾى بًاٍسًم الٍػمىٍجًلسً    .256
 كىقىٍد غىرىٍستى اٍلًعٍلمى أىم  غىٍرسً   كىقىٍد أىفىٍدتػىنىا هًبىذا الد ٍرسً    .257
 ا ٓبٍى نػيٍلًفهىا ًإال  لىدىٍيكٍ حىقىائًقن   بىارىؾى اهللي عىلىٍيكٍ  كىقىٍد شىرىٍحتى    .258
ٕب:  .259 ًت عيٍرفىا  أىم ا أىنىا فىالى أىقيوؿي حىٍرفىا اٞتٍىال   ُب شيٍكرًًه كىالٍػميٍرسالى
ٍعتي غىيػٍرى تىٍطوًيًل الٍ    .260 قىاليوهي ُب حىٍرًث اٞتٍىمىلٍ  ُب ًمٍثًل مىا  جيمىلٍ ػفىمىا ٝتًى

(1) 
 حىىت  يػىؤيكدى ٛتىٍليهىا الش رىاًسٍف؟  كىأىم  شىٍيءو ىىًذًه الس فىاًسفٍ    .261
اًر ٢تىىا حيف اظي؟  كىأىم  ًعٍلمو ىىًذًه اأٍلىٍلفىاظي    .262  كىكيل  اأٍلىٍغمى
 يػىٍفغىري كيل  نىاًطقو بًًو اٍلفىمىا؟  كىأىم  فىٍضلو لًل ًذم يػىٍعًرؼي مىا   .263
كىاٍلغيرىابي  قػيل يػ هيٍم كىالتػ ٍيسي   صىغىائًره يػىٍعرًفػيهىا النػ و ابي    .264

(2) 
 كىكيل هيٍم ُب الش ٍكًل لىٍولىًبي وٍ   ًمنى اٍنًتىخىابىاتو كىأىٍغلىًبي وٍ    .265
 كىخيدىعه ًلأٍليمىمى اٍلغىًبي وٍ   مىصىاًئده ًلأٍلىنٍػفيًس اأٍلنبًي وٍ    .266

                                                 

 كها"د ( يشَت إٔب ا١تثل الشعيب: "الل ي حرثها اٞتمل 1)
كالغراب نائب آخر  ،كالتيس نائب أيضا كيدعى بومعزة ،لي: نائب تقٌلب ُب عدة مناصب بسطيف(*الق2)

 يسٌمى معمر بن غراب.
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ٍنسىافى بًالٍ   كىآفةه لًٍلعىٍقًل كىالض ًمَتً    .267  حىًمَتً ػأىٟتٍىقىًت اإٍلً
ل تٍ ػكىًمٍن عيالى سى   منا فػىزىل تٍ ػضىل ٍت أيمى كىقىٍد أى    .268 ائًهىا تىدى  مى
 ًْتيبػ هىا كىٍىوى هًبىا ٮتىٍتىافي   ٮتىٍتىاؿي كيل  مىٍن لىوي اٍفًتتىافي    .269
 كىعىٍيثػيهىا الى غىٍيثػيهىا ىىت افي   ًخبىاؤيىىا لىٍيسى لىوي ٘تٍتىافي    .270
 (1)ٍد ٤تىىاىىا شىٍيخينىا بًيتىافي كىقى   كىريكحيهىا الت ٍضًليلي كىاٍلبػيٍهتىافي    .271
 كىفػىٍقًد كيل  أىمىلو ُب الن ٍصرىهٍ   ًجٍئ بػىٍعدى خىرىاًب اٍلبىٍصرىهٍ ػلىٍو ٓبٍى يى    .272
 ًمن ا غىلىٍو ُب الل ٍؤـٍ الى ُب الس ٍوـً   ٍحويىىا أىرىاحىنىا ًمٍن قػىٍوـً ػكىمى    .273
نىةي اٍلكىرىاًسي   .274 تػٍهيٍم ًفتػٍ  بىحى اٞتٍىارًم هًبًٍم كىالر اًسيفىأىصٍ   قىٍد مىلىكى
 هىا اٍستػىقىر اػًفيهىا كىُب أىٍصحىابً   ٍحويىىا أىثٍػبىتى أىف  الش ر اػكىمى    .275
ا اٞتٍىن افي:  .276 ا  ذىىىٍبتى ًمٍت  مىٍذىىبنا بىًعيدى  كىصىارى كىٍعًدم كيل وي كىًعيدى
يضىاحً    .277 ًحي كىٓبٍى أيبىاؿً   أىنىا شىرىٍحتي اٟتٍىق  بًاإٍلً  مىا يػىقيوؿي الال 
 تىٍستػىٍيًقني اٍلفىٍضلى كىلىًكٍن ٕتىٍحىدي   كىأىٍنتى ُب بىاًب اٟتيقيوًؽ ميٍلًحدي    .278
 .............................  ........................لىًكٍن .   .279

ٕب:  مىت يجىوٍ  صىاًدقىةن كىاٍلغىٍرًس ُب  ٍم أىٍستىًفٍد نىًتيجىوٍ ػأىنىا لى ........  اٞتٍىال 
(2) 

 (3)ًمٍن مىائًًو غىيػٍرى صىرىل كىأىٍجًن؟  ٍم أىٍجنً ػفػىهىٍل أيفىد م ميٍنًبطنا لى    .280

                                                 

 (*بيتاف: ىو ا١تاريشاؿ بيتاف رئيس فرنسا ُب أثناء اٟترب العا١تية الثانية.1)
 (*متيجة: سهله قريب من مدينة اٞتزائر.2)
قتو ُب الثمار كاألزىار كالكمأة. كالص رل كاألٍجن كصفاف للماء (*استعماؿ اٞتٍٍت على ا١تاء ٘تثيل، كحقي3)

 معنا٫تا ا١تتغَت الكدر.
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 (1)ًإال  ًبرىٍملو ىىائًرو كىًتنٍبً؟  ٍم يػىنٍبً ػكىىىٍل أيزىك ي بىانًينا لى    .281
 (2)ٍع؟ًمٍن حىٍنظىلو ًإين  ًإذنا ًنٍكسه كىرى   كىىىٍل أيىىٍت  زىارًعنا ٔتىا زىرىعٍ    .282
283.  :  .............................  .......................لىًكٍن .. الر ئًيسي

ٕب:   ًلرىٍأًسنىا كىبىارًًع التػ ٍنًكيتً   أيىىن يكى عىلىى الت ٍبًكيتً .......  اٞتٍىال 
ا ُب ااًلٍرتفىاًع أيفٍػقىوي   كىرىٍأسينىا الر ئًيسي لىٍيسى يػىٍفقىوي    .284 ٍيئنا عىدى  (3)شى
285.  :  .............................  .......................لىًكٍن .. الر ئًيسي

ٕب:  ليًٍت اٟتٍيضيوري ػلىٍو لى   كىأىٍنتى يىا أىًخي مىٍعذيكري .......  اٞتٍىال   ٍم يىكيٍن يىٍشمى
286.  :  .............................  .................دىٍع ذىا كىلىًكٍن . الر ئًيسي

ٕب:   فىًإنػ هىا مىٍأكىل الل سىاًف اأٍلىٍلكىنً   "كىلىًكنً ". أىٍنتى دىٍع .............. اٞتٍىال 
 كىإنػىهىا ًمٍن أىٍخبىًث الٍػمىرىاًكنً   كىإنػىهىا ًمٍن أىٍضيىًق الٍػمىسىاًكنً    .287
288.  : ا ٕب أىٍف نىزًيدى عيٍضوىا الر ئًيسي  .............................  لىًكٍن بىدى

ٕب:   أىثٍػقىلي قػىٍبلى ذًٍكرًًه ًمٍن رىٍضوىل  ............................. اٞتٍىال 
289.  :  (4)ىىب  بًأىنٍػفىاًس اٍلعىًبًَت الش حىرًم  الى بىٍل أىرىؽ  ًمٍن نىًسيًم الس حىرً  الر ئًيسي

                                                 

 األكؿ ىو األصل كالثاين مقلوب عنو كمثلو عائق كعاؽ. ،(*ىائر كىار كاحد1)
ما (*الًنكس كالوىرىع معنا٫تا اٞتباف. ككرع بفتح الراء من أبنية ا١تصادر. كالعرب كثَتنا ما يصفوف با١تصدر ك2)

 قالوا: ثوب خلىق كالقياس كرع كخًلق، كأئمة اللغة يسٌمونو كصفا با١تصدر.
 (*عدا أفقو: جاكز حٌده.3)
 (*نسبة إٔب مكاف معركؼ هبذا االسم.4)
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ا ابٍػتىدىعىوٍ  أىٍك الى   مىٍسأىلىةي الص ٍوتػىٍُتً عىادىٍت جىذىعىوٍ  اٞتٍىن افي:  .290  (1)فىمىا مىٍعنىاهي ًفيمى
ٍكنىا أىٍربػىعىوٍ    .291 ؼي أىٍصبػىعىوٍ   أًلىنػ نىا ًإذىا غىدى  أىجىاؿى ًإٍف جىد  ا٠ًتالى
ٕب:  .292 نىا عىد ىىا أىٍصوىاتىا  كىأىن وي ٭تىًٍسبػينىا أىٍموىاتىا اٞتٍىال  تػٍ  فىًإٍف سىكى
 فىًفيًو لًلنػ ٍفًس اٟتىرًيصىًة شىًكيمٍ   اٟتٍىًكيمٍ أيذىك ري الر ئًيسى بًالذ ٍكًر  اٞتٍىن افي:  .293
 إذىا ا٧ٍتىلىى أًلىنٍػفيًس اأٍلىبٍػرىارً   كىًفيًو ًسرٌّ لىٍيسى كىاأٍلىٍسرىارً    .294
ادىا   .295 ا تػىنىاكىؿى اأٍلىٍعدى  بًالذ ٍكًر كىٍي ييذىك رى اٍلًعبىادىا  فىكيل مى
ايى   تػىنىاكىؿى الوًتٍػرى كىخىل ى الش ٍفعىا   .296 ٍلًقًو كىنػىٍفعىاػةن لً ًىدى  خى
هٍ    .297 هٍ   كىآيىةي الن ٍجوىل لًقىٍصًدم مىاًىدى كىآيىةي اٍلكىٍهًف عىلىٍيًو شىاًىدى

(2) 
298.  : ا كىٓبٍى ٩تيىاًلفٍ  الر ئًيسي كىٓبٍى كنػينىاًبذٍ   طىرًيقىوٍ  أىبىدن

ا (3)  فىرًيقىوٍ  أىبىدن
  اأٍلىٍصوىاًت ٜتىٍسىةه مىعىوٍ كى٨تىٍني ُب   فػىنىٍحني بًاٍلعيٍضًو اٞتٍىًديًد أىٍربػىعىوٍ    .299
 .............................  أىنىا كى٨تىٍني أىنٍػتيمىا كىاٍلغىاًئبٍ    .300

ٕب:   كىىىًذًه هًنىايىةي الر غىاًئبٍ   ............................. اٞتٍىال 
 وىٍينً كىإٍف يىكيونىا ُب الش قىا ًنضٍ   ًإٍف كىافى الى بيد  فىزًٍد عيٍضوىٍينً    .301
302.  : ا الص ٍوتً   ًإذىٍف نىًصَتي ًست ةن ًبصىٍوٌب  الر ئًيسي  فىالى تيًضٍع حىق ي هًبىذى

                                                 

 (*تفطن من اٞتٍىن افي ٟتيلة ابن حافظ.1)
تأثَته فيها، (*ىذه النكتة من أسرار القرآف اليت ال يفسرىا إال الزماف بفعل حوادث من عقوؿ البشر ك 2)

 كالقرآف كتاب الدىر.
 (*ننابذ: ٩تالف.3)
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ٕب:  .303 ا الص ٍوتي صىٍوتى الٍػمىٍوًصًلي اٞتٍىال   (1)قىٍد زىٍلزىؿى اأٍلىٍرضى ًبضىٍرًب زىٍلزىؿً   لىٍو كىافى ىىذى
 طيرىٍيحو ُب الث ًقيًل اأٍلىك ؿً صىٍوتي   أىٍك أىن وي ُب الس اًبقُتى اأٍلىك ؿً    .304
 يػىٍلعىبي بًاأٍلىٍلبىاًب فػىٍهيى طىاًئشىوٍ   أىٍك حىكىًم اٍلوىاًدم أىًك اٍبًن عىاًئشىوٍ    .305
 عىلىى اٞتٍىوىارًم كىاٍلعىًقيقي مىٍسرىحيوٍ   أىٍك أىن وي صىٍوتي الغىرًيًض يىٍطرىحيوٍ    .306
ا الص ٍوتى قىٍد كىافى اٍمتػى    .307  بًنىبػىرىاًت مىٍعبىدو ًحُتى ىىزىجٍ   زىجٍ أىٍك أىف  ىىذى
 كىلىزىًىٍدتى ًفيًو بػىٍعضى الز ٍىدً   لىمىا صىرىٍفتى ًفيًو كيل  اٞتٍىٍهدً    .308
 ةً جىاءىٍت بًًو سىخىافىةي اٟتٍىضىارى   ةً صىٍوته بًااًلٍسًتعىارى  وي لىًكن     .309
 بًًو كيًضعٍ  لىوي كىلىًكٍن قىٍدرينىا  لىٍيسى ييًفيدي مىا كيًضعٍ  وي كىلىٍفظي    .310
 كىجىٍهلي شىٍعبو خىاًملو بىًليدً   قىٍد تػىٍرٚتىىٍتوي ًفئىةي التػ ٍقًليدً    .311
 

312.  :  (2)أىٍعطيوا الر ئىاسىةى حىق هىا  أىٍعطيوا الر ئىاسىةى حىق هىا الر ئًيسي
 تىًعسى اٍمريؤه قىٍد عىق هىا  ًإف  اٍلعيقيوؽى مىزىل ةه    .313
ٍأنػىهى    .314  كىاٍلًغر  يػىٍبًغي ٤تىٍقىهىا  ااٟتٍير  يػيٍعًلي شى

                                                 

ٕب 1)  إٔب معٌت الذم يتناقشوف حولو )االنتخاب(نقل كلمة الصوت من معناىا  حيث(ىذه اللفتة من اٞتٍىال 
يقوؿ للرئيس: لو أف ىذا الصوت الذم تسعى  كأنو عادتو ُب االعًتاض،على  آخر كىو صوت الطرب

من  ١تا حرصت ىذا اٟترص على ٖتصيلوالغناء العريب القدمي من أصوات أقطاب جهدؾ لتحصيلو كاف صوتا 
 .سحاؽ ا١توصلي كطريح الثقفي كحكم الوادم كابن عائشة كالغريض كمعبدأمثاؿ إ

(*ىذه القطعة على لساف الر ئًيس ىي أعمق ما ُب الركاية من معاف قد بناىا على بياف ما للرؤساء كما 2)
 ٔب قليل من التنقيح.عليهم، كىي ٤تتاجة إ
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 ٓبٍى تػىٍعدي ًفينىا أيفٍػقىهىا  ًإف  الر ؤيكسى رىئًيسىةه    .315
 كىأىجىل هىا كىأىدىقػ هىا  اهللي أىٍحسىنى صىٍوغىهىا   .316
 الى شىٍيءى يػىٍعليو فػىٍوقػىهىا  أىكى مىا تػىرىاىىا أىٍشرىفىتٍ    .317
 ًفيمىٍن دىقػ هىا؟ مىا اٍلقىٍوؿي   مىا اٍلقىٍوؿي ًفيمىٍن حىط هىا   .318
 أىٍك شىج هىا أىٍك شىق هىا  أىٍك ىىد ىىا أىٍك قىط هىا    .319
 يػيٍعطيوا اٞتىمىاعىةى ًشق هىا  حىقٌّ عىلىى الر ؤىسىاًء أىٍف    .320
ًٍلكيو   .321  فى ًمنى اٞتٍىمىاعىًة رًقػ هىا  ىيٍم مىٍعشىره الى ٯتى
 ٍك سىٍوقػىهىاتىٍصرًيفىهىا أى   كىعىلىٍيًهمي أىٍف ٭تيًٍسنيوا   .322
 مىا قىٍد ٕتىىاكىزى طىٍوقػىهىا  كىعىلىٍيًهمي أىٍف ٭تىًٍمليوا   .323
ًئمي ذىٍكقػىهىا  كىعىلىٍيًهمي أىٍف ٬تىٍنيبيوا   .324  مىا الى ييالى
 رىب ا تػىوىٔب  خىٍلقىهىا  كىعىلىٍيًهمي أىٍف يػىٍرىىبيوا   .325
 رىٍأسنا ٭تىاًكؿي فػىٍلقىهىا  كىعىلىٍيًهمي أىٍف يػىٍفًلقيوا   .326
ٍلقنا ييسىب بي سىٍحقىهىا  كىعىلىٍيًهمي أىٍف يىٍسحىقيوا   .327  خى
 بػيٍرغيوثػىهىا أىٍك بػىق هىا  كىعىلىٍيًهمي أىٍف يػىٍقتػيليوا   .328
ا عىلىيػٍهىا رًٍزقػىهىا  كىعىلىٍيًهمي أىٍف ٭تىٍفىظيوا   .329  أىبىدن
 ٤تىٍضى اٟتٍىيىاًة كىمىٍذقػىهىا  كىعىلىٍيًهمي أىٍف ٬تىٍرىعيوا   .330
 ييٍسرى اأٍليميوًر كىرًفٍػقىهىا  مي أىٍف يػىٍتبػىعيواكىعىلىٍيهً    .331
 ًبعىصىا اٍلًكيىاسىًة فػىٍرقػىهىا  كىعىلىٍيًهمي أىٍف ٬تىٍمىعيوا   .332
 ٢تىيمي كىتػيٍعًطي صىٍفقىهىا  كىعىلىى اٞتٍىمىاعىًة أىٍف تىًفي   .333
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 الط اعىاًت دىأٍبنا عينػٍقىهىا  تػىٍعنيو ٢تىٍم كى٘تىيد  ُب    .334
ًتيبىةو ًإٍف كٍنتى كى    .335 ًتيبىةى كىاٍلقىهىا  ٍبشى كى  فىاٍغشى اٍلكى
 ػًرؼي ىيٍجنػىهىا أىٍك عيتػٍقىهىا  فىا٠تٍىٍيلي ُب ا٢ٍتىبػىوىاًت تػىٍعػ   .336
 كىالغىٍيثي ييٍظًهري ًصٍدقػىهىا  ًإف  البػيريكؽى كىوىاًذبه    .337
مىا ٓبٍى تػيتىاًبٍع كىٍدقػىهىا  كىالس ٍحبي الى ٖتيًٍيي الثػ رىل   .338

(1) 
 مىٍن ٮتىٍشىهىا الى يػىٍرقػىهىا  الفىخىارى مىعىارًجه ًإف     .339
 (2)ٕتىًٍٍت التػ نىاًبلي ًعٍذقػىهىا  كىالن ٍخلىةي اٍلًقٍركىاحي الى    .340
 فىٍأًت الٍػمىحىاًمدى تيٍسقىهىا  ًإف  الفىًضيلىةى ٜتىٍرىةه    .341
ـى كىزًقػ هىا  ًىيى ٜتىٍرىةي اأٍلىٍركاًح الى    .342 ا  أىٍعًٍت الٍػميدى
 كىكىعىى اٍلغىيىالٍػمي نيٍطقىهىا  ٍلعىوىالٍػمى أىٍفصىحىتٍ ًإف  ا   .343
 بًاٞتًٍد  يػىنػٍفيضي طيٍرقػىهىا  الٍػمىٍجدي ًحص ةي مىٍن سىعىى   .344
 ُب جىو  جىٍربىةى صىٍعقىهىا  خىاضى الص وىاًعقى ٓبٍى يػىهىبٍ    .345
 كىًمنى األىًسن ًة زيٍرقػىهىا  كىًمنى الذ كىاًبًل ٝتيٍرىىىا   .346
 بىش  اأٍلىًسر ًة طىٍلقىهىا  ى ا٠ٍتيطيوبى عىوىاًبسنايػىٍلقى    .347
 عىٍقله تػىوىٔب  خىٍرقػىهىا  أىٍسرىاري رىب كى بػىٍعضيهىا   .348

                                                 

 (*الودؽ: ا١تطر.1)
 قاؿ سويد بن الصامت األنصارم: ،(*النخلة القركاح: ا١تلساء الطويلة2)

ًد القىرىاكًحً  ـو      كىلىًكٍن عىلىى الش م  اًٞتالى
 أىًديني كىمىا دىٍيًٍت عىلىٍيكيم ٔتىٍغرى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 املورد العذب المنري من أ شعار العالمة محمد البشري

153 

 كىاٞتٍىٍهلي عىس رى غىٍلقىهىا  اٍلًعٍلمي يىس رى فػىٍتحىهىا   .349
 فىاقٍػرىا اٟتٍىوىاًدثى كىافٍػقىهىا  ًإٍف ًشٍئتى تػىٍفقىٍو ًسر ىىا   .350
 فىاٍلقى الٍػمىكىاًرـى تػىٍلقىهىا  يبي لًقىاًعدو الى تىٍستىجً    .351
 ًإٍف ٓبٍى ٕتيىو ٍد عىٍزقػىهىا  كىاأٍلىٍرضي الى تػيٍعًطي اٍلًغٌتى    .352
 لًٍلحىق  صىابىٍت غىٍدقػىهىا  ًإف  اٟتٍىيىاةى مىوىارًده    .353
ٍمري يىٍشرىبي صىٍفوىىىا   .354  كىاٍلغيٍمري يىٍضًربي رىنٍػقىهىا  فىالذ 
 كىاٍلكيل  ٭تىٍذىري غىٍرقػىهىا  إبى ٞتي ةه ًإف  الل يى    .355
 ديٍىمى ا٠تيطيوًب كىبػيٍلقىهىا  تػيٍزًجى ًإٔبى كيرىمىائًهىا   .356
 ٕب كىٍيسىهىا أىٍك ٛتيٍقىهىا  ذيك الل ب  يػىٍلبىسي لًل يىا   .357
يػٍري الر جىاًؿ الس اًبًقيػ   .358 بػٍقىهىا  خى  ػن فػىىتن ٬تيىارًم شى
انىسىقى اأٍليميورى قىالى    .359  غيرنا فىأىٍحسىنى نىٍسقىهىا  ًئدن
 ًخف ا فىأىٍٚتىلى كىٍسقىهىا  كىسىقى اٍلعىظىاًئمى ٤تىٍمىالن    .360
 رىٍعدى ا٠ٍتيطيوًب كىبػىٍرقػىهىا  مىا ىىابى ُب غىمىرىاهًتىا   .361
ًئًق أيم ةه    .362  عىًلمى الٍػميهىٍيًمني ًفٍسقىهىا  شىر  ا٠تٍىالى
 ا كىقػىتػ رى رًٍزقػىهىاعىد    فىأىذى٢ت ىا كىأىقػىل هىا   .363
ثػيرى اٟتٍىصىا   .364  أيمىمه أىضىاعىٍت خيٍلقىهىا  ضىاعىٍت كىإٍف كى
 غىٍربي الٍػمىمىاًلًك شىٍرقػىهىا  أىكى مىا تػىرىل أىٍف قىٍد عىالى    .365
 ٪تىىًت الٍػمىكىاًرـي ًعٍرقػىهىا  ًإف  اأٍلىكىاًرـى عيٍصبىةه    .366
 عىف ى شىق هىاأىٍكَبى فػى   ُب اٞتٍىاًىًلي ًة قيس هىا   .367
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ـي يػىرٍ    .368  تيقي بًاٍلفىًضيلىًة فػىتػٍقىهىا  ٍبي  انٍػبػىرىل اإٍلًٍسالى
 ٍشدىىىايػىٍهًدم اٍلعىوىالٍػمى رى   الن وري مٍنبىًعثي الس نىا   .369
 لًٍلحىق  ييٍذًكي سىٍوقػىهىا  كىاٍلًعٍلمي يػىٍقتىادي اٟتًٍجىى   .370
 سىج لى ًحٍذقػىهىا ػارًيخي   حىًذقىٍت فػينيوفى اٍلًعٍلم كىالت ػ   .371
 كيل  الٍػمىمىاًلًك خىٍفقىهىا  خىفىقىٍت بػينيوديىيم عىلىى   .372
ا   .373  ًئنى ًإٍذ تػىوىٔب  طىٍرقػىهىا  سىٍل طىارًقنا كىسىًل الٍػمىدى
ًئالن اكى    .374  غير ا كىمىه دى طيٍرقػىهىا  ٔبى اٍلفيتيوحى جىالى
انػىهىا كىًدمى   سىٍل بًالٍػمىشىارًًؽ عىنػٍهيمي    .375  ٍشقىهىابػىٍغدى
 نىشىقى اأٍلىعىاًجمي نىٍشقىهىا  مىٍهدي الٍػمىعىاًرًؼ ًمنػٍهيمىا   .376
 رًؽي كىالٍػمىغىاًربي عىبػٍقىهىا  عىًبقىٍت ًبرىي اىىا الٍػمىشىا   .377
 ػًتقي بًالر ًذيلىًة رىتٍػقىهىا  حىىت  انٍػبػىرىل التػ ٍفرًيقي يػىٍفػ   .378
ا   .379  دى رىٍشقىهىاكىالد ٍىري سىد    رىشىقىتػٍهيم نػىٍبلي اٍلًعدى
 جىٍهرنا كىكىاصىلى مىٍشقىهىا  مىشىقى الس ييوؼى ٟتًىٍرهًبًمٍ    .380
عى اٟتٍىًقيقىةى قػىٍهقىهىا  يىا سىاًخرنا يب كيل مىا   .381  ٝتًى
 كىالش ر  أىٍف الى تػىٍفقىهىا  ٠تٍىٍَت مىا بيػ ٍنتيوي ا   .382

 
 يزىافى عىٍن ْتىًٍر الر جىزٍ الٍػمً أىٍخرىجى فى   أىمىا تػىرىل أىف  الر ئًيسى قىٍد عىجىزٍ  اٞتٍىن افي:  .383
ٕب:  .384  شىاًعرٍ الٍػمى كىإًن وي يىٍستػىٍوًقفي   مىٍو كىأىبًيكى إًن و لىشىاًعرٍ  اٞتٍىال 
ًٍلكي ىىًذًه الط رىؼٍ   فىمىا عىرىفتيوي كىالى غىٍَتًم عىرىؼٍ    .385  بًأىن وي ٯتى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 املورد العذب المنري من أ شعار العالمة محمد البشري

155 

ا الش ٍعرً ُب الٍ   فػىٍلنىتػىنىازىٍؿ عىٍن ًمكىاًس الس ٍعرً    .386  عيٍضًو ًإٍكرىامنا ٢ًتىذى
 حىىت  نػىرىل نػىنػٍقيصي أىٍك نىزًيدي؟  زًيدي الٍػمى كىمىٍن يىكيوفي الر جيلي  اٞتٍىن افي:  .387
388.  :  صىًفيػ نىا اٍلفىذ  أىبيو الش مىاؿً   ىيوى أىبيو اأٍلىٍعمىاًؿ كىاٍلكىمىاؿً  الر ئًيسي
ا كىمىٍرحىبنا كى  اٞتٍىن افي:  .389  كىتىٍكرًمىاتو كىمىقىامنا سىٍهالى   أىٍىالى يىا حىب ذى
ٕب:  .390  عىٍن ريتٍػبىًة اٍلفىٍضًل كىلىًكٍن أىٍرفػىعيوٍ   نًٍعمى اٍلفىىتى ىيوى كىلىٍستي أىٍدفػىعيوٍ  اٞتٍىال 
 فػىٍهيى ًبكيل  ًذل ةو رىًىينىوٍ   ًهينىوٍ الٍػمى وىاًقًف الٍػمى عىٍن ىىًذًه    .391
 مىاؿي ػيىٍطريقػيهىا التػ ٍعًطيلي كىاإٍلًىٍ   اؿي مىا كىانىٍت لىوي أىٍعمى ػكىريب     .392
ٍعنىا  ٍعٌتى الٍػمى أىٍك كىافى الى يىٍشرىكينىا ُب    .393  كىاٍلغىرىًض ال ًذم لىوي اٍجتىمى
 ٍجرًيبىاػقىٍد ميًلئىٍت حىيىاتيوي تى   كىإن ًٍت أىٍعرًفيوي أىرًيبىا   .394
ايػي    .395 ارىىى ارىىىاكىرىيٍػثػىهىا بً   ٍعًطي ًلكيل  حىالىةو ًمٍقدى  الًقٍسًط أىٍك ًبدى
 الى يػىٍنسىأي اآلجىاؿى عىٍن ًميقىاهًتىا  يػىقيوـي بًاٟتٍيقيوًؽ ُب أىٍكقىاهًتىا   .396
 ٍمطىنىا كىأىثٍػلىنىاػكىيىٍستىًطيبى خى   أيًجل وي عىٍن أىٍف يىكوفى ًمثٍػلىنىا   .397
 ىيوؿً أٍ الٍػمى كىيىٍستىًعيضي اٍلقىٍفرى بً   ييٍدعىى ًإٔبى ميٍستىًًتو ٣تىٍهيوؿً    .398
ٍ ىىًذًه اٍلًبضىاعىوٍ   أىمىا عىًلٍمتيٍم أىنػ نىا لًلس اعىوٍ    .399  ٓبٍى نػىتىبػىُت 
 ٍحفيوفىوٍ ػخىفىا مى ػكىبًاٍلغيميوًض كىالٍ   كىٓبٍى تػىزىٍؿ ًبضىاعىةن مىٍلفيوفىوٍ    .400
 فىًإف  قػىٍتلى اٍلوىٍقًت كىافى ًخٍطئىا  فػىهىٍل لىكيٍم أىٍف تػىتػ قيوا ذىا اٍلبيٍطئىا   .401
 فػىهىٍل تػىرىل لىكى ًمٍنوي كًجىاءىا  تىًعيبيًٍت كىاٍلبيٍطءي ًمٍنكى جىاءىا ٞتٍىن افي:ا  .402
ٕب:  .403 اًئكى اٍلعىيىاءً  اٞتٍىال   كىًجٍئتى بًاٍلبػىٍهًت ًبالى حىيىاءً   رىمىٍيتىًٍت ًبدى
 إًبًٍليسي أىٍمسىى كىاًعظنا ميذىك رىا  يىا عىجىبنا يػىٍثًٍت اٟتًٍجىى ميفىك رىا   .404
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حىظىوٍ إً    .405 حىظىوٍ   ين  أىجىٍبتي الش ٍيخى عىٍن ميالى  كىٍىوى حىًليفي اٟتٍىق  ًفيمىا الى
 لىًكن وي ُب الن ٍصًر الى يػىتػٍريكينىا  ًإف  اأٍلىخى اٞتٍىًديدى الى يىٍشرىكينىا   .406
 كىرىأٍيًًو كىًحٍرًصًو كىعىٍزًموً   كىإًن وي يػىنػٍفىعينىا ًْتىٍزًموً    .407
 ٍثًمًر الى لًٍلبػىرىكىوٍ الٍػمي كىاٍلعىمىًل   ديهي لًٍلحىرىكىوٍ كىإنػ نىا نيرًي   .408
 عىٍوفه عىلىى نػيفيوًسنىا اأٍلىم ارىهٍ   كىًفيًو بػىٍعدى الر ٍأًم كىاإٍلًشىارىهٍ    .409

 

:الْ م   يىٍدخيلي تًٍلًميذه صىًغَته بًيىًدًه طيٍبًسي ْشه د  الثَّاِلث 
 فىطىائًره بىارًدىةه  (1)

 

410.  :  ............................  أىٍينى جىاءى ا٠تٍىيػٍري يىا تًٍلميذي؟ًمٍن  الر ئًيسي
ميوي حىًنيذي ػىىال  بً   .............................. اٞتٍىن افي:   جىٍدمو ٟتٍى

 خيٍبًز عىلىى الر ًصيفً ػًمٍن بىاعىًة الٍ   كىاٍلوىًصيفً دي  هىا أىٍسوى ػجىاءى بً  التػ ٍلًميذي:  .411
 ٍجًدم نىٍكثػيهىاػكىٓبٍى تىكيٍن كىالص وًؼ يي   بىارىٍت كىطىاؿى ميٍكثػيهىا كىقىاؿى قىدٍ    .412
قىةن لًلط لىبىوٍ    .413  فىاٍلفىٍقري ًفيًهٍم عىلىمه بًاٍلغىلىبىوٍ   فىاٍذىىٍب هًبىا صىدى
414.   : : كىمىٍن ىيٍم؟ قػيٍلتي  كىطىاًلبه ُب عيٍلبىًة اٍلقىٍرًف يىشىمٍ   ذيك اأٍلىٍنًف اأٍلىشىمٍ  قىاؿى
 حىرىسىوٍ ػ٬تىيوؿي ُب أىٍرجىائًهىا كىالٍ   ٍدرىسىوٍ الٍػمى ثىاًلثه رىأىيٍػتيوي ُب كى    .415
416.  :  .............................  جىٌتى عىلىٍيكيٍم كىٍصفيكيٍم يىا سىادىهٍ  الر ئًيسي

ٕب:   رًيضى يىٍألىفي اٍلًوسىادىهٍ الٍػمى ًإف    ................................. اٞتٍىال 
 ٥تىىاًيلي الذ ؿ  عىلىيػٍهىا بىاًديىوٍ   جىنىٍت عىلىٍيكيٍم عيٍصبىةه بًاٍلبىاًديىوٍ  اٞتٍىن افي:  .417

                                                 

 (*طيٍبسي: صحن.1)
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ٍم لًلن اًس كىاٍفًتقىارًًىمٍ   قىٍد أىٍرشىديكا الن اسى ًإٔبى اٍحًتقىارًًىمٍ    .418  ًبذي٢تً 
ٕب:  .419 نىا أىنػ نىا بػىٍُتى سىوىادٍ  اٞتٍىال   ا بػىٍُتى التػ وىإب كا٢ٍتىوىادٍ ٓبٍى يػىٍفرًقيو   جىٌتى عىلىيػٍ
420.  :  قىاًبرٍ الٍػمى حىىت  تىضيم  نىٍشرىنىا   لًنػىٍعتىًصٍم بًاٟتىق  كىٍلنيصىاًبرٍ  الر ئًيسي

 

 ٍكتىًب كىيػىٍلتػىف وفى عىلىٍيوً الٍػمى يىضىعيوفى الط ٍبًسي عىلىى 
 

421.  :  وا ًإف  اٟتٍىيىاةى رًيحي كىاٍستىٍمًتعي   كيليوا عىلىى اٍسم اهلًل كىاٍسًتىً٭تيوا الر ئًيسي
ٕب:  .422  (1)"صىنػٍقيو"كىالز ٍيتي زىٍيتي   "طىنػٍقيو"الر ٍقصي رىٍقصي  اٞتٍىال 
 (2)"مىرىنٍػقيو"ميٍذ كيٍنتي ُب   قىٍد ذيقٍػتيوي فىآذىل   .423
424.  : ٍر لىكى لىٍن ييًصيبىكٍ  الر ئًيسي  قيٍل ٕب فػىهىٍل تػىهىبي ٕب نىًصيبىٍك؟  مىا ٓبٍى يػيقىد 
ٕب:اٞتٍى   .425  حىظ ًو كىاسىاين ػا بً مى ػالى فىطى   جىن افً ػأىىىبيوي ًلصىاًحيب الٍ  ال 
 ًإف  ٢تىىا فػىٍرقػىعىةن كىا٢ٍتىٍمسً   أىحيط  ًفيهىا بًاٍلبػىنىاًف ا٠تٍىٍمسً  اٞتٍىن افي:  .426
 لىٍو ٓبٍى تىكٍن بىارًدىةن ُب الل ٍمسً   يىا حيٍسنػىهىا دىائًرىةن كىالش ٍمسً    .427
 ٍعقيوؿي الٍػمى نػٍقيوؿي كى الٍػمى لىدىٍيكى كى   قيوؿي الٍػمى ٍأكيوؿي كى الٍػمى تىشىابىوى  ٕب:اٞتٍىال    .428
429.  :  ٓبٍى نػىقيًل الط ٍبًسي كىقػيٍلنىا الص ٍحنىا  لىعىل نىا يىا قػىٍوـي لىٍو فىصيٍحنىا الر ئًيسي
ٕب:  .430  لىو نىًصَتي ًشٍعري اٍبًن كيٍلثوـو   الص ٍحني ًقٍدره جيٍدريهي قىًصَتي  اٞتٍىال 

                                                 

١تصرية. صنقو: نوع من الزيت. كالقاؼ تينطق كاٞتيم (*طنقو: اسم رقصة. كالقاؼ تينطق كاٞتيم ا1)
 ا١تصرية.

 ."حىج وط"(*مرنقو: اسم مدينة، تسٌمى اآلف 2)
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 كىاٍلقىٍعبي أىنٍػوىاعه رىكىاىىا قػيٍنبيلي   جيٍنبيلي ػػكىالر ٍفدي كىاٍلعيس  مىعنا كىالٍ    .431
تػىٍُتً    .432 احه ًبغىٍَتً مىٍُتً   كىقىدىحي الش ٍرًب ًبفىٍتحى  كىاٞتٍىٍمعي أىٍقدى
ـ بًاٍلكىٍسًر عيًرؼٍ    .433 احو ٚتىٍعيوي الى   كىاٍلًقٍدحي ُب اأٍلىٍزالى  يػىٍنحىًرؼٍ كىعىٍن ًقدى
ـ  ًبفىٍتحو فىسيكيوفٍ    .434  كىًمثٍػليوي لًلز ٍنًد ًإٍف أىٍكرىل يىكيوفٍ   كىاٍلقىٍدحي ُب الذ 
ا االً   كىُب اٍٞتًبىاًؿ قػىٍريىةه تيٍدعىى الط بىسٍ    .435  ٍسمى ًمنػٍهىا ميٍقتىبىسٍ لىعىل  ىىذى

 

يىٍدخيلي تًٍلًميذه آىخىره ُب يىًدًه قػيٍرعىةي مشى ةى 
 وفىةه ُب ًقٍرطىاسو مىٍلفي  (1)

 حىر اين ػمٍثلي ًٛتىاًر جىارًنىا الٍ   ىىًدي ةه ًمٍن رىجيلو بػىر اين  التػ ٍلًميذي:  .436
ٍيًخنىا اٞتٍىن اين   كىل فىًٍت ًمٍن بػىٍعًد مىا مىن اين    .437  ًْتىٍمًلهىا ًلشى
ٕب:  .438 قىوٍ  اٞتٍىال  قىوٍ لىكىانىًت ال  قىٍد كىذىبى الط ٍفلى كىلىٍو قىٍد صىدى  ش م ةي أىٍيضنا صىدى
 كىكىر ثى اأٍلىٍصلي الس مىاحى فػىٍرعىوٍ   أىٍحسىٍنتى يىا ميٍهًدمى ىىًذم اٍلقىٍرعىوٍ  اٞتٍىن افي:  .439
ا تػيٍرعىى اٟتٍيرىـٍ   ٓبٍى أىٍدًر مىٍن أىٍنتى كىلىًكٍن لًٍلكىرىـٍ    .440  مىزًي ةه تػيٍرعىى كىمى

 

 يػىٍفتىحيهىا كىيىذيكقػيهىا بًأىٍنًفوً 
 ديخىانػىهىا كىفػىر كىٍت كىفىك تً   م الل وىاٌب حىك تً ورًكىًت اأٍلىٍيدً بي    .441
 لىٍو أىٍكدىعىتػٍهىا اٍلغىانًيىاتي القىٍشوىهٍ   مىا ضىر ىىا كىٍىيى هًبىًذم الن ٍشوىهٍ    .442
 كىُب خىفىا أىٍطوىارًًه أىٍدرىجىهىا  كىبيورًؾى التػ ٍربي ال ًذم أىٍخرىجىهىا   .443
 اءي ال ًذم قػىو اىىاالٍػمى كىبيورًؾى   ظ ٍرؼي ال ًذم حىوىاىىاكىبيورًؾى ال   .444

                                                 

 (*قرعة مشة: قنينة يوضع فيها مسحوؽ التبغ الذم يسمى )مشة( ألنو يشم.1)
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 ..........................  كىبيورًؾى اٍلًقٍرطىاسي ًحُتى لىف هىا   .445
ٕب:  كىبيورًؾى ا٠تٍىٍيشيوـي ًحُتى نػىف هىا  ............................. اٞتٍىال 

(1) 
 كىلىم هىا بًاأٍلىٍكًل حىىت  اٍستػىف هىا  ف هىاكىبيورًؾى اٍلفىمي ال ًذم قىٍد سى    .446
 ًإٍذ لىٍيسى شىٍكلي اآٍلًكًلُتى شىٍكًلي  عىٍت  ًبذًٍكًر األىٍكلً  (2)"صىم ٍطتػىهىا" اٞتٍىن افي:  .447
ٕب:  .448  كىلىٍو جىدىٍعتى أىنٍػفىوي لىمىا سىكىتٍ   أىٍعًذٍر أىخنا تيٍطرًبيوي ىىًذم الن كىتٍ  اٞتٍىال 
 كىبًيىدىٍيكى الر ٍطبىتػىٍُتً حيف تٍ   رىأىٍيتي قػىٍرعىةن قىٍد ليف تٍ لىم ا    .449
 قػىٍوؿه قىًدميه ُب نىًصيًب اأٍلىٍسوىدً   ًمٍقوىدً ػكىأىف  ًفٍكرًم جىر هي بً    .450
ا لًلن اسً    .451  ليف  ُب ًقٍرطىاسً  (3) ..........  كىأىن وي لىم ا بىدى
 كىلًًنبىاؿو رًيشيهىا ييٍصًمينىا  ا تػىٍرًمينىاقػيٍبحنا أًلىٍشيىاءو هًبى  اٞتٍىن افي:  .452
453.  : يػٍرىا الر ئًيسي  ...........................  اٞتٍىٍمع الى يػيٍثًمري إال  خى
ٕب:  .454 رىا  ............................. اٞتٍىال   كىالط رٍحي الى يػيٍثًمري ًإال  ضىيػٍ
455.  :  كىلىٍيسى ٕب ًإٔبى ٚتييوًعًو انًٍتسىابٍ    فىن  اٟتًٍسىابٍ لىٍستي أيرًيدي اٞتٍىٍمعى ُب  الر ئًيسي
 لًٍلخىٍَتً كىالر ٍشًد كىااًلٍسًتمىاعىا  كىإ٪ت ىا أىرىٍدتي ااًلٍجًتمىاعىا   .456
ايىا ا٠تٍىٍَتً ٦ت ٍن تػىٍعهىديكفٍ   فىًمٍن ٙتىاًر اٞتٍىٍمًع ًفيمىا تىٍشهىديكفٍ    .457  جىاءىٍت ىىدى

                                                 

 (*نػىف ها: كلمة دارجة معناىا استنشق.1)
(2"  (*صم طتها: كلمة عامية معناىا "لقد أىثٍػقىٍلتى
بيض، كحذؼ منو اإلبراىيمي كلمة ييستحى من رجال أسود كعليو ثياب ١تا رأل جرير  ىذا البيت قالو(3)

 ( كغَت٫تا.1/279( كالقإب)األمإب1/183ذكرىا، كقصتو ذكرىا اٞتاحظ)الرسائل
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ٕب:  .458  فىطىائًرنا ُب صيٍنًعهىا رىًدي وٍ   م ٍيتى بًا٢ٍتىًدي وٍ ػًإٍذ سى  غىًلٍطتى  اٞتٍىال 
 جىالًبىةن لًٍلقىٍيءى كىاٍلعيطىاسً   كىمشى ةن ميٍنًتنىةى اأٍلىنٍػفىاسً    .459
قىوٍ    .460  بًًنٌيةو ًمٍن قىٍصًدًه ٤تيىق قىوٍ   كىصىاًحبي اأٍليكٔبى دىعىاىىا صىدى
 هلًل مىا يىٍكرىىيوي كىافٍػتػىعىالى   تػىب ا لىوي فىًإن و قىٍد جىعىالى    .461
 كىأىٍخذيكيٍم ٢تىىا سيقيوطي ٫ًت وٍ   هىا ًمٍنوي خىرىابي ًذم وٍ مي ػتػىٍقًدي   .462
ا تػىرىل لىٍو خىص وي ًبصىٍرًعٍو؟  كىالث اين خىص  أىقٍػرىعنا ًبقىٍرعىوٍ    .463  فىمى
ٍيًخنىا تػىوىاثػيقنا بً   ٍهًدمالٍػمي كىالى ًمرىاءى أىف  بػىٍُتى    .464  عىٍهدً كىشى
تٍػهىا الش م ةي اٍلغىوًي وٍ   كىًصلىةن أىٍنًفي ةن قىوًي وٍ    .465  قىٍد عىقىدى
ءً    .466 ءً   ًإف  اأٍلينيوؼى ًعٍندى ىىؤيالى  كىثىاًئقه بًاٍٟتًٍلًف كىاٍلوىالى
 تػىفىا٫تىيوا ًبغىٍمزىةو كىنىٍظرىهٍ   تػىرىاىيمي ًإٍف ٚتىىعىتػٍهيٍم حىٍضرىهٍ    .467
نػىهيمي    .468 قػىهىا قػىٍبلى الط لىبٍ   تًٍلكى اٍلعيلىبٍ  كىسىافػىرىٍت بػىيػٍ لىٍت أىٍعالى  كىبىذى
 م امىاػىىش  لىوي مىٍهتىًبالن ىى   م امىاػكىكيل  مشى اـو رىأىل شى    .469
مىامىا   .470 ٍلمىامىا  كىاأٍلىٍصًفيىاًء حىًفظيوا الذ  ٍغبىابى كىاإٍلً  كىتػىرىكيوا اإٍلً
ـي    .471 ـي ػٍرفػيهىا عىٍن حىالًًو نى فػىعى   كىكيل مىا تىكىت مى الش م ا  م ا
 ٍعوًزًينى مىيػٍرىىيمٍ الٍػمي ٍحًل مىاريكا الٍػمى ُب   كىمىا رىأىل الن اسي ًكرىامنا غىيػٍرىىيمٍ    .472
 ظىاًىرىةن ُب ًفٍعًلًهٍم كىالظ ٍرؼً   كىًعٍندىىيٍم مٍصطىلىحىاتي الص ٍرؼً    .473
 حي كىالت ٍشًديدي كىالت ٍمًكُتي كىاٍلفىتٍ   النػ ٍقلي كىالت ٍحرًيكي كىالت ٍسًكُتي    .474
ؿي    .475 اؿي   كىالض م  كىالص ح ةي كىاإٍلًٍعالى ٍبدى  كىاٟتٍىٍذؼي كىالتػ ٍعوًيضي كىاإٍلً
ـي    .476 ٍدغىا ـي   كىاٍلقىٍلبي كىالتػ ٍرًخيمي كىاإٍلً مٍشىا  كىاٍلفىك  كىالت ٍخفيفي كىاإٍلً
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 ُب مشى هىا عىوىائًدي  كىًعٍندىىيمٍ   اأٍليصيوؿي كىالز كىائًدي  كىًفيًهمي    .477
 كيثٍػره فػىلىٍم تىٍأًت هًبىا الس مىاءي   أىم ا الد خىافي كىلىو أىٍٝتىاءي    .478
ٍعتى مىا يىقوؿي الر اًكم   .479  ُب كىاًحدو ًمنػٍهىا اٍٝتيوي الط ٍهرىاًكم  كىىىٍل ٝتًى
480.  :  يذى الشىم  كىٍيفى حىرىٍمتىوي لىذً   عىًجٍبتي ًمٍن خيٍرطيوًمكى اأٍليشىم   الر ئًيسي
ا حىاًمليوي ًمٍن ىىاًشمً    .481  كىافى أىًمَتى أيم ًة ا٠تٍىيىاًشمً   كىلىٍو غىدى
ا حىاًمليوي مشى امىا   .482 ٍم بًأىٍنًفًو ًإمىامىا  كىلىٍو غىدى  كىافى ٢تى
ٍلتىا   .483  ًخٍلتىاػكىريٍمتى ُب الن اًس كىمىا بى   لىٍو كيٍنتى ُب زيٍمرىهًتًٍم دىخى
 أىقيوليوي ميٍستىٍبًصرنا كىجىازًمىا  كى اٍعًتقىادنا جىازًمىاكىإف  ٕب ًفي   .484
ٕب:  .485  الى تػىٍنتىًحٍل ًعٍرفىافى مىا ٓبٍى تػىٍعًرؼً   طيوؿي اٍلعىرىاًنًُت دىلًيلي الش رىؼً  اٞتٍىال 
ادينىا اٍلعيٍربي بًًو تػىفىاخىريكا   .486  كىقىاؿى فيًو أىك ؿه كىآًخري   أىٍجدى
 بًاأٍلىٍنًف الى بًاأٍلىٍصًل ًمٍن مىنىاؼً   لي اأٍلينىاُب كىقىٍد يىًتيوي الر جي    .487
 ًإال  اد عىاءن ًفٍعليوي مىزًيدي   كلىٍيسى ُب الش م ًة مىا يىزًيدي    .488
 كىأىن وي ًمنى الر ًجيًع يػىٍقطيري   ٍب  ٢تىىا بػىٍعدي ذينىافه قىًذري    .489
 ٍيضي يىٍأٌب مىر ةن ُب الش ٍهرً كىاٟتٍى   أىٍصحىابػيهىا ُب اٟتٍىٍيًض طيوؿى الد ٍىرً    .490
 رىل ًمنػٍهىا بىرًممىا يػىٍقتىًضيًٍت أىٍف أي   كىقىٍد حىوىٍت ًمنى اٍلعيييوًب اٍلكيربىً    .491
 ٍحًتهىا تىذـ  ػكىأىٍلسينو ًمٍن تى   تػىٍنسىابي بػىٍُتى أينيفو تىشيم     .492
 اري ًبسيوًء الد ٍخلىوٍ أىٍف يىٍشهىدى اٞتٍى   خىل وٍ ػكىلىٍيسى ُب اٍلعىٍيًب كىهىًذم الٍ    .493
 ًإال  زيىىا ذيبىابىًة الس نىافً   ًإٍذ لىٍيسى بػىٍُتى اأٍلىٍنًف كىالل سىافً    .494
495.  :  زىًميلىكى الش ٍيخى اأٍلىًديبى اٍلبىارًعٍ   ىىٍل لىكى يىا جىن افي أىٍف تػيقىارًعٍ  الر ئًيسي
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 ٍحكىمىوٍ الٍػمى ًئقه ُب كىأىنػ هىا كىثىا  فػىقىٍد دىىىاؾى ًبقىوىاؼو ٤تيٍكىمىوٍ    .496
 مىا ٓبٍى يػىقيٍلوي مىاًلكه ُب ا٠تٍىٍمرً   كىقىاؿى ُب ذىاًت الس عىاًط ا٠تٍىٍمرًم   .497
ٍيكٍ ػكىذىم هىا كىٍىيى الٍ   هىا كىٍىيى اٍلعىزًيزىةي عىلىٍيكٍ ػأىذىل     .498 ًبيبىةي لىدى  حى
 ًسوىل التػ ٍوًقَتً  جىل  عىنٍ ػكىٍىيى تي   هىا بًاٍلعىٍيًب كىالت ٍحًقَتً ػكىنىالى    .499
ـ    أىالى تػىغىاري عىٍن حىًبيًب الش م     .500  فػىتػىٍنتىًحي مىٍن ذىم وي بًالذ 
 كىذىادى عىنػٍهىا الط ارًًقي ًٛتىاىىا  كىمىٍن أىحىب  ًىر ةن ٛتىىاىىا   .501
 جىالًبىًة اٍلبىٍسًط كىااًلٍنًشرىاًح؟  ٍمرىاحً الٍػمً ٍعشيوقىًة الٍػمى فىكىٍيفى بً    .502
 نىاًقلىًة الر ٍكًح ًلشىٍهًر آبً   ارًدىًة اٍلغىم  كىااًلٍكًتئىابً طى    .503
فىاعى فػىقىًليلٍ    .504  ًحب وي بىٍذؿي اٞتٍىًليلٍ ػُب صىٍوًف مىٍن تي   فىصيٍن ًٛتىاىىا بًالد 
 تيٍسًديًو ًمٍن مىًد٭ًتهىا كىتػيٍلًحميوٍ   كىعىاًرًض اٍلقىٍوؿى ًبقىٍوؿو يػيٍفًحميوٍ    .505
 كبالٌّلًلًئ الث ًمينىًة اٍلغيرىرٍ   رىرٍ د  ذىافى ًمن ا بًالكىشىن ًف اآٍل    .506
 كىأىن و يىٍدعيوؾى لًٍلًكفىاحً   ٍجتىاحً الٍػمي كىالش ٍيخي ُب ىيجيوًمًو    .507
 ؤىر خي الٍػمي ًفيًو عىلىٍيكى أىٍك لىكى   كىقىٍد كىقػىٍفتى مىٍوًقفنا يػيؤىر خي    .508
 ًمٍن نىسىبو ُب اٍلعيٍرًب كىاٍلعيٍجًم بيًًتٍ   ٍستىًتٍ الٍػمي كىًفيًو كىٍشفه لًلض ًمًَت    .509
ًة ًمٍن بػىٍيًت اٍلعىرىبٍ   فىًإٍف بػىلىٍغتى ًمٍن ًكفىاًحًو اأٍلىرىبٍ    .510  فىأىٍخضىري اٍٞتًٍلدى
ٍم كىقىٍسوىري اٍلغىاًب ىىجىمٍ    .511 ًة ًمٍن بػىٍيًت اٍلعىجىمٍ   كىإٍف ٗتًى  فىأىٍصفىري اٍٞتًٍلدى
 حىق  عىلىٍيًو الر ٍضخي الى الر ضيوخي   ًو كىضيوخي كىمىٍن يىكيٍن ُب غىٍربً    .512
ل تً   يىاًديني ال يًت الٍػمى كىىىًذًه ًىيى    .513 فػينىا فىذى  قىٍد رىاضىهىا أىٍسالى
 كىكىافى كىاٟتٍىٍرًب لىوي رًجىاؿي   فىًمٍن قىًدميو عيًرؼى الس جىاؿي    .514
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ٍعًر لىوي ٣تىىاؿي    .515  ىىا اٍرًٕتىاؿي رىًكي ةه يػىٍغميري   كىكىافى ُب الش 
 لًغىٍَتًًىٍم ُب الد ٍىًر ٓبٍى تػينػىو ؿً   مىشىاًىده لًٍلغىاًبرًينى اأٍليك ؿً    .516
 كىأىٍحرىزيكا اٍلفىٍخرى الص ًميمى ًمٍن أىمىمٍ   مىفىاًخره عىلىٍوا هًبىا عىلىى اأٍليمىمٍ    .517
ا نػىٍرجي   مىوىاًقفه بػىي ضىًت اٍلويجيوىىا   .518  وىىاكىاٍنصىرىمىٍت كىًمٍنكيمى
ا النػ ٍوعى ُب اآٍلدىابً    .519  ُب عىٍصرًنىا رىًىينىةي اإًلٍجدىابً   فىًإف  ىىذى
 صىٍوبى اٍلغىوىاًدم الد ِبً  الر كىاًئحً   فىأىٍشًقيىاهي ًمٍن حىيىا اٍلقىرىاًئحً    .520
 ًعٍندى النػ هىى ًإٍحيىاءي ٣تىًٍد اٍلعىرىبً   كىأىٍحًييىاهي فىحىيىاةي اأٍلىدىبً    .521
ا اٍزدىىىٍت ُب األىٍعصيًر ا٠تٍىوىإب   د دىا أىٍرٝتيىوي اٍلبػىوىإب كىجى    .522  كىمى
يػٍهىاتى ٦ت ٍن سىامىهىا انًٍتسىافىا   .523  مىٍن زىادى ُب أىٍصًل اٍلًبنىاءى سىافىا  ىى
 تػىب ا لىوي ُب اٍلغىاًبرًينى كىذىىىبٍ   يىا قػىٍولىةن قىٍد قىا٢تىىا أىبيو ٢تىىبٍ  اٞتٍىن افي:  .524
 صىاًدقىةن ًفيكى عىلىى ات سىاؽً   سىاؽً الٍػمى اًذبىةن خىاًطئىةى كى    .525
 لىكى كىقىٍد قػىبىٍضتػىهىا بًأىخىرىهٍ   كىأىنػ هىا كىًديعىةه ميد خىرىهٍ    .526
ا الر ـ    دىعىٍوتػىنىا لًغىرىضو ميًهم     .527  كىمىا زىعىٍمتى أىٍك ٢ًتىذى
نىا كىطىرنا ميٍذ أىٍمسىا   .528  ضىى ُب الل ٍهًو سىاعنا ٜتىٍسىاكىقىٍد قى   فىمىا قىضىيػٍ
 .............................  كىقىٍد أىضىٍعنىا جىٍلسىةن خىًطَتىهٍ    .529

ٕب:   كىقىٍد أىكىٍلتى بػىٍعدىىىا فىًطَتىهٍ   .............................. اٞتٍىال 
 .............................  كىقىٍد خىًسٍرنىا ًحص ةن ميًهم وٍ  اٞتٍىن افي:  .530

ٕب:   بىٍل قىٍد رىًْتٍتى قػىٍرعىةن ًمٍن مشىىوٍ   .............................. اٞتٍىال 
هٍ    .531 هٍ   أىم ا أىنىا فػىلىٍم أيحىص ٍل فىاًئدى  كىٓبٍى تػىعيٍد ًمٍنكيٍم عىلىي  عىاًئدى
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 شيٍكري كىالى ًلًذم الش م ًة ًمٍت    فىالى ًلًذم الص ٍحًن عىلىي  أىٍجري    .532
ـى عىٍت  حىىت   اٞتٍىن افي:  .533 ا ا٢ٍتىم  عىٍت  حىت ا  الى تػىٍقطىًع اٍلكىالى  أىحيت  ىىذى
 فػىقىٍد غىلىى كىغىلىيىاًف اٍلًقٍدرً   كىأىفٍػثىأى اٍلغىم  ال ًذم ُب صىٍدرًم   .534
ا قػىٍوسه ًبالى ًإٍرنىافً   ًمٍنكى كىًمٍن ريؤىٍيًسكى ا٠تٍىٍرنىافً    .535  (1)فىأىنٍػتيمى
ا اٍلوىٍقتى الن ًفيسى ُب حىًقَتٍ    .536  ًمٍن غىرىضو ٓبٍى نىٍستىًفٍد ًمٍنوي نىًقَتٍ   أىضىٍعتيمى
ا اٍلقىٍوؿى ًبديكًف طىاًئلٍ    .537 ا اٍلعيبىابي الس اًئٍل؟ أىكٍ   أىطىٍلتيمى  الى فىمىا ىىذى
ـً    .538 ا ًمٍن مىاًضغىٍي كىالى ـً الٍػمى كىميٍستىًحق ي اٍلعىٍذًؿ كى   قػيب ٍحتيمى  الى
ـً اٍلفىارًغ ا٢ٍتيرىاءً   رىاءً الٍػمً أىٍسرىفٍػتيمىا ُب الل ٍغًو كى    .539  كىُب اٍلكىالى
 بًًو كىالى يػىٍقوىل عىلىٍيًو الص بػٍري   كىًجٍئتيمىا ٔتىا يىًضيقي الص ٍدري    .540
ا الن ٍشرً    .541 ا هًبىذى  مىٍوصيولىةي اٟتٍىٍبًل بًيػىٍوـ اٟتٍىٍشرً   كىحىالىةه تػيٍبدى
 بىابي الذ كىا ديكنىكى بىابه ميٍقفىلي   ًغر ا أىبٍػلىوه ميغىف لي كىأىٍنتى    .542
 كىًبدىكىاًعي مىٍكرًًه اٍغتػىرىٍرتىا  قىٍد جىر ؾى الر ئًيسي فىا٧ٍتىرىٍرتىا   .543
ا أىف     .544 ٍيًد لىنىا اأٍلىٍشطىانىا  شىٍيطىانىا وي لى  كىقىٍد بىدى  ٯتىيد  ُب اٍلكى
 ًمٍت  كىًمٍنكى أىر ثى اٍلبػىٍغضىاءىا  ضىاءىايػىٍلهيو بًنىا فًإٍف رىأىل ًإغٍ    .545
 ٕب ُب اٍقًتىاحو صىاغىوي كىسىبىكىوٍ   كىقىٍد أىرىادى أىٍف ٯتىيد  الش بىكىوٍ    .546
ٍيوً    .547 ٍيوً   لىًكٍن قىطىٍعتي اٟتٍىٍبلى ُب يىدى  ًإٍذ كيٍنتي عىٍن ًعٍلمو ٔتىا لىدى

                                                 

ند ا٠تىرناف: كلمة عامية كىو الذل يكرر الكالـ الفارغ، كأرناف القوس صفة مدح ٢تا كىو تصويتها ع(*1)
 صدكر السهم عنها، كيوصف السهم باألرناف أيضنا.
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 (1)ٍكرًهً سي تىى ُب صىٍحوًًه كى كىمىا أى   كىعىد  عىٍن رىئًيًسنىا كىمىٍكرًهً    .548
اؾى اهللي لًلص وىابً    .549 ا الش ٍرًط ًمٍن جىوىاًب؟  كىقيٍل ىىدى  أىمىا ٢ًتىذى
ا    .550 ا ًمٍن خىربىً؟الٍػمي كىىىٍل ٢ًتىذى  كىإٍف تػىعيٍد فىًإن ًٍت ًمٍنكى بىرًم  ٍبتىدى
ٕب:  .551 ؟ اٞتٍىال   .............................  ......................... ًمٍت 

 فىمىا رىأىٍيتي حىالىةن كىحىالىًتكٍ   ... نػىعىٍم ًمنى اٍبًن أيٍخًت خىالىًتكٍ  اٞتٍىن افي: 
 كىقىٍد تىطًيبي تىارىةن فػىتىٍخبيثي   هيٍزًء بًنىا كىتػىٍعبىثي ػتػىٍفنتى  ُب الٍ    .552
 ًفيوٍ ٍجتىابي بػيٍردىةى سى ػكىتىارىة تى   كىتىارىةن تػىٍلبىسي فػىٍركىةى فىًقيوٍ    .553
 ُب لىٍغوًًه إًن كى ًفينىا لىغىًوم  كىتىارىةن تػىٍبتػىز  ًجٍلدى ليغىًوم   .554
ا أىٍكقىاتػينىا أى٫ٍتىاؿي ػكىأىن     .555  ُب اٍلًبيًد أىٍك لىٍيسىٍت لىنىا أىٍعمىاؿي   مى
 كىالل ٍهوي ُب أىٍمثىالًنىا دىاءه عيضىاؿٍ   نػىٍلوي كىحىق  اٍلوىٍقًت ًجدٌّ كىًنضىاؿٍ    .556
نىا الد عىا سيٍرعىانىا  م ا الر ئًيسي فػىٍهوى قىٍد دىعىانىاأى    .557  أىٍمًس فػىلىبػ يػٍ
 نػيفيوسىنىا أىف  ىينىا خىٍطبنا عىرىا  دىعىا ديعىاءن ٣تيٍمىالن فىأىٍشعىرىا   .558
 كىأىف  جىٍيشنا بًاٍلبىالى رىمىانىا  كىأىف  خىٍيالن طىرىقىٍت ًٛتىانىا   .559
 كىاٍمتػىنىعى الر كىاحي كىاٍلغيديك    ديك  أٍك أىن وي بػىي تػىنىا عى    .560
نىا فىأىٍينى ا٠تٍىٍطبي    .561 ؟  ىىا أىنػ نىا ًجئػٍ  كىىىًذًه الر حىى فىأٍينى اٍلقيٍطبي
 كىجىدىؿو ُب الر ٍأًم غىٍَتً ميٍستىًقيمٍ   كىقىٍد مىضىى يػىٍومىاًف ُب ْتىٍثو عىًقيمٍ    .562
 كىٓبٍى ٭تيىق ٍق شىٍرطىهىا بًالر ٍبطً   ٓبٍى يىٍضًبًط اٞتٍىٍلسىةى أىم  ضىٍبطً    .563

                                                 

 السيكر أنواع منها سيكر اٞتاه كسيكر ا١تنزلة كا١تكانة كحاشا الر ئًيسي من سيكر ا٠تمر.(*1)
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فىعٍ    .564 فػىٍعتى ُب الس ٍخًف اٍندى ا اٍندى  كىمىا انٍػتػىفىى ًمٍن عىبىثو كىالى انٍػتػىفىعٍ   كىكيل مى
 

 يػيوىج وي ا٠تًٍطىابى ًإٔبى الر ئًيسً 
 

ًىي؟  فػىقيٍل لىنىا كىاٍلعىٍهدي عىٍهدي اهللً    .565  أىمىاًكره أىٍنتى بًنىا أىـٍ الى
ا  أى٪ت ىا دىعىٍوتػىنىا لًنىٍشهىدىاكى    .566  لىكى ًبريتٍػبىًة اٍلعيلىى كىنػىٍعهىدى
 ًمٍن لىقىبو يىزًيدي ُب عيليو كىا  كىأىف  كيل  ا٠تٍىٍطًب ُب خيليو كىا   .567
ا قىٍد ًقيلى ُب اأٍلىٍلفي وٍ    .568  (1)ذىاًت اٟتٍيلىى كىالن كىًت اٍلوىٍصًفي وٍ   أىٍنتى كىمى
 لىٍيسى لىوي بػىٍُتى الر جىاًؿ ًقيمىوٍ   م دىٍخلىةو سىًقيمىوٍ ُب رىجيلو ذً    .569
 ًديرً الٍػمي لىٍفظه ًسوىل الر ئًيًس كى   الى يػىٍزدىًىيًو ًمٍن حيلىى التػ ٍقًديرً    .570
571.  :  كىاٍلعىٍيبي عىٍيبه فىاًضحي   ا٠تٍىٍطبي خىٍطبه فىاًدحي  الر ئًيسي
حي ػػػػػػوىاضً ػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػال     وي ػػػػػػػػػػػلي ػػػػػػػمً ػػػػػػػػػػػػػحٍ ػػػػػػتى   كىعىارينىا ُب الن اًس الى    .572

(2) 
ا الش ٍيًخ شىٍيخي اٍلفىن    كىالذىٍنبي ُب الت ٍطوًيًل لىٍيسى ًمٍت     .573  بىٍل ذىٍنبي ىىذى
 دىفػىعىًٍت عىٍنوي بًااًلٍسًتٍطرىادً   فىكيل مىا دىنػىٍوتي ًمٍن ميرىاًدم   .574
 كىاٍعتػىرىضى الر ٍأمى ًبالى ٤تيىاسىبىوٍ   قىٍوؿى ًبالى مينىاسىبىوٍ كىكىل دى الٍ    .575

                                                 

ىي من  ،األلفية: أرجوزة للمؤلف بديعة نظمها تفسَتنا ١تشكلة موظف ىو عبد لوظيفتو كعبد للشيطاف(*1)
كفيها  ،ف فيها أكلياءه، كقد كصف ا١تشكلة كشرحها بلساهنا مًتٚتة عن نفسهايص -لعنو اهلل-أبدع ما قاؿ 

 فصوؿ طواؿ ُب شخصُت اثنُت منهم، أحد٫تا ا١تشكلة كىي كإف كانت ُب شخص فهي صادقة فيهم ٚتيعنا.
 النواضج ج ناضح كىو ٚتل السانية أك الركوب كقد يستعمل كصفنا عامنا لو.(*2)
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 عىارىضىوٍ الٍػمي عىاجىلىًٍت بًالنػ ٍقًض كى   كىكيل مىا صىم ٍمت أىٍف أيعىاًرضىوٍ    .576
 فػىٍهوى يػىرىل ا٠تٍىٍيبىةى ُب اٍقًتىابًوٍ   كىأىف  بػيٍعدى اٍلقىٍصًد ًمٍن آرىابًوٍ    .577
ًح ُب ىىاتػىٍُتً    الص ٍوتػىٍُتً كىإ٪ت ىا أىطىٍلتي ُب    .578  كىاٍلعيٍضًو ًلإٍلًٍصالى
 خىالىفىوٍ الٍػمي فىاٍلعيٍضو ٕب ُب النػ ٍفًع كى   خىالىفىوٍ الٍػمي أًل نٍت أىٍحسىٍستي بً    .579
ًُب    .580  رىجىٍعتي ًمٍنوي لًٍلميًعًُت اٍلكىاُب   حىىت  ًإذىا أىٍٚتىٍعتيمىا ًخالى
 لًلنػ ٍفًع الى ظيٍلمنا كىالى اٍشًتيىاطىا  يىاطىارًعىايىةن لًٍلخىٍَتً كىاٍحتً    .581
 ًدرىايىيًت ٭تىٍتىٍط ًلكيل  أىٍمرًهً   كىمىٍن دىرىل خىل  اٍمرًئيو ًمٍن ٜتىٍرًهً    .582
ًحىاًف ظيٍلًمي  كىإًن ًٍت أىٍعلىمي حىق  اٍلًعٍلمً    .583  أىن كيمىا ٕتىًٍتى
حٍ    .584 حٍ الٍػمى ٍن كىالص ٍبًح ُب كىإٍف يىكي   فىكيل مىا عىرىٍضتي مىا ًفيًو صىالى  ٍشرًًؽ الى
 رىأٍيىكيمىا ُب اٍلقىٍصًد بًالتػ ٍقرًيبً   كىإًن ًٍت أىٍعًرؼي ًمٍن ٕتىٍرًييب    .585
 ًبصىٍوتو أىٍك ًبرىجيلو قػىه ارً   فىكىافى الى بيد  ًمٍن اٍسًتٍظهىارًم   .586
 كهي عىٍن تػىرىاضً ٓبٍى يػىٍفًتىًٍؽ ذىكي   كىاأٍلىٍمري ًإٍف ريـ  عىلىى اٍعًتىاضً    .587
 ٍجميوعً الٍػمى كىنػىٍفًعًو لًٍلفىٍرًد ك   ٍوضيوعً الٍػمى كىاهلًل لىٍوالى شىرىؼي    .588
ًعوٍ    .589 ًعوٍ   كأىف  عىارنا ِبى  ُب اٍنًدالى  فػىوىجىبى اٍلعىٍوفي عىلىى اٍقًتالى
ا اٍعتىٍد٘تيىاهي ًمٍت     .590  جىن  الٍػمً ُب حىاًفظو كىالد رًٍع كى   لىكيٍنتي ًفيمى
 فػىلىٍيتىًٍت أىٍك لىٍيتىكٍم بىًعيدي   شىًقيتي ًفيكيٍم كىاٝتًٍيى الس ًعيدي    .591
 إًثٍػنػىٍُتً أىٍسوىدىٍيًن كىاٍلًغٍربىافً   كىلىٍيتى ٕب ًبكيٍم ًمٍن اٍلعيٍربىافً    .592
 فػىٍردو كىلىٍو كىالط اًىًر اٍلوىنًيسً   كىلىٍيتى حىظ ي كىافى ُب أىنًيسً    .593
ٍمتىًٍت ٢ًتىذىاظىلىٍمتى  اٞتٍىن افي:  .594  كىٍىوى ال ًذم جىر  اٍلبىالى كىىىاذىل  ًإٍذ ضىمى
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ٍرتىًٍت ُب زيٍمرىتًوٍ    .595  كىٜتىٍرىٌب ُب الش ٍرًب غىيػٍري ٜتىٍرىتًوٍ   كىجيٍرتى ًإٍذ حىشى
 لىًكن ًٍت بًالز كًر لىٍستي أٍشهىدي   فػىٍهوى زىًميًلي كىالد ريكسي تىٍشهىدي    .596
 يػىٍومنا كىلىٍو أىف  اٍلوىرىل أىٍعبيديهٍ    أىٍعبيديهٍ كىالى أيدىارًيًو كىالى    .597
ا ًكإٍف عىبىدٍ   كىإن ًٍت ًإذىا غىدىٍكتي ُب كىبىدٍ    .598  فىالى أيبىإب عىاًبدن
ٕب:  .599  كىيًٍلي عىلىٍيكيٍم ٍبي  كىيًٍلي ًمٍنكيمىا  عىًجٍبتي ًمٍنكيٍم كىاأٍلىصىح  ًمٍنكيمىا اٞتٍىال 
 ٍيلي أىـٍ عىلىي ا؟الٍػمى أىًٔب يىكيوفي   سيٍقتيمىا إًلىي آبٍى أىٍدًر ٦ت ا    .600
 كىتىارىةن أىٍٝتىعي قىٍدحنا رىاًدعىا  فػىتىارىةن أىٍٝتىعي مىٍدحنا صىاًدعىا   .601
 كىتىارىةن ٗتىٍتىًلفاًف ًلمىرىضٍ   كىتىارىةن تػىت ًفقىاًف لًغىرىضٍ    .602
ٍقيتيوي اٟتٍير  اأٍلىيب    .603  ر ري ًسوىل التػ ٍيًس اٍلغىيب كىالى يػيغى   تػىلىو مه ٯتى
 مشىٍسى نػىهىارو ٓبٍى يىكيٍن كىًجيهىا  يىا قػىٍوـي ذيك اٍلوىٍجهىٍُتً لىٍو يػيٍزًجيهىا   .604
 عىٍن ىىًذًه اأٍلىٍشيىا صىرىفٍػتيميوين   يىا لىٍيتىكٍم ًحُتى عىرىفٍػتيميوين    .605
هٍ    .606 ًس ُب كيل  شىٍيءو غى   فىًإن ًٍت ًصٍرتي عىًدميى اٍلفىاًئدى هٍ الٍػمى يػٍرى ٟتٍى  اًئدى
اًر الى ييذىك ى   .607 فػىيىٍدفىعى اٞتٍيوعى كىالى يػيزىك ى  أىٍصبىٍحتي كىاٟتًٍمى

(1) 
 ًعٍنًدم فىًإٍسخىاًطيى ًمٍن ًإٍرضىاًئي  كىانٍػعىكىسىٍت كىظىاًئفي اأٍلىٍعضىاءً    .608
 ًلي تىٍدمىعي أىٍسعىى عىلىى بىٍطًٍت كىرًجٍ   أىشيم  ًمٍن عىٍيًٍت كىأىٍنًفي يىٍسمىعي    .609
ا الر ئًيًس الٍػمى بً   لىٍو كىافى ٕب مىاؿه لىكيٍنتي أىفٍػتىًدم   .610  ٍعتىًدمالٍػمي اًؿ ًمٍن ىىذى

                                                 

كاة كال تعمل فيو الذكاة كُب كل من الزكاة كالذكاة فائدة. فمن حيرًمىهيما فال فائدة اٟتمار ال ٕتب فيو الز (*1)
 فيو كلكن فات األستاذ أف اٟتمارى كإف كاف ال يذكى ففيو فائدة الركوب.
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ا ٕب كىًلمنا حىرىفٍػتيوٍ   فىمىا عىرىٍفتي ا٠تٍىيػٍرى ميٍذ عىرىفٍػتيوٍ    .611  كىلىٍو بىدى
٢ٍتىاـ ًفيهىا انػٍ   كىٕب قػىريكنىةه إذىا مىا ىىجىسىتٍ    .612 بىجىسىتٍ ىىوىاًجسي اإٍلً

(1) 
كىذيك الش كيوًؾ دىاًئمنا ميعىذ بي   فػىٍيضنا ًمنى اٟتٍىٍدًس ال ًذم الى يىٍكًذبي    .613

(2) 
ثػىٍتًٍت اٍليػىٍوـى أىف  اأٍلىٍمرىا   .614  رىمىادي إًيهىاـً يػيغىط ي اٞتٍىٍمرىا  كىحىد 
ا اٞتٍىٍمعى ًفيًو ًسر     .615 يػىٍنجىًلي لًٍلعىٍُتً كىٍىوى شىر    كىأىف  ىىذى  سى
ا الس ي دى الر ئًيسىا   .616  الى بيد  أىٍف يػىرىل رىأٍينا نىًفيسىا  كىأىف  ىىذى
كىكىاًقعنا ٖتىٍتى الد جىى كىكىاًقبىا  اٍلغىٍيًب اٍكًفنىا اٍلعىوىاًقبىا الٍػمى يىا عى    .617

(3) 
 ًسًَت قػىٍلسىوٍ الٍػمى كىحيط  ًمٍن فػيٍلًك   يىا أىيػ هىا الر ئًيسي فيض  اٞتٍىٍلسىوٍ  اٞتٍىن افي:  .618
 ٍرغيوبي الٍػمى كىقىٍد ٕتىىاَبى اٍلغىرىضي   قىٍد نىاؿى ًمن ا اٞتٍيوعي كىالل غيوبي    .619
620.  :  عىلىى انًٍتخىاًب مىٍن بًًو أىٍرتىًفقي   الى أٍرفىعي اٞتٍىٍلسىةى أىٍك تػىت ًفقيوا الر ئًيسي
كىالى يػيزىك ى كىقىصه ًمنى النػ عىمٍ   نػىعىٍم نػىعىٍم نػىعىٍم نػىعىٍم نػىعىٍم نػىعىمٍ  ااًلثٍػنىاًف مىعنا:  .621

(4) 
 ٍبي  ًبديكًف ًإٍذًنكى افٍػتػىرىقٍػنىا  نػىعىٍم نػىعىٍم نػىعىٍم قىًد اتػ فىٍقنىا   .622

 

 إًنٍػتػىهىًت اٞتٍىٍلسىةي الث انًي ةي 
 صيورىةي ااًلٍسًتٍدعىاًء ًمنى الر ئًيًس ًإٔبى الس ي ًد أىٍٛتىدى بيومٍشىاؿ

 

                                                 

 القىركنة: النفس.(*1)
 الشطر األخَت مثل ضربو األستاذ كليس راجعنا إليو ىو ألنو على يقُت.(*2)
 األستاذ ٓب يتقبلو اهلل.البيت دعاء من (*3)
 البيت كلو ىزء بالر ئًيسي كالشطر األخَت البن عاشر.(*4)
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ًة اٟتٍير  اأٍلىيب  اأٍلىٍسعىدً ا  الص ًفي  اأٍلى٣ٍتىدً  ًإٔبى األىًخ اٍلبػىر     .623  ٍلعيٍمدى
ا عيًنيىا  أىيب الش مىالىٍُتً ًإذىا مىا كينػ يىا   .624  كىطىاًىرو ًبًضد  ىىذى
يػٍري اأٍلىٍٝتىاًء اٍٝتيوي    .625  كىكيل  نػىٍفعو لًٍلًعبىاًد كىٍٝتيوي   أىم ا اٍٝتيوي فىخى
 كىافى كىمىا زىاؿى ٢تىىا كىالر ائًدٍ   اٞتٍىرىائًدٍ ًحٍرفػىتيوي ًإدىارىةي    .626
 أىٍك عيط لىٍت كىافى ٢تىىا ٤تيٍتىاالى   ًإٍف بػىرىزىٍت كىافى هًبىا ٥تيٍتىاالى    .627
 ميقىر رنا كىلىٍو ًبغىاًب اٍلفىٍرنىافٍ   مىقىر هي حىٍيثي يىكيوفي اٞتٍيٍرنىافٍ    .628
 ٍدهي كىاٞتٍىٍمرىًة ذىا اٍلًتهىابً ٕتىً   كىاٍطليٍبوي ُب ًإدىارىًة الش هىابً    .629
ٍدهي ٍبى  رىاًبعنا أًلىٍربػىعىوٍ   ٍطبػىعىوٍ الٍػمى كىاٍطليٍبوي بػىٍُتى أىدىكىاًت    .630  ٕتًى
ا تىأىس سىٍت ٚتىًٍعي وٍ    .631  قىاًصًد النػ ٍفًعي وٍ الٍػمى تىٍسعىى ًإٔبى   كىكيل مى
ٍدهي    .632  يىٍستىًفٍد ييًفٍدهي  ميهىي ئنا مىنٍ   فىاٍطليٍبوي ُب ًديوىاهًنىا ٕتًى
 فىًفي مىكىافو لىٍيسى يىٍدرًيًو أىحىدٍ   كىًإٍف تيرًٍد لًقىاءىهي يػىٍوـى اأٍلىحىدٍ    .633
 أىي اـً فػىٍقًد الز ٍيًت كىالط عىاـً   لىًكن وي ُب ىىًذًه اأٍلىي اـً    .634
 (1)ر كؾً مى الٍػًمٍثلى اٍعًتكىاًؼ الس اًحًر   بػٍريكؾً الٍػمى ميٍعتىًكفه ُب سىي ًدم    .635
 كىيىٍدريسي اٍلعىقىاًقرى اٍلغىرًيبىوٍ   يػىٍبحىثي ُب ا٠تٍىرىاًئًب اٍلقىرًيبىوٍ    .636
زىا   .637 زىا  كىيػىٍقتىًٍت دىجىاجىةن كىعىنػٍ نػٍ  لًييٍحًضر اٞتًٍن  كىيػيٍبًدم اٍلكى
ـً يىا أىًخي كىالر ٍٛتىوٍ    .638  كىالل ٍحًم لىم ا أىٍف غىالى كىالش ٍحمىوٍ   بػىٍعدى الس الى

                                                 

 الٍػمىر كؾ: ا١تغريب.(*1)
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كىغىٍَتًىىا ًمٍن ًسٍلعىًة اٞتٍىابيوفً   كىالش ٍمًع كىاٍلقىٍهوىًة كىالص ابيوفً    .639
(1) 

 (2)قىٍد زىادىهي ٫تى ا ضىيىاعي اٍلبيوفً   مىٍطلىبي كيل  ميٍفًلسو مىٍغبيوفً    .640
 ٍرضىىالٍػمى بػىٍُتى اأٍلىًصح اءى كىبػىٍُتى   فىًإنػ نىا ُب حىالىةو الى تػيٍرضىى   .641
 ًبكى كىلىٍو ُب أى٧ٍتىًس اٍلبقىاعً   ص نىا ًسوىل اٍجًتمىاعً كىالى ٮتىي    .642
 تىٍدفىعي ىىم  اٍلبيوًف كىاٍلكىرًيزً   كىنىٍظرىةو ُب كىٍجًهكى اٍلعىزًيزً    .643
 ذىكىرىؾى اهللي ًٓتىٍَتً الذ ٍكرً   كىإٍف ذىكىٍرتىًٍت كىلىٍو بًاٍلًفٍكرً    .644
 فىًإن ًٍت لًٍلبػيٍؤًس كىا٢ٍتىم  نىًدميٍ   كىإٍف سىأىٍلتى عىٍن صىًديًقكى اٍلقىًدميٍ    .645
 أىٍف يىٍدخيلى ا٠ٍتيصيوصي ُب اٍلعيميوـً   كىزىادىين ٫تى ا عىلىى ٫تييوًمي   .646
 ًمٍن صيٍحبىًة اٞتٍىن اًف كىاٍبًن اٍلعىاًبدٍ   كىجيل  مىا أىٍلقىى كىمىا أيكىاًبدٍ    .647
 ًصنػٍفيهيمىا ًمٍن ًصٍنًفي كىٓبٍى يىكينٍ   ٫تيىا صىًديقىامى ًبرىٍغًم أىٍنًفي   .648
 أىٍك ٚتىىعىتػٍهيٍم كىٍحدىةه ُب أىمىلً   كىالر ٍىطي مىٍهمىا اٍشتػىرىكيوا ُب عىمىلً    .649
ري كىالت صىاكيفي   فىًمٍن أيصيوًؿ اأٍلىدىًب التػ عىاكيفي    .650 نػىهيمي كىالس تػٍ  بػىيػٍ
ا كىمً   لىًكن  صىاًحيبى  ًمٍن ليٍؤًمًهمىا   .651  ٍن شيٍؤًمًهمىآبٍى يػىٍفقىهىا ىىذى
ا شيٍؤميهيمىا عىلىٍيًهمىا   .652  كىجىر ين ًلًشٍقوىٌب إًلىٍيًهمىا  كىقىٍد بىدى
 حىقٌّ فىأىٍشرىفٍػنىا بًًو عىلىى اٍلعيقيوؽٍ   كىكىافى قىٍد لىزًمىنىا ًمنى اٟتٍيقيوؽٍ    .653
 ُب غىٍمرىةو ًمٍن غىمىرىاًت اٍلغىٍفلىوٍ   حىىت  أىضىٍعنىا فػىٍرضىوي كىنػىٍفلىوٍ    .654

                                                 

 اٞتابوف: بلد إفريقي.(*1)
 اٍلبيوف: كلمة فرنسية معناىا قسيمة التموين.(*2)
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 حىىت  ٚتىىٍعتي الص اًحبػىٍُتً حىٍوٕب   كىقىٍد تػىلىط ٍفتي ًْتيٍسًن اٍلقىٍوؿً    .655
 كىنىًصلى الش ر  ٔتىا يىٍدحىضيوي   لًنػىٍغًسلى العىارى ٔتىا يػىٍرحىضيوي    .656
دىارىهٍ    .657 مىارىهٍ   كىٕب عىلىٍيًهمىا ًمنى اإٍلً  مىا ييٍشًبوي الس ٍلطىةى كىاإٍلً
 ًمٍن أيم ةو تػيقىادي بًاأٍلىٍكىىاـً   دى ذىًكم اأٍلىفٍػهىاـً ٍبي  ٫تيىا ًعنٍ    .658
 ٗتىٍضىعي ًلأٍلىٍشبىاًح مىٍهمىا دىق تٍ   كىًلمىةي ا٠تًٍٍزًم عىلىيػٍهىا حىق تٍ    .659
 كىالس ٍيفي ًإٍف جىر ٍبتى فىاٍخبػيٍر جىٍوىىرىهٍ   خىازًم اٞتٍىٍمهىرىهٍ الٍػمى كىاٍلفىٍردي يػىٍقفيو ُب    .660
 يػىٍعسيري عىٍن ضىٍوضىائًًو التػ غىل بي   ا ٕب ًمنػٍهيمىا تىصىل بي لىًكٍن بىدى    .661
 ٍمتىاحً الٍػمً فػىٍوضىى طىغىٍت كىاٍلعىاًرًض   كىأىٍظهىرىا ُب جىٍلسىًة اٍفًتتىاحً    .662
 ًْتًيلىةو تػيٍنًبئي عىٍن ًكيىاسىيًت   فىاٍحتػىٍلتي حىىت  أىٍٚتىعىا رًئىاسىيًت    .663
تػىٍُتً    .664 تػىٍُتً شىانػىتىا كىعىر تىا   مىر تىاكىقىٍد عىقىٍدنىا جىٍلسى  كىاٍلقيٍرحى
 ميٍرتىًطمنا ُب غىٍمرًًه لًلن ٍحرً   فىكيٍنتي كىاٍلغىاًئًص كىٍسطى ْتىٍرً    .665
 ُب كىًلمو كىاأٍلىٍسهيًم الص وىاًئبً   يػىٍنتىابيًٍت الش ٍيخىاًف بًالنػ وىاًئبً    .666
نػىنىا ُب اٍلًفٍكًر ًمٍن ميبىايػىنىوٍ   عىايػىنىوٍ الٍػمي كىبػىٍعدى أىٍف رىأىٍيتي بً    .667  مىا بػىيػٍ
 ًّتىٍمًعنىا كىسىل مىا اسًتٍحقىاقىكٍ   أىٟتٍىٍحتي حىىت  قػىر رىا ًإٟتٍىاقىكٍ    .668
 عىٍن مىارًدىٍيًن أى٤ٍتىالى مىرىاًدم  رىادً الٍػمي أًلىٍستىًعُتى ًبكى ُب    .669
ٍلتىوي رىٍبعه عىفىافيكيل  مىٍن   فىكيٍن ظىًهًَتم يىا ظىًهَتى الض عىفىا   .670  خىذى
 ٍشهيورً الٍػمى عىٍن عىجىلو ُب مىٍكتىيب   كىإًن ًٍت أىٍدعيوؾى لًٍلحيضيورً    .671
اةى غىدٍ    .672  كىإٍف تىكيٍن أىٍحسىٍستى جيوعنا فػىتػىغىدٍ   ٞتًىٍلسىةو نػىٍعًقديىىا غىدى
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كىأىٍنتى تىٍدرًم أىن ًٍت زىكىإب   فػىرئت ىا طىالىٍت ًإٔبى الز كىاؿً    .673
(1) 

ا تػىرىل ُب   فىا٠ٍتيبػٍزي بًالر ؤيكًس الى بًاأٍلىٍرجيلً    .674  سىج لً الٍػمي  "بيونًوً "كىمى
يػٍري مىا صيًحبٍ  "اٍلبيوفى "أىٍك فىاٍصحىًب    .675 اًر سيًحبٍ الٍػمى ىيوى ًإذىا   فىخى  ٍرءي ًمنى الد 
 ٍهوًينً تٍرًمي حيقيوؽى الض ٍيًف بًالتػ    كىاٍلبيوفي أىٍك كىرىقىةي الت ٍموًينً    .676
ـي ًمٍن كىرىقىًة التػ ٍعرًيفً   كىىيوى عىلىى اٞتٍيميوًد كىالت ٍصرًيفً    .677  أىٍلزى
ًقي   .678  أيٍحًضري مىا اٍستػىٍيسىرى ًمٍن ذىكىاؽً   كىإن ًٍت بًالر ٍغم ًمٍن ًإٍمالى
ا كىًإف  اٍلغىرىضى    .679  مىا زىاؿى ًسر ا عىٍنكيمي مىٍطوًي ا  ٍنوًي االٍػمى ىىذى
يػٍره لىوي حىثىٍثتيكٍ   ٍحتىًفٍظ أىٍنتى ٔتىا أىبٍػثىٍثتيكٍ فػىٍلتى    .680  فىًإن وي خى
يػٍره ًحٍفظىا  الى تػيٍفًش لًلش ٍيخىٍُتً ًمٍنوي لىٍفظىا   .681  كىالى تيذًٍع كىاهللي خى
 كىلأٍلىًديبػىٍُتً مىعنا ميًهينىا  كىديٍمتى اًلٍبًن حىاًفظو ميًعينىا   .682
اكىديٍمتى لًٍلحىق  الص رىاًح عىا   .683 ا  ًضدى  كىديٍمتى لًٍلكيٍفًر اٍلبػىوىاًح نىاًقدى
 كىإٍف أىجىٍبتى فىأىنىا الس ًعيدي   ًإٔبى غىدو كىمىا غىده بىًعيدي    .684

 

ـي   إًنٍػتػىهىٍت ًبطىاقىةي ااًلٍسًتٍدعىاًء كىتىٍأٌب بػىٍعدىىىا اٞتٍىٍلسىةي الث الًثىةي كىهًبىا ا٠ٍتًتىا
 
 
 

                                                 

 زكإب: معناىا فقَت.(*1)
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 : الجلسة الثالثة
ثىةي ُب مىٍكتىًب الر ئًيًس كىمىعىهيٍم بوىمٍشىاؿ كىًصٍحني فىطىائًرو كىإًبٍػرىيقي أىتىامٍ الث   ْشه د :الْ م    .الى

 ًإٍفًتتىاحي اٞتٍىٍلسىةً 
 

685.  : أي ب الر ئًيسي  كىٍأسو ًمنى الت اًم الل ذيًذ قىٍد حىالى   ٍكًل ميصىل ي ا عىلىىاألى أىٍبدى
 ٍن كىاًقعو ُب صىٍحًنًو كىطىائًرً مً   كىأىفٍػتىحي اٞتٍىٍلسىةى بًاٍلفىطىائًرً    .686
ا ٢تىىا  ًجٍئتي هًبىا تىٍشًوم الل سىافى كىالل هىا   .687  كىٌفارىةن عىم ا مىضىى ًضد 
ا أىتىى عىنػٍهىا تيًثَتي اٍلًفٍطنىوٍ   فىأىٍشًبعيوا بيطيونىكيٍم فىاٍلًبٍطنىوٍ    .688  كىمى
هٍ الٍػمى كىأىٍكًثريكا األىٍكلى فىًإف     .689 هٍ الٍػمي ًإذىا مىا فػىرىغىٍت بً لىٍيسىٍت   ًعدى  ٍسًعدى
 ُب عىٍصرًنا أىٍضحىى ييضىاًىي اٍلبػىٍقالى   كىاٍلًعٍلمي قىٍد أىثٍػبىتى أىف  اٍلعىٍقالى    .690
 كىتىارىةن يػىٍنبيتي ُب الض ر كسً   فػىتىارىةن يػىثٍبيتي ُب الر ؤيكسً    .691
 أىزًيدي قىٍطًٍت كىيػىٍغتىًذم كىالى   ميد  ًعٍرقىوي ُب اٍلبىٍطنً ػٍب  يى    .692
ا تػىرىٍكفى    .693  حىىت  تػىرىٍكا مىاءى الر ضىى ًمٍنوي نىضىبٍ   ٍرءى يػىٍعريكهي اٍلغىضىبٍ الٍػمى ًلذى
ـى الر ضىى ًبوىٍجًهًو كىعىامىا  حىىت  ًإذىا مىا أيٍطًعمى الط عىامىا   .694  حىا
؟أىف  اٍلًغضىابى يػىٍهجيريك   كىىىٍل رىأىيٍػتيٍم كىاٍلعيييوفي ثىٍكلىى   .695  فى اأٍلىٍكالى
 فىأىٍطًعميوىيٍم ًعنىبنا كىقىٍضبىا  كىإٍف أىرىٍدًٍب أىٍف تيداكيكا اٍلغىٍضبى    .696
 أىٍشهىى إًلىٍيكٍم ًمٍن ًكصىاًؿ مىي وٍ   كىىىًذًه فػىوىائًده ًعٍلًمي وٍ    .697
ًب كىالر  الٍػمى ًذم   فىأىٍعًلنيوا اأٍلىفٍػرىاحى بًاٍلعيٍضًو اٞتٍىًديدٍ    .698  ٍأًم الس ًديدٍ ٍنًطًق ا٠تٍىال 
 .............................  مىا لىكى عىٍن ذًٍكًر اإٍللىًو تػىٍغفيلي؟ اٞتٍىن افي:  .699
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ٕب:  .700  الن اسي تػىٍرقىى كىالر ئًيسي يىٍسفيلي   ............................ اٞتٍىال 
701.  :  ٍرٛتىىوٍ الٍػمى اٍسمي اهلًل ًعٍندى  كىييٍذكىري   الى ٕتىٍهىالى فىاٍليػىٍوـي يػىٍوـي مىٍلحىمىوٍ  الر ئًيسي
ةى اٍلًقرىاءىهٍ    .702  ىىٍل ذيًكرى اٍسم اهلًل ُب بػىرىاءىٍه؟  كىسىائًليوا أىًئمى
 ًلكىٍسرًًه الش ٍرؾى كى٤تىًٍق اٟتٍىٍيفً   أًلىنػ هىا قىٍد نػىزىلىٍت بًالس ٍيفً    .703
 دو كىًقرىاعٍ يػىٍوـي اٍلًتحىاـو كىجىالى   كىيٍومينىا يػىٍوـي نًزىاؿو كىًصرىاعٍ    .704
 كىالى يػينىاًدم ُب النػ زىاًؿ ًطٍفلىوٍ   يػىٍوـي ًحرىابو لىٍيسى يػىٍوـى حىٍفلىوٍ    .705
يػىٍوـً رىٍحرىحىافى اأٍلنك ؿً    .706  كىلىٍيسى عىٍن ًغمىارًًه ًمٍن مىٍعًدؿً   يػىٍوـه كى
يػىٍوـً ًذم قىارو كىيٍوـً اٍلعىقىبىا  يػىٍوـي كىغىى غىاًسقيوي قىٍد كىقػىبىا   .707  كى
ـً شىٍعرًم اٞتٍىن افي:  .708 ا اٍلكىالى  كىجىف  ًمٍن ذًٍكًر الص رىاًع بػىٍعرًم  قىٍد قىف  ًمٍن ىىذى
ا الص رىاعي يىا تػيرىل؟   .709  أىـٍ ذىاؾى ًإٍفكه كىحىًديثه ميٍفتػىرىل؟  فىمىعى مىٍن ىىذى
 ًإٍف ٓبٍى تىكيٍن ًلًمٍثًلهىا تىٍكًفينىا؟  كىًٓبى ذىا كيٍنتى رىئًيسنا ًفينىا   .710
ا اأٍلىٍمرً ػكىكىٍيفى ٓبٍى تى    .711  ًمٍن قػىٍبًل أىٍف ٭تيٍرًقػىنىا بًاٞتٍىٍمًر؟  ٍحتىٍط ٢ًتىذى
هٍ    .712 هٍ   كىكىٍيفى ٓبٍى تػيٍعًقٍد لىوي ميعىاىىدى ٍلًم الى ُب الس ر  بىٍل ميشىاىىدى  بًالس 
 َتىايػىريد  عىن ا اٞتٍىٍيشى كىالن فً   كىكىٍيفى ٓبٍى تػىبػٍعىٍث ٢تىيٍم سىًفَتىا   .713
 تىٍدفػىعيهىا عىٍن ًذل ةو كىًخٍزيىوٍ   كىكىٍيفى ٓبٍى تػىٍرضى ًبفىٍرًض اٞتًٍٍزيىوٍ    .714
 لىٍيسى ٢تىىا غىٍوثه كىالى قىًبيلىوٍ   كىكىٍيفى تػىٍرًمي ًفئىةن قىًليلىوٍ    .715
 كىلىٍيسى ٬تيًٍدم ًعٍندىىىا اٍلًفرىاري   ُب ىيو ةو لىٍيسى ٢تىىا قػىرىاري    .716
 أىٍك فىادٍعي لًٍلحىٍرًب الض ريكًس نىاسىكٍ   يسي دىبػ ٍر رىاسىكٍ يىا أىيهىا الر ئً    .717
 فػىلىٍيسى ًفينىا أىحىده ييصىاًحبيكٍ   أىم ا أىنىا كىصىاًحيب كىصىاًحبيكٍ    .718
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 كىاٟتٍىق  الى ييٍدفىعي بًاٍلبػيٍهتىافً   كىىىا ىينىا ٮتىٍذيليكى الص ٍوتىافً    .719
ٕب:  .720 ـى كىأيٍرًدم اأٍلىنٍػفيسىا  ًٍت أيم ي ا٠ٍتينػٍفيسىاأىنىا ال ًذم ٝتى تٍ  اٞتٍىال   أىٍفًلقي ا٢ٍتىا
يى اٍلوىًطيسي    .721  الى أىنٍػثىًٍت أىٍك يػىٍنثىًٍت اٍلفىًطيسي   ًإين  ًإذىا مىا ٛتًى
 كىاٟتٍير  يػىٍعًصي ُب اٍلوىغىى ميًشَتىهٍ   أىٛتًٍي اٟتًٍمىى كىأىٍمنعي اٍلعىًشَتىهٍ    .722
 كىاٟتٍىجىرى الص ٍلدى الث ًقيلى اٍليىاًبسىا  نىا الد بىاًبسىاكىكىٍيفى قىٍد مىنػىٍعتػى    .723
حٍ    .724 حٍ   كىأىٍنتى ًإٍذ جىر ٍدتػىنىا ًمنى الس الى  عىديك نىا اأٍلىٍكبػىري ًمٍن غىٍَتً تىالى
 نػيفيوسينىا اٍشتىد ٍت كىمىا اٍستىكىانىتٍ   كىلىٍو ٝتىىٍحتى هًبًمىا لىكىانىتٍ    .725
نىا ًمنى الٍ    .726  ًإٍف ٓبٍى تيًفٍد فىًفي اٍٞتًبىاًؿ مىدىدي   ًعًصي  عىدىدي كىًعٍندى
نىا ًحجىارىةه بًاٍلوىاًدم   .727 نىا اأٍلىٍنصىاري ُب اٍلبػىوىاًدم  كىًعٍندى  كىًعٍندى
نا الش ٍيخي أىبيو الش مىاؿً    .728  لىٍيثي اٍلوىغىى كىميٍصطىفىى كىمىاؿً   كىًعٍندى
بٍػزىهٍ    .729 زىهٍ   ىىٍل تىٍذكيريكفى ًإٍذ عىالى ًبدى  شىٍخصنا فىخىل ى كىٍجهىوي كىا٠ٍتيبػٍ
ا اأٍلٍبطىاؿي فػىٍليىكيونيوا   .730 ا ريكيوفي   كىىىكىذى  لىٍيسى ٢تىيٍم ًإٔبى اٍلًعدى
 كىعىاشى ُب أىٍسًر الش قىا مىٍرىيونىا  مىٍن ٓبٍى ٯتىيٍت ُب اٍلعىزىمىاًت ىيونىا   .731
  نىامىٍت عيييوفي اٞتٍيبػىنىالًٍلحىٍرًب الى   ىىي ا بًنىا ىىي ا بنىا ىىي ا بًنىا   .732
 كىًلمىةه تىٍصًحيفيهىا جىبىافي   الى تىٍذكيًر اٞتٍىن افى فىاٞتٍىن افي    .733
ا أىبىا اٟتٍيريكؼٍ   أىمىا تػىرىل الل ٍفظىٍُتً ُب رىٍسًم اٟتٍيريكؼٍ    .734  تىشىابػىهىا كىسىٍل ًبذى
735.  : نٍػيىا عىلىي  ىىٍوالى  الر ئًيسي ٍ٘تيىا الد   ٍبًل أىٍف تػيرىاًجعىاين اٍلقىٍوالى ًمٍن قػى   مىألى
ا  فػىهىو نىا ا٠تٍىٍطبى يػىهيٍن عىلىٍيكيمىا   .736  فىاٟتٍىٍربي غىادو ًمٍنكيمىا عىلىٍيكيمى
ٕب:  .737  ................................  مىا ىىًذًه اأٍلىٍلغىازي يىا جىن افي؟ اٞتٍىال 
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 (1)ف  الر ئًيسى دىاًئمنا خىٍرنىافي إً   ............................. اٞتٍىن افي:  .738
ٍيًر يػيوىإب اٍلغىٍمغىمىوٍ    .739 رىىىا فىاٞتٍىٍمجىمىوٍ   كىرىاًىًب الد   فىًإٍف أىرىادى غىيػٍ
 كىأىنػ نىا قػىٍبلى الل قىا ُب مىٍعرىكىوٍ   مىا ىىًذًه اٍلفىٍوضىى كىىىًذم اٟتٍىرىكىوٍ  بيومٍشىاؿ:  .740
ـً سى   ٍمعً أيرًيدي أىٍف أىٍعًرؼى ًسر  اٞتٍى    .741  ٍمًعيػحىىت  أيًصيخى لًٍلكىالى
ـٍ الٍػمى كىأىٍعًرؼى    .742 ا اٍلكىالى ـٍ   ٍقصيودى ًمٍن ىىذى  أىٍك الى فىًإين  ذىاًىبه ًبالى سىالى

 

 يػىنػٍهىضي قىاًئمنا
 

ٍيًخ الر ضىى قىم وشً  اٞتٍىًميعي:  .743  كىبًيعىًة اٟتًٍرٍبً اٞتٍىًليًل ميوًشي  بًتػيٍربىًة الشى
 كىقىاًئلو لًلش ٍيٍخ مىا لًميوًشي؟  نػىغ ًم اٍلعىم وًشيالٍػمي ًة كىرىٍٛتى    .744
ـً مىٍعٌتى   ًإال  جىلىٍستى كىاٍستػىرىٍحتى مىٍعنىا   .745  حىىت  يىًبُتى لًٍلكىالى
ٕب:  .746 ٍعنىا  كىلىٍو دىعىٍوًبيٍ حىا٘تنا أىٍك مىٍعنىا اٞتٍىال   كىٍىوى ًمنى اٞتٍيوًد كىمىا ٝتًى
ٍىًر ًإال  لىٍعنىا ٓبٍى ٭تىٍبيكيمٍ    .747 ًبيًل الد ٍجًل مىا أىطىٍعنىا  ُب الد   فىًفي سى
ًبيًل الر يًح مىا أىذىٍعنىا   .748 ًبيًل الل ٍهًو مىا أىضىٍعنا  كىُب سى  كىُب سى
 كىبىاءى بًاٍلوًٍزًر كىسىاءى ٝتىٍتىا  ٍقتاالٍػمى مىٍن ضىي عى اٍلوىٍقتى اٍستىحىق   بيومٍشىاؿ:  .749
 لىًكٍن كىًسٍعتى رىٍٛتىةن كىصىٍمتىا  قىٍد ذيٍقتى قػىٍبلى اٍليػىٍوـً مىا قىٍد ذيقٍػتىا :اٞتٍىن افي   .750
 كىلىٍيتىًٍت أىفػىٍقتي ًإٍذ أىفػىٍقتىا  كىًمٍن قىًدميو بًالذ كىاءى فػيٍقتىا   .751
 فىًإف  لًلص رٍبً اٞتٍىًميًل كىقٍػتىا  الى ٖتىٍتىًمٍل ًإال  ال ًذم أىطىٍقتىا   .752

                                                 

 خرناف: الذم ييكثر الكالـ كيصٌر عليو.(*1)
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 لىقيٍدتػىنىا ًإٔبى ا٢ٍتيدىل كىسيٍقتىا  ميٍذ يػىٍومىٍُتً قىٍد أىٍشرىقٍػتىا لىٍو كيٍنتى    .753
ٕب:  .754 ٍقتىا  مىا ضىر  يىا أىٍٛتىدي لىٍو أىٍعتػىٍقتىا اٞتٍىال   ًإٍخوىافى ًصٍدؽو هًبًمي اٍلتىحى
ٍقتىا   .755 ٍقتىا  ميقىد رًينى كيل  مىا كىسى  ًمٍن ًحكىمو غير  كىمىا نىسى
قٍػتىا  كيٍنتى قىٍد أىٍنطىٍقتىاكىلىٍو فػىعىٍلتى     .756  أىٍلسينػىهيٍم ًبشيٍكرًىىا أىٍغدى
قٍػتىا  كىمىا ثػىوىابه ميٍنًفسه أىنٍػفىٍقتىا   .757  ُب ًطٍفلىةو يىًتيمىةو أىٍصدى
قٍػتىا  أىٍك حير ةو أىًسَتىةو أىٍطلىٍقتىا   .758  أىٍك كىاًلدو عىٍن ريكًحًو صىد 
ـى ىىٍدمو ُب ًمٌتن أىٍرقػىتىا أىكٍ   أىٍك بىاًئسو عىٍن حىالًًو رىقػىٍقتىا   .759  دى
نػىهيمي ٤تىىٍقتىا  الى نػىف ٍقتىاالٍػمى أىٍك قػىٍوؿى حىق  ُب    .760  أىٍك بىاًطلو بػىيػٍ
 كىفػىٍتًق مىا ًمٍن أىٍمرًنىا رىتػىٍقتىا  أىجىل  ًمٍن ًعٍتقو لىنىا حىق ٍقتىا   .761
 اًف ًإٍذ نىطىٍقتىاكىًجٍئتى بًاٍلبػيٍرىى   أىصىٍبتى ُب اٍلبىاًب ال ًذم طىرىقٍػتىا   .762
ا ٢تىيٍم أىبػىٍقتىا  يىا زيٍمرىةن ًإٍف بىاعىديكؾى اٍشتػىٍقتىا   .763  لىٍو كيٍنتى عىٍبدن
 كىأىف  ًفيًو ًطٍلسىمنا مىٍرصيودىا  ٍقصيودىاالٍػمى لىًكن ًٍت ٓبٍى أىفٍػهىًم  بيومٍشىاؿ:  .764
 وىاًكممىٍعطيوفىةه بًاٍلفىاءى الى بًالٍ   كىٕب مىآًربه مىعى الز كىاًكم   .765
 ٤تىٍديكدىةه ييًضيعيوي التػ وىاين   رىبو لىوي ثػىوىافً أٍ كىكيل  مى    .766
 حىىت  يػىرىل كيل  فىرًيقو مىٍوئًلىوٍ   ٍسأىلوٍ الٍػمى فػىيىا رىئًيسى اٍلقىٍوـً ىىاًت    .767
768.  : أىًت الش قىاًشقٍ  الر ئًيسي  ًمٍن نىاًبلو ًبقىٍولًًو كىرىاًشقٍ   عيٍدنىا كىقىٍد ىىدى
ا أىٍضحىى ٢تىيٍم مينىاًصرىا  ًحبه دىعىٍوتيوي ٕب نىاًصرىاكىصىا   .769  عىلىى اٍلًعدى
 ًإٔبى الر ضىى ًلمىٍقصىدو ميشىر ؼً   لىًكن ًٍت أىٍكًظمي غىٍيًظي كىأىُب    .770
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ـى اٍلقىاًسحٍ   كىىىٍل تػىعيوفى مىا يػىقيوؿي الن اًصحٍ    .771 كىالن ٍصحي يػىٍقتىًضي اٍلكىالى
(1) 

 مىعى ًطبىاًع اٍلعىٍجًز كىالتػ وىاين   اٍليػىٍوـى يىا ًإٍخوىاين ف  الص رىاعى إً    .772
 قىٍد أىقٍػفىرىٍت كىأىنػ هىا زىكىايىا  ًإف  الص رىاعى اٍليػىٍوـى مىٍع طىوىايىا   .773
اًخلً الٍػمى أىٍدخىلىنىا ُب أىٍضيىًق   ًإف  الص رىاعى مىعى عىديك  دىاًخًلي   .774  دى
 جيميودىاػخيميوؿى كىالٍ ػكىالل ٍؤـى كىالٍ   حيودىانيصىارًعي اٍلكيٍفرىافى كىاٞتٍي    .775
ًميمى    .776 ًمٍثًل اٍلبػيٍردً   ٍرًدمالٍػمي نيصىارًعي الش ح  الذ   فػىقىٍد لىًبٍسنىاهي كى
 ًلوىاًجبو يىٍستػىٍوًجبي اإٍلًطىاعىوٍ   نيصىارًعي التػ ٍفرًيطى كىاإٍلًضىاعىوٍ    .777
 وىاًقفٍ الٍػمى لًتىٍألىفى اٍلبىٍذؿى ًبًذم   نػيعىاًلجي اٞتٍىفىاؼى ُب اٍلعىوىاًطفٍ    .778
 ُب حىق  مىٍن كىَب  لىنىا اٟتٍيقيوقىا  نػيقىاًتلي التػ ٍقًصَتى كىاٍلعيقيوقىا   .779
 كىمىاًنًع ا٠تٍىٍَتً عىلىى غيركًسنىا  نػيقىاًتلي اٞتٍىفىاءى ُب نػيفيوًسنىا   .780
 ا األيسىاةى دىاىىاًىيى ال يًت أىٍعيى   نػيفيوسينىا يىا قػىٍوـي الى ًسوىاىىا   .781
نىا لًٍلهىوىلػمى الى كىطى    .782  فىضىل  مىٍن ٢تىىا اٍستىجىابى كىغىوىل  ا النػ ٍفسي دىعىتػٍ
 كىىىا ىينىا لًنػىٍغًرًس النػ وىاتىا  كىًىيى ال يًت نػىٍرجيو ٢تىىا اٟتٍىيىاتىا   .783
نىا ُب اٍلوىرىل أيٍضحيوكىوٍ    .784 تػٍ  وكىوٍ بًفٍعلىةو ًمٍن خيٍبًثهىا ٤تىٍبي   كىتػىرىكى
؟  فػىهىٍل أىتىاكيٍم كىاٟتٍىًديثي ييٍذكىري    .785  أىن ا فػىعىٍلنىا ًفٍعلىةن الى تيٍشكىري
نىا هًبىا شىٍوىىاءى الى تػيبىارىل   .786 عىاءى تػيٍزًجي اٍلعىارى كىاٍلعيو ارىا  ًجئػٍ نػٍ  شى
 افػىقىٍد أىضىٍعنىا كىاًجبنا ميوك دى   ًإٍف ضىاعى ُب اٟتٍىج  الد خيوؿي ًمٍن كىدىا   .787

                                                 

 قاسي ... الشديد.القاسح: ال(*1)
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ٕب:  .788  كىبًاإٍلًشىادىًة كىبًالتػ ٍهوًيلً   قػىتػىٍلتػىنىا يىا شىٍيخي بًالت ٍطوًيلً  اٞتٍىال 
 كىاٍعجىٍل فػىقىٍد أىٍسعىٍطتػىنىا ًبغىازًؾٍ   ٍقصيودى ًمٍن أىٍلغىازًؾٍ الٍػمى فىاٍشرىٍح لىنىا    .789
 (2)"ًفقىاريكالٍ "كىنىٍستىًمٍع لًقىارًًئي   (1)"قىاريك"كىخىل نىا نىٍكًو اٟتٍىشىا بػ   .790
 لًٍلهىم  كىالنػ ٍفثي هًبىا تىًتم وٍ   ًإف  الد خىافى ريقٍػيىةه ميًهم وٍ    .791
 ًإال  بًنىارو كىديخىافو يىٍسطىعي   كىا٢ٍتىم  لًلش ٍيطىاًف لىٍيسى يػيٍقطىعي    .792
 بًًو فػىيىٍجنيوفى الر ًحيقى اأٍلىٍحلىى  كىاٍلعىاًسليوفى يىٍطريديكفى الن ٍحالى    .793
ك بىوٍ ػكىأىنػ هىا زًنٍ   كىنػىٍنتىًشي ًبقىٍهوىةو ميرىك بىةٍ    .794  ًجي ةه ميذى
 صىٍرحنا ًمنى اٍلعىٍنربىً تػىٍعليوهي اٍلقيبىبٍ   ٗتىىا٢تيىا ًإذىا طىفىا عىنػٍهىا اٟتٍىبىبٍ    .795
 ٍضطىرـًٍ الٍػمي لًًنف ةو تىٍشًفي الد مىاغى   أىم ا اأٍلىخي اٞتٍىن افي فػىهيوى كىاٍلقىرـًٍ    .796
 ٍجًلسً الٍػمى يىصيد هي عىنػٍهىا كىقىاري   ٍبًلسً الٍػمي كىكيل مىا ىىم  هًبىا كى    .797
798.  :  .............................  ٍنًفي ا؟الٍػمى أىتىٍذكيريكفى شىٍيخىنىا  الر ئًيسي

 

 سىٍكتىةه طىوًيلىةه كىكيجيوـه 
 

ًفي ا  نػىعىٍم كىقىدٍ   ............................. اٞتٍىن افي:   كىافى بًنىا حى
 كىكىافى حير ا عىاًمالن كىًفي ا  كىكىافى بػىر ا كىاًمالن صىًفي ا   .799
 ر هٍ الٍػمي أىٍحلىى لىنىا ىىًذم اٟتٍىيىاةى   كىافى ًإذىا مىا زىارىنىا ُب مىر هٍ    .800

                                                 

 قارك: معناىا سيجارة، كالقاؼ تنطق كاٞتيم ا١تصرية.(*1)
 .Le Figaroالًفقارك: ىي اٞتريدة الفرنسية ا١تعركفة (*2)
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بًوٍ    .801  مىا نىالىنىا ًمٍن ًعٍلًمًو كىأىدىبًوٍ   كىنىالىنىا ًمٍن عىٍطًفًو كىحىدى
 فػىييٍبًدؿي الن ٍحسى ًبسىٍعدو ميٍؤتػىنىفٍ   كين ا نػىليوذي ًمٍن ًٛتىاهي ًبكىنىفٍ    .802
   كىكىافى ...   .803
   كىكىافى ...   .804
   كىكىافى ...   .805
   كىكىافى ...   .806
ًذًه اٍلًفئىوٍ    .807  بًاألىٍلًف ًمٍن ًحبىائًًو الى بًاٍلمائىوٍ   عىٍهًدم بًًو ٮتىيص  ىى
ٕب:  .808  ٍرجىانىاالٍػمى كىقىٍد نػىثػىٍرتى الد ر  كى   يىا رىئًيسىنىا اأٍلىٍشجىانىا ىىي ٍجتى  اٞتٍىال 
رىنىا ٣تى انىا   .809 يػٍ  كىاٟتٍىٍمدي هلًل ال ًذم ٧تى انىا  الى زًٍلتى تػىٍبًغي خى
 إلىً اأٍلىٍعلىى كىفىٍضًل الش ٍكرً الٍػمى ُب   ذىكىرىهي اهللي ًٓتىٍَتً الذ ٍكرً  بيومٍشىاؿ:  .810
   ... كىرىد هي    .811
   كىرىد هي ...   .812
   كىرىد هي ...   .813
 رًيبً الٍػمي فػىلىٍستى بًاٞتٍىاين كىالى   الى ٗتىٍشى ًمٍن نػىٍفيو كىًمٍن تػىٍغرًيبً  اٞتٍىن افي:  .814
 فىكيٍنتى عىٍُتى اٟتٍىاًذًؽ اأٍلىرًيبً   ذيقٍػنىاؾى لًلت ٍمًحيًص كىالت ٍجرًيبً    .815
 أىٍشطىرى ًمٍن ٚتىىاعىًة التػ ٍهرًيبً   ٍغرًيبً كىكيٍنتى ُب الت ٍشرًيًق كىالتػ     .816
ٕب:  .817 اًئكى اٍلغىرًيبً  اٞتٍىال   فىًجٍئتى بًالت وبًيًخ كىالت ٍثرًيبً   رىمىٍيتىًٍت ًبدى
اًد التػ ٍربًيىوٍ   كىلىٍستي ًعٍندى مىا ظىنػىٍنتىوي بًيىوٍ    .818  كىلىٍستى ًمٍثًلي ُب سىدى
819.  : نىافػىهىٍل ذىكىٍرنىا فىضٍ  الر ئًيسي نىا؟  لىوي عىلىيػٍ ٍرنىا ًبر هي إًلىيػٍ  كىىىٍل شىكى
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 كىىىٍل سىلىٍكنىا مىٍسلىكى اٍلفيتػيو ٍه؟  كىىىٍل كىصىٍلنىا رىًحمى اأٍليبػيو هٍ    .820
 فىًإن وي ًمٍن كىاًجًب اأٍلىبٍػنىاءى   كىىىٍل نػىهىٍجنىا مىنػٍهىجى اٍلوىفىاءى؟   .821
ي ٍو؟   .822 ي وٍ   كىىىٍل عىرىتٍػنىا الد ٍىرى أىٍر٭تًى  تػيٍبًلغيوي عىن ا كىلىٍو ٖتًى
نىا مىر ةن إًلىٍيًو؟   .823  رًسىالىةن تػىٍنًفي اأٍلىسىى عىلىٍيوً   كىىىٍل كىتىبػٍ
امىا   .824 مىا  كىال  كىٓبٍى نىٍستػىٍعًمًل اأٍلىٍقدى ٍأنًًو يػىٍومنا كىالى اأٍلىٍقالى  ُب شى
 مىسىٍحنىا غيٍربػىتىوٍ  كىالى ًبويٍصلىةو   مىٍكتيوبو أزىٍلنىا كيٍربػىتىوٍ ػفىالى بً    .825
ٍأًف الص اًحًب اأٍلىبػىر  كىالى    .826 نىا ٔتىٍعٌتى ًمٍن مىعىاين اٍلرًب     كىشى  ًجئػٍ
سي ُب أيٍذًف الر ئًيًس ٫تىٍسىوٍ  بيومٍشىاؿ:  .827

 ............................  أى٫تًٍ
 :  دو ٜتىٍسىوٍ نػىٍقًسميهىا ًلكيل  فػىرٍ   ............................. الر ئًيسي

حىاًفٍظ عىلىى التػ ٍفًخيًم ُب حىٍرًؼ الر ا اٞتٍىن افي:  .828
 كىحىاًذًر الث َتىافى أىٍف تىًفر ا  (1)

ٕب:  .829 تيوي الش   اٞتٍىال   ............................  ٍيخي قىٍد تػىرىادىفىٍت زىال 
 : ا قىدٍ كىىىكى   .............................. الر ئًيسي تيوي  ذى  حىٍنظىلىٍت ٩تىٍالى

ـى اٞتًٍد   بيومٍشىاؿ:  .830 ـى اٞتٍىد    الى ٖتيًٍضريكهي ُب مىقىا  فػىلىٍستي ًمٍنكيٍم ُب مىقىا
 كىانىٍت ٢تىىا مىآثًره مىٍأثيورىهٍ   كىاٞتىد  جىد  أيٍسرىةو مىٍشهيورىهٍ    .831
 ا ًمٍنوي فىًقَتٍ كىاٞتىد  حىظه كىأىنى   كىاٞتٍىد  مىاؿه لىٍيسى ٕب ًمٍنوي نىًقَتٍ    .832
 جىازٍ الٍػمى كىإٍف حىجىٍجتى فػىٍليىكيٍن ًمنػٍهىا   كىجيد ةه بًالض م  فػىٍرضىةي اٟتًٍجىازٍ    .833
834.  : ا يىٍصرًفػينىا اأٍليٍستىاذي عىنٍ  الر ئًيسي مىةي   كىىىكىذى  فىنٍ الٍػمً مىٍقصيوًدنىا كىٍىوى اٍلعىالى

                                                 

 ألف "الفرد" بًتقيق الراء ُب العامية ىو الثػ ٍور.(1)
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ٕب:  .835 ٍعتػىنىا يىا شىٍيخي سيٍخفنا اٞتٍىال  ا يػينػٍفىى ا٠تٍىبىثٍ   كىعىبىثٍ  أىٍكسى ىٍنًفيػىن كى كىمى  ألى
 ًمٍن غىرىضو تىٍدعيونىًٍت إًلىٍيوً   النػ ٍفيي خىَته أيٍٛتىلىٍن عىلىٍيوً  اٞتٍىن افي:  .836
 كىقىٍد ييًعيديىىا عىلىٍيكيٍم جىذىعىوٍ   كىلىٍيسى ًفيًو لىكيمي ًمٍن مىنػٍفىعىوٍ    .837

 

اًفعي عىٍن نػىٍفًسوً   ٍشهىدي اأٍلىًخَتي: اٞتٍىمىاعىةي الٍػمى   كيل هيٍم جىاًلسيوفى كىاٍبني اٍلعىاًبًد كىاًقفه ييدى
ميكيٍم يىا حىٍضرىةى   .838  لىٍيسى لىوي حىظٌّ ًمنى التػ ٍقًديرً   ًديرً الٍػمي كىالى
ـً لىٍوفه يػيٍبصىري   .839  لىكافى ُب لىٍوًف الس وىاًد ٭تيٍصىري   لىٍو كىافى لًٍلكىالى
 لىكىافى ُب رًيًح اٟتٍىشىا بػىٍعدى اٍلعىشىا  يحه يػيٍنتىشىىأىٍك كىافى ًلأٍلىقٍػوىاًؿ رً   .840
 أىٍحشىاءى قػىٍوـو ًمٍلؤيىىا رًيىاحي   مىا خىاضىٍت بًًو الر يىاحي ػكىأىن    .841
 خىٍردىؿً ػخىل الن بًالٍ ػكىشىرًبيوا مي   كىلويا دىًشيشىةن بًاٟتٍىٍرمىلً أقىٍد   .842
 رىؽً الٍػمى خىادًعي اهللى بًبػىٍيًع ػيي   ُب دىاًر شىٍيخو ًمٍن شيييوخو الط ريؽً   .843
ٍحسىاسً   .844  ٍمتىًٍت ُب صىٍخرىًة اأٍلىسىاسً ػكىسي   لىمىٍستىًٍت ُب نػيٍقطىًة اإٍلً
كىريٍمتى أىف أىٍدفىعى حىق  التػ ٍنربىً   .845

 ُب غىرىضو ًمٍن عىٍرًضًو أىنىا بىرًم  (1)
ا مىرىامنا صىٍعبىا  .846  ٍىشىةن كىريٍعبىاميًلٍئتي ًمٍنوي دى   قىٍد ريٍمتى يىا ىىذى
 ٍجتىًٍت الش ٍكرى اٞتٍىزًيلى بىارًدىاػكىتى   (2)ًإٍذ ريٍمتىًٍت أىٍف أىٍدفىعى الص وىارًدىا  .847
ٍدتيوي لً   كىلىٍيسى ٕب ًمنػٍهىا ًسوىل فػىرىٍنكً   .848  حىاًدثو ًذم ضىٍنكً ػأىٍعدى
 ٍت  كىاٍرًك غىرىاًئبى اٍلغىرىاـً عى   فىاٍٝتىٍع أىحىاًديثى اٍلفىرىٍنًك ًمٍت    .849

                                                 

: كلمة فرنسية معناىا طا(*1)  الربيد. بعالتػ ٍنربى
 الص وارًدا: الد را ًىم.(*2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 املورد العذب المنري من أ شعار العالمة محمد البشري

184 

 كىالى حىوىتٍػهىا زًينىةي اأٍلىٍسوىاؽً   ٓبٍى تػيٍلفى ُب مىصىارًع اٍلعيش اؽً   .850
 كىإٍف نػىقىٍدتىوي ًبرىٍأًس الز ن افٍ   لىًكن وي ُب الص ٍوًت غىيػٍري رىن افٍ   .851
انىوي الٍ   قىٍد طىبػىعىٍتوي غيٍرفىةي الت جىارىهٍ   .852  ًحجىارىهٍ ػكىجىعىلىٍت ضىمى
 فىجىاءى نيورنا يػىٍزدىًىي ُب أىٍكًجوً   ارىهي ُب كىٍجًهوً كىنػىقىشىٍت ًشعى   .853
 عىٍن أىن وي اٍلوىاًحدي مىا ًمٍنوي بىدىؿٍ   كىكىتىبىٍت ُب كىٍسًطًو رىٍقمنا فىدىؿٍ   .854
 كىقىٍدرىهي كىًجٍنسىوي كىًمٍصرىهي   كىسىج لىٍت مىٍوًلدىهي كىعىٍصرىهي   .855
 ٍدمىجى ا٠تٍىٍلًق كىالى ميكىو رىاالى مي   يىا حيٍسنىوي ميدىك رنا مينػىو رىا  .856
مىا ًمثٍػليوي مىٍرؾه   .857

ري   كىالى ًدينىاري  (1)  كىالى أىخيو ا٠تٍىٍيًل كىالى الد كالى
 كىالى اٍحتػىفىى بًنىٍبًشًو عيك ازي   ٍم ٭تىٍوًًه ُب تػيٍربىةو رًكىازي ػلى   .858
 كىمشى وً  ٌتى ُب ضىم وً الٍػمي كيل    أىعىز  ًعٍنًدم ًمٍن كىًحيًد أيم وً   .859
 بػىٍعدى اٍشًتيىاؽو كىشىًديًد كىٍجًدم  حىظ  ًإٕبى  كىٍحًدمػًإٍذ سىاقىوي الٍ   .860
 ٍحبىًسيػكىغىٍدكىٌب كىرىٍكحىيًت كىمى   كىف رتيوي ًمٍن مىٍطعىًمي كىمىٍلبىًسي  .861
اًنقى بػىٍعدى الػبً   خىاًنقً ػكىفػيٍزتي ُب ىىذا الز مىاًف الٍ   .862 ٍمًعًو الد   اًنقً د  جى
 تىانىوٍ الٍػمى ُب غىايىًة اٞتٍىٍودىًة كى   فىٍفتيوي كىاٟتًٍٍرًز ُب كىت انىوٍ لى   .863
 ًلصىٍونًًو ًمٍن غيفيلو كىفىٍطنً   خىٍيًط قيٍطنً ػكىًخٍطتيوي عىنػٍهىا بً   .864
 (2)أىخىٍذتػيهىا عىٍن تىاًجرو ًمٍن سيوؼً   كىزًٍدتي عىنػٍهىا ًقٍطعىةن ًمٍن صيوؼً   .865

                                                 

 مىٍرؾ: العملة األ١تانية )ا١تارؾ(.(*1)
 سيوؼ: مدينة جزائرية.(*2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 املورد العذب المنري من أ شعار العالمة محمد البشري

185 

 (1)ُب فػيٍنديؽو ًمٍن رىٍحبىًة اٞتًٍمىاؿً   مىاؿً عىرىفٍػتيوي بًالص ٍدًؽ كىاٍلكى   .866
ـً   .867 ًمي  كىزًٍدتي عىنػٍهىا ًقٍطعىةن ًمٍن أىدى  كىأىنػ هىا مىٍقديكدىةه ًمٍن قىدى
ًة اٍلبػىٍنًديرً   ٍبي  لىفىٍفتي اٍلكيل  ُب قىٍصًديرً   .868 و كىًجٍلدى  ميلىُت 
 يػىٍومنا كىالى ًإٍحرىاجىوي ٍرزًًه ًمٍن حً   ٍستىًطٍع مىطىاًليب ًإٍخرىاجىوي ٓبى تى   .869
 كىطىارى ًمٍن تىٍأًثَتًًه ىيجيوًعي  ىىذا كىكىٍم ًبت  حىًليفى اٞتٍيوعً   .870
مىا  .871  عىٍن نػىٍفًسًو فىاٍستػىٍعصىمى اٍسًتٍعصىامىا  كىرىاكىدىٍتوي اٍلقىٍهوىةي اٍسًتٍسالى
ـً   .872 ا كىكىٍم أىٍجنىٍبتي بًاٍحًتالى  ـً حىم اػكىلىزًمىٍتًٍت أيٍجرىةي الٍ   ىىذى
 كىالى لًعىٍهًد ااًلٍحًتفاًظ نىسىخىتٍ   فػىلىٍم تيًطٍع نػىٍفًسي بًًو كىالى سىخىتٍ   .873
كىحىت مىٍت عىلىي  أىٍف أيكىٍرًدم  .874

 كىأىٍف أيقىاًسيى أىلًيمى اٍلبػىٍردً   (2)
 أىٍك كيٍنتي ُب زًيىارىًة اأٍلىٍحبابً   جىر ٍدتي ًمٍن الثػ يىابً ػفىًإٍف تى   .875
 بًالس وًء حىٍيثي الى يىدي تىصيد    ٍمتىد  ػٍن يىدو تى ًخٍفتي عىلىٍيًو مً   .876
 مىا فػىتػىرىٍت ُب حيب ًو أىٍك مىل تً   أىٍفًديًو بًالنػ ٍفًس الن ًفيسىًة ال يًت   .877
 كىنىاًصحو ًبعىٍدلًًو ميًشَتً   كىاأٍلىٍىًل كىاأٍلىٍحبىاًب كىاٍلعىًشَتً   .878
 حيٍرمىةو مىٍهتيوكىًة اأٍلىٍستىارً ًمٍن   ٍختىارً الٍػمي كىمىا حىوىٍت زىاكًيىةي   .879
ًكم  .880  عىلىٍيًو ًمٍن ... كىًمٍن ......  كىمىا اٍحتػىوىٍت زىاكًيىةي اٟتٍىٍمالى
 ًمٍن طىاًرؼو ُب حيب ًو كىتىاًلدٍ   كىالر ٍكًب ُب قػىرٍبً الن يب  خىاًلدٍ   .881

                                                 

 رىٍحبىة اٞتًمىاؿ: سوؽ شعيب ٔتدينة قسنطينة.(*1)
(2*).  أيكردم: كلمة أجنبية معناىا أقًتضي
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 ضىافى أىٍك تىٍشرًينىاشىكىٍكتي ًمٍن رىمٍ   قىٍد أىقٍػبػىليوا ُب الس ٍبًع كىاٍلًعٍشرًينىا  .882
 ٍحذيكرً ػحىر ـو مى ػًمٍن ًدٍرىىمو مي   كىمىا حىوىٍت صىنىاًدؽي الن ذيكرً   .883
 ٍصًلحيوفى سىارًؽٍ الٍػمي حىىت  دىعىاهي   كىسىاًدفو يىٍأتًيىكى بًا٠تٍىوىارًؽٍ   .884
 قىٍد نػىبىذى اٟتًٍٍشمىةى بًاٍلعىرىاءً   فو ىينىاؾى ُب الص ٍحرىاءً كىشىادً   .885
 كىتػىٍغتىًدم لًلن ٍصًح ذىا انًٍتحىاًؿ؟  حىاؿً الٍػمي دى ذىا تىٍطمىعي ُب أىبػىعٍ   .886
 كىقىمىرو ُب نػىهىرو قىًد ات سىقٍ   أيًعيذيهي ًبكىوٍكىبو ٬تىٍليو اٍلغىسىقٍ   .887
ًمًو كىمىا كىسىقٍ   .888 اًمًو ًإذىا ات سىقٍ   كىالل ٍيًل ُب ًإٍظالى  كىالن ٍخًل ُب أىٍكمى
ًة الل ٍيًل طىرىؽٍ   ارًؽو ًإذىا سىرىؽٍ ًمٍن شىر  كيل  سى   .889  كىطىارًؽو ُب ظيٍلمى
كىظىآبًو يػىٍبذيليوي ُب التػ ٍنربىً   .890

 كىإٍف تىكيٍن أىٍصبىاغيوي ًمٍن عىٍنربىً   (1)
 (2)ٍرًدمػػبي   نٍ ػمً  ٍردىهي ػٍلتي بي ػػلى ػػػسى  ي ػػأىن    كىىىٍل أىتىاكيٍم كىاٍلًكذىابي يػيٍرًدم]  .891
 ًمٍن بػىٍعًد مىا قىٍد كيٍنتي كىاٟتًٍٍصًن الٍػمىنًيعٍ   يعٍ ػػػػػشىنً  ب ا ػػػسىب ًٍت سى  قىدٍ   أًلىن وي   .892
 حي ػيػػبً ػمي  اٍلوىرىل ُب  ًبٍحوي ػػػٍم يي ػمىا لى   اٍلقىًبيحي   سىٍجعيوي   ًمٍت    كىنىاؿى   .893
ءً ػكىىى   ًمٍن عيٍصبىًة اٍليػىهيودً  كىعىد ين   .894  وًدمػػػػػػػػهي ػػػػػػشي   ٍم ػػػػػػػػػػهي ػػػػػػػػػل  ػػكي      ؤيالى
 [اػػػػػػي  ػػػػػلى ػػػػعى   وي ػػػػػػعى ػػػػػػيػػػػػػنً ػػػػػػشٍ ػػػػػػتى   وا ػػتي ػػبى ػػكىأىثٍ   إًلىي ا    تىابىوي ػػكً    قػىرىأيكا    قىٍد   .895

 

                                                 

 طابع الربيد.  :" أمTimbre"  "التنرب" كلمة فرنسية(1)
 ىا ُب ىذا ا١توضع.ىذه األبيات ذكرىا اإلبراىيمي ُب تقدٯتو للركاية، أثبتنا(2)
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 ىػػ1441ربيع األكؿ  29ْتمد اهلل مساء الثالثاء ٚتعو ًب 
 باٞتزائر 2019نوفمرب  26ا١توافق لػػ: 

 نسأؿ اهلل تعأب أف ينفع بو كأف ٬تعلو خالصة لوجهو الكرمي
 كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم

 كاٟتمد هلل رب العا١تُت
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 قائوة املصادر املراجع

 فهرسث املىضىعات

                            
 
 

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 املورد العذب المنري من أ شعار العالمة محمد البشري

189 

 المراجع المصادر قائمة
 .القرآف الكرمي 

ٞتنة  ،ٛتد بن علي ا١تقريزم، أاتعاظ اٟتنفاء بأخبار األئمة الفاطميُت ا٠تلفاء -1
 .1، القاىرة، طإحياء الًتاث اإلسالمي

ٚتع  ،٤تمد بن بشَت بن عمر اإلبراىيمي، براىيميشَت اإلبآثار اإلماـ ٤تمد ال -2
 .1،1997، طدار الغرب اإلسالمي، اإلبراىيمي كتقدمي: ٧تلو أٛتد طالب

أخبار الزماف كمن أباده اٟتدثاف كعجائب البلداف كالغامر با١تاء أخبار الزماف= -3
دار األندلس للطباعة كالنشر  ،أبو اٟتسن على بن اٟتسُت ا١تسعودم، كالعمراف
 .ىػ1416 ،بَتكت، كالتوزيع

 ،٤تمد ناصر الدين األلباين، لسبيلإركاء الغليل ُب ٗتريج أحاديث منار ا اإلركاء= -4
 .ىػ1405 ،2، طبَتكت ،ا١تكتب اإلسالمي

دار  ،بن حجر العسقالينا بن علي بو الفضل أٛتد، أاإلصابة ُب ٘تييز الصحابة -5
 .ىػ1415، 1،طبَتكت ،الكتب العلمية

 .ىػ1344، 2، طأبو علي القإب، دار الكتب ا١تصريةالقإب،  أمإب -6
 .ىػ1419، 2، طدار ا٢تالؿ، بَتكت ،ٞتاحظعمرك بن ْتر ا ،البخالء -7
 .ىػ1407،دار الفكركثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن  ، البداية كالنهاية -8
 .ىػ1423، 2، طدار ا٢تالؿ، بَتكت ،عمرك بن ْتر اٞتاحظ، البياف كالتبيُت -9

رتضى الز بيدم أبو الفيض ، ا١تاج العركس من جواىر القاموس=تتاج العركس -10
 .ا٢تدايةدار  ،٤تمد بن ٤تمد
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 ،مشس الدين ٤تمد بن أٛتد الذىيب ، تاريخ اإلسالـ ككفيات ا١تشاىَت كاألعالـ -11
 .2003، 1، طدار الغرب اإلسالمي، بشار عواد معركؼٖتقيق: 

، اٞتزائر، دار البصائر للنشر كالتوزيع، أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اٞتزائر الثقاُب -12
2007 . 

: السيد ، ٖتقيقل بن أيبك الصفدمخلي، تصحيح التصحيف كٖترير التحريف -13
 .ىػ1407، 1، طالقاىرة ،مكتبة ا٠تا٧تي، الشرقاكم

، 1ط ،بَتكت ،دار الكتب العلمية، علي بن ٤تمد اٞترجاينت، التعريفا -14
 .ىػ1403

 ٖتقيق: ،بن كثَتاأبو الفداء إٝتاعيل ، تفسَت القرآف العظيمتفسَت ابن كثَت= -15
 .ىػ1،1419ط ،دار الكتب العلمية، بَتكت ،٤تمد حسُت

مطبعة  ،خليل إبراىيم ٖتقيق:أبو بشر اليماف البندنيجي، ، التقفية ُب اللغة -16
 .1976 ،بغداد ،العاين

 .كزارة الثقافة كاإلعالـ، العراؽ، رينهارت بيًت، ا١تستشرؽ تكملة ا١تعاجم العربية -17
 ،٤تمد عوض مرعبٖتقيق:  ،أبو منصور ٤تمد بن أٛتد األزىرم، هتذيب اللغة -18

 .2001 ،1، طبَتكت ،اء الًتاث العريبدار إحي
نصر اهلل بن ٤تمد ابن ، اٞتامع الكبَت ُب صناعة ا١تنظـو من الكالـ كا١تنثور -19

 .ىػ1375 ،مطبعة اجملمع العلمي ،: مصطفى جوادٖتقيق ،األثَت
أبو ، شيخ اإلسالـ ٞتواب الصحيح ١تن بدؿ دين ا١تسيح =اٞتواب الصحيح -20

 .ىػ1419، 2، طعاصمة، السعوديةدار ال، بن تيميةاالعباس أٛتد 
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، دار الكتب العلمية، بَتكت نأبو البقاء ٤تمد بن موسى، حياة اٟتيواف الكربل -21
 .ىػ1424، 2ط

عبد القادر بن عمر  ،خزانة األدب كلب لباب لساف العرب=خزانة األدب -22
، 4، طمكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، ٖتقيق: عبد السالـ ٤تمد ىاركف ،البغدادم

 .ىػ1418
: ، ٖتقيقعلي بن الٕب القسطنطيٍت، الكالـ ُب التقصي عن أغالط العواـخَت  -23

 .ىػ1407، 1، طبَتكت ،عآب الكتب ،حاًب صاّب
ا١تطبعة  ،عبد الرٛتن بن زيداف ،الدرر الفاخرة ٔتآثر ا١تلوؾ العلويُت بفاس الزاىرة -24

 .1937، الرباط ،االقتصادية
، السالـ ٤تمد ىاركف قيق: عبد، ٖتعمرك بن ْتر اٞتاحظرسائل اٞتاحظ،  -25

 .ىػ1384، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة
أبو عبد اهلل ٤تمد بن يزيد القزكيٍت، ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عبد  سنن ابن ماجو، -26

 . دار إحياء الكتب العربية ،الباقي
، 1، طمؤسسة الرسالة، بَتكت، أبو اٟتسن علي بن عمر، سنن الدارقطٍت -27

 .ىػ1424
 ،دار اٟتديث، القاىرة ،اهلل بن مسلم بن قتيبة أبو ٤تمد عبد، الشعر كالشعراء -28

 .ىػ1423
 ،أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم، تاج اللغة كصحاح العربيةالصحاح= -29

 . ىػ1407 ،4، طبَتكت ،دار العلم للماليُت ،ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور عطار

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 املورد العذب المنري من أ شعار العالمة محمد البشري

192 

دار طوؽ ، ٤تمد زىَت، ٖتقيق: مد بن إٝتاعيل البخارمصحيح البخارم، ٤ت -30
 .ىػ1422 ،1ط ،اةالنج

، ق: ٤تمد فؤاد عبد الباقيٖتقي ، مسلم بن اٟتجاجُتأبو اٟتسصحيح مسلم،  -31
 .بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب

امعة أـ ، جسليماف إبراىيم، ٖتقيق: إبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب، غريب اٟتديث -32
 ىػ.1405 ،1، طمكة ا١تكرمة ،القرل

دار  ،عمرك جار اهلل الز٥تشرم٤تمود بن ، الفائق ُب غريب اٟتديث كاألثر -33
 .2، طلبناف ،ا١تعرفة

مؤسسة الرسالة  م،أبو طاىر ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآباد، القاموس احمليط -34
 .ىػ1426، 8،طللطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت

مكتبة  ،: عبد السالـ ٤تمد ىاركفٖتقيق ،سيبويو عمرك بن عثمافالكتاب،  -35
 .ىػ1408 ،3، طا٠تا٧تي، القاىرة

 .ىػ1414 ،3، طبَتكت ،دار صادر ،أبو الفضل ٤تمد ابن منظور، اف العربلس -36
لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة =لوامع األنوار البهية -37

 ،مؤسسة ا٠تافقُت ،٤تمد بن أٛتد السفاريٍت، ا١تضية ُب عقد الفرقة ا١ترضية
 .ىػ1402 ،2، طدمشق

نصر اهلل بن ٤تمد ابن ،  أدب الكاتب كالشاعرا١تثل السائر ُب=ا١تثل السائر -38
 .ىػ1420، بَتكت ،ا١تكتبة العصرية، ٤تمد ٤تي الدينٖتقيق:  ،األثَت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 املورد العذب المنري من أ شعار العالمة محمد البشري

193 

دار  ،٤تمد ٤تِت الدين، ٖتقيق: أبو الفضل أٛتد بن ٤تمد ا١تيداين٣تمع األمثاؿ،  -39
 .يركت، ا١تعرفة

عبد الرٛتن  ، ٖتقيق:بن تيميةاأبو العباس أٛتد ، شيخ اإلسالـ ٣تموع الفتاكل -40
 .ىػ1416، ا١تدينة النبوية، ٣تمع ا١تلك فهد، بن قاسم

: عبد اٟتميد ٖتقيق ،بن سيدهاأبو اٟتسن علي ، حملكم كاحمليط األعظماحملكم= -41
 .ىػ1421 ،1، طبَتكت ،دار الكتب العلمية ،ىنداكم

ا١تكتبة ، يوسف الشيخ ، ٖتقيق٤تمد بن أيب بكر الرازم ٥تتار الصحاح، -42
 .ىػ1420، 5، طتَتك ، بالعصرية

مكتبة العلـو كاٟتكم، ا١تدينة ، ٤تمد األمُت الشنقيطي ،مذكرة ُب أصوؿ الفقو -43
 .2001، 5نبوية، طال

 ،عياض بن موسى، القاضي مشارؽ األنوار على صحاح اآلثارمشارؽ األنوار= -44
 .ا١تكتبة العتيقة كدار الًتاث

 .1995، 2، طدار صادر، بَتكت ،ياقوت بن عبد اهلل اٟتموم، معجم البلداف -45
 .دار الدعوة، ٣تمع اللغة العربية بالقاىرةا١تعجم الوسيط،  -46
 ،عبد السالـ ٤تمد ىاركفٖتقيق:  ،أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس، مقاييس اللغة -47

 .ىػ1399 ،دار الفكر
ميزاف الذىب ُب صناعة شعر العرب، السيد أٛتد ا٢تامشي، شركة القدس للنشر  -48

 ىػ.1428، 1كالتوزيع، القاىرة، ط
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دار الكتب كالوثائق ، أٛتد بن عبد الوىاب النويرم ،هناية األرب ُب فنوف األدب -49
 .ىػ1423، 1، طالقومية، القاىرة

، أبو السعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد ابن األثَت، النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر -50
 .ىػ1399بَتكت،  ،ا١تكتبة العلمية
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 اتعو ضالمو فهرست 

 الصفحة الموضوع

 أ قدمةا١ت

 20 ترجمة ذاتية لإلمام اإلبراىيمي

 20 ا١ترحلة األكٔب

 20 ا١ترحلة الثانية

 20 ا١ترحلة الثالثة

 24 ١ترحلة الرابعةا

 02 ا١ترحلة ا٠تامسة

 02 ضركرة االنتقاؿ إٔب التعليم الثانوم

 00 مالية ٚتعية العلماء

 00 أثر أعمإب كأعماؿ إخواين ُب الشعب

 02 مؤلفاٌب

 04 خالصة ا٠تالصة

 20 ا١ترحلة األخَتة
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  قضايا الهوية

 20 ]الرجز[اإلسالـ  

 23 ]الرجز[]الدين[ 

 02 ]اٍلبىًسيط[ا١تنابر 

 00 ]الرجز[]خوؼ الكفار من عودة ا١تسلمُت لدينهم[ 

 00  ]الرجز[]خيانة الدين[ 

 02 ]اٍلبىًسيط[لغة العرب 

 02 االشًتاكية

 00 لط ًويل[]ا]الغوثية كالقطبية[ 

 00 ]الر جىز[اًٍفًتىاءي ميٍستىٍشرًؽو 

  العلم والتعليم والعلماءقضايا 

 00 ]الس رًيع[يا طالب 

 00 ]٣تزكء الرمل[إٍف أىرىدت  ]أف تكوف كاتبا أك شاعرا[ 

 02 ]الرجز[كلٌية األعظمي ]العربة باٟتقائق ال باألٝتاء[ 

 04 ]الر جىز[إٔب علماء ٧تد 

 00 ]الر جىز[البنت  تعليم
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  ىموم وأحزان

 20 ]الر مىل[ تىسىاؤيؿي نػىٍفسو 

تػىقىاًرب[شكول العاصمي   22 ]الٍػمي

 30  ]مىٍشطيور اٍلبىًسيًط[مام  3ذكرل 

  م اإلسالمي والعربيلقضايا العا

... اة العركبة با١تغرب األقصى( سكت   32 ]الط ًويل[كقلت )ىدية إٔب ٛتي

 42 ]الرجز[ن يوسف السلطاف ٤تمد ب

 40 ]البسيط[ ىل ١تن أضاع فلسطُت عيد؟  

 42 ]٣تزكء الرجز[]يا ابن اليمن[ 

 40 ]الرجز[غار على أحسابو 

  رسائل إخوانيةمداعبات 

 42 ]الكامل[خَت الدين الز رًٍكلي 

 42 ]الوافر[ ٤تمد علي جناح ٤ترر باكستاف

 42 ٠تفيف[]اإٔب كلدنا األستاذ عبد اٟتميد ا٢تامشي 

 44 ]الطويل[إٔب كلدم األديب عمر هباء الدين األمَتم 

 022 ]الرجز[إٔب الدكتور فاضل اٞتمإب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 املورد العذب المنري من أ شعار العالمة محمد البشري

198 

 020 ]مشطور البسيط[إٔب األستاذ صاّب األشًت 

 022 ]اجملتث[عبد العزيز العلي ا١تطوع 

 023 ]٣تزكء الرجز[ٚتعية 

 024 ]الرجز[الطائرة 

 002 رواية الثالثة

 033 ارسالفه
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 مركز األثر للبحث والتحقيق

 :املسلمني العلماء مجعية نشاط مثرة عن اإلبراهيمي اإلمام قال
 يف والضالالت األوهام من العقول حترير هلا بيضاء يد وأول»

 وإن والرجال، األهواء تأليه من النفوس وحترير والدنيا، الدين
 أن ومحال له، وأصل األبدان، لتحرير ألساس العقول حترير

 «عبدا عقال يحمل بدن يتحرر
 

[56:، ص03:آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، ج]  
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