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 بيِّ ماع، وفطَرنا ىلع حُ  والسَّ احلمد هلل اذلي خلق فينا أدوات اتللقِّ 
قَّة، قَّ احلَ  صارفهي دنا إىل مَ تطالع، وأرشَ االسْ  زي احلقيقَة بدي  أبرزَ  فاكنَ ة، نلَمي

 َظ  ى بهي وَ عرفة، فرَ م والمَ لْ العي  ُب طلَ  صارفهي مَ 
َ
 ظلُّ ه، ويَ إيَل  ما حنتاجُ  نا إىل كِّ مأ

 . ن يَنَهل منه وَيريد علَيهمَ  ي كَّ روي يَ 

 :أما بعد

فمنها ذاُت احلال : ف قديًما وحديثًا ىلع أصنافحُ ت والصُّ جالَّ فإن المَ 
يت ما تكاد أن تُقرأ احلال اآلنية الِّ  ومنها ذاُت  .يت وجودها كعدمهالعبثية الِّ 

ذت سبيلها إىل أوضاع أخرى  !حىت تُرَكن، وربما اَّتَّ

الرصينة، فيه تلك اخلالة بما حوته من صفو  واملجالُت  ومنها الصحُف 
 تروي ُعطاَش .. ينهل منها اجليل بعد اجليل.. الفكر وَعذب األدب ونقاء اثلقافة

 .. العلم واألدب، فينعكس رواؤهم منها إيلنا، وإىل سالسل بين آدم من بعد

وهذا الصنف األخري هو ما نرجوه ملجلتنا أن تكونه، وما الرجاء برضٍب 
 . من األمنيات، إنما هو عمل، وبالعمل يتحقق األمل

َدُهم بأنَّ جملَّ القرَّ  قيِّ ن حَ ذلا مي  ن هذا تهم هذه لن تتنازل عاء علينا أن نَعي
الوصف، حىت لو لم تَنرش إال مقالة واحدة، حتافظ بها ىلع ماكنتها اليت تنبع من 
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فعة، أو أْن تُوقيَف مشوارها بعزٍة وكرامة، دون أن تهوَي إىل  ا وري ماكنة العلم سموًّ
ن العقول والطباع  . القاع، أو جتارَي السَفَه اذلي ينبو عنه ما َصحَّ مي

واجز واحلُجب أمام هواة الكتابة واألدب، ىلع أنها أيًضا ال تضع احل
هلم، تَلَوقَّفوا عن  ؛ فلو لم جيدوا َمن ينرشالراغبني بنرش مشاراكتهم املتواضعة

قطَع سبيلُهم حنو تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم ثم امليض ِف درب القلم، واَلنْ 
 .. املحرتفي الوصول إىل مصافِّ 

* * * 

أن تتصف : فيما تنرشه من مشاراكتتشرتط ومهما يكن، فإن املجلة 
وتنأى عن االتصاف بالعبثية، أو االستالب، أو .. باجلدية، واملعاجلة اهلادفة

االعتداء ىلع احلريات، أو إثارة انلعرات الطائفية والقضايا السياسية والغرائز 
  ..اجلنسية وسائر طبائع السوء

 ..فالعلم يعين ابلحث، وابلحث أخالق

 .. مال، واجلمال ذوقواألدب يعين اجل

 .. والعلم أيًضا فكٌر، والفكر رفعة

 ..واألدب أيًضا شعور، والشعور ارتقاء

ه االرتقاُء والرفعة  .فما حَتقَق فيه اخلُلُُق احلسن واذلوُق اجلميل، اكن حقَّ
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ومن بابة اخلُلق احلَسن، فإن أرسة اتلحرير تزيج الشكر الكبري، ملن 
العدد ابلكر، ممن جتاوبوا معنا خبري ما يكون  تفضل علينا باملشاركة ِف هذا

من أمثاهلم من أهل الفضل، وقد زاَدنا بعُضُهم كرًما بأن سمَح أن ننتق من 
مقاالته ونصوصه ما نشاء ىلع مر األعداد القادمة، فلعلنا إن شاء اهلل ننتق 

ىلع أن تكون تلك املقاالت وانلصوص لم لقرائنا ما يناسبهم ويْسِّ قلوبهم، 
اث ل م ن قبل  . تأخذ سبيلها إىل ن رٍش ُمم

ومن بابة اذلوق اجلميل، فإننا نستعرض بإجياز موضواعت هذا العدد َمَع 
 . ذيكر ما تمزيت به

وقد ارتأينا أن نوزع موضواعت املجلة ىلع أربعة أقسام ثابتة، فإن خال 
 .أحدها عن يشء من املشاراكت فإنه ُُيَجب إىل حي ُورود ما يندرج فيه

، لدلراسات، واملراد بها املقاالت ذات الطابع ابلحيث، واتلحقيق العليم: فاألول
قة  . وتشمل الراسات املستقلة، والراسات املرفقة مع نصوص الرتاث املحقَّ

للمقاالت، ويه اليت َّتضع لفنون املقالة ومعايريها، فكريًة اكنت : واثلاين
 . أو أدبيةاملقالة 

عىن بعرض كتاٍب ما، أو وفيه تُنرَش املقالة اليت تُ  ،بالكتُ  الَمليع: واثلالث
، أو مقارنته، أو نقد طبعة من ، أو تلخيصهتقويمهتسجيل مراجعة هل، أو 

 . وقد جيتمع ِف املقالة غرضان من هذه أو أكرث.. الطبعات
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نلصوص األدبية، من شعر، وقصة، وخاطرة، ومقامة، نرش ال: والقسم الرابع
 . األدبية املتنوعة وغريها من األجناس

* * * 

 : وقد اشتمل القسم األول من هذا العدد ىلع

، (ه084 :ت)حتقيق منظومة ِف علل الزحاف، لُبهان الين القرياط 
حد أعيان أل انظمً أهميتها من كونها  تأيت  ويه منظومة لم تُنرش من قبل،

أدبه حديث  اكن وال يزال ممنالشعراء، وأكابر األدباء، وأفاضل العلماء، 
ودراسته، وهو من تالميذ شاعر عرصه  انلاس، فاحتفوا به، وحرصوا ىلع روايته

ية هذه املنظومة تتصل بأهمية موضوعها، إذ إنِّ أهمية كما أنِّ أهم. ابن نباتة
، -كما شبهها املحقق- العلل والزحافات ِف الشعر، كأهمية امللح ِف الطعام

يف أييِّ طعام يضعه، واملقدار اذلي فالطباخ املاهر يعرف مىت يستعمله، و
يعلم يتطلِّبه، وانلوع اذلي يناسبه؛ فإن لم يكن كذلك أفسده، وهكذا الشاعر 

عَره من مجال ب شي  .من أحاسيس ، وما تُوصلهحاجته منها، وما تُكسي

ها األستاذ ابلحاثة اعدل  واشتمل هذا القسم أيًضا ىلع دراسة أعدِّ
العويض، عن املدرسة الفخرية ببغداد وعن آثار صاحبها فخر الولة ابن 
املطلب بصورة اعمة، فجاءت دراسة عزيزة، حلقبة تارخيية غنية باألحداث 

 .ناملهمة وبالشخصيات املرموقة، وقد زودها بصور توضيحية خلرائط األماك
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ث  كما اشتمل هذا القسم ىلع دراسة أعدها األستاذ صفاء ابليايت، تتحدِّ
َ ِف ُشيوعي األْخطاءي اللُّغويِّة األْعرافي اإلداريَّةي  أثَرعن  شيع ِف بعض ، حيث ي

لغة العربية نظر ونقد ِف مزيان ال اخلطابات الرسمية صيغ وعبارات يه حملُّ 
ينبه ىلع إحدى هذه انلماذج   والرتكيب السليم، ومن هنا رأى ابلاحث أن

 (.يُرىج)و( نرجو)الشائعة ِف اخلطابات الرسمية ويه عبارة 

أعده فضيلة الكتور  حبٌث : ومما اشتمل عليه هذا القسم من الراسات
( خطة) اخلاء من ملمة صاري، عن الفرق ِف املعىن بي كْسعبد ابلاري األن

ها ُ . وبي ضمِّ ة ِف الساحة ابلحثية ستخدم بكرثذلك أن هذا املصطلح ي
ُم بها ابلاحُث واألكاديمية، فيُطلَق ىلع  ن الورقَة العلمية الَّيت يتقدَّ ، وتتضمَّ

ي يرغُب ِف العمل  وصَف مرشوع حبثه ؛ فأبان فضيلته عن أوجه ك يهعلاذلَّ
 .منها ِف االستعمال، وعن انلطق الصواب هلذا املصطلح اذلي يُستخدم ايلوم

ه عضو أرسة اتلحرير األستاذ : القسم ومن الراسات ِف هذا مبحث أعدِّ
استعمال جذر حسن الرمضاين، متعلق بمباحث علم الاللة، وهو عن 

َكن (م.و.ق)  .، واقترص فيه ىلع نماذجه الواردة ِف القرآن الكريمبداللة السَّ

 :أما املشاراكت الواردة يف القسم اثلاين من هذا العدد

هلا مقالة للشاعر العرايق الكبري الكتور ويلد الرصاف، ناسَب أن  فأوِّ
ر بها القسم ملناسبتها   .بمعاجلتهاملجلُة عىن اذلي تُ اثلقافية  الساحة واقعنصدِّ
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، يتحدث فيها ومن املشاراكت ِف هذا القسم مقالة لألستاذ يلع حسي
ز احلديث ع ن واملتدييِّني،عن أصناف انلاس من حيث مواقفهم من الي ن وركَّ

ِف  والتشخيص، كما أحسنَ  اتلوصيَف  نة، فأحسنَ ئة املتمديِّ الفي : ااهسمِّ فئة 
 .اإلشارة إىل العالج، من واقع جتربته الشخصية

ومن املشاراكت ِف هذا القسم مقالة لألستاذ ياسي نزال، يعالج فيها 
أودية : أسماهوذلك َعن طريق ما  -اليت تهم ك فرد منا-مسألة اتلغيري اذلايت 

اهلالك واالستهالك، وهو مدخل ذيك ُيمل القارئ ىلع التساؤل عن ماهية 
 هذه األودية؟ وما عالقتها باتلغيري اذلايت؟

ومن املشاراكت ِف هذا القسم مقالة للعالم الكبري واملحقق اخلبري األستاذ 
 بقايا خمطوطات  املدرَستَيحدث فيها عن تعبد العزيز الساوري، ي

، كشف فيها عن وجود عرشات انلظامية واملستنرصية: ابلغداديتَي 
وم تعود إىل إحدى هاتي املدرستَي، ويه خمطوطات تتوزع املخطوطات ايل

 .ايلوم ىلع عدة مكتبات من مكتبات العالَم اخلاصة والعامة

ومن املشاراكت ِف هذا القسم مقالة لألستاذ الشيخ خمتار الطيباوي، 
ن املعرفة، وليس عن أي معرفة، وإنما عن املعرفة من املستوى يتحدث فيها ع

 .األول، املستوى الرفيع، املستوى اذلي ينهض بهذه األمة

ومن املشاراكت القيمة ِف هذا القسم مقالة لألستاذ الكتور غسان عبد 
هم ه عن فئة من الكتاب وانلقاد واملفكرين، وصفَ اخلالق، حتدث فيها سعادتُ 
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إيله  ون، ال من حيث احلقيقة الوظيفية، وإنما من حيث ما آلْت بأنهم متقاعد
 !أحواهلم ِف ظل انتشار مواقع اتلواصل االجتمايع اإللكرتونية

ومن املشاراكت ِف هذا القسم مقالة للشيخ رعد احلياين، يتساءل فيها عن 
سبب كون مدينة املوصل العريقة يه مدينة العلم والعلماء؟ ولو أردنا أن 

أعظم من جمرد كونها مدينة للعلم  نا املوصلِف اتلاريخ أكرث، لوجد عنمْ نُ 
 .والعلماء، فيه أرض األنبياء، واحلضارات

ي، يتحدث نفيسة لدلكتور شويق املعريِّ ومن املشاراكت ِف هذا القسم مقالة 
الطالب، : فيها عن مقومات اتلعليم، من خالل الرتكزي ىلع أراكنه اثلالثة

واملنهاج؛ فأىت ِف هذه املقالة ىلع ُجلِّ ما يريد ابلوح به كُّ تربوي يهتم واملعلِّم، 
 !هو ينظر إىل االحنطاط اذلي أصابهألمر اتلعليم و

ومن املشاراكت ِف هذا القسم مقالة عظيمة لسعادة الكتور عزيم عبد 
الشيق، ، يُُبز فيها شيئًا من اإلعجاز ابلاليغ ِف القرآن الكريم، بأسلوبه ابلديع

 .ونظرته ابلالغية انلقدية اثلاقبة

ومن املشاراكت املهمة ِف هذا القسم مقالة لفضيلة الكتور حممود 
الزهريي، يتحدث فيها عن أثر انلقد ِف الشعر، اكشًفا عن أهمية انلقد وعلو 
ماكنة انلقاد، وعن كون األدب وانلقد رفيقان خمتصمان، لكنهما ِف خصومة 

 .شأن اللغة واذلوق والفكرمن ما الكه رشيفة، يُعيلي 



 

44 

نها ، ؛ فاحتوى ىلع مقاتَلَي(اعلَم الُكتب) وأما القسم اثلالث األوىل دوَّ
أمحد  الشيخق، وهو يِّات حمقيِّ مول يوالكتور عبد احلكيم األنيس، حَ األستاذ 

 األستاُذ أرشف عبد املقصود؛ فاكنت املقالةُ ه ياتي محممد شاكر، اذلي أخَرَج يو
 .وحتليل مقَتَضبان، ولم خُيليها من نقده العايلفيها عرض 

نها الكتور عبد اهلل الشمراين، يلكشف فيها عن دوَّ واملقالة األخرى 
معجم الفريوزابادي : أهمية معجم من املعجمات العربية اذلائعة الصيت

 (.القاموس املحيط)املسىم 

فَنا ب وأما القسم األخري املشاركة فيه املتعلق بانلصوص األدبية؛ فقد رشِّ
: األستاذ الكبري حسان احلدييث، من خالل حاكيته املشوقة: ثلة من األدباء

عليه -ِف مديح خري الُبية سيدنا حممد  نتا، وقصيدَ (عند باب الشيخ حممد)
بمناسبة شهر ربيع األول األنور، إحداهما لألستاذ اجلليل  -الصالة والسالم

غسان اخللييل، إضافة إىل قصة حممد  الفاضل اعمر الرقيبة، واألخرى لدلكتور
 .القاصة العراقية صفا اعطف، اليت زيِّنت هذا العدد بْسدها ابلديع

أن نكون قد حققنا ما نصبو إيله من تقديم  -ِف آخر املطاف-راجي 
 .ثقافة أصيلة وفكر رصي وأدب مجيل

 أرسة اتلحرير
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لْم الَعروض، أنِّها  أثناء العَملصاَدفيَن  ن خَمطوطات عي ِف خَمطوطٍة مي
ن االْستشهادات، وعنَد الوصول إىل مرحلة َّترجيها، كنُت  اشتملَْت ىلع عَدٍد مي
أجد عدًدا منها يعود إىل كتاٍب أو جزٍء ما يزال ِف عداد الكتب املخطوطة، 

 .حبيسة اخلزائن، بعيدة املنال، أو عسرية املطالعة واتلداول

ركُت حجم اتلقصري احلاصل ِف العناية بالرتاث العريب املخطوط حينها أد
لٌم عريب خالص، للعلماء فيه نَظرات وآراء  لم الَعروض، وهو عي ِف جمال عي

 .وحتقيقات علمية دقيقة، وما زال اتلطوير فيه إىل يومنا هذا قائًما ىلع ساقه

لم وأهله، فال يكو ن اتلطوير من هنا تأيت أهمية العناية برتاث هذا العي
 .حقيقيًّا ِف أييِّ علٍم اكن، إال بعد إشباع القديم حبثًا ودراسة

وبي أيدينا ايلوم أثٌر ترايثٌّ جليل ليعالٍم نبيل ِف فٍَنِّ مجيل، لَق بعَض 
ن جاء بعده، وعن طريق هذه العناية وصَل إيلنا، وإالِّ اكن من مجلة العناية ممِّ 

 :تَقديم وحَتقيق
نَويِّ  ِّ د السي  ُعَمر َماجي
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اء  ا ضاع من تراثنا العظيم ىلعما ضاع ممِّ  ال، أو َجرِّ بي أو اجلُهِّ أيدي الغاصي
 .الكوارث واإلهمال

ها  :ت عريفم

ن نْظم برهان الين القرياط، بَناها ىلع  هذا األثر هو منظومة شعرية مي
. حبر البسيط، وجعل َحرَف َرويِّها هاًء مضمومة، وعدد أبياتها ستة عرش بيتًا

علل : )قيل ِف موضوعها، وهووليس يُعَرف هلذه املنظومة اسٌم أو عنوان، إال ما 
 .وخباصة الزحاف املنفرد( الزحاف

املقصد »هذه املنظومة وقفُت عليها ابتداًء أثناء عميل ِف حتقيق كتاب 
من أعالم القرن احلادي )لشهاب الين القازاين « الواِف بالَعروض والقواِف

برشحها ، إْذ أورََدها اكملًة ِف ابلاب األول من كتابه، وقام (عرش اهلجري
 .وتتميمها بثمانية أبيات

وحي أردُت توثيق املنظومة، لم أتمكن من العثور عليها ِف أيِّ كتاب 
، ولكين وجدتُها مفردًة ِف ورقة خمطوطة ضمن -ِف حدود اطاليع وحبيث-سابق 

ا طالعتُها وجدتُها تشتمل ىلع األبيات اليت ذكرها القازاين  ؛ فلمِّ جمموٍع خطيِّ
ها هو ِف كتابه، ونَسَبها انلاسُخ ملَّها إىل القرياطإضافة إىل تتمتها   .الَّيت أتمَّ

والَمخطوطة ال يتجاوُز تاريُخ كتابتها الربَع األول من القرن اثلالث عرش 
ا مبارشًة  ح أنها مستلَّة من كتابه إمِّ ِّ اهلجري، أي بعد القازاين بزمن، وهذا ما يرجي
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 .تمة من نظم القازاين ال القرياطأو بواسطة، ولم ينتبه ناسُخها إىل أنِّ اتل

تها كما ِف املخطوطة، تلتمِّ  ورُدها مع تَتيمَّ
ُ
ومع ذلك فإنين ِف هذا اتلحقيق أ

الفائدة بذكر علل الزحاف اكملًة، مع االستفادة من بعض ألفاظ القازاين ِف 
 .اتلقديم واتلختيم واتلتميم، يك يمزي القارئ بي ما هو للقرياط وما هو للقازاين

 :ن سب تمها

ي للقرياط، ولعلَّ هذه املنظومة  ن املرتمجي السبب أنها لم  لم يَذُكرها أحٌد مي
ْمن جواٍب  ها مستقلًِّة، فلَربِّما اكنت ِف رسالٍة ما، أو ضي تكن ِف أْصلي وَْضعي

 .لطالٍب، أو أنِّها من بعض أمايله

نَه ديوانه  ونرثه، اذلي مَجع فيه شعره  «مطلع انلريين»وليست يه مما تضمِّ
، كما لم أجدها فيما نقلَه «الوشاح املفصل» وال أعلُمها ِف كتابه اآلَخر املسىمِّ 

عات ومراسالت وهل قصائد متفرقة حمفوظة ِف . عنه أصحاُب الرتاجم من مقطِّ
بعض خزائن املخطوطات، إال أنِّ َمن يُطالع فهارسها جيد أغلب موضواعتها 

 .ق باملديح انلبويتتعلِّ 

ملنظومة إىل يد القازاين بطريقة جنهلها، وصار هو وقد وصلْت هذه ا
 .العمدة ِف نسبتها إىل القرياط، بترصُيه وتأكيده

ها  :م وضوعم

م القول أنَّ موضوَعها هو  ، وال يُعَرف أنِّ أحًدا أفردها (علل الزحاف)تقدَّ
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: ت)حَبَرق احلرَضيمِّ : ِف نظم أو أو جزء قبل القرياط،  ثم جاء بَعَده بيزَمن
ها، ِف عرشين بيًتا، ويه ضمن ( ه127 رص علَل الزحاف مجيعي فنَظَم أرجوزًة حلي

ي به منظومة القرياط، ثم توالت املنظومات  املجموع اخلطي نفسه اذلِّ
 .واملصنفات ِف ذلك من بعدهما

أنها : الٍ والزحافات والعلل يُقَصد بها ِف مصطلح العروضيي بإمْج 
 .(4)ابليت الشعرياتلغيريات احلادثة ِف تفعيالت 

ِّ الزحاف من الزحف، أي أو امليش   إىل اليشء، قلياًل امليش قلياًل  :وُسيمي
َ إْذ الزحاف ِف الشعر  فكذلك اثلقيل؛ فزيحف  سقط مما بي حرفي حرٌف ي

 .(2)أحدهما إىل اآلخر

قون بي الزحاف والعلِّ   نظومةي املة، إال أنها جاءت ِف والعروضيون يفرِّ
أنِّ الزحاف ال يُلزَتم ِف سائر األبيات، : بينهما بإجيازٍ  والفرُق  .مجلًة واحدة

ِّ تفعيلة من تفعيالت ابليت بما فيها َعروضه وََضبه . وهلذا قد يوَجد ِف أيي
ا العلِّة فإنِّها تُلزَتم ِف سائر األبيات، وتكون ِف َعروض ابليت أو ََضبه، أو  وأمِّ

ة، ومن العلل ما ارًيا جمرى العلِّ ومن الزحافات ما يُلزَتم، فيكون ج. ِف مليهما
م فيجري جمرى الزحاف  .(2)ال يُلزَتَ

                                                           

ره ابن رشيق القريواين ِف كتابه( 4) ن أحسني تعريفاتها ما سطِّ  .، فلرُياَجع(4/428) العمدة: ومي
 (.0/27) ولسان العرب، (447ص) تفسري الرازي: يُنَظر( 2)
 (.488-407ص)، لعبد العزيز عتيق علم العروض والقافية: كتاب -سبيل املثال-يُنَظر ىلع ( 2)
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ٍع واحٍد من : منفرد ومزدوج؛ فاملنفرد: والزحاف ىلع قسمي ما اكن ِف َموضي
 .(4)اجتماع اثنتي من الزحافات املنفردة ِف تفعيلة واحدة: اتلفعيلة، واملزدوج

، اخلنب: وعلل الزحاف املنفرد الِّيت ذكرها القرياط يه حبسب ورودها
، الوقص، واخلرم، ووالوقف، والعضب، اإلضمار، ووالكف، والقبض، والطي
 .الصلم، واحلذ، وتشعيث، والالقطع، والقرص، واحلذف، ووالكسف، والعقل

 . القطف: عليه القازاين من املنفرد واستدركَ 

أما علل الزحاف املزدوج فقد ذكَرها القازاين تتميًما، ويه حبسب 
 ،مماجل، ووالقضم ،الرثم، واخلبل، وابلرت، وانلقصو ،ْك الشَّ : ورودها

 .والشرت، اخلرب، ووالعقص

 :أهميتها

إن أهمية هذه املنظومة تتصل ابتداًء بأهمية موضوعها، إذ إنِّ أهمية العلل 
امللح ِف الطعام، فالطباخ املاهر يعرف مىت  والزحافات ِف الشعر، كأهمية

يستعمله، ويف أييِّ طعام يضعه، واملقدار اذلي يتطلِّبه، وانلوع اذلي يناسبه؛ فإن 
، فإنه يعلم حاجته من هذه العلل  لم يكن كذلك أفسده، وهكذا الشاعر احلقِّ
عَره من مجايلِّات، وما تُوصله إىل املتلقِّ من  ب شي والزحافات، وما تُكسي

 .حاسيس وإُياءاتأ

                                                           

 .املقصد الوايف بالعروض والقوايف: وقد أحسَن القازاينُّ تفصيَل ذلك ِف ابلاب األول من كتابه( 4)
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واألهمية األخرى هلذه املنظومة أنها من نظم أحد أعيان الشعراء، وأكابر 
األدباء، وأفاضل العلماء، حىت صار أدبه حديث انلاس، فاحتفوا به، وحرصوا 

 .ودراسته ىلع روايته

ها مم  :(4)ناظ 

عبد اهلل بن حممد  رشف الين بنا ،إبراهيمهو أبو إسحاق، برهان الين 
ويه  ،الشهري بالقرياط نسبة إىل قرياط، الشافيع، الطرييف ،الطايئ ،بن عسكر

 .ءط قبيلة والطرييف فخذ من، بدلة بالرشقية من أعمال اليار املرصية

، ونشأ (ه025)سنة  ،صفريللة األحد، احلادي والعرشين من شهر  لي وُ 
العلم، والزم علماء عرصه، إىل أن برع بالقاهرة، وحفظ القرآن الكريم، وطلب 

 .، وأبوه رشف الين هو مفيت الشافعية ِف زمانهِف الفقه واألصول والعربية

تتلمذ ىلع أبيه، وىلع شاعر عرصه ابن نباتة، وىلع ابن شاهد اجليش، وابن 
ملوك، وابن الْساج، وابن السديد اإلربيل، وأمحد بن يلع املستويل، وتق الين 

 .وغريهمالسبيك، 
                                                           

-280ص) تعريف ذوي العمال: ، ويف(248-2/240) العقد اثلمني: تق الين الفايس ِف: تَرَجم هل( 4)
، وابن تغري (22-4/22) ادلرر الاكمنة: ، ويف(4/277) إنباء الغمر: ، وابن حجر العسقالين ِف(288

سن : وجالل الين السيوط ِف، (44/418) انلجوم الزاهرة: ، ويف(14-4/81) املنهل الصايف: بردي ِف حم
 (. 5/251) شذرات اذلهب: ، وابن العماد احلنبيل ِف(4/602) املحارضة

ن كتاب  تاج الين ليَعرصييِّه « طبقات الشافعية الكربى»ويبدو أنَّ ترمجته سقطت مما وصَل إيلنا مي
 (.218-1/241)السبيك، ولم يتبقَّ منها سوى الرسائل املتبادلة، وقد استغرقت عرشات الصفحات 
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ين ابن : أما تالمذته، فمنهم ين ابن مجاعة، والقايض تق الِّ القايض عزِّ الِّ
ين ويلِّ ، واحلافظ زين الين العرايق، وابنه رييزْ ابْن اجلَ رافع، واإلمام  العرايق،  الِّ

ين البشتيكونور الين اهليثيم، و ين ابْن ظهريةو ،بدر الِّ ين و ،مجال الِّ جنم الِّ
ين الفايستَ ، وجايني املرْ  ِّ الِّ  .َوآَخُرون ،قي

تاج : وهل مطارحات ومدائح ومراسالت مع عدٍد من أعالم عرصه، منهم
ين السبيك، والصفدي، وناظر اجليش، وكثري  .الِّ

وقد ُعين به مجاعة من أهل العلم، فانتَخب ابُن حجر العسقالين من 
، (4)ه األدبيِّةديوانه روائَع أودعها اجلزء السادس والعرشين من أجزاء تذكرت

وكذلك فعَل ابن حجة احلموي فانتخب من شعره ما استجاده ِف كتاب مفرد 
اه   .(2)«حترير القرياط»سمِّ

وقد ، هونرث هنظممجع فيه  ه اذليديوانوهو  «مطلع انلريين»: من مؤلفاته
، وهو جمموع «الوشاح املفصل»: وكتابه اآلخر .(ه4215) سنة قديًمابع بمرص ُط 

، منه نسخة بمكتبة غوتا، بأملانيا، رقمها ، وقد ذكَر الزريلكِّ أنه (2458: )أديبِّ
ق حديثًا ِف (2)مطبوع ، ولكن لم أعرث هل ىلع أثَر أو معلومة تُذكر، إال أنه ُحقيِّ

                                                           

وتذكرته األدبية موسوعة كبرية، بعضها مفقود، (. 2/004)، للسخاوي اجلواهر وادلرر: يُنَظر( 4)
 .واآلخر ما زال ِف اعلم املخطوط

(. 822)غ، رقم ان بطرسبورة، سالراسات الرشقي ةيملنسخة بمكتبة : هل أكرث من نسخة، منها( 2)
 (. 0807)و( 0851)ونسختان بمكتبة الولة، برلي، رقم 

 (. 4/11)، للزريلك األعالم: يُنظر( 2)
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 .بعض اجلامعات املرصية

ر القرياط كثرًيا، فقد تويف وهو ِف اخلامسة واخلمسي من عمره،  ولم يعمَّ
، واكن جماوًرا بمكة (ه084)سنة  ،العرشين من شهر ربيع اآلخريللة اجلمعة، 

 .باملعالة بعد صالة اجلمعةاملكرمة، وُدفين فيها 

هل انلظم الرائق، .. .أديب مرص املشهور»: (4)قال عنه تق الين الفايس
 .«فنون من العلم انلرث الفائق، مع املشاركة احلسنة ِفو

ديوان الشيخ اإلمام القدوة العالمة  طالعُت »: (2)وقال ابن حجة احلموي
رته بمزيان العقل حترير  برهان الين أيب إسحاق إبراهيم القرياط، وحرِّ

كه من نكت األدب اذلهب،  .«...فوجدته قد مازج القطر انلبايت حبالوة ما حرِّ

َوقَاَل  ،ِفي اآْلَداب رَ هَ مَ ... اليار املرصية عيُ »: (2)وقال عنه ابن حجر العسقالين
ْعرَ  يْخ مَج  كوسلَ  ،َزَمانهي  فاق أهَل فَ  الشِّ ين ابْني َطرييق الشَّ  .«همذ هَلُ وراسلَ نباتة وتلْ  ال الِّ

 .«شيخ الشيوخ برهان الين القرياط» :(1)انلوايج شمس الينوقال عنه 

الشيخ اإلمام العالم العالمة برهان الين »: (6)عنه ابن تغري برديوقال 
                                                           

 (.428-4/420) للفايس ،العقد اثلمني( 4)
 (.112ص)، البن حجة احلموي قهوة اإلنشاء( 2)
 (.22-4/22) ، البن حجرادلرر الاكمنة( 2)
 (.85ص)، للنوايج الشفاء يف بديع االكتفاء( 1)
 (.14-4/81)البن تغري بردي  ،املنهل الصايف( 6)
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ق ائاكن هل انلظم الر ...ابن مفيت املسلمي رشف الين، األديب الشاعر املشهور
وأقرب انلاس  ة،هو شاعر عرصه بعد الشيخ مجال الين بن نبات... وانلرث الفائق

 .«وأحىل وأرشق ،فإنه أدقِّ  ...إيله من دون تالمذته ومعارصيه من شعراء عرصه

 .«فاق ِف انلظم والشعر.. .ابلارع املفنن »: (4)وقال عنه السيوط

 .«عاىن انلِّظم، ففاق فيهتَ .. .الشاعر املشهور»: (2)وقال عنه ابن العماد احلنبيل

ها خم مس   :ن

مة،  للمنظومة نسخةٌ . 4 ة املكرِّ من حمفوظات مكتبة جامعة أم القرى بمكِّ
، (2-13020;416)ويه متاحة ىلع موقعها اإللكرتوين، وحتمل الرقم املرجيعِّ 

(. 12)وتقع ضمن جمموعة خطيِّة مرقِّمة الصفحات، ويه فيها ِف الصفحة 
ح به، : وناسخها حممد بن صالح بن يلع مشحم، وتاريخ نسخها لم يرصِّ

ح به فيما قبلها وما بعدها فيبدو أنها نُسخت سنة  ولكن باملقارنة مع ما رصِّ
ويف حاشيتها أورَد انلاسُخ مخسة أبيات من نظم املقرِّي ِف استخراج (. ه4227)

لم الَعروض، فتصحفت عنده بعض . الضمري ويظهر أنِّ ناسخها غري بصرٍي بعي
 . املصطلحات دون أن ينتبه إيلها

 (.ق)وقد رمزُت هلذه النسخة بـ

                                                           

سن املحارضة، ( 4)  (.4/602)للسيوط حم
 (.5/251) ، البن العمادشذرات اذلهب( 2)
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ولم تكن العمدة ىلع هذه النسخة فحسب، ألن فيها خطأ ِف نسبة أبيات 
اتلتمة إىل القرياط دون اإلشارة إىل صاحبها القازاين، فذللك اعتمدُت أيًضا 

، حيث أورد فيها «املقصد الواِف بالعروض والقواِف»: ىلع نُسَخيَت كتاب القازاين
َمها  :ي النسختَي هماوهاتَ . أبيات القرياط، ورشَحها، ثمَّ تمَّ

نسخة مكتبة أمُبوزيانا، بميالنو اإليطايلة، وتقع ضمن جمموعة خطيِّة . 2
ها (. 421ل )إىل ( 447ل )، ويه فيها من (E33)أيًضا، وحتمل الرقم  وتاريخ نسخي

/ ، ويه من تصوير معهد املخطوطات العربية(ه4781-4701)ما بي اعيَم 
ها أجود من غريها، ويه نسخة ت(ه4147)الكويت، سنة   .امة، ونصِّ

 (.م)وقد رمزُت هلذه النسخة بـ

، ويه حتمل الرقم (الرياض سابًقا)نسخة مكتبة جامعة امللك سعود . 2
، وتقع ِف عرش لوحات، وقد اكن الفراغ من نسخها ِف اخلامس عرش (2011)

ويه نسخة عليها حواش فيها رشح ومقابلة تدلِّ ىلع (. ه4201)من حمرم، سنة 
َف منها ابلاب اثلاين مجيعهأنه  .ا اكنت حملِّ ُمدراسة، ولكنها نسخة ناقصة ُحذي

 (.س)وقد رمزُت هلذه النسخة بـ

ها ق يقم
 :َت 

ا اكنت هذه املنظومة ذات َّتصص دقيق ِف بابها، لم تكن هناك حاجة  لمَّ
هة إىل أهل االختصاص،  إىل تفسريها وإكثار اتلعليق عليها ِف احلاشية، ألنها موجَّ
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ها فحسب، وذلك باعتماد طريقة انلصِّ املختار، فلم  ِّ ذللك اكتفيُت بإيراد نَصي
دة ِف املنت، بل أثبَتُّ فيه ما أراه أقرب إىل الصواب  .أعتمد نسخًة حمدَّ

ص عميل ِف انلقاط اتلايلة  :وقد تَلخَّ

قمُت بنسخ انلص ومقابلته ىلع سائر النَُّسخ، وضبطه وتشكيله، ورسمه . 4
اإلمالء املتعارف عليها، ووضعُت لألبيات أرقاًما لغايات حبسب قواعد 

 .تسهيل القراءة واإلحالة

ن اختالٍف بي النَُّسخ ِف احلاشية. 2  .أرشُت إىل ما اكن مي

برَز ُحسَن الرتتيب اذلي انتَهَجه انلاظم، وذلك بوضع . 2
ُ
حاولُت أن أ

، وحرصتُها بي معكوفتي  .بعض العنونة ِف أثناء انلصِّ

مُت بي يدي انلصِّ بمقدمة أحسبها وافية ِف اتلعريف بالَمنظومة ق. 1 دِّ
ها، واتلعريف بصاحبها ها ونَُسخي  .وَموضوعي

 .اتلوفيق والسداد، وأن جيعل هذا العمل نافًعا مقبواًل  سائاًل اهللَ 
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 ([ق)نموذج نسخة ]
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 [فيه مطلع املنظومة وبعض األبيات( م)نموذج نسخة ]

 
 [فيه مطلع املنظومة وبعض األبيات (س)نموذج نسخة ]
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ق  :انلَّصُّ الممحقَّ

هابم ادّلين القازاينُّ ]   د  ر  نف  المم  حاف  الز ّ  م  ظ  ن  و ق ْد [: قال  ش 
 ين  ادل ّ  رهانم بم

ُّ الق    ىلع    هم د  عْ ب   ج  و  د  زْ المم  تم مْ ظ  ن  و   ،رياط 
م
 ع  ج   ،ه  وب  لم سْ  أ

ْ يف   -اللم  هم ح   ر  -ها ل   َ  ة  س   
  :ال  ق  ف   ،ات  يْ ب   رش   ع  
4. 

 

ي ابلً ا طَ يَ   ري عْ مَ  ري عْ الشيِّ  افي زحَ ا ل
 ةً فَ

 

  
َ
ي نَ أ  هُ عُ وامي جَ  هُ نْ مي  هُ دَ نْ ي عي ا اذلَّ

 

ن] ذ ف منه ساك   [: ما ُيم

2. 
2. 

 

  ابي بَ  األسْ ِفي  ني واكي السَّ  ُف ذْ حَ 
َ
 عةٌ بَ رْ أ

 هُ عُ ابي رَ  يُّ الطَّ وَ  هي يَ اني ثَ  نْبُ اخلَ فَ 
 

 هُ عُ واقي  مَ َف ا ََّتْ مَ فَ  (4)ءٍ زْ جُ  ُكيِّ  نْ مي  
 هُ عُ ابي سَ  فُّ والكَ  هُ سُ امي خَ  بُض القَ وَ 

 

مسّكن منه متحّرك]  [: ما ي

1. 
6. 

 

 مَ  ُكُّ وَ 
َ
ي  نوهُ كَ سْ ا أ  هي بي  حافي لزيِّ ل

 هُ سُ امي خَ وَ  ارٌ مَ ْض إي  ءي زْ  اجلُ ثايني فَ 
 

ُ هَ مُلُّ  ةٌ الثَ ثَ    هُ عُ واضي  مَ ىَم سْ ا ت
 هُ عُ اني مَ  يقاُف اإلي  هُ عُ ابي سَ وَ  (2)ٌب ْض عَ 

 

ذ ف منه متحّرك]  [: ما ُيم

5. 
0. 
8. 

 

 دٍ تَ ا وَ دَ تَ بْ مُ  ٍف رْ حَ  قاُط سْ إي  مُ رْ اخلَ وَ 
ي وَ   اهَ بي  صُّ َُّتَ  يٌف زاحي تَ  ولي ُص فُ لْ ل
 ـمْ ثُ  كُ رَّ حَ  المُ ايني اثلَّ  َك اطُ قَ سْ إي  ُص قْ الوَ فَ 

 

  نْ مي  
َ
 هُ عُ ائي رَش  وٌف رُ عْ مَ  تي يْ ابلَ  لي وَّ أ

 هُ عُ امي سَ  اَل قَ  دْ ا قَ مَ  ُكُّ  عْ مي تَ سْ يَ لْ فَ 
 هُ عُ ابي سَ  (2)ُف سْ كَ الْ وَ  هُ سُ امي خَ  ُل قْ عَ الْ ـَم 

 

                                                           

 .، وهو تصحيف(َحرٍف (: )ق)ِف ( 4)
 .بوضع عالمة اإلهمال ىلع الصاد، والكهما جائز( عصب(: )ق)ِف ( 2)
 .، وهو تصحيف(الكشف(: )ق)ِف ( 2)
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ذ ف منه سبٌب خفيف]  [: ما ُيم

1. 
 

  مُ هُ دَ نْ عي  ُف ذْ احلَ و
َ
 ابً بَ وا سَ فُ ذي َُيْ  نْ أ

 

 هُ عُ راجي  يُ ا اَل فً ذْ حَ  (4)تي يْ ابلَ  ري آخي  نْ مي  
 

مسّكن] ذ ف منه وي  [: ما ُيم

47. 
44. 
42. 

 

 هي ني اكي سَ  قاُط سْ إي  ٍب بَ  سَ ِفي  رْصُ قَ الْ وَ 
ْ ِفي  عُ طْ قَ الْ وَ  ْ  دي تَ وَ  ال  مُ هُ دَ نْ عي  موعي جْ مَ ال
 تَ  نْ إي وَ 

َ
َ  عُ طْ قَ الْ  اكنَ  رَ خَّ أ  ةً يَ مي سْ ت

 

ُ  نْ كي لَ    هُ عُ ابي تَ  اكَ يَّ ذَ  عْ مَ  نُ كَّ سَ ي
 هُ عُ اري َض ا يُ ذَ  هَ ىلَعَ  وَ هْ فَ  رْصي قَ اكلْ 
 هُ عُ قاطي  (2)يُث عي شْ فالتَّ  َط سَّ وَ تَ  نْ إي وَ 

 

ذ ف منه وتٌد جمموع]  [: ما ُيم

42. 
 

ْ ِفي  ذُّ احْلَ وَ  ْ  دي تَ وَ  ال  مُ هُ فُ ذْ حَ  موعي جْ مَ ال
 

 مَ وَ  هَلُ  
َ
 هُ عُ ادي بَ  ُت لْ ا قُ يمَ ا في نَ ا أ

 

ذ ف منه وتٌد مفروق]  [: ما ُيم

41. 
 

ْ ِفي  مُ لْ الصَّ وَ  ْ  دي تَ وَ  ال  مُ هُ دَ نْ عي  روقي فْ مَ ال
 

 هُ عُ امي سَ مَ  (2)امً ولُ ْص مَ  هَ ابَ شَ  ذيِّ اكحْلَ  
 

46. 
45. 

 

  يعي مَجي  حاُف ا زي ذَ هَ 
َ
 مُ هُ دَ نْ عي  لي ْص األ

ي الَّ إي   واعُ َض وَ  دْ قَ  عي مْ اجْلَ  اري َص تي خْ الي ي  اذلَّ
 

ََ اَل    هُ عُ ئشاوَ  يهي ابي نَ  اكَ يَّ ذَ  رْيَ  
  دْ قَ وَ 

َ
 هُ عُ واضي  اهللي  رُ مْ عَ لَ  ادَ جَ أ

 

 

رم ن ْظم  الق ري اط  ّ ]   [آخ 

 

                                                           

 .، وهو خطأ(الشطر(: )ق)ِف ( 4)
 .، وهو تصحيف(التشعيب(: )ق)ِف ( 2)
 .، ولعله سبق قلم(ملصوًما(: )ق)ِف ( 2)
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هابم ادّلين القازاينُّ ] ُّ الق   م  ظ  ا ن  مَّ ل  [: قال  ش   حاف  الز ّ  -اللم  هم ح   ر  - رياط 
  ن  زْ  و  ىلع    ج  و  د  زْ مم لْ ل   تم مْ ظ  ن   ،د  ر  فْ المم 

  ةم ي  ان  م  ث   ه  ت  يد  ص  ق 
 
  :تم لْ قم ف   ،ياٍت بْ أ

40. 
48. 
41. 
27. 
24. 
22. 
22. 

 

 واعُ َض ها وَ دَ عْ بَ  اٍف حَ زي  (4)واجي دي زْ الي وَ 
َ فَ   هَلُ  يَل قي  فيِّ كَ الْ بي  عْ مي تَ جَيْ  نْ إي  نْبُ اخْل
 بهي  الَف  خي اَل  ٌص قْ نَ  فُّ كَ الْ وَ  ُب ْص عَ الْ وَ 

يُّ َخبٌْل َحيْثُما اْجتََمَعا  (2)َواخْلنَْبُ َوالطَّ
َ وَ   اعَ مي تَ جَيْ  يَ حي  مٌ رْ ثَ  ُض بْ قَ الْ وَ  مُ رْ اخْل
يَعها مَجًَما ُل قْ عَ الْ وَ  مُ رْ اخْلَ وَ  ِّ مَجي  (2)َسمي
َ وَ  فُّ كَ الْ وَ   هُ لُ زايي  يُ اَل  ٌب رْ خَ  مُ رْ اخْل

 

  
َ
 هُ عُ واضي مَ  ولُ ََّتْ   هَلُ اَل  يَكْ  اءَ مسْ أ

 هُ عُ اني مَ  لَّ قَ  اجٌ وَ دي ا ازْ ذَ هَ وَ  ْكٌ شَ 
 هُ عُ اقي وَ  امَ قَ  ٌل زْ خَ  رُ مْ والضَّ  يُّ الطَّ وَ 

 َواحْلَْذُف َوالَْقْطُع َبرْتٌ قَاَل َصانيُعهُ 
 هُ عُ ابي طَ  حَ اَل  (1)مٌ ْض قَ  ُب ْص العَ وَ  مُ رْ اخْلَ وَ 
 هُ عُ اسي شَ  انَ دَ  ٌص قْ عَ  ُص قْ انلَّ وَ  مُ رْ اخْلَ وَ 
 هُ عُ ماني  يُ اَل  رْتٌ شَ  ُض بْ القَ وَ  مُ رْ اخْلَ وَ 

 

 

هابم ادّلين القازاينُّ ]    جم و  د  زْ المم  حافم ا الز ّ ذ  ه  ف  [:قال  ش 
ن م   ق   ب  و  ، هم يعم ج 

  :(6)يه  ف   تم لْ قم  دْ ق  و   ،فم ْط الق   دات  ر  فْ المم 

21. 
 

 ٍب بَ سَ  نْ مي  ذَّ حَ  دْ ا قَ مَ  اكنُ سْ إي  ُف طْ قَ الْ وَ 
 

 

 هُ عُ ابي سَ  يُ كي سْ التَّ  ُل خُ دْ يَ  هُ لَ بْ قَ وَ 
 

 ْت مَّ ت  

                                                           

 .، واملعىن به ال يستقيم(واالزدواج(: )س)و( ق)ِف ( 4)
 (.حي جيتمعا(: )س)و( ق)ِف ( 2)

 (.َجمٌّ إْن ُهما اْجتَمَعا ُل قْ عَ الْ وَ  مُ رْ اخْلَ وَ (: )س)، ويف (مَجَم إْن ُهما اْجتَمَعا ُل قْ عَ الْ وَ  مُ رْ اخْلَ وَ (: )ق)ِف ( 2)
 .بوضع عالمة اإلهمال ىلع الصاد، وهو تصحيف( قصم(: )ق)ِف ( 1)
ن بعد قوهل( 6)  (.م)بياٌض ِف نسخة ( ِف)إىل ( وبق: )مي
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راجعه  :م صادر اتلحقيق وم 

 (.م2772)، 46خري الين الزريلك، دار العلم للماليي، بريوت، ط: األعالم .4

جلنة إحياء الرتاث اإلساليم، ، حسن حبيش:ابن حجر العسقالين، ت: إنباء الغمر بأبناء العمر .2
 (.م4151) ،مرص

حممود األرناؤوط : تق الين الفايس، ت: انلبالتعريف ذوي العمال بمن لم يذكره اذلهيب من  .2
 (.م4118)، 4وأكرم ابلويش، دار صادر، بريوت، ط

 (.م2771)ت، بريو ،دار الكتب العلمية ،فخر الين الرازي: اتلفسري الكبري .1

، إبراهيم باجس: ، تشمس الين السخاوي:  ترجة شي  اإلسالم ابن حجريف اجلواهر وادلرر .6
 (.م4111) ،4ط بريوت،دار ابن حزم، 

 ،حممد أبو الفضل إبراهيم :جالل الين السيوط، ت: حسن املحارضة يف تاري  مرص والقاهرة .5
 (.م4150)، 4، طمرص، دار إحياء الكتب العربية

ائرة ، دانخحممد عبد املعيد : ، تبن حجر العسقالينا: يف أعيان املائة اثلامنة ادلرر الاكمنة .0
 (.م4102) ،2ط ر اباد،يد، حاملعارف العثمانية

دار ابن ، حممود األرناؤوط: ابن العماد الَعكري احلنبيل، ت :يف أخبار من ذهب شذرات اذلهب .8
 (.م4185)، ط ،بريوت - كثري، دمشق

 دار مكتبة احلياة، بريوت، ،حممود أبو نايج: ، تانلوايج شمس الين :لشفاء يف بديع االكتفاءا .1
 (.ه4172) ،4ط

 هجر،، دار عبد الفتاح احللووحممود الطنايح : تاج الين السبيك، ت: الكربىطبقات الشافعية  .47
 (.ه4142) ،2الرياض، ط

حممد حامد الفق وآخرين، مؤسسة : ، تالفايس الين تق :العقد اثلمني ىف تاري  ابلدل األمني .44
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 (.م4185)الرسالة، بريوت، 

 (.م4180)العربية، بريوت، عبد العزيز عتيق، دار انلهضة : علم العروض والقافية .42

دار اجليل  ،حممد حميي الين عبد احلميد: ابن رشيق القريواين، ت: العمدة يف حماسن الشعر .42
 (.م4184)، 6بريوت، ط

 (.م2741)حممد العزازي، دار الكتب العلمية، بريوت، : ابن حجة احلموي، ت: قهوة اإلنشاء .41

 (.م2772)، بريوت، دار صادر ،ابن منظور: سان العربل .46

اهليئة املرصية ، حممد حممد أمي: ، تبن تغري بردييوسف  :املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف .45
 (.م4181)، القاهرة، العامة للكتاب

وزارة اثلقافة واإلرشاد القويم، ، يوسف بن تغري بردي: يف ملوك مرص والقاهرة انلجوم الزاهرة .40
 (.ت.د)، مرص
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َ  ةَ لميَّـالعي  العاصمةَ  بغدادُ  اكنْت  ور دُ  مـعُ دارس وجَمْ الَمـ أمُّ  فـيهَ  ،مللعـال
لوتلهـم،  ابليـت العبـايس منـذ اَّتاذهـا اعصـمةً  بها خلفاءُ  م، فقد اهتمَّ لْ العي 

 لَّ جُ  مَ اكن اخللفاء يولون العلْ  ىلع مزنتلها العلمية، حيُث  بغداد حمافظةً  وبقيْت 
ويـات، ادارس، والزوالَمـواجلوامـع، من العلماء،  فيها العديدُ  هم، فظهرَ اهتمامي 

دارس عظـم تلـك الَمـمُ  ، إال أنَّ غنيـةٌ  مكتبـةٌ  درسةٍ مَ  لكِّ  كتبات، واكنْت والمَ 
 .ءمنها يَش  يبَق  ها لمْ وغريُ 

املدرسة ) :ِف العرص العبايس يت ظهرْت دارس الَّ المَ  ن تلَك ومي 
 ،(مدرسة فخر الولة) أو (مدرسة دار اذلهب) ، وتسىمَّ أيًضا(4)(الفخرية
 .اتلابعة هلا (2)واخلانقاه

                                                           

املوصل، ودمشق، والقدس، والقاهرة،  ِف)وباالسم نفسه هناك مدارس عديدة ِف العالم اإلساليم (  4
 (.ونابلس، ومكة، وتُبيز، وبومباي وغريها

ملمة فارسية استخدمت ِف العرص اإلساليم بمعىن الرباط أو الزاوية اليت يعتكف فيها العبَّاد (  2
 (.2/141) خطط املقريزي: انظر. للعبادة واذلكر، ظهرت ِف العراق ِف حدود القرن الرابع اهلجري

 :إعداد
 اعدل عبد الرحيم العويض
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 س  :(4)املؤس ّ

احلسن بن هبة اهلل بن حممد بن يلع بن : مؤسس هذه املدرسة هو
ابن الوزير أيب  ،رأبو املظفَّ  ،الولة فخرُ  ،الوزيرُ  ،ابلغداديُّ  ثمَّ  ب، الكرماينُّ لي طَّ المُ 

 .-باهلل املستظهراخلليفة  وزيرُ - (2)املعايل
 .(ه114) موله سنة إحدى وتسعي وأربعمئةو

مشهور باتلقدم والرئاسة، واكن مع ذلك زاهًدا تاراًك ألمور  وهو من بيٍت 
 ِّ  النيا وتويلي

ُ
ف وجعل إىل اتلصوُّ  ماَل وأن ييل الوزارة فلم يفعل،  ريدَ  الواليات، وأ

واكن  ،كثري العبادة، كثري اخلري ،السرية حسنَ  واكنَ  ،ا للصوفيِّةداره رباًط 
 .يعتكف نصف السنة ال خيرج إىل أحد وال جيتمع بأحد

قعده بي يديه مقبول القول ذا حرمة عظيمة واكن اخلليفة يُ  واكن
وُيدثه وال جيلس عنده أحد، وما اكن يتخلف عن خدمته أحد من أرباب 

 .وكذلك مجيع أرباب العلم واألدب واتلصوف وسائر طبقات انلاس ،الولة

                                                           

وذيل تاري  مدينة ، (2/0) جممع اآلداب يف معجم األلقابو، (24/288) مرآة الزمان: ِف مجَ مرت(  4
 .، وغريها(42/544) وتاري  اإلسالم، (42/214) والوايف يف الوفيات، (44/114) والاكمل، (2/411) السالم

ار وقال، -كرماينِّ األصلال-جمد الين أبو املعايل هبة اهلل ابلغداديِّ (  2  ويلَ ": ذكره حمبِّ الين بن انلجِّ
ه املستظهر الزمام ِف أيِّام اإلمام املقتدي بأمر اهلل، ثمِّ ِف أيِّام وله اإل ديوانَ  مام املستظهر باهلل، ثمِّ قدلِّ

مات : قال شجاع بن فارس اذلهيل. زلا ثم عُ وزيًرا سنتي وأربعة عرش أيِّامً  الوزارة ِف سنة مخسمئة فأقام
جممع اآلداب  ."املعايل يوم األحد ثاين شوِّال سنة ثالث ومخسمئة، وموله سنة أربعي وأربعمئة الوزير أبو

 وسري أعالم انلبالء ،(277ص) املنتظم والاكمل والفخري :م ِفمرتجَ وهو . (610-1/615) يف معجم األلقاب
ولم يذكر ابن  ،"الاكمل" ولقبه بمجري الين، ولقبه ابن األثري بمجد الين ِف موضعي من (41/281-226)

 .(ه671)وأرِّخ اذلهيب وفاته بسنة . اجلوزي لقبه وكذا ابن الطقطق
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 ،واكنت هل آثار كثرية ِف بغداد، واكن كثري املال واألمالك والضياع
رف ِف عمارتها وتكون مؤنة من يكون ـوأوقف عليها من أمالكه ما يُص

ورشط  ،ولم يكن هل ول سواها ،وأوقف عدة نوايح وبساتي ىلع ابنته، فيها
د الوصية إىل نائب ا من هذا الوقف وأكَّ ها إن تزوجت ال تستحق شيئً علي

 .الوزارة بذلك
ن أيب باهُ ِف صي  سمعَ  ، و أيب يلع حممد بن (ه676 ت) بن العالفان احلسَ  مي

ىلع أيب بكر بن جوامرد  ، وقرأ األدَب (ه644 ت) سعيد بن نبهان الاكتب
  .(ه644 ت) القطان

 .عًْسا ِف الرواية واكنَ  ،وامتناٍع  شديدٍ  جهدٍ  ث باليسري بعدَ وحدَّ 
بعد سنة  (ه652 ت) سعد السمعاين وقد سمع منه تاج اإلسالم أبو

شافع بن الفضل أمحد بن صالح  أبواحلافظ ، و"تارخيه"ه ِف بيسري وذكرَ ( ه627)
 (.ه606 ت) ، والقايض عمر بن يلع القريش(656 ت) اجلييل

َج من بغداد وصودرت أمالكه، ألنَّ بعض و خري
ُ
يبدو أنه اكن قد أ

رجوعه إىل بغداد ِف شهر ربيع اآلخر ( ه655)املؤرخي ذكَر ِف حوادث سنة 
 .(4)ورُدَّت عليه أمالكه

وتقدم اخلليفة  ،ل إىل جامع القرصومُح  ،(ه608)تويف ِف شوال سنة و
وحرض مجيع أرباب  ،إذن رشيفبفتحه هل ألن جامع القرص ال يفتح مليت إال ب

أبو جعفر  اخلطيُب  ِف َخلٍق َكثريوتقدم ِف الصالة عليه  ،الولة ونائب الوزارة
، وهل شباك ىلع دجلة هودفن باجلانب الغريب باجلامع اذلي بنا، ابن املهتدي باهلل

                                                           

 (.48/414) املنتظم(  4
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يوان اذلي ِف من مدفنه باإل جثمانه قَل نُ  (ه510)سنة يرشف ىلع انلهر، ويف 
توىل  ،ىل مشهد موىس بن جعفرإجامعه ىلع شاطئ دجلة حيث وقع حائطه، 

ىل موضع ِف اجلامع فلم إنقله انلواب اذلين ينظرون ِف وقوفه، وأرادوا نقله 
 .(4)وستي سنة من موته ز الفقهاء ذلك، وذلك بعد نيٍف جيوِّ 

 :، منهاجيلةكثرية ببغداد آثاٌر ولفخر ادلولة الكرماين 
 اجلامع الرشيق: 

 
ِف  (2)املأمونيةشمال حملة  (2)عقد املصطنعِف اجلامع اكن مقره  هذا

                                                           

 (.285ص) كتاب احلوادث: انظر(  4
املصطنع أبو نرص منصور بن طاس باب عظيم ِف وسط املدينة، وينسب إىل : عقد املصطنع(  2

 .استحجب للخليفة ولقب املصطنع، قيل أنه اليليم ثمِّ ابلغدادي احلاجب
 (.6/210)، (4/671) وجممع اآلداب، (452ص) بغداد يف جملة لغة العرب: انظر

حملة كبرية طويلة عريضة ببغداد بي نهر املعىلِّ وباب األزج اعمرة آهلة منسوبة إىل : املأمونية(  2
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 .(4)، رشيق جامع القرص تماًمااجلانب الرشيق للمدينة

 
هو ايلوم عند : "عماد عبد السالم َموقَعه حايلًا فقال الكتوروبيَّ 

ملتىق درب الشورجة ِف الرشق من جامع سوق الغزل، بعقد القشل املمتد 
املأمومنية وباب [جنوًبا إىل باب الشيخ واهليناوبي والسويدان وما إىل ذلك 

أي ِف املحلة املسماة بقايض  ]درب انلهر[واملمتد شمااًل إىل أيب سيفي  ]األزج
احلاجات تماًما، وال يستطاع حتديد موضع املدرسة أكرث من هذا، ىلع أنه يفهم 
مما ذكره ابن اجلوزي أنها اكنت إىل عقد املأمومنية أقرب، أي ِف اجلنوب قلياًل 
                                                                                                                                                                      

املأمونية اكنت ِف أرض و (.6/11) ابلدلانمعجم : انظر. املأمون عبد اهلل ابن هارون الرشيداخلليفة 
جممع الكم حمقق من  .اه. الهانة وصبابيغ اآلل واهليتاويي وعقد القشل من املحالِّت احلايلة ببغداد

 (.86، 62-67، 26ص) األصول اتلارخيية ملحالت بغداد: وانظر، (2/428) اآلداب يف معجم األلقاب
خري الزاد يف تاري  مساجد وجوامع  كتاب انظر الكم حمققو .ا باسم جامع اخللفاءويعرف حايلً (  4

بهي مؤلَف الكتاب ِف تفريقه بي جامع اخللفاء وجامع القرص(277ص) بغداد  .، وتعقُّ
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 .(4)"من عقد املصطنع املذكور
بن ُيىي مة العالِّ ، وسلمه منشؤه إىل (ه658)ح اجلامع سنة اواكن افتت

 .(2)شيخ الشافعية ببغداد فضالن
 املدرسة ومكتبتها: 

لم يكن جامع فخر الولة ِف اجلهة الرشقية جامًعا فحسب، بل 
ِف ربيع يشتمل ىلع مدرسة يرتادها طلبة العلم، واكن ابتداء اتلدريس فيها 

كره،  بن فضالنفيها ُيىي س درَّ فقد  ،(2)(ه658)اعم  اآلخر م ذي قد واملتقدِّ
، ثم درَّس فيها ابنه حممد (1)نيت خصيًصا هلاملدرسة بُ  املستويف أنَّ  كر ابنُ ذَ 
ن بعده( ه524ت )  .(6)مي

كتب جامعة ألنواع العلوم، أوقَف عليها فخر  خزانةواكن باملدرسة 
 .(5)الوقوف اجلليلة الولة

                                                           

 (.478ص) مدارس بغداد(  4
هو ُيىي بن يلع بن الفضل بن هبة اهلل بن بركة العالمة مجال الين أبو القاسم ابلغدادي ُولي ِفي (  2

باق، ولكْن غلب عليه ُيىي واختاره ُهو ،(ه646)سنة آخر  واكن ، واكن اسمه واثق، وكذا ُهَو ِفي الطَّ
زِّاز، وارحتَل إيىَل  يبي َمنُْصور الرِّ

َ
ه ىلع أ لم اخلالف، مشاًرا إيله ِفي جودة انلََّظر، تفقَّ إماما بارياًع ِفي عي

تي، وعلَّق َعنْهُ  د بْن ُيىي مرَّ درَّس واشتهر اسمه، وانتفع به خلْق، و ، وظهر فضله،صاحب الغزايلِّ حُمَمَّ
َهب وغريها  .وابن فضالن لقب جده الفضل، (ه616) سنةوتُُويفِّ ، ببغداد بمدرسة دار اذلَّ

 (.2/056)البن كثري طبقات الشافعية ، (42/4767) تاري  اإلسالم :انظر
 (.48/277) املنتظم(   
 .(2/272) تاري  إربل: انظر(   
 .(14-17ص) كتاب احلوادث: انظر(   
 (.2/0) جممع اآلداب يف معجم األلقاب: انظر(  5
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َد هلم ذيكر ِف اتلاريخ من األعالم اذلين هلم عالقة بهذه  وممن وُجي
م (ه021ت )أبو يلع ابن اخلوام احلكيم : املدرسة ، فقد قام برتميم املدرسة ونظِّ

ه اإلرشاف عليها  .(4)أوقافها وتُبَّع هلا بكتب كثرية أيام تويلِّ
ضيفت 

ُ
واكنت املدرسة خمصصة لعلوم املذهب الشافيع، إال أنه الحًقا أ

 .إيلها علوم أخرى
ما  :للمدرسة كرٌ اريخ وفيها ذي ذكر ِف كتب اتليت تُ القصص الَّ  أشهرن ومي 

زِّاق الكرْ  ويفجاء ِف ترمجة عبد الرَّشيد بن عبد الرَّ قال  ،(ه685 ت) يج الصُّ
هب، واكن َورياًع اعماًل اعبًدا، : "سبط ابن اجلوزي ه ببغداد بدار اذلَّ اكن يتفقَّ

ويف، يضحك منه ويسخر به، واكن : واكن ببغداد رجٌل يقال هل انلَّفيس الصُّ
ىلع اخلليفة، فدخل يوًما مدرسة دار اذلهب، فجعل يتمسخر، فقال هل يدخل 

ل: يجُّ الكرْ  لْم وأنت َتْهزي فدخل ىلع  .ما هذا موضعه! اتِّقي اهلل، حنن نبحث ِف العي
ين َضبين الكريجُّ : اخلليفة، وبكى بي يديه، وقال َب اخلليفة  ؛وَعريَّ فغضي

خرج وعليه ثوب أزرق من ثياب
ُ
الصوفية إىل الرحبة، ونصبوا  وأمر بَصلْبه، فأ

صيلِّ ركعتي: هل خشبة يلصلبوه، فقال
ُ
فصىلَّ فصلبوه، فجاء خادٌم من ، دعوين أ

ويفَّ  انلفيَس  وقد مات، فلعن انلَّاُس . ال تصلبوه: عند اخلليفة، فقال  ، وبقَ الصِّ
ْن يَ أياًما ال يَ 

َ
 .(2)"ببغداد ظهرَ تجارس أ

ىت بعد اجتياح املغول بغداد وسقوطها واملدرسُة بَق فيها نشاٌط عليمٌّ ح
ن (ه565)سنة  ، فآخر ما وقفُت عليه صورًة من َطبقة سماٍع للَمقامة الزينية مي

ها ه( ه500)سنة  ُمصنِّفي جمد الين يلع : "وذكَر فيها اسَم أحد املدرِّسي بها، ونصُّ
                                                           

 (.8/620) موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب املسلمني، (2/81) جممع اآلداب يف معجم األلقاب: انظر(   
 .(282-24/284) مرآة الزمان(  2
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واكنت القرءاة باملدرسة " بن حممد بن أمحد بن جعفر مدرس بمدرسة دار اذلهب
 .ولم أجْد هلا ذيكٌر بعد ذلَك، فقد َدرسْت وضاعْت َمعالُمها. (4)املستنرصية

 الرباط: 
لب  الولةي فخُر  رَ مَّ عَ  وىلع  يهاعلَ  باًطا وأوقَف ري  هُ دارَ  الكرماينُّ ابُن املطَّ
 .(2)اجلليلةَ  قوَف الوُ  املدرَسة

 املسجد: 

 
الولة مسجد متصل بالرباط بالقرب من رحبة جامع  لفخرواكن 

، وكتُب اتلاريخ واتلارجم لم تذكر معلومات اكفية عن املسجد ومىت (2)القرص
أنَّ حممد بن حيدرة بن عمر بن أيب املناقب  بيُن، إال أنَّ ابن البييث ذكرَ 

 .(6)(ه611)أنشده فيها بعض األبيات سنة  (1)الكويف
                                                           

 .وفيه تفصيل طبقة السماع( 65-11ص) يحلعباس مصطف الصا: ، حتقيقاملقامة الزينية: انظر(  4
 (.2/0) جممع اآلداب يف معجم األلقاب(  2
 (.4/248)، (2/411) ذيل تاري  بغداد(  2
 (.248-2/240) ذيل تاري  بغداد: انظر ترمجته ِف(  1
 (.261ص) احلياة االجتماعية، (226ص) املحمدون من الشعراء، (4/222) املخترص املحتاج: انظر(  6
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 اجلامع الغريب: 
ىلع شاطئ  (2)عيىسقرص  بمحلة (1)ومن آثار فخر الولة جامعه الكبري

دجلة الغريب بي أىلع حملة اجلعيفر وشاطئ حملة الشيخ يلع بن حممد بن بشار 
 ،وغرم عليه حدوًدا من ثالثي ألف ديناراملعروفة بمحلة الشيخ بشار، 

وأوقف عليه وقوفًا كبرية وجعل الوالية والوصية إىل جالل الين بن 
 .(1)نائب الوزارة (2)ابلخاري

ل صالة مجعة ِف يوم (ه602)واكن بناء اجلامع قبل سنة  ، وأقيمت أوَّ
ويف يوم اجلمعة ثالث مجادى ، (6)اخلميس ثامن مجادى األوىل من هذه السنة

                                                           

. قدر موضعه مصطف جواد أنه اكن أمام موضع مدرسة الكرخ اثلانوية للبنات أو حتتها بقليل(  4
 (.4/222) املخترص املحتاج من تاري  ابن ادلبييثانظر تعليقه ىلع 

وهو أول قرص  عم السفاح املنصور، منسوب إىل عيىس بن يلع بن عبد اهلل ابن عباس، القرص(  2
فيل عند مصبه ِف دجلة، وهو ايلوم ِف  بناه اهلاشميون ِف أيام املنصور ببغداد واكن ىلع شاطئ نهر الرِّ
وسط العمارة من اجلانب الغريب وليس للقرص أثر اآلن إنما هناك حملة كبرية ذات سوق تسىم قرص 

ة القديمة، واملعروفة ايلوم ، وىلع نهر دجلة بقايا بعض األبني(حملة الشيخ بشار حايلًا) عيىس
، (6ص) أطلس بغداد، (1/254) معجم ابلدلان، (8/258) املنتظم: انظر .يه بقايا هذا القرص( بالسن)

وقال ِف  (.4/222) املخترص املحتاج من تاري  ابن ادلبييث، هامش (282، ص6ع) جملة لغة العرب
سجد ابن املأمون عند قرص ابن املأمون واكن اجلامع يعرف قبل ذلك بم(: "4/222) املخترص املحتاج

 ".ىلع دجلة فعمره فخر الولة، ووسعه، وأنفق عليه مااًل 
ر احلنبيل(  2 ( ه682)، توىل نيابة الوزارة اعم عبيد اهلل بن يونس بن أمحد الوزير جالل الين أبو املظفِّ

تاري  : انظر. ن ينوب ِف الوزارةوهذا يعين أنه اكن يتوىل الوالية ىلع اجلامع قبل أ(. ه612ت)تويف اعم 
 (.5/642) شذرات اذلهب ،(42/502) اإلسالم

 (.427ص) مضمار احلقائق ورس اخلالئق(  1
ِف يوم " (:48/224) املنتظموذكر ابن اجلوزي ِف  (.1/120) الاكمل يف اتلاري ، (48/228) املنتظم(  6
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، وملا توىل اخلليفة انلارص (4)فيهنع من إقامة اجلمعة مُ  نفسها من السنة األوىل
 (. ه606)سئل عن إقامة اجلمعة فأذن وصيل فيه مرة أخرى ِف ذي احلجة سنة 

 
 :ِف اجلامع اخلطابةوممن توىلَّ 

يلع بن أيب الفخار هبة اهلل بن أيب منصور حممد بن هبة اهلل بن حممد،  -4
.(2)(ه514-664) الرشيف أبو اتلمام اهلاشيم العبايس

عبد احلق بن عبد اهلل بن يلع بن مسعود بن شمائل، اإلمام، أبو حممد  -2
.(2)(ه512ت) ابلغدادي، الصيدالين

                                                                                                                                                                      

شارع دار القيق من اجلانب الغريب أذن ِف إقامة اجلمعة بمسجد ِف : اجلمعة خامس ذي القعدة
فأقيمت فيه وقد ذكرنا أنه أذن ِف إقامة اجلمعة بمسجد ابن املأمون ِف مجادى األوىل فمن العجائب 

 (.226ص) ديلل خارطة بغداد: وانظر". جتدد جامعي ببغداد ِف سنة واحدة
 (.48/220) املنتظم(  4
 (.41/288) تاري  اإلسالم(  2
 (.46/015) السابق(  2
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ام الواسطيِّ  -2 ام بن أيب تغلب بن تمِّ ين أبو اخلري تمِّ .(4)(ه548ت)معي الِّ

وذكَر ابُن البييث أنُه ُصيلِّ ىلع عبد املنعم بن عبد العزيز ابن انلطروين  
 .(2)(ه572)املاليك ِف هذا اجلامع اعم 

قد رأيت : "(2)سبط ابن اجلوزي ، قال(ه516)وتهدم بعض اجلامع ِف اعم 
عليه، فأخربت  مع ِف سنة مخس وأربعي وستمئة، وقد استولت دجلةهذا اجلا

  ".ابلايق َب َّترَّ  بعضه، والظاهر أنه
( ه500)اعم  ليت ىلع جنازة فيهويبدو أن اجلامع رمم بعد ذلك فُص 

اوي ـوأن الوزير سعد الين حممد بن يلع الس( ه501)وأنه اكن هل خطيب بعد 
جدده وغرم عليه ألف ألف ( ه044)املقتول سنة  -والعجم يسمونه الساويج-

  .(1)درهم، وال توجد أخبار عن اجلامع بعد ذلك
 .واجلامع لم يبق هل أثر، حاهل حال ك ما بناه فخر الولة

 

                                                           

 (.5/251) جممع اآلداب يف معجم األلقاب(  4
 (.212-1/214) ذيل تاري  بغداد(  2

 (.24/288) مرآة الزمان(  2
، املخترص املحتاج من تاري  ابن ادلبييثتلحقيقه ( 4/222)انظر تعليق مصطف جواد ِف هامش (  1

ُ (: "2/0)ِف هامش  جممع اآلدابوقال حمقق  سعد الين حممد بن يلع  إىلسب الظاهر أنه اجلامع اذلي ن
اكن من الكبار : قال ابن حجر (1/474) ادلرر الاكمنةِف  .يلخانية من أعيان الولة اإليجالساو

 ".ا غرم عليه ألف ألفبالعراق، وأنشأ ببغداد جامعً 
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تُعدُّ األعراف اإلداريَّة سببًا من أسباب شيوع األخطاء اللُّغويَّـة وتـداوهلا 
 بي انلَّاس، ومن نماذج هـذه األعـراف مـا يشـيُع لى كثـرٍي مـن اإلداريِّـيَ 

سات اإلداريَّة بصيغة املبين للمعلوم يُستعَمل للخطـاب " نرُجو"أن الفعَل  واملؤسَّ
وخيـتصُّ . ويدلُّ ىلع العموميَّة واجلمـع والفوقيَّـة ألدىن،الصادر من األىلع إىل ا

ولعـلَّ . بصيغة املبين للمجهول ملا يكـوُن مـن األدىن إىل األىلع" يُرىَج " الفعُل 
َر ذاتَه  -كما يبدو-السبَب ِف ذلك عندهم  الفاعل )هو رغبُة املتلكم ِف أالَّ يُظهي

" نرجـو"ىلع العكس مـن  لطلب،كأنَّ هلا حًظا ِف ذلك ا( يُرىَج )ِف ( املحذوف
تعظـيم الُمرجـوِّ  كأنَّهم أرادوا بذلك: أي. اذلي يُعَرُف فاعلُه فتتَّضُح فيه اذلات

ف ( الرايج)منه؛ بعدم ذكر اسمه مقرتنًا مع الفاعل  بـَق عليـه، فُحـذي
ُ
فيما لو أ

وهذا مفهوٌم غـرُي صـحيٍح وال يسـتنُد إىل أصـٍل لغـويإ وال إىل ! الفاعل ذللك
َصحيح؛ ألنَّ ما قيل ِف املرجو منـه، يمكـن أن يقـال ِف الـرايج، كـأن قياٍس 

َف؛ لرغبة املتلكم ِف إظهار تعظيمه نلفسـه بَصـون اسـمه : يُقال إنَّ الفاعل ُحذي

 : دادُ إعْ 
 ايتِّ يَّ ر ابلَ ابي فاء َص َص 
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كر باملفعول به  ؛ ألنَّ حذف الفاعـل يكـون (املرجوُّ منه)عن أن يقرتن ِف اذلِّ
 :لألسباب اآلتية

وُخليـَق اإلنسـان }ذكره، ألنه معروٌف حنـو  إما للعلم به، فال حاجَة إىل -4
 .واخلالق هو اهلل، وهو معلوٌم عند اجلميع ،[28: النساء] {اضعيفً 

َق ابليُت "وإما للجهل به، فال يمكنْك تعيينُه، حنو  -2  .إذا لم تعرف السارق" رُسي

ـُف، إذا عرفـت انلاقـل : وإما للرغبة ِف إخفائه لإلبهام، حنو -2 َل املوظَّ نُقي
 .أنك لم تُرد إظهاره غري

إذا عرفـَت الضـارَب غـري أنـك " َُضب فالنٌ "وإما للخوف عليه حنو  -1
 .خفَت عليه، فلم تذكره

ُف " وإما للخوف منه، حنو  -6 إذا عرفـَت الظـالم فلـم تـذكره، " ُظليَم املوظَّ
 .خوفًا منه

لم ، إذا عرفَت العامل ف"ُعمل َعمٌل منكرٌ "وإما لرشفه، أو تلحقريه، حنو  -5
 .تذكرُه، حفظا لرشفه، أو تلحقريه؛ ألنَّه عمَل املنكرَ 

وإذا ُحييتم بتحية فحيوا بأحسـن "وإما ألنه ال يتعلُق بذكره فائدٌة، حنو  -0
، فذكر اذلي ُُيييِّ ال فائدَة منه، وإنما الغرُض وجوُب ردِّ اتلحيـة "منها أو رُدُّوها
 .لك من ُُيييِّ 



 

16 

نُِّد هذا اتلأويل ابلعيد واملتلكَّف فيـه، إذ فضاًل عن كون الواقع اللغوي يف
بهذه الصيغة ِف أكرث من ثالثٍة وعرشيَن آيًة قرآنيًَّة كريمًة ِف " يرجو"ورد الفعل 

أوئلَك يرجوَن }: قوهل جلَّ وعزَّ : سياق اخلطاب الصادر من األدىن إىل األىلع، حنو
: النسـاء] {مـا ال يرُجـونَ وتَرجوَن مـن اهللي } :، وقوهل[248: ابلقرة] {رمحَت اهلل

ـا ورد ِف هـذا [0: يونس] {يَن ال يرُجوَن لقاَءناإنَّ اذلَّ } :وقوهل ،[471 ، وغريها ممَّ
  .السياق

ىع أنَّ      ا ما يُدَّ العموميَّـة ىلع  ات يـدلُّ السـياق هِف هـذ( نرجو)الفعل  أمَّ
 :ىلع انلَّحو اآليتفال وجَه هل الفوقيَّة واتلعظيم و

يكـون لطلـٍب ( نرجو)الفعل إنَّ : (نرجو)العموميَّة ِف مسألة  -1
متوقَّعي احلصول فحسب، وال يدلُّ ىلع غرٍض آخـر مـن األغـراض الـيت 

، فيكـون بـذلك أعـم مـن (يُـرىَج )يدلُّ عليها الفعل املبين للمجهـول 
؛ ألنَّه يدل ىلع الطلـب الصـادر مـن األدىن إىل األىلع فقـط، ِف (يُرىَج )

ىلع هذا الطلب أواًل، ُمضافًا إيله غرٌض من أغـراض ( يُرىج)حي يدلُّ 
ابقي ذكُرها  .حذف الفاعل السَّ

ـردًة ثابتـة وال (: نرجو)مسألة اجلمع ِف  -2 هذه ليست مسـألًة مطِّ
أو بالفعـل ( نـا)و( حنـن)يَغ اجلمع بالضمائر حنـو قضيًة مطلقٌة؛ ألنَّ ص

للجمـع  وغريهمـا، يكـون( نقـرر)و( نرجـو)املبدوء بنون املتلكم حنو 
ىلع سـبيل احلقيقـة جمموعة من املتلكمي حقيقَة، أو محـاًل : حقيقًة أي
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، أو للمفـرد اذلي [6: الفاحتـة] {إياك نعبُد وإياك نسـتعي}: كقوهل تعاىل
د أحد املدلولي هو السياق. (4)يريد تعظيم نفسه فال يمكن  .واذلي ُيدِّ

 !ىلع اتلعظيم بنون اجلمع( نفعل)يمكن أن ُُيَمُل كُّ فعٍل يرُد بصيغة 

ويه الـيت يُعـُبَّ عنهـا بـاتلعظيم ِف (: نرجو)مسألة الفوقيَّة ِف  -3
ِف هـذا السـياق ىلع ( نرجـو)كتب انلحو، ال يمكن أن ُُيَمـَل الفعـل 

 :ملا يأيت ،داللة الفوقيَّة واتلعظيم

نْـَد الرجـاء   (4 نَّ عي
َ
َد اَل يَُكوُن مَجًْعا، وألي ْخَص الَْواحي نَّ الشَّ

َ
أل

ــا ــةي اَل والطلــب، فَ لَّ ــالَْعْجزي َواذلِّ ــْذُكَر َنْفَســُه بي ْن يَ
َ
ف أ ــاملوظَّ ئيُق بي لالَّ

ْفَعةي   .بيالَْعَظَمةي َوالرِّ

ـْن يرجونـك، ( نرجو: )قونلا  (2 مَّ ٌد مي ينِّ َواحي
َ
ِف الطلب َمْعنَاُه أ

ـ( أرجو)وفيه إشارة إىل اتلواضع، ِف حي أنَّ  ر ىلع اتلكـُبُّ ـقـد يُفسَّ
 الفعـل ببنـاء ذكـرهُ  فأخف وكييانَه، نفَسه فيه يُظهرُ  أن يُريدُ  ال وكأنَّه

 .بمعىن أنين أنا الرايج. للمجهول
نَّ اتلعبري بـ  (2

َ
ـف ( نرجو)أ َوإيْن اَكَن هـو -يُراُد منـه أنَّ املوظَّ

ُر وَْحَدهُ  ن مسـؤول الوحـدة والشـعبة  -املحرِّ أنَّه هو ومجيُع َمن معه مي
رة يُشاركو ن ِف هـذا الرجـاء والطلـب، ومدير القسم ِف اجلهة املصدِّ

فضاًل عـن أنَّهـم  .وهذا أدىع لإلجابة وأظَهُر ملقام اجلهة املرجوِّ منها
ل املسؤويلة اإلدارية والقانونيَّة للكتاب َر ِف حتمُّ  .يشاركوَن املحرِّ

                                                           

 .(4/10) :رشح ابن عقيل ىلع ألفية ابن مالك( 4)
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ف يقول  (1 نَّ املوظَّ
َ
السيد املدير َما بَلََغ رجـايئ إيىَل َحيْـُث : َكأ

ْذُكَرهَ 
َ
ْن أ

َ
قُّ أ ْستَحي

َ
ـينِّ  أ ، َولَكي ـريي َهـاتي اتلَّْقصي ي ه َمْمـُزوٌج هي نَـّ

َ
وَْحـَدَه، ألي

يعي املـوظفي اذليـن يُشـاركونين ِف مسـؤويلة هـذا  ْخليُطَه برجاء مَجي
َ
أ

َدٍة وأقول بَاَرٍة َواحي ْذُكُر مُلَّهم بيعي
َ
 (.نرجو: )الكتاب، َوأ

ـَة اعتـداٌد بصـيغة الفعـل ِف  ه لـيس َثمَّ ا سبَق أنَـّ ُ ممَّ بيـان َمرتبـة يتبيَّ
ب أو الُمَخاَطب؛ ألنَّ الرجاء ِف اللغة هو الطلب الصادر مـن األدىن إىل  الُمَخاطي

أو " نرجـو"األىلع، كيفما اكنت صيغته، نرجو أو يُرىَج، فال ضـرَي ِف اسـتعمال 
رجـات، فمهمـا صـحيٌح، ولكـنَّ اسـتعماَل " يُرىَج " تـُب والَّ مهما اكنت الرُّ
ــعي ( نرجــو: أي)؛ ألنَّ األوَل (يُــرىَج )أوىل مــن ( نرجــو) يكــون لطلــٍب متوقَّ

ـا ِف  ا سبق بيانُه، فـال ُيتمـُل ذمًّ احلصول فحسب، وال يدلُّ ىلع غرٍض آخر ممَّ
هلذا الطلب أيًضا، ُمضافًا إيله ( يُرىج: أي)ذاته إطالقًا، ِف حي يُستعمل اثلاين 

ـا أو مـدًحا  غرٌض من أغراض حذف الفاعل املذكور آنًفا، فيحتمل بـذلك ذمًّ
 .اذلي يبين عليه املتلكُم الكَمه حبسب القصدَ 
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ة"م ِف اجلامعات ملمُة العلْ  ى األساتذة وطلبةي  لَ تعماهُل اسْ  كرثُ ا يَ ممَّ  طَّ ، "خي
 (.بكْسها)، وبعضهم (اخلاءبضم )فينطُقها بعضهم 

ُم بها ابلاحُث : وَيعنون بها ن وصَف الورقَة العلمية الَّيت يتقدَّ ، وتتضمَّ
ي يرغُب ِف العمل فيه نلَيل درجة املاجستري أو الكتوراه أو  مرشوع حبثه، اذلَّ

 .ما دونهما

ة  وإن اكن أصلُهما ِف اللُّغة واحًدا، فليستا  بالكْسي والضمِّ واخليطَّ
ِّ واحدةٍ ُمرتا

 . خُيالف األخرىمنهما معىًن  دفتَي، فلكي

ثَ  والطاءُ  اخلاءُ : قال ابن فارس
َ
ٌر يمتدُّ امتداًدا، فمن ذلك أصٌل واحد؛ وهو أ

ه الاكتب  . (4)اخلَطُّ اذلي خيطُّ

                                                           

 .(461/ 2)مقاييس اللغة (  4

 :إعداد
 َعبد ابَلاري بْن محَّاد األنصاريِّ . د
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 :يي اللكمتَ ن هاتَ مي  واحدةٍ  ملعىن كِّ  ذا بيانٌ وهَ 

ة)فأما *   :-بالكرس-( خ طَّ

 أنَّ ) -ريض اهلل عنها-حديث زينب : معناها ِف أحاديث منها فجاء أصُل 
َططهن -صىل اهلل عليه وسلم-انليب   . (4)(ورَّث النساَء خي

َطَطهنَّ دونَ : )قال ابن األثري ة  اخليَطُط مجعُ ( الرجال ورَّث النساَء خي طَّ خي
ها اإلنسانُ ْس، ويه األرْ بالكَ   عالمًة، َوخَيُطَّ  يهاُيَعلِّم علَ  ، بأنْ نلفسهي  ض خَيْتَطُّ
ُْعلَمَ علَ  ا يلي يْت أنه قد اْحتازَها، وبي  يها َخطًّ َطُط الُكوفة وابَلرصة ها ُسمِّ  ومعىَن  .خي

يساًء  -صىل اهللِّ عليه وسلم- انليبَّ  أنَّ  احلديُث  َطًطا  -منهنِّ أمُّ عبْدٍ -أْعطى ن خي
بْه الَقَطائع، اليَْسُكنَّها باملدي   . (2)يهاحظَّ للرِّجال في  ينة، شي

َطط: "وقال السندي يس لَ : ، أيبيوتَهنَّ  :، أيْ فتٍح فَ  ُضبيط بكْسٍ " نَّ هخي
يهم أن رجوها منه، بل علَ أن يأخذوا من املرأة ابليت وخُي  إذا ماَت  الزوجي  لورثةي 

 . (2) بانقضائهما باملهاجرين، وانقَض خاصًّ  مكْ هذا احلُ  لُّوها ِف بيتها، واكنَ خُيَ 

ةُ : فقال اجلوهري ؛ونغويُّ  اللُّ املعىَن ذا هَ  ىلع أصلي  ونبَّهَ  : بالكْس اخليطَّ
ها الرجُل نلفسه، وهو أن يُعلِّم عليها عالمة باخلط يُلعلَم أنه قد  األرُض  خيتطُّ

                                                           

 .(20711احلديث )أمحد مسند اإلمام (  4
 (2/18)انلهاية ِف غريب احلديث (  2
 .(647/ 41)حاشية املسند  ( 2
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َطط الكوفة وابلرصة. اختارها يلبنيها داًرا  . (4)ومنه خي

ار خيتطِّ : وقال األزهري ة األرض والَّ مملوكٍة؛ ها الرجل ِف أرٍض غريي اخليطَّ
رها ويبين ذين السلطاُن جلماعٍة من  :فيها، ومجُعها يلتحجَّ

َ
اخليَطط، وذلك إذا أ

وا ِف موضعٍ  خذوا فيها مساكن هلم، كما فَعلوا بعينه ويتَّ  املسلمي أن خيتطُّ
ْخريجت ىلع 

ُ
ة ألنها أ بالُكوفة وابلرصة وبغداد، وإنما ُكْست اخلاء من اخليطَّ

 . (2)ىلع فيْعلَة بيُن صدري مَ 

مارة، واجلمع : وقال الَفيُّويمِّ  ُة املاكن املختطِّ لعي َطٌط )اخليطَّ ْدرة ( خي مثل سي
خرجت ىلع مصدر افتعل، مثُل 

ُ
َدر، وإنما ُكْست اخلاء ألنها أ اختطب : وسي

ة وافرتى فيْرية، وحذُف اهلاء لغة فيها، فيقال ْطبة وارتدَّ ردَّ طُّ )هو : خي فالن ( خي
تُه)ويه  طَّ  . (2)(خي

طًة  فالنًا اختطَّ  أنَّ "اتلاريخ وغريها  ِف كتبي  هذا املعىن ما يريدُ  وىلع خي
 .م املتقدِّ ىلع املعىَن  -بالكْس-أو الكوفة، مله  باملدينة أو ابلرصة

وها بهذا االسم، منها وصنَّف ِف ذلك العلماء واملؤرخونَ  كتاب : ُكتُبًا سمَّ
َطط مرص)الُقضايع املسىم بـ املواعظ واالعتبار ِف )، وكتاب الَمْقريزي (خي
لعيل باشا ( اخليطط اتلوفيقية)املشهور خبيَطط الَمْقريزي، و( ذكر اخليَطط واآلثار

                                                           

 .(257/ 2)الصحاح  ( 4
 .(661/ 5)تهذيب اللغة  ( 2
 .(402/ 4)املصباح املنري  ( 2
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َطط الشام)مبارك، و  .ملحمد ُكرْد يلع( خي

ة *   :-بالضم-وأما اخلمطَّ

م وأشعاري  الرشيفةي  انلبويةي  جاءت كثرًيا ِف األحاديثي فقد   :العرب وأمثاهلي

صىل -من قول رسول اهلل : ِف قصة احلديبية ومن ذلك ما أخرجه ابلخاريُّ 
مون فيها ُحُرماتي »: -اهلل عليه وسلم ة يُعظِّ واذلي نفيس بيده، ال يسألوين ُخطَّ

 . (4)«اهلل إال أعطيتُهم إياها

فإنَّ هذا قد َعَرَض لكم »: -ِف احلديث نفسهي -مسعود وقول عروة بن 
َة رُشد، اقبلوها ودعوين آتيه  .«ُخطَّ

ة: )قال القايض عياض ًة وأمًرا: بضم، أي( ال يسألوين ُخطَّ  . (2)قيصَّ

ة  :وقال ابن حجر أي خصلة : -املهملة  اخلاء املعجمة وتشديدي  بضمِّ  -ُخطَّ
 . (2)خري وصالح وإنصاف

ة بضمِّ  :وقال العيين أي حالة، وقال : الطاء اخلاء املعجمة وتشديدي  اخلُطَّ
 . (1)خصلة: الاودي

                                                           

 (.2024)اجلامع الصحيح  ( 4
 (.104/ 4)املشارق  ( 2
 .(221/ 6)فتح ابلاري : انظر ( 2
 .(0/ 41)عمدة القاري  ( 1
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ة) ءومن ميج لِّزة ِف : بالضم ِف أشعار العرب( اخلُطَّ قول احلارث بن حي
 ":معلَّقته"

ٍة أردتُم فأدُّوها مالءُ   أيما ُخطَّ
َ
 إيلنا تُشَف بها األ

لعظيم اذلي َُيتاج إىل األمر ا: اخلُطة: قال الزوزين عند رشح ابليت
 . (4)خملص منه

ة بالضمِّ : وقال اجلوهري  . (2)األمر والقصة: اخلُطَّ

 :وقال زهري بن أيب ُسلىم

ًة ال عيَب فيها روين ُخطَّ
َ
واءُ   أ  يُسوِّي بيننا فيها السَّ

واء  . (2)العدل: والسَّ

ة يه احلال؛ ويقال هو: وقال ابن فارس ٍة سوْء: اخلُطَّ أنه أمٌر قد وذلك . خُبطَّ
 .(1)ُخطَّ هل وعليه

ة: )وقوهلم ِف املثل العريب ي ِفي نَفسه : قال العسكري( ِف رأس فالن ُخطَّ
َ
أ

ة اخْلْصلَة،ة يَروُمها، وهَل أمٌر َيْطلُبُه، واجلحاجَ  ذهي َوُيَقال هَ  مع ُخَطط، واخلُطَّ

                                                           

 .(468ص )رشح املعلقات السبع  ( 4
 .(257/ 2)الصحاح  ( 2
 .(425/ 42)تهذيب اللغة  ( 2
 .(461/ 2)مقاييس اللغة  ( 1
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ْدق ة صي ة َخْسف، وُخطَّ  . (4)اخلَْصلَة: تعين.. ُخطَّ

َ وَ : تب الرتاجمومنه قوهلم ِف ك ة القَ  يلي ذا، يعنون منصب كَ  دلي ِف بَ  ضاءي ُخطَّ
 . (2)القضاء، أي توىل أمر القضاء ِف تلك انلاحية

 :ا سبقفيتلخص ممَّ * 

ها الرجُل، بأن يُعلِّم األرض الَّ : األصل فيها -بالكْس-اخليطة  أنَّ  يت خَيتطُّ
 .عليها عالمة باخلط تُمزيها

ة وأمَّ  صِّ : فتُطلق -بالضم-ا خطَّ ة، أو احلال، أو اخلصلة بمعىن األمر، أو القي
 .من اخلصال، أو احلاجة

ةُ  ٌل  فاخليطَّ ٌد مفصَّ  .ن غريهي  عَ  يتمزيَّ ة حىتَّ قَّ بدي  يُراد بها أمٌر حمدَّ

ةُ   .ةلَ مَ جُمْ  أو َخصلةٌ  حالةٌ  واخلُطَّ

ة)ي من اللكمتَ  واحدةٍ  لكِّ  م أنَّ ا تقدَّ وإذا ُعليم ممَّ  طَّ ة) وبالكْسي ( خي ( ُخطَّ
ُ معىًن  بالضمِّ   :ريد هناى، فالسؤال اذلي يَ  اللكمة األخرَ عن معىَن   يتمزيَّ

اليت يتقدم نة لوصف املرشوع ابلحيث، املتضمِّ  ماذا نُسيم الورقة العلمية،
 بها ابلاحث للموافقة عليها ِف جمال الراسات العليا وحنوها؟

                                                           

 .(18/ 2)مجهرة األمثال  ( 4
 .(420/ 1)تكملة املعاجم العربية : ينظر ( 2
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ة: )تُسىم ـ هل الصحيح فيها أن طَّ  بالضم؟( ةُخطَّ )كْس؟ أوبال( خي

 ي وإطالقاتهما، أنَّ  اللكمتَ بيانُه من معىَن  ح من خالل ما سبَق فاذلي يرتجَّ 
ة)الصواَب تسميتُها بـ طَّ  .بالكْس( خي

أهميتَه، وأسباب اختياره، وتقسيم : نُ ليم يتضمَّ املرشوع العي  وصَف  وذلك أنَّ 
حلَق 

ُ
 .بعه ِف العمل فيهبه املنهج اذلي سيتَّ  أبوابه وفصوهل ومباحثه، وربما أ

ها وهذه األمور بمثابة وضع املعالم واحلدود اليت جُتعل ِف األرض اليت خيتطِّ 
 .الشخُص نلفسه، أو لغرييه

ة هنا  ؛فعليه أرًضا،  الرجُل  اختطَّ : استعارٌة من قوهلم -بكْس اخلاء-فاخليطَّ
 . تتمزي بها عن غريها إذا جعل هلا ُخطوًطا ومعالمَ 

إنما ُكْست اخلاء ألنها : كما قال الفيويم ،غوي فيها الكْسُ اللُّ  والقياُس 
خرجت ىلع مصدر افتعل مثل اخْ 

ُ
ة وافْ  تطَب أ ْطبًة وارتدَّ ريدَّ  . (4)ى فيْريةرتَ خي

فإنَّ واضَعها يرسُم معالَم ويضُع  ،وكذلك األمر ِف اخليَطط االقتصادية
ة ل من السري ىلع َوفقها حتقيُق أهدافي تلك اخليطَّ  .إجراءات؛  يُؤمَّ

اَق املشتغلي بآداب اتلأيلف وابلحث العليمويَ  : زيد ذلك وضوًحا أن ُحذَّ
هون تصنيَف الُكُتب وتأيلَفها بالرشوع ِف ابُلنيان، فكما أنَّ من يبين داًرا يُشبِّ 

ها، فكذلك ُيتاج إ ىل إجراء َّتطيٍط هلا، يُبي هذه الار وُحَجريها ومرافيقي
                                                           

 .(402/ 4)املصباح املنري  ( 4
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أن يكون متصوًرا للخطوط العريضة لكتابه، قبل أن يرشع فيه،  املؤلِّف ال بدَّ 
 .أمثل، وخُيرج كتابَه بصورة أجود فيه ىلع منهٍج  ليسريَ 

ة ابلحث  طَّ ط الاري شبيهٌة بمُ  -بيِّ أبوابَه وفصوهَل ومباحثَهيت تُ الَّ -فخي  َخطَّ
ناتها، وُيصوِّر كيفيتَها ومقاييسهااذلَّ  د مكوِّ  .ي، ُُيدِّ

ة)ا سبق أن ممِّ  ويظهرُ  ارتباًطا وصلًة باخليطة العلمية  بالكْس أوضحُ ( اخليطَّ
ة)للبحث من  صال، واحلال من صلة من اخلي اخلَ : هامن قَصديت يُ الَّ  بالضمِّ ( اخلُطَّ

 .واهلل تعاىل أعلم .وحنو ذلكر من األمور، وال، واألمْ األحْ 

 

  



 

65 

 

ك  تعريف   :نالسَّ

ْص انلُّ وَ  ُف ُي والاَك السِّ : "ِف اللغة
َ
رٌد، يَ ٌد مُ ٌل واحي وُن أ الفي دلُّ ىلَع طَّ   خي

رابي االْض  ُء يَسُكنُ : يُقاُل . واحلَركةي  طي نٌ  هوَ ُسُكونًا فَ  َسَكَن اليشِّ . ساكي
ْكنُ  ْهُل اذلي : والسَّ

َ
ارَ  ينَ األ َكنُ (4)"يَسُكنُوَن الَّ َكُن الَمسْ  هوَ ُل، وَ زْني المَ : ، والسَّ

نُ  ي يُسْ وضي المَ  هوَ ا، وَ ًض أيْ  والَمْسكي ، واجلَمْ كُن في ُع اذلَّ نيهي َذَكَر وَ . (2)ُع َمساكي
قَ : ايَْسُكُن ُسْكىَن وُسُكونً الَماَكني َسَكَن بي : (ه044ت)ابن َمنُظور 

َ
. امَ أ

ينَةُ  كي  .(2)ُة والَوقارُ الوََداعَ : والسَّ

                                                           

 ،(م4101)السالم هارون، دار الفكر،  عبد: حتقيق، (ه216ت)، أمحد بن فارس مقاييس اللغة( 4)
(2/88.) 
إبراهيم . د مهدي املخزويم،. د: ، حتقيق(ه407ت)، اخلليل بن أمحد الفراهيدي العني: ينظر( 2)

، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي جهرة اللغة .6/242السامرايئ، دار ومكتبة اهلالل 
 . 2/865( م4180) 4بريوت، ط -بعلبيك، دار العلم للمالييرمزي منري : ، حتقيق(ه224ت)
 - ـه4141) 2بريوت، ط -، دار صادر(ه044ت)ابن منظور  ، حممد بن مكرملسان العرب: ينظر (2)

 .242-42/242( م4112

 :دادُ إعْ 
 مضاينِّ الل الرَّ ن َط سَ حَ 
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َكنو وهو  .(4)"كُّ َما يُْسكُن إييَلْهي َوفييهي ويُستأنَُس بيه: "ِف االصطالح السَّ
 .(2)"اموَ الَّ وَ  قراري االستي  يلي بي  سَ ن ىلَعَ اَك  مَ ِفي  ُث املكْ "

 

 (:م.و.ق)جذر 

ِف ِف احلياة النيا كن السَّ  بداللةي  الكريمي  ِف القرآني  (م.و.ق) جذرُ  وردَ 
 : ، وذلك ِفقةٍ مواضع متفرِّ  مخسةي 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: قوهل تعاىل. 4

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 .]87:انلحل[ َّىي مي خي حي جي يه

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّ :وقوهل. 2

 .]25:احلج[ َّيت ىت نت مت زت رت يب

 .]68:الشعراء[ َّهن من خنُّ : وقوهل. 2

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ: وقوهل. 1

                                                           

رصي، مؤسسة حممد امل -عدنان درويش : ، حتقيق(ه4711ت) ، أيوب بن موىس الكفوياللكيات( 4)
 .4/116 بريوت -الرسالة

 . 2/287حممود عبد الرمحن عبد املنعم، دار الفضيلة . ، دمعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية( 2)
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 . ]02:مريم[ َّخت حت جت هب مب خب

  .]25:الخان[ َّرث يت ىتُّ : وقوهل. 6

الفاعل، وبصيغة املصدر،  اسمي  ، فجاء بصيغةي ةٍ عدَّ  بصيغٍ  فاملالحظ أنه وردَ 

ا جاء بصيغةي صيغة اسم املاكن، ومو  ىت﴿: تعاىل قوهلي ِف  ما وردَ  املاكن اسمي  مَّ

 وقوعي  ىلع ماكني  لدلاللةي  ؛املاكن بصيغة اسمي  هدوورو ،]25:الخان[﴾رث يت
 .(4)ثدَ احلَ 

 

 :ادلاللة

 ن قاَل ِف اآلية، فمنهم مَ ( َمَقام) لفظي  داللةي  ديدي ِف حت املفْسونَ  اختلَف 
ماكن القيام، والقيام : واملقام بفتح امليم: "اعشور بنُ ا ، فذكرَ (2)ها املساكننَّ إ

ن من  والكريم من كِّ نوع أنفسه وخريه، . املاكنهنا جماز ِف معىن اتلمكُّ

                                                           

إميل بديع يعقوب، دار الكتب . د: ، رايج األسمر، مراجعةاملعجم املفصل يف علم الرصف: ينظر( 4)
 . 420-425 (م4112 - ـه4142) 4بريوت، ط -العلمية

 مقاتل بن سليمان تفسري،  (ه202ت)، نرص بن حممد السمرقندي 2/207 حبر العلوم: ينظر( 2)
الوسيط ،  2/276(. ه4122) 4بريوت، ط -عبد اهلل حممود شحاته، دار إحياء الرتاث: ، حتقيق(ه467ت)

 املوجود، اعدل أمحد عبد: حتقيق وتعليق ،(ه158ت)، يلع بن أمحد الواحدي يف تفسري القرآن املجيد
تنوير املقباس من تفسري ابن ،  1/81( م4111 - ـه4146)4بريوت، ط -، دار الكتب العلميةوآخرين
 . 4/148بلنان  -، دار الكتب العلمية(ه840ت)بادى احممد بن يعقوب الفريوز: ، مجع(ه58ت) عباس
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ها املجالس نَّ إ ن قاَل ومنهم مَ  ،(4)"املساكن واليار واألسواق وحنوها: واملراد به
 .(2)رابي نَ ها المَ نَّ إ، ومنهم من قال (2)يت اكنت هلمنة الَّ سَ احلَ 

أواخر القرن اثلاين : ت)وهارون بن موىس  ،مقاتل بن سليمان كرَ ذَ و 
ن( اهلجري   :ظائري وانلَّ  الوجوهي  بي كتُ  أصحابي  وهما مي

َ
ِف  (امقَ مَ ) داللة لفظي  نَّ أ

املنابر اليت يه  (امقَ مَ )داللة  تكونَ  أنْ  وأستبعدُ  .(1)هذه اآلية يه املسكن
                                                           

تونس،  -، الار اتلونسية للنرش(ه4212ت)حممد الطاهر بن اعشور ، اتلحرير واتلنوير: ينظر (4)
 .26/272 (ه4181)
أيب حممد : ، حتقيق(ه120ت) أمحد بن حممد اثلعليب، الكشف وابليان عن تفسري القرآن: ينظر (2)

( م2772 - ـه4122) 4بريوت، ط -نظري الساعدي، دار إحياء الرتاث العريب: بن اعشور، مراجعة وتدقيق
عبد الرزاق : ، حتقيق(ه647ت)ابلغوي  ، احلسي بن مسعودمعالم اتلزنيل يف تفسري القرآن،  8/262

، يلع بلاب اتلأويل يف معاين اتلزنيل،  1/400( ه4127) 4بريوت، ط -املهدي، دار إحياء الرتاث العريب
( ه 4146) 4بريوت، ط -حممد يلع شاهي، دار الكتب العلمية: ، تصحيح(ه014ت)بن حممد اخلازن 

الرمحن بن أيب بكر  وعبد( ه851ت)الل الين املحيل ، حممد بن أمحد جتفسري اجلاللني،  1/448
وهبة بن  .، داتلفسري الوسيط،  4/568 4القاهرة، ط -، دار احلديث(ه144ت)السيوط  جالل الين

 . 2/2282( ه4122) 4دمشق، ط -مصطف الزحييل، دار الفكر
السيد ابن عبد املقصود بن : ، حتقيق(ه167ت)، يلع بن حممد املاوردي انلكت والعيون: ينظر (2)

الرمحن بن  ، عبداجلواهر احلسان يف تفسري القرآن،  6/264 بريوت -عبد الرحيم، دار الكتب العلمية
اعدل أمحد عبد املوجود، دار إحياء الرتاث  -حممد يلع معوض : ، حتقيق(ه806ت)حممد اثلعاليب 

 . 6/411( ه4148) 4بريوت، ط -العريب
حاتم . د: ، حتقيق(ه467ت)، مقاتل بن سليمان ابلليخ انلظائر يف القرآن العظيمالوجوه و: ينظر( 1)

 الوجوه وانلظائر،  414 (م2775 - ـه4120) 4ديب، ط -صالح الضامن، مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث
 -حممد عثمان، مكتبة اثلقافة الينية: ، حتقيق(ه177ت) ، أبو هالل العسكرييف القرآن الكريم

 . 262( م2770 - ـه4128) 4القاهرة، ط
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وُيثىن  ،عليها يلُمدحَ  ؛بإنشائها بمرص رَ فرعون اكن قد أمَ  أنِّ عنها  قال ابلعُض 
 . والزروع ،والعيوني  ،اتي مقارنًة باجلنَّ  همِّ المُ  باليشءي  عُّ تُ  ؛ فيه ال(4)عليه

ُ
 حُ رجِّ وأ

 ،ورثتُ  أنْ  مكني ن املمي كونها يه اليت  ؛نساكي يه المَ  اللةال تكونَ  أنْ 
وعيون املاء اليت ورثوها،  ،اءالغنَّ  البساتيي بما قورنت  ذاإأهميتها  فضاًل عن

 أمَّ 
َ
  قصوري  قام داخَل تُ  نْ ا املجالس احلسنة فمن شأنها أ

ُ
، ويف الفارهةي  راءي مَ األ

 .نساكن تلك المَ زًءا مي جُ  عدُّ تُ  لةي فيه ِف املحصِّ  ،العامرةي  األغنياءي  منازلي 

ةي   رت يب ىب﴿ :همقي رَ قوم فرعون بعد غَ  خمًُبا عن حالي  يقول ربُّ العزَّ

-26:الخان[﴾يث ىث نث مث *رث يت ىت *مت زت
نصب  ِف حملِّ ، ويه واتلهويَل  فيد اتلكثريَ ة تُ خُبيِّ ِف اآلية ( مْ كَ )ـفَ  ]20

من بساتي وأشجار،  بُط فرعون وقومه القُ  ما تركَ  م، أي ما أكرثَ قدَّ مفعول به مُ 
قائمة ِف مزارعهم،  ومنابع ما اكن جيري ِف بساتينهم من أنهار، وزروٍع 

يتي بـبالغرق، اهم إيَّ  إهالك اهللبعد  سانٍ ومساكن حي 
ُ
ن)وقد أ  فعلٍ  ؛ لورودي (مي

  بمفعولي املمزيِّ  ب اتلباسي ها؛ تلجنُّ اخلُبية وبي ممزيِّ ( مْ كَ )بي  َل متعدإ فَص 
وليس . ةم مصوغ ىلع وزن املرَّ نعِّ للتَّ  اسمٌ : وني انلُّ  تحي بفَ  عمةُ انلَّ "و ،(2)يذلك املتعدِّ 

                                                           

شهاب الين ، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،  6/411 تفسري اثلعاليب: ينظر( 4)
 . 42/424( ه4146) 4بريوت، ط -يلع عطية، دار الكتب العلمية: ، حتقيق(ه4207ت)حممود األلويس 

 حممد أمحد: ، حتقيق(ه247ت) الطُبي جرير بن ، حممدالقرآن تأويل يف ابليان جامع: ينظر( 2)
، رشح شافية ابن احلاجب،  22/24( م2777 - ه4127) 4الرسالة، ط شاكر، حممود حممد شاكر، مؤسسة

حممد حمىي الين  الزفزاف،حممد  حممد نور احلسن،: ، حتقيق(ه585ت)حممد بن احلسن اإلسرتاباذي 
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ة بل مطلق املصدر باعتبار أن جمموع أحوال انلعيم صار وليس املراد به املرَّ 
املصدر، وهذا هو املناسب اكليشء الواحد وهو أبلغ وأمجع ِف تصوير معىن 

نَّ املرتوك هو أشخاص األمور اليت ينعم بها، وليس املرتوك، وهو 
َ
لفعل تركوا؛ أل

ين بَ : ئري أي ناعمي، وقُ  وفاكهيَ . (4)"املعىن املصدري هي أي أرشي  .(2)رينطي فَكي

 

 

  

                                                                                                                                                                      

، أمحد إعراب القرآن الكريم،  2/465(  م4106 - ـه4216)بريوت،  -عبد احلميد، دار الكتب العلمية
 4دمشق، ط -إسماعيل حممود القاسم، دار املنري ودار الفارايب -أمحد حممد محيدان  -عبيد الاعس

 .2/247( ه4126)
 .26/272، اتلحرير واتلنوير: ينظر( 4)
اللطيف اخلطيب، دار  عبد. ، دمعجم القراءات،  1/400، معالم اتلزنيل يف تفسري القرآن: ينظر (2)

 .8/124( م2772 - ـه4122) 4دمشق، ط -الين سعد
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بي  هم ما! تعرف ماذا يشتغلون عاليم ثمة أناس الِف وسطنا األديب واإل
وعبيد  ،وجتار وانتهازيي ،وهوميوهوبي ومَ رباع بل أعشار مَ أنصاف بل أ

 ،اسىل انلخِّ إُيتاجون  وعبيد ال ،اس يلجدوا سادتهمىل انلخِّ إُيتاجون 
وحمررين  ،وخمُبين علنيي ،وخمُبين رسيي ،ونساء مبتدئات ،وسمارسة نساء

جيعلهم يكتبون عن  اد هلم من الصفاقة ماونقِّ  ،يعرفون القراءة والكتابة ال
 كاديميي تعد أو ،نص خيطئون ِف انلحو والوزن عند قراءته

ُ
طروحاتهم ِف أ

ومتشاعرين خيصفون ىلع عجزهم عن الوزن  ،ماكتب استنساخ مقابل مال
 ،ىل أصحاب املال والقوةإخبار األ وجواسيس ينقلون ،من ورقة توت انلرث

ونافيخ  ،ذا وجدوا األغىن واألقوىإنقلون أخبار أصحاب املال والقوة وي
 ُ ُ  ،وناتبال  ،فهميُ  ال وناس تقول ما ،ونات تعلو فتبدو أىلع من انلجم نفسهوبال

وطواويس  ،اِف عرشين اعمً  ئتنفث وفقااعت ال ،قاليُ  تفهم ما وناس ال
وحجارة تقف ِف  ،قومورس يتصدِّ  ،قوبلالب يتسلِّ  ،قوقرود تتملِّ  ،تتحذلق
 ..."ادعين ألدعوك"و ،" ألكتب عنككتب عينِّ ا"يع شعار فورا ،الطريق

 : بقلم
 افيلد الرصَّ وَ . د
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َ ويف الوسط األديب واإل ن وصفتها إة اليت من الاكئنات احليِّ  م اكمٌل عاليم اعل
نها حرشات أحجمت فللحرشات إ و قلَت أ ،ابالمب قاطعك الوفاء حمتجًّ 

 ،ةأو جملِّ  ،نت تدخل جريدةأ بها وتتعرثِّ  ،ا من احلرشاتاكئنات أدىن قطعً  ،فوائد
ويتعرث بها  ،أو قاعة حماَضات ،اا جامعيً أو حرمً ، قاعة شعر أو ،أو دار نرش

  ..ك عندما ترسله ِف بريد أو فضاءنصُّ 

 ،وتهمس ،وترن ،تطنُّ  :اكئنات هلا ماكتب ِف األرض وماكتب ِف الفضاء
  ..وترطن باملصطلح ،ِف الوزن ئوَّتط ،وتلحن ِف اللغة ،وترصخ

و بيئة مرتامية  ،اكئنات أصبحت برتاكم الزمن طبقات من األوساخ
 ؛او تتقاطع أحيانً أهلا شباكت من األداغل اليت تتاكتف مع بعضها  ،األطراف

ا مقابل ا ونقيقً ونعيقً ، جنادب مقابل صفريٍ  وصفريَ  ،مقابل عواءٍ  فتسمع عواءً 
 ...و وتصديةً  ا وماكءً هيقً ونَ  ،ونقيٍق  ٍق نعي

و أ أو ينرش قاصٌّ  ،-و شاعرة موهوبةأ-ا ن يرتق شاعر موهوب منُبً أ وما
حىت  ،عن موهبة رصيٌ  علن ناقدٌ ويُ  ،انصًّ  موهوٌب  و مقايلٌّ أ و مْسيحٌّ أ روايئٌّ 

وكما تتوارى  ،اب عند اتلماع املاء احلقيقا كما يتالش الْسَّ تتالش مجيعً 
 .ن تطلع شمسأ وكناتها الْسية املظلمة بمجرد اخلفافيش ِف
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ستضاقت عقوهلم، و أصبح الين عندهم ادما َضُعَف فيكُر املتديِّني، و عن
ر بي جدران املساجد د اذلي يتكوِّ د الضيق، ذلك اتلعبِّ ، للتعبِّ اسطحيً  ادينً 

عندهم إقامة الصالة ِف اإلقامة  حنْستٱد هامشية وفكرة اتلعبُّ  فقط؛ وكأنِّ 
بذلك املفهوم اجلُزيئ  كتفيالصالة، مُ  ءَ يها املؤذن بصوته، يلُْعلين بداليت يؤدِّ 
ب الصالة قامة أطول من عمر الصالة املؤداة، غري أن مفهوم اإللإلقامة ؛ إْذ توجي

ىل إاإلقامة بعد ذلك  سدية؛ تلمتدَّ متداد إقامتها ِف انلفوس ملا بعد الصالة اجلا
انلفوس، فينعكس ذلك ِف اتلعامالت ايلومية لى املتدين، فتصبح الصالة 

 .مقام ُمقامة ِف ك

ج، ال خُبةَ بدا ُمعظمو ِف ترصفاتهم سذاجة  هلم ِف احلياة، و بدْت  هم اكلُسذَّ
عنادهم بديهة، و عن الواقع، و جهالة تراكمية، وسوُء استنباط وتأُخُر الغائبي

 ون إالِّ ؤأغلبهم ال يقرو -ونؤىلع افرتاض أنهم يقر-وتمسكهم بالقراءة اآلمنة 
اقتناعهم ِف احلوارات اجلديلة، و خولوتْسعهم ِف خوض انلقاشات وال. قلياًل 

ىل ظهور اإلرهاب إباإلضافة . بأنهم تشيَّخوا بيُفتات العلم الرشيع اذلي تدارسوه

 :بقلم
 يلع حسي
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 ...ة الُعنُقملويَّ  ،مية ُمقتصةىل نصوص إسالإ م، اذلي يستندُ املتأسلي 

 : تيجةُ انل فاكنت

ئةي إنتيم ن يَ ظهر مَ  أنْ   ا؛ قارٌئ، َصدمته احلياة كثريً نةي الُمتََمدِّ  ىل تلك الفي
ات املتاحة حىت سلبته آخر قطرة حياء، فراح يكتب حبريٍة مطلقة ىلع املنصِّ 

ِّ يتلفظ ب، والكرتونيًّ إ ُمطلقة  احلجر، وُيظهر معرفةً و البرشُل ألفاظ بذيئة، وُُيلي
بما ليه من املخزون املعريف  اكثريً  باألسئلة الغائية الوجودية، ويتذاىك

َم الوجود، فصار يطعُن باملتديني  هي
ي غري املنتظم؛ حىت َظنَّ أنُه قد فَ الُمتشظِّ

ُف إسالمهم باإلسالم الطفويل، و سخر من أسايلبهم اتلكفريية املبارشة يوَيصي
 .ضيق عقوهلمتفكريهم، و ري املبارشة، وسذاجةوغ

؛ اهلزل  وأعلَنَ  بكل حريٍة أنه ضد اتلدين، واستخدم اهلزل ِف منشوراتهي
ٍن يَفقه املاجن، واملزاح غري املرشوط، ولكن بعقلية قارٍئ يعلم الكثري، و فَطي

موا بمطرقةي اإلرهاب . الواقع فاتلفِّ حوهل الكثرُي من الشباب اذليَن ُصدي
 املعجونةفساد األحزاب اإلسالمية؛ خلفة دمه بو ،اإلسالمالنسوب إىل 

 داعء اجلرأة، فرتى ِفال، وأسلوبه السلس واجلريء ِف إثارة اجلدَ باثلقافة، و
 .املعلقيصفحاتهي الكثري من املعجبي، و

من حيث ال ة اتلدين اليت ينتهكها هو ريِّ عن حُ  اأنه يدافع كثريً  والغريب
 ...يدري و ربماأيدري، 
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ىل فكٍر إنا حَنتاج يت البسيطة أعتقُد بأنِّ ء، وقراخالل جتربيت املتواضعة من
غف والروح والافع ك الشن، اتلدين ابلنَّاء، اذلي ُُيرِّ ح، نفهم فيه اتلديُّ ُمتفتِّ 

نسان وفضيلتُه اإلسالم اذلي عرفتُه يبين فكر اإلخالص؛ فإنَّ إللعمل بضمري و
 .وينهاه ، ثم بعد ذلك يأمرهُ أواًل 

سالمية الفاسدة، والشيوخ املنافقون، اإلحزاب املتأسلم واأل اإلرهاب
استغلوا سذاجة سالم، ونتهكوا اإلاانلاس؛  بون من جهلي جالون املتكسِّ والَّ 

( سالم مفسدةأنَّ اإل): فأظهروا للعامة ..صنعتهم اجلهالة اتلوابع؛ اتلوابع اذلين
َل باألديان اليت  سالماإل لعامة أنَّ إىل اأن يوصلوا  و ههٍل أوحاولوا بعلٍم  ُشمي

 ..."الين أفيون الشعوب"فكرة  حتت يضوتن

ة والرغبة جتماعية املستمرِّ واملطالعة العميقة واملخالطة اال القراءة
شياء تلظهر القراءة يه الضوء اذلي يسقط ىلع األ ..تصنع الفكر :املشتعلة

 .ومن املهم أن تكون القراءة منهجية ومنتظمة األشياء،للعي حقيقة 

، جتربة املتدين الساذج باتلجربتي تبااًع  ، ألين قد مررُت بهذا أحدثكم
األسئلة حبجة اخلوف  تي ع ِف انتهاج السلوك وكبْ عتقاد، وتْسَّ ِف اال عَ اذلي تْسَّ 

طرقه أ، اذلي صدمته احلياة، واملصدومي  من االحنراف الفكري؛ ثم املتديني 
احلياة فاتلجأ  هقتهثم املتمدن اذلي أر ارُق الهشة واحلرية فأوشك أن يتيه؛ط
يع الُطهر ، وال أدَّ عقالنيةٍ و حبث بصُبٍ أتشكيك واالنفالت؛ ثم ها أنا ذا، ىل الإ

 ولعلَّ . يع املعرفة، فإين الزلت طابلهاب، كما ال أدَّ تتقلَّ  ُس فْ وال أنكره، فانلَّ 
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مسك زمام أمري، هو ابلحث عن ك سؤال؛ فطرحُ 
ُ
األسئلة  أبرز ما جعلين أ

 .ه ال يكيفوحدَ 

 .اجيدً  هاكن دينه، فليَتَفقَّ  ان يُريد أن يدافع عن دينه؛ أيًّ مَ  :انلهايةِف 
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فقد  ،معاقبة األمم الغابرة جيدها حلظيةً ِف اهلل تعاىل  سنِّةي إنِّ انلِّاظر ِف 
بيُدوا مة والطُّ لَ قصِّ علينَا القرآن قصص الَظ 

ُ
غاة والفاسدين وابلخالء كيف أ

ن بعدهم؛ ففرعون ملي  انلهايات املأساوية عُبةً   انلاس تلكون تلكمُ أمام أعُي 
 }: استعبد انلاس وقال هلم

ُ
  سبيَل الَّ إكم أهديُ  ما أرى وما م إالِّ ريكُ ما أ

ن آتاه اهلل قوَّ - [21:اغفر]{داشالرَّ  فأغرقه اهلُل  ةً كما يفعله الكثرُي ِف زماننا ممِّ
 إنَّ }: وجنوَده، وقارون اذلي آتاه اهلل خزائن األرض اذلي قال

ُ
 ه ىلع علمٍ وتيتُ ما أ

فخسف اهلل به وبداره األرض،  كما يقوهل الكثريُ - [02:القصص]{عندي
نت آمنة، هم، وتلك القرية اليت اكين منعوا الضعفاء حقَّ اذلِّ  تيي وأصحاب اجلنَّ 

فحىتَّ حينما أراد أصحاُب الفيل ! قًرى وأقواًما وغري ذلك من قصص اهللىك
ل اهلل تعاىل حبفظ بيته فأرسل عليهم طرًيا أبابيل فجعلهم  هدَم الكعبة تكفِّ

 أنبياء اهلل لمِّ كذا و .مأكول كعصٍف 
ُ
هم فأهلكها اهلل تعاىل هنوده ممي ا َدَعوا ىلع أ

! ة، وال ذاك اجلُبوتفلم تنفعهم تلك القوِّ 

 

 : بقلم
د ياسي يَ   النزَّ  حممَّ
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، ليس رًضا من د مستمرة  ولكن مثل هذه العقوبات اآلنية والعامة لم تعم 
 :ة؛ قال حممد رشيد رَضازَّ العي  بل حلكمٍة أرادها ربُّ )!( اهلل كما يظن ابلعض

ا بأقوام الرسل أويل العوة اخلاصة ألقوامهم، انلوع من اهلالك اكن خاصًّ وهذا "
[. 8/268: تفسري املنار]"وقد انتىه ببعثة صاحب العوة العامة خاتم انلبيي

ته باهلالك، بل صُب  -صىل اهلل عليه وسلم-فنيبِّ الرِّمحة حممد  لم يدُع ىلع أمِّ
هذه   ُظلم أعدائه هل، لتستمرَّ كما صُب ىلع،-فرًدا فرًداىلع تربية أصحابه 
  كنتم خريَ } :بعد جيل كما قال تعاىل األمانة ُيملها جيٌل 

ُ
  ةٍ مِّ أ

ُ
خرجت للناس أ

؛ فينرشون العلم، [447: آل عمران]{تأمرون بالعروف وتنهون عن املنكر
هون انلاس، ويأخذون بأصحاب املعايص إىل اتلوبة، ويدافعون عن احلق  ويوجِّ

واملستضعفي بالعلم وانلفس واملال وأهله، وعن الضعفاء

ن غرائب هذا الزمان أن جتَد الكثرَي من انلاس َمن يقبع ِف  وإنِّ مي
اإلرساف واملعايص ومع ذلك ينتظرون من اهلل تعاىل انلرص، ويأملون بقهر 
الظاملي، كأن أحَدهم فرٌد من األمم الغابرة يتمىنِّ ىلع اهلل األماين، فمثُل هذا 

 كوناالنتظار 
ُ
د صىل اهلل عليه وسلم أ عوةمِّ نا من أمة حممِّ  ما هو إاّل  -ة الِّ

لسنن اهلل تعاىل اذلي أمر  ، وهو خمالٌف لعمل الظالم وتسهيٌل ، مضيعة للوقت
واإلحسان وتعظيم  باتلقوى وإقامة العدل والُبِّ  -ق نرصٌ يتحقَّ يك ل-عباده 

؛ قال [0: حممد]{..كماهلل ينرُصْ  اإن تنرصو}الشعائر وغري ذلك من األعمال 
منه تعاىل للمؤمني، أن ينرصوا اهلل بالقيام  هذا أمرٌ : "أهل اتلفسري بعُض 
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بدينه، والعوة إيله، وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه اهلل، فإنهم إذا فعلوا 
والطمأنينة  ُبي يربط ىلع قلوبهم بالصَّ : ت أقدامهم، أيذلك، نرصهم اهلل وثبَّ 

من  أجسامهم ىلع ذلك، ويعينهم ىلع أعدائهم، فهذا وعدٌ  واثلبات، ويصُبُ 
الوعد، أن اذلي ينرصه باألقوال واألفعال سينرصه مواله، وييْس هل  كريم صادقي 

".أسباب انلرص، من اثلبات وغريه

 من اتلغيري اذلايت، قال ال يبدأ إالِّ ( انلرص)=فذللك اكن  اتلغيري اجلمايع
ُ اهلل ال يُ  إنَّ } :تعاىل  .[44: الرعد]{غريوا ما بأنفسهمحىت يُ  ما بقومٍ  غريِّ

حىت يتغري  -ِف الواقعماذا ينبيغ للفرد أن يفعله  الكثري يتساءل ولعلَّ 
معظم األمة  ب كيف أنِّ ذاتيًا؟ وهذا التساؤل جاء من واقع أن الكثري يتعجَّ 

 اهلل وتطبع املصاحف وتنرش الكتب وتصيلِّ  وتعتمر وتذكرُ   وتصوم وحتجِّ صيلِّ تُ 
مقهورة ىلع مجيع  ، ولكننا نراها ضعيفةً -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع انليبِّ 

!عفإىل َض  عٍف إىل َض  عٍف  من َض األصعدة، تسرُي 

يه من ..الف ِف أن الصالة والصوم واحلج والعمرة وغري ذلكفال خي 
:املطلوبات، ولكْن دعين أسأُل هذا اذلي اجتمعْت فيه تلكم املطلوبات

متابيع كرة القدم؟هل أنت من  -
وهل أنت من متابيع الفناني والفنانات؟ -
وهل أنت من متابيع األاغين واألفالم؟ -
صناف األكل واللباس وهل أنت من املْسفي ىلع أىلغ أ -
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؟...واتلكنولوجيا

فيها إىل حتويل العبادات إىل اعدات، وقلب  فهذه األربعة يؤدِّي اإلغراُق 
لعبد وال يستيقظ حىت يأتيه أجله، بينما عدوه اتلفاهات إىل أولويات؛ فيغفل ا

ته !اذلي حفر هذه األودية ينهش ِف ماهل ودينه وأرسته وجمتمعه وأمِّ

من  -اهلالكو االستهالك اليت أسميها أودية-ذلا اكنت هذه األربعة 
وىل ذاتيًّا  

َ
العوائق اليت تبعد الَعبد عن رؤية احلقائق، وحتيد به عن االهتمام باأل

.اومجاعيًّ 

كيف ذاك؟  :قد يسأل ابلعض

:فلنرضب أمثلة

نة يلَل ع كرة القدم،انظر مثاًل إىل متتبِّ  ستجده مشغواًل طوال أيام السِّ
ية والويلة حلِّ نهاَر يتابع كأس العالم وما قبله وما بعده، وابلطوالت المَ 

ب عصُّ عبي املحليي وغريهم واملدرِّبي، دع عنك اتلَّ ية، وأخبار الالِّ والقارِّ 
!ابلارد اذلي مآهل اختالف القلوب، وضياع األنفس أحيانًا

ين ِف يشء؟ وهل وجود ك هذه فهل هذا من العقل ِف يشء؟ أو من الِّ 
!العوائق ىلع مدار ايلوم والليلة يساعد ىلع اتلغيري اذلايت بله اجلمايع؟

عربهم )!( والفنانات)!( واليشء نفسه أقوهل ملتابع أخبار الفناني
فذاك ( ؟)وآخر تزوج وتلك انتحرت، وأخرى َّتون َق طلَّ  فالنٌ ...:وعجمهم
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)!(...، وفالن ُول هل من صديقته(؟)خيون

تتبع املسابقات ومستجدات : وملتتبع األاغين واألفالم واملسلسالت
نة ويف أيام رمضان  األفالم وأجزاء املسلسالت، ُيدث هذا ىلع مدار أيام السَّ

!وأيام احلج كذلك

القال )=ابلال مشغواًل يلَل نهاَر ِف ابلحث واملشاهدة واتلحليل فتجدُ 
! ا هو أوىل للتغيري اذلي يبحث عنه؟؛ فأىنَّ ملثل هذا أن يتفرغ ملي (والقيل

!!وقيْس ىلع ذلك لو اجتمعْت هذه األودية اثلالثة ِف فرٍد واحدٍ 

ا  فذاك هو السباق  ؛-كما يقال-اإلرساف فحدث عنه وال حرج وادي وأمِّ
الزائف، وتلك يه الغفلة الرصُية، فانظر إىل القمامات وخملِّفات املطاعم 

! بعض اجلواب ىلع أننا نعيش حالة إرساف فريدة واملقايه وغريها ستجدُ 

وما قد يستغربه الفرد ظهور أشياء ليس غرضها سوى إفراغ اجليوب 
هو من احلاالت  واذلي- العالج فحىتِّ (! )وتنويم العقول كمصطلح 

وكذا ظهور هوس العالمات اتلجارية ! دخلها مثل ذلك -اإلنسانية
االستهالكية اليت قيل فيها أنها كذبة صدقها انلاس، فليست سوى وسيلة 

ُ ! حتويل األموال إىل أصحاب هذه العالمات ْسف ىلع نفسه ِف بل إنِّ ابلعض ي
! يوًما (257)يوم واحد ما حتتاجه أنُفس خالل 

:قارن ماذا ُيدث بعُد للمتابيع واملتابَعن تُ ولك أ
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ًُبا وتعايلًا، بل يزداد ثراًء وأهميًة جمتمعية، بل بعضهم يزداد كي : فاملتابَع
ن ساهم ِف ثرائه بلين -وقت األزماتبعضهم يتنكر  فرتاه ال يبرص ! جدلته ممِّ

(!مصلحة)سوى نفسه، وَمن ُهم مثله، أو أىلع منه 

ِف قر، والقلق، وسوء اخللق، بل يكسب شيئًا سوى الفَ فال : وأما املتابيع
!نقص ِف الين والعقيدة -بعض احلاالت

مة أن اتلغيري اذلايت أمٌر ال يتأيت باإلغراق ِف  واملقصود من هذه املقدِّ
ات واملعوقات  (. أودية اهلالك األربع)املذلِّ

أنه ترك تتبع لو  -لريىق فريىق غريه-ريد أن يغري ما بنفسه إنِّ هذا اذلي يُ 
قه بالفناني والفنانات ومنتجاتهم، واقتصد ِف كرة القدم، واستغىن عن تعلِّ 

األكل والرشب واللباس وغري ذلك فماذا سيحدث؟

س عن األولويات وال فْ انلَّ  تفريغ ابلال من املعوقات اليت تصدُّ   .4
سيما أنها تعلم أن وجودها ِف هذه النيا غري دائم وأنه ينبيغ هلا أن 

!ىع حنو حياة نعيم أبديةتس

ن الوضع االقتصادي للفرد؛ فبداًل من أن يضع ماهل ِف اللهو   .2 حتسُّ
سيما وقت األزمات اليت اغبًلا واملتاع الزائف يستثمره فيما ينفعه وال

ما تكشف حقيقة معدن املتابَعي بأنه ال شأن هلم بما ُيدث ملتابيعيهم 
فما بالكم بيوم ! نفيسنفيس : وال ملجتمعاتهم فالك لسان حاهل
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بَ أ اذلين اتُّبي إذ تُبَّ }:القيامة عت وتقطَّ  عذاَب لا اعوا ورأوعوا من اذلين اتَّ
[455: ابلقرة]{األسباب بهمُ 

اتلضييق ىلع املفسدين وفسادهم  .2

تقليل انتشار الفقر .1

زيادة الروابط اإليمانية بي أفراد املسلمي ِف ك ماكن  .6

5. 

!اإلشارة تكفيهي  احلرُّ :الفوائد طويلة جًدا ولكن كما يُقالوقائمة ...

.[24: يوسف]{ال يعلمون اسي انلَّ  أكرثَ  ولكنَّ  ىلع أمرهي  واهلل اغلٌب }
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 نيْت وقد بُ ، ِف تاريخ الولة العباسية مضيئةً  عالمةً  انلظاميةُ  املدارُس  عدُّ تُ 
 (.ه168 :ت)بأمر الوزير نظام امللك 

وقد ، اعصمة العباسيي ،نظامية دار السالم بغداد :ومن أهم انلظاميات
من بغداد ِف آخر سوق  وتقع ِف اجلانب الرشيق، (ه160)بدأ بناؤها سنة 

 . ِف يومنا هذا( هرانلِّ شارع )ـِف املنطقة املسماة ب (اآلاغسوق باب ) اثلالثاء

من أعالم ذلك الزمن  كبريٍ  بأسماء عددٍ  فقد ارتبطْت  لمٍ وألنها دار عي 
ِّ ويُ سون فيها دريِّ ن اكنوا يُ ممِّ   ...خوننسَ فون ويَ ؤلي

 اريخن يقرأ ِف كتب اتلها؛ ومَ ِف العلوم ملِّ  ت آالف املجدلاتي ها حوَ إنِّ  ثمَّ 
 .ا اكن فيهاعمَّ  ا كثريةً والرتاجم جيد أخبارً 

املوقوفة ِف  بي الكتُ  تي بَ ِف ثَ  ولقد نظرُت " (:ه610: ت)يقول ابن اجلوزي 

 :بقلم
 اوريِّ زيز السَّ بد العَ عَ 
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 "....املدرسة انلظامية؛ فإذا به ُيتوي ىلع حنو ستة آالف جمدل

 اخلليفة انلارص لين اهلل نقَل  إنَّ  (:ه561: ت) ويقول سبط ابن اجلوزي
 ... آالف جمدلة فيها اخلطوط املنسوبة إيلها عرشةَ 

 . العريب اخلطِّ  معروف ِف تراثي  "اخلط املنسوب"ومصطلح 

س لَ أسعد َط  الكتور األستاذ الراحُل  َب كتَ  انلظامية املدرسةي  وعن تاريخ
 
ُ
وأصلها بالفرنسية ، (رخيهاااملدرسة انلظامية وت: )ِف فرنسا بعنوان تهطروحأ

 : بعنوان، (م4121)سنة  ،مؤسسة غوترن بباريس هل نرشتها

(La madrasa  Nizamiyya x Et Son Histoire) 

املدرسة انلظامية من مظاهر : حسي أميالكتور وكتب الراحل األستاذ 
 . (م4154)سنة  ،احلضارة اإلسالمية ببغداد

انلظاميات ومدارس املرشق  علماءُ : وكتب الراحل األستاذ نايج معروف
 . (م4102)سنة  ،اإلساليم

 :ت)مي اجلويين رَ احلَ  إمامُ  :ة انلظاميةاملدرس سوا ِفين درَّ ن أبرز اذلَّ ومي 
 ،( ه676 :ت)وحجة اإلسالم الغزايل  ،( ه672 :ت)ُبيزي اتلَّ  واخلطيُب  ،( ه672

 (. ه600: ت)وأبو الُباكت األنباري 

أبو بكر ابن العريب  :لزيارتها؛ ومنهم واملرشقي  وقد سىع علماء املغربي 
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اجلبار د للقايض عب "حيطالمُ "اذلي قرأ فيها كتاب (  ه612: ت)املعافري املاليك 
 (. ه146: ت) املعزتيل

أحىص ِف ، الكتور مصعب ماجد العرايقَّ  ابلاحَث  أنَّ  ايلومَ  ديدٌ جَ  خُبٌ 
 َ َ  (62)حىت اآلن  مي العال  .بغدادبدرسة انلظامية ِف المَ  تبْت سخية كُ خمطوطة ن

 (.ه667) سنةَ  غريٍبِّ مَ  خبٍطِّ  تبْت كُ  وحيدةً  نسخةً  هعلي ستدركُ أ لكينِّ و

 -مصعب ماجد الكتور-نفسه ابلاحث العرايق  واألفضل أنَّ  اجلميلو
 ...قايا منسوخات املدرسة املستنرصية ببغدادعن بَ  آَخر احبثً  أجنزَ 

أيخ  مثَل  ..ةاثيَّ ة الرتُّ راقيَّ العي  دارسي للمَ  ويفٌّ  مصعب ماجد باحٌث والسيد 
 .السيد األستاذ رشيد العفايق: ةغرب القديمَ دارس المَ بمَ  وصديق الكريم الويفِّ 

ا  من اآلثار العباسية القليلة ابلاقية إىل يوم فيه املدرسة املستنرصية وأمَّ
ة فَّ ىلع ضي  (الرصافة)من بغداد  ِف اجلانب الرشيقِّ  شاخمةً  إذ تقُف  انلاس هذا،

 .نهر دجلة

املتبقية من الولة العباسية إىل يوم انلاس  ويه إحدى ابلنايات السبعي 
 .هذا ِف بغداد

ببنائها سنة  (ه517: ت)العبايس املستنرص باهلل  اخلليفةُ  أمرَ اكن قد 
  .(ه524) ِف مُجادى اآلخرة سنة تحْت تُ فْ او ،(ه526)
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فيها ثماني ألف جمدًلا،  اخلليفة وضعَ  أنَّ  (ه828: ت)ابن عنبة  ذكرُ ويَ 
َ ولكنِّ   !منها بقَ  ال يشءَ  أنْ  دركُ سته ي

لم والكتابة واتلأيلف، بل جممًعا للعي  ،كتٍب  كن املستنرصية خزانةَ تَ  لمْ 
 .اختصاص لكيِّ  وفيها دورٌ 

وابن أجنب  ،(ه511: ت) ر الين ابن السااعيتمظفَّ  :ن أشهر أعالمهامي 
: ت) وابن الفوط ،(ه515: ت) وياقوت املستعصيم، (ه501: ت)السايع 

 .(ه010: ت) وحميي الين ابن العاقويل ،(ه022

 العلوم ِف شىتَّ  من مخسي خمطوطةً  مصعب ماجد أكرثَ  الكتور وقد مجعَ 
 . أهل العلم ا ُكتب ِف هذه املدرسة أو ُسمع حبرضةي ممَّ ، واآلداب

بي املدرستي  تبْت مراكشية كُ  نسخةً  -أيًضا-يه عل أستدركُ  لكينِّ و
 .انلظامية واملستنرصية

 ا خبطوٍط ها مجيعً بأنَّ خمطوطات املستنرصية اليت ُعرث علَيها وتمتاز 
ا ِف مكتبات خارج العراق، وأن أقدمها ال مجيعً  ْت ، وأنها استقرَّ مرشقيةٍ 

 .(ه575)يتجاوز سنة 
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 :نماذج من قيود النس 
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َ عُض رة، بَ ناَظ قاش والمُ انلِّ  ياقي م ِف سي تعلَّ ن الشباب يَ مي  كثريٌ  ىلع  ستمرُّ هم ي
 . فطن إىل نقائص هذا األسلوبهم يَ عُض وبَ  ،ذلك

الرجوع إىل فعىل الشباب باملنهج السليم،  ليَس  هُ لكنَّ  ،اهذا عيبً  وليَس 
 . وبقيت ليه ثغرات ،وإال لم تكتمل تصوراته ،الراسة املنهجية

 اتلأيلف حىمَّ  ألنَّ - اكتابً  هي تأيلف أثناءَ  م مسألةً تعلَّ ي يَ اذلَّ  األسوأ هو
َ لكنَّ  ،بهرك ِف تلك اجلزئيةفهذا قد يُ  -!ايلوم منترشة  سقط ِف انلظرية اللكية،ه ي

 ! بواإال فيما كتَ  -إْن أحَسنوا- والغالب ىلع هؤالء أنهم ال ُيسنون المم

َ ر ليهم، وحبسب املتوفِّ  م انلاُس تعلَّ يَ   اإلنسانَ  الشبابي  سحب محاسةُ قد ت
ه، نقُص فإنها َّتُبه بما يَ  ،ق مع نفسهصدُ يه أن يَ وجود، ومع ذلك علَ إىل جماراة المَ 

يت ال مزية انلفوس العايلة الَّ  ألن ذلك ،طلب الكماليو ،ستدرك انلقصفي
 . عن السري إىل األمام ،ومتعة اجلماعة ،توقفها شهوة الشهرة

 : بقلم
 خمتار األخرض الطيباوي
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من تكوين علماء أو  أهمَّ  حضاريٌّ  واجٌب ليس للمسلمي اآلن 
 .رين من املستوى األولمفكِّ 

ة مستويات، عدَّ  -يار وليس املثقفظَّ لماء انلُّ واملقصود هنا العُ -املفكرون 
نتاج العليم املتمزي، أو باتلأثري ِف ولكن باإل ،ون بالشهادات وحدهاال يتمزيَّ 

ون من ذلك  وأهمُّ  املجتمع العليم،  ة اتلحليل وشمويلته اتلويلفية،بقويتمزيَّ
 . صيل املعارف وتنظيمهاأوبت

ِف هندسة املعارف،  "كنط"و ِف االقتصاد، "ماركس" مستوى فمثاًل 
 بستمولوجيا،ِف اإل "فريان"و ِف السياسة، "روسو"و ِف فلسفة املنطق، "روسل"و
 . وغريهم كثري ...مالك بن نيب ِف اجتماعيات احلضارةو

؛ "اغرودي"و "روين جريار"و" ملوساكر"و "ألتسيري" :آخرهم ِف فرنسا أظنُّ و
 .لم يبق إال املفكر من املستوى اثلاين أو اثلالثو

يت تهتم بأبعاد اإلنسان هذا انلوع من املفكرين يتمزي بانلظرية الشاملة الَّ 
 مثاًل  مكن أن جتدَ وإال فيُ  ،الجتماعية واالقتصادية والسياسيةالروحية وا

 أقوى ما يمكنك الظفر به، ومع ذلك ال جيعُل  "سبنوزا"لفلسفة  "دولوز" رشحَ 
 . و إن اكن ِف بابه كذلك ،ا من هذه الرجةمنه هذا مفكرً 

 ،وقوة حتليل عليم صارمة ،علماء هلم ثقافة شاملة د هنا تكوينُ فاملعتمَ 
إىل مخس أو ست  -ىلع األقل-ألن وسائل الفهم ِف هذا العرص حتتاج 
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 .  عن العلوم الرشعيةفضاًل  ،اختصاصات

 ،فهمه املمنوع عنك نفسك حقَّ  م ِف الواقع جيب أن تمنحَ فللتحكُّ 
علم و علم االجتماع،و االقتصاد،و اتلاريخ،والفلسفة،  :ن منوذلك باتلمكُّ 

 . انلفس، والسياسة

من نقاش  ..ةالعامَّ  ور العوةي ن َط مي  العلمُ  خرجَ حنتاج إىل هؤالء يلَ 
من ألنه  ،اجلادِّ  إىل اتلأصيل األكادييمِّ  ،ومناكفات مواقع اتلواصل الشوارع

 .عن الواقع مفصولةً  واألحالمُ  ،ويعٍ  دونَ  األفعاُل  هذه الفئة ستكونُ  غري

 .الفعل واحللم :وام انلهضةوق

عباقرة اإلسالم وحىت الغرب اكنوا أقوى من شيوخهم إال ِف  ا كُّ تقريبً 
 ،م وإن لم يكن من هذه الفئة املطلوبةاملعلِّ  ما يعين أنَّ  ،قليلة حاالٍت 

إياهم وإفادته  ،وذلك باختصار الطريق ىلع الطالب نها،يمكنه أن يكوِّ 
ا إىل فليس مضطرًّ  وتمرين ذهنه ىلع اتلصور املطابق، ،خبالصات جتربته

 .نسخ نفسه ِف تالمذته

اخللل أو  ِف تكوينه العليمِّ  انلقَص م املعلِّ درك مع الوقت واملمارسة يُ 
 ،أو يكتشف سبب ضعف انلوعية ِف الفكر ِف منهج املؤسسات العلمية،

ُ  ،ذلك عند الطالب فيحاول سدَّ   أىلع مرتبةً  بةٍ سهم ِف تكوين طلَ وبهذا ي
 . ا منهفكرً  وأدقَّ 
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ِف عقلك،  األستاذُ ها ضعُ أو يَ  ،حتفظها جاهزةً  بضاعةً  اآلن ليَس  العلمُ 
  :هو شيئانوإنما 

  .قةذات قيمة معرفية اعيلة وموثَّ علومات وفرية مَ  -

 . درة ىلع توظيفها ِف بناء تصور املسألةوقُ  -

اجلسم املعريف اذلي  يه حجمُ  :لبايت تواجه الطواملشلكة احلقيقية الَّ 
 هيت تعين اهتماماالختصاصات الَّ  هم كِّ ىلع فَ  قدرةٍ  دونَ  يومٍ   ِف كِّ كُُب يَ 
 . استدراك ذلك عليه صعبفي ه،نوعية فكرو

وفهم طرق  ،أن يقودك ِف اكتساب أدوات اتلفكري هو الشيخاألستاذ أو ور دَ 
ن نلفسك ويدلك ىلع العناوين املفيدة ِف مرحلتك، ومن هذا تكوِّ  االستدالل،

َ ا نقديًّ اتلصور وحسًّ  قوةَ   . عارفك وجماراة اجلسم املعريفمَ  سمح لك بتحديثي ا ي

ونظر فاحص  ،راء املوضوعواستق ،سُب :ذلك باتلايل ص كَّ يمكن أن نلخِّ 
 . بقوة عقلية لالستدالل

 :طريقة اتلعليم املعارصة ىلع أساستطوير إىل بطبيعة احلال حنتاج 
 . االستيعاب للموضوع، وانلقاش باتلصور وليس باملعلومةواتلنظيم، 

 ه ضعُف ه سببُ بقاء بعض طلبة العلم ِف موضوع احلديث اليين وحدَ 
ِف فهم املوضواعت  ه االستداليلِّ ونظرُ  ذاكؤه الفطريِّ ه هم يسعفُ اثلقافة، وبعُض 

 . غري الينية لكنها شخصيات قليلة
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ا من املستوى ا من اجلميع أن يكون مفكرً بطبيعة احلال ليس مطلوبً 
 . ودبَّ  ن هبَّ ن ك مَ ىلع أقدامهم مي " العفس"لكن كذلك ال جيب  ،األول

وجودة، مَ  انلوعية غريُ  هذهي  أنَّ  عتقدُ شة، وأنا أبنا مهمَّ ُنَ  ا أنَ منِّ  عتقد كثريٌ يَ 
َ  تكونَ  خبة أنْ ب ىلع انلُّ  جَي وأصاًل   .تهايَّ حرِّ  حفَظ ِف اهلامش تلي
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ل،  ، وظللَت مئة صفحة مثاًل  بقراءةي  هل سبق لك أن مُلِّفَت  ل وتؤجِّ تؤجِّ
تقرأ صفحة وتغفو، ثم تقرأ  أمامك إال يللة واحدة رحَت  حىت إذا لم يبَق 

تويح بأنك قد  عميق يفيض بأحالمٍ  ِف نومٍ  صفحة وتغفو، ثم ذهبَت 
 !فت به؟قراءة ما ملِّ  استكملَت 

رين اذلِّ  ليِّ وُيدث مع جُ  هذا ما حدَث  اد واملفكِّ ين اتلحقوا الكتِّاب وانلقِّ
ُبها واالنغماس ِف االجتمايع، وصار حضورهم ايلويم فيها وعَ  بوسائل اتلواصل

ُ تفاصيلها الِّ  ا ىلع القراءة والكتابة مً غين من جوع، مقدَّ سمن وال تُ يت ال ت
ن ا عن اإلبداع ومَ ن اغب عن هذه الوسائل منقطعً اعتبار مَ  ل، إىل درجةي واتلأمُّ 
أو  كتبوا مقالةً ي لم يَ سفي املنغمي لِّ املثقِّ جُ   للعطاء، ومع أنِّ مواصاًل  حرضَ 

ا زمالؤهم الغائبون كثريً  ا منذ سنوات، فيما أجنزَ صدروا كتابً ا أو يُ نرشوا حبثً يَ 
 !من املقاالت والراسات والكتب

يت يقف هم والِّ يت تتلبِّسُ من األوهام الِّ  عددٌ  :ةً املنغمسي بلَّ  ومما يزيد حمنةَ 

 : بقلم
 غسان إسماعيل عبد اخلالق .د.أ
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اء آيلات اتلفاعل الفوريِّ م اتلواصل املبارش مع اجلمهور ىلع رأسها توهُّ  ِف  جرِّ
عليه  غلُب وتَ  وآيلٌّ  هذا اتلفاعل شلكٌّ  ، رغم أنِّ وسائل اتلواصل االجتمايعِّ 

كما يقف . وخيلو من حماورة األفاكر ووجهات انلظر ،املجاملة انلمطية املقيتة
اء االنسياق خلف تفاصيل األحداث ايلومية، ىلع رأسها وهَ  م املواكبة جرِّ

االجنرار خلف هذه  لقول بأنِّ إىل احباجة  ولسُت . اا ودويلًّ ميًّ ا وإقليوطنيًّ 
ِّ مي بتصيري املثقِّ اتلفاصيل ايلومية قَ  من املتابعي  ا ثللِّةٍ ا منافقً ا نمطيًّ قً ف معلي

ف ل ِف اعتقاد املثقِّ وأما ثاثلة األثاِف ِف هذه األوهام فتتمثَّ . السطحيي
اصة خبعن اإلجناز الكتايب، و قيقٌّ ح درجها بديٌل يت يُ شذراته الِّ  س بأنِّ املنغمي 

يت صارت ر الِّ ها إىل اتلقاط الصوَ يتسابق جنومُ  إذا ُقيِّضت هل املشاركة ِف ندوةٍ 
 .وىانلظر عن املضمون واملحت ضِّ غَ ل اليلل األبرز ىلع حيوية املشاركة، وبي مثِّ تُ 

ذهب بما ، فقد داهمتنا جاحئة الكورونا، واكدت تَ املأساةُ   تكتمَل حىتِّ 
ذه هلآالت وامل واقعالل  من أن ينُبوا تلأمُّ وبداًل . فيع هؤالء املثقَّ  من تمنُّ تبىقَّ 

 ، انساَق من حزيِّ الفعل إىل حزيِّ االفرتاضقلت احلياة الاكرثة البرشية اليت نَ 
ا من اتلفاخر باإلعراض عن لكرتوين؛ بدءً هم مع مهازل الفضاء اإلمعظمُ 

رف انلوم ا بتصوير غُ مرورً  ،ابلالهةواالستسالم حلالة  ،راءة والكتابةالقي 
 !ب ىلع إتقانهاى اتلدرُّ يت جرَ ر أطباق الطعام الِّ بنرش صوَ  انتهاءً  وليَس  ،لةاملهمَ 

لقد اكنت الاكرثة قاسية وصادمة إىل درجة إشعار معظم : قد يقول قائٌل 
فهم الشهور كْ تَ  ألمْ ... ولكن -اوهذا صحيح نسبيًّ -في بانعدام الوزن املثقِّ 
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يت مرِّت الستعادة شعورهم باتلوازن والرشوع ِف ترتيب أولوياتهم، الطويلة الِّ 
َ بكثري من مثقِّ  أسوةً  َ م املتقدِّ يف العال ا خروا وسعً يدَّ  ين لمْ م اثلالث ، اذلِّ م والعال

 ؟ ي فرصةً تلصيري اتلحدِّ 

لكننا ال ! فمآسينا تكفينا ،ا لذلاتنا جدلً حسبُ : اوقد يقول قائل أيًض 
ق باثلقافة؛ فما اصة ما تعلَّ خبيشء، و املراهنة ىلع ما لينا من كِّ  ملك ترَف نَ 

َ  ،غري باالطمئنانلينا منها ال يُ   عة منذُ من ابلطالة املقنَّ  شهد حالةً ألنها ت
ة من ِف اجرتار ما كتبه ثلَّ  ا االستمرارُ عد جمديً يَ  ولمْ ! ا ىلع األقلعرشين اعمً 

 األفاكر حتتاجُ  ِف القرن العرشين، ألنِّ ب رين العرَ اد واملفكِّ املبدعي وانلقِّ 
ت رهينة إاعدة اإلنتاج الشمنية قا حىت تتطور، وإذا ظلَّ ا خالَّ ا جديلًّ تويلدً 

حىت هذه اإلاعدة السطحية، صارت : نقول بالغي  وبأسٍف . ضمر وتذوبوف تَ فسَ 
وا رين، صريَّ اد واملفكِّ غري قليل من املبدعي وانلقِّ  ما دام أنَّ ؛ اا نادرً إجنازً 

ات للمهاترة وانلميمة والفاكهة واالستهزاء والشتيمة، إىل  صفحاتهم إىل منصِّ
ا ، جً هذا الشاعر املبدع قد صار مهريِّ  أنَّ  يصعب معها تصديق حقيقةي  درجةٍ 

ه ي اكن يشار إيلر اذلِّ املفكِّ  وأنِّ ، اانلاقد املرموق قد صار حكواتيًّ  ذاك وأنِّ 
 !للشتائم نان قد صار رامجةً بابلَ 
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ُّ صي وْ المَ   عُب ي والعارفيهر به الكثري من العلماء واملبدعاشت لقٌب  يلي
ِّ  اكبن األثريي .. .ريخأاتل ، وابن ، وحممد بن نرص املوصيلِّ ، وأخَويهاملؤرخ املوصيلي

يب أبو احلسن يلع بن أ، والفقيه املوصيلِّ بو يعىل أ، و اعلم انلحو املوصيلِّ جينِّ 
، وصاعد بن احلسن املوصيل، ا املرجاين املوصيلِّ بو زكريَّ أ، وبكر املوصيلِّ 

 .وغريهم كثري ،براهيم بن بكر املوصيلِّ او

 عن مات املدينة الراعية للعلوم واألدب فضاًل فاملوصل امتلكت مقوِّ 
 . غراضع األا ومتنوِّ ا متمزيً ا حضاريً امتالكها إرثً 

 ...هذه املدينة عتيقة ضخمة": قائاًل  ري ِف رحلتهبَ بن جُ ا حالةُ وصفها الرَّ 
ويف املدينة مدارس  ...نتاستعدادها حلوادث الفي  أهبةَ  حصينة فخمة، قد أخذْت 

 ."ها القصور املرشفةكأنَّ  للتعليم حنو الست أو تزيد ىلع دجلة فتلوحُ 

املدينة املشهورة العظيمة ": "ابلدلان معجمي "ِف  ويُّ مَ احلَ  ُت يقول ياقوْ و
إحدى قواعد بالد اإلسالم قليلة انلظري كًُبا وعظًما، وكرثَة خلق وسعة رقعة، 

 :بقلم
 احليِّاينِّ  هَ عد َط رَ 
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كبان، ومنها يقصد إىل مجيع ابلدلان، فيه باب العراق فيه حمطِّ رحال الرُّ 
ومفتاح خراسان، ومنها يقصد إىل أذربيجان، وكثرًيا ما سمعت أن بالد النيا 

نيسابور ألنها باب الرشق، ودمشق ألنها باب الغرب، واملوصل : ثالثة العظام
ها وصلت يت املوصل ألنَّ مِّ وسُ : ألن القاصد إىل اجلهتي قلِّ ما ال يمر بها، قالوا

بي اجلزيرة والعراق، وقيل وصلت بي دجلة والفرات، وقيل ألنها وصلت بي 
اكن يسىمِّ املوصل، ويه  بدل سنجار واحلديثة، وقيل بل امللك اذلي أحدثها

مدينة قديمة األسِّ ىلع طرف دجلة ومقابلها من اجلانب الرشيق نينوى، ويف 
 ".وسط مدينة املوصل قُب جرجيس انليب

واملدارس اليت اكنت  بطي والرِّ  سها ببناء املساجدي ياهتم أهلها منذ تأس
 . ا لطلب العلم واملعرفةمركزً 

األوائل سار عليها  هاوأهلوصل املوهذه األسس اليت وضعها علماء 
 . حفادهم حىت يومنا هذاأبناؤهم وأ

 .والعلمية ةي الرشعيَّ  العلومي  مي ا من حرصهم ىلع تعلُّ وهذا ما نراه واضحً 

طيبة بي علماء العالم  سمعةٍ  واملوصل وطلبة العلم فيها ذو وعلماءُ 
ريخ أِف اتلنوابغ علماء ِف الفقه، وعلماء ِف الطب واهلندسة، و اإلساليم قاطبة،

 .اطون بارعون وشعراء مبدعون واللغة واللغات، خطِّ 

مثال ىلع ذلك، ما حدث مع جيش  ا الشجاعة وحسن اتلدبري فخريٌ أمِّ 
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، سهاًل  اسائغة وصيدً  أن املوصل لقمةً  نادر شاه ِف حصاره ىلع املوصل، فقد ظنَّ 
ينهكها، ه ولم نهكه وجيشَ أا حاميتها، فرضب عليها حصارً  ةي ظم جيشه وقلَّ لعي 

ا ذا حكيمً  السنِّ   كبريَ رسوا رجاًل أه باألخبار واألرسار، فنعيون يأتوفأرسل ال
: فأجابه !؟اروجه جيشه اجلرَّ ِف اء صمود هذه القلعة الشمَّ  فسأهل عن رسِّ  بصريةٍ 

بيت برئ ماء  ها حصارك، فيف كِّ ن هذه املدينة ال جتوع وال تعطش وال يهمِّ إ
وعسل  وسمٍن  من حنطةٍ  خرون وخيزنون ك يشءٍ وأهلها يدَّ  ،يرشبون منه

د ىلع ذلك حم خيزنونه ِف برطمانات كبرية، وزي وملح وجوز وتي وتمر وحىت اللَّ 
 .ون، مرتامحون، متعاونون، فكيف لك انلرص ىلع مثلهمفهم متحابِّ 
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 مقدمة •

ال تستقيم العملية اتلعليمية إن لم تأخذ هذه املقومات اثلالثة حقها من   
 من وزارة الرتبية وانتهاءً  ااالهتمام املطلوب من ك اجلهات املسؤولة عنها، بدءً 

وإذا ما أحسنِّا اتلعامل معها فإننا نكون قد  ..باألهل واملعلم ابالطالب مرورً 
 .متماسك وقويأسهمنا ِف بناء جيل عليم 

 :الطالب - 1

هو الرتبة اليت تكون مهيأة للزراعة، منذ أن يبدأ الطفل اللفظ وانلطق   
ما  ان يهتم بالطفل واغبلً والمم، أي أن االهتمام جيب أن يبدأ من األرسة، ممِّ 

مبارش معه ِف الطعام  تكون األم يه األصل ِف تنشئته، ألنها ىلع اتصالٍ 
ة ىلع اعتقها كبرية، وهنا خيتلف ك تكون املهمِّ والرشاب واللباس، وذلل

 :بقلم
 َشويقي الَمَعريِّيِّ . د
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للشهادة اليت حتملها، وتيل مرحلة األم  اعً وأخرى تبَ  املستوى العليم بي أمإ 
ضع الطفل فيها أو املرحلة االبتدائية ِف املدارس الرسمية، مرحلة الروضة إن وُ 

ث من حي ..وال شك أن هناك فوارَق كبرية بي املدرستي اخلاصة والعامة
االهتمام واتلعليم والسيما ِف املرحلة اليت تهيئ الطالب للصف األول إذ إن 
اعتماد املدارس اخلاصة مناهج أجنبية متمزية جتعله يتفوق ىلع طالب املدرسة 

م من األلعاب وما ري م من هذا انلوع من اتلعليم كما حُ الرسمية اذلي ُُيرَ 
 .. واذلاكرة واتلفكرييتصل بها من وسائل تعليمية حتفز وتنشط العقل 

املعروف أن ابلناء القوي يقوم ىلع أساس قوي متي، فالطالب اذلي  
س ىلع مناهج جيدة يفرتض أن يستمر إال إذا اعقته عوائق أو شغلته  سِّ

ُ
أ

مشاغل أو أصابته أمور أوقفته عن السري أو متابعة ما بدأ به، من هذه العوائق 
من املرحلة  ار هذه احلالة بدءً الوضع االقتصادي أو االجتمايع، وتظه

 .فاجلامعية ..اإلعدادية، وتزداد ِف اثلانوية

 :املدرس/املعلم - 2

املدرس هو األصل ِف العملية اتلعليمية، وقد /كثريون يعتُبون أن املعلم  
، ألنه صلة الوصل بي الطالب واملنهاج، ويقع عليه ايكون هذا صحيحً 

 ..رسة األم أو األبعبء كبري يتابع فيه ما بدأت به األ

هيِّأ هل ا اكن املعلم هو األساس ِف العملية اتلعليمية اكن الواجب أن يُ ولمَّ   
ىلع أداء املهمة، ويف مقدمتها العلم اذلي جيب أن ُيمله،  اك ما جيعله قادرً 



 

15 

وهذا يقع ىلع اعتقه، ألنه هو من اختار هذه الطريق، فما من شهادة حىت 
، فالشهادة مثل جواز السفر، تسمح لك بالعبور امعلمً  االكتوراه جتعل شخًص 

م إىل مرحلة اتلعليم، وما ُيصله الطالب عند َّترجه ِف من مرحلة اتلعلُّ 
حبسب  ا جيب أن ُيمله وأنا أعطي مثااًل ممِّ  ابسيًط  ااجلامعة ال يعادل جزءً 

اختصايص، فما ُيصل عليه طالب قسم اللغة العربية ِف اجلامعة ال يتجاوز 
 ..عرشين باملئة مما جيب أن يملكه املعلم من املعرفة% 27

ولكن الكثريين يتوقف جهدهم عند الشهادة مع قليل من املعلومات   
ل نفسه بمنهاج ال جيرؤ ىلع أن اليت تناسب املناهج اتلعليمية فيكون قد كبَّ 

يتجاوزه حبرف أو ال جيرؤ أن جييب عن سؤال واحد من خارج املنهاج اذلي 
 ..درِّسون إال الشهادات وخاصة ابلاكلورياوهذا اعينته عند كثريين ال يُ  يدرسه،

، وربما حفظوا أرقام الصفحات (بصم)فيحفظون املنهاج عن ظهر قلب 
فتباهوا أمام طالبهم اذلين جعلوا ك واحد منهم سيبويه زمانه وشكسبري 

 ..زمانه وخوارزيم زمانه وأينشتاين زمانه

كيال يتعبوا بتحضري منهاج  ،ديل املناهجذللك ال يفضل هؤالء تع  
 !..جديد

، اويصنع منه جمتهدً  كسواًل  اس طابلً إن املدرس انلاجح هو اذلي يدرِّ   
ومثله املدارس اليت تفاخر بطالبها اذلين هم ِف األصل متمزيون ويعملون 

فقط،  ..لزييدوا إىل معلوماتهم ما يعادل عالمتي( عدة انلصب)معهم مع 
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 .ق األوىلتلك املدارس ال حتجز لطالبها تذاكر اتلفوِّ  واليلل أن

 :املنهاج - 3

ما من منهاج يُريض الطالب واملدرس واألهل واملجتمع، وهذا   2-4
طبييع، وقد تكون نسبة اتلفاوت ِف اإلعجاب كبرية بي مادة ومادة، من 

العلمية حيث حجم املادة العلمية ومن حيث طريقة تقديم هذه املادة، فاملادة 
مثل الفزيياء والكيمياء والرياضيات والعلوم  اِف املواد العلمية ال تتغري كثريً 

 طريقة تقديم هذه املواد ال تروق للبعض، وحنن نعاين منذ زمٍن  لكنَّ ..احلية
من كثافة مادة العلوم حىت صارت املادة األصعب ِف ابلاكلوريا وتقدمت  بعيدٍ 
بل تصعب طريقة تقديم املادة للطالب من قي  ن هنامي  ..ىلع الرياضيات اكثريً 

 ..إليصاهلا إىل الطالب اممزيً  اوحتتاج من املدرس فنً  ..املدرس

، فيه (اللغات واتلاريخ واجلغرافية والفلسفة)ا مواد العلوم اإلنسانية أمَّ   
واألسلوب األديب أصعب  اأدبيً  ااألصعب من حيث اتلأيلف، ألنها حتتاج أسلوبً 

ذللك يضمن الطالب أن ( 2=  4+  4)ة ِف اإلجابة قائم ىلع القِّ من العليم ال
 ..ة ِف هذه املوادينال العالمة اتلامِّ 

ال ..حتت عنوان تطوير املناهج انلا املناهج كثريً حنن ِف سورية عدِّ   2-2
أعرض هنا ما أسمعه عن املواد ملها؛ ألنين غري خمتص، ولكن سأخصص 

 ..ختصايص أقصد اللغة العربيةعليه وقرأته با الكيم بما اطلعُت 
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ما نرشت أشياء تتصل باملنهاج للتصويب واتلصحيح واتلعديل،  اكثريً   
ا فيه مصلحة ملي  اًع مي تطوُّ قدمت مالحظايت للمؤلفي واملقوِّ  بعد أن كنُت 

املنهاج اليت ستنتقل إىل الطالب واملعلم، ولكن لم يأخذوا بها ملها؛ وملا كنت 
: امن صحة معلومايت كنت أكتب ىلع مسؤويليت، وكنت أقول دائمً  امتأكدً 

 اهذا رأيي وال ألزم به أحدً 
ُ
ريد أن أعيد ما نرشته من قبل، ولكن كتبت ، وال أ

 وهذا يتطلب من اآلخرين كٌّ . ا جيب أن يكون ِف مناهجناعمِّ  اهذا نموذجً 
 اللوم وَّتفِّ  حبسب اختصاصه، تلكون مناهجنا صحيحة علمية، فيخفِّ 

 .الشكوى من احلجم وربما من األسلوب

إن مناهج اللغة العربية ِف املراحل ملها وال سيما املرحلة اثلانوية   2-2
حباجة إىل إاعدة بناء، تكون متسلسلة والسيما ِف القواعد انلحوية 
والرصفية، فمن ينظر ِف املرحلة اإلعدادية يكتشف اتلفاوت بي ما ورد ِف 

صفي السابقي إذ ال يعقل هذا احلشد من دروس انلحو اتلاسع وما ورد ِف ال
 .حىت ليشعر اإلنسان أنه األساس( ومعه انلصوص الشعرية)ِف اتلاسع 

وتوزيع الروس ىلع ..إننا حباجة تأيلف تقوم ىلع عملية نفض ك ما فيها  
والسيما انلحو فمن يطلع ىلع املادة ..الوحدات ىلع حنو عليم ومنطق

فيد الطالب ِف الكتابة والسيما ما أثبت تيف بالغرض وال تُ يكتشف أنها ال 
 .ِف كتاب ابلاكلوريا

 :أهمها ،إن املناهج املرُية جيب أن تتوافر فيها رشوط كثرية  2-1
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اللغة ِف ك املواد، وال  األسلوب السهل اذلي جيب أن يعتمد سالمةَ  -
 .يكيف املدقق اللغوي تلكون لغة الكتاب سهلة

سبان أن فئة كبرية من املجتمع ال قدرة هلا ىلع خذ ِف احلُ ؤجيب ان يُ  -
قدم املناهج فيقرؤها ك فرد ِف املجتمع فرتض أن تُ الرس اخلاص؛ ذللك يُ 

ضاف إىل هذا أن فئة من الطالب يتقدمون إىل الشهادات ويفهمها، يُ 
 ..وهؤالء ِف معظمهم فقراء..اأحرارً 

ِف المم اذلي ُيذف أول ما االبتعاد عن اتلبذير اللغوي واإلرساف  -
 ..!ُيذف من املدرس فيفرح الطالب واألهل

ن حباجة إىل تكامل جهود ك وحن.. هذه عناوين ىلع الرغم من طوهلا •
من هل عالقة بالعملية اتلعليمية، ال تقوم ىلع االنتقاء حبسب األهواء 

 .الشخصية أي الواسطة، والسيما ِف اتلأيلف واتلقويم

 

  



 

477 

 

 وحَتْبريي  ولي القَ  رعوا ِف ترْصيفي نون مثَل ما بَ ن الفُ مي  العرُب ِف فٍنِّ  ما برعَ 
عون اقتيدارً  ،ااختيارً  يَقولونَ  ،ياني ابلَ  شا فيهم وفَ  ،عراءرُث فيهم الشُّ  كَ حىتَّ  ،اوُيبْدي

 .الُفصحاء

للنابغة اذلبياين  واكنْت  ،بالعرَ  إال ِف أنديةي  عري للشيِّ ا وما َعَرفت النيا ُسوقً 
دْلٍ  وهو  ،يأوي إيلها الشعراُء من ك َحَدٍب وَصوْب ،ِف سوق عاكظ ُقبٌِّة من جي
ُكمه ،يَسمُع منهم م مَ  ،وَيقيض فيهم حبي ر من أساء ،ن شاءفيقدِّ  وما خُبُ  ،ويؤخِّ

انَ   .من ذلكم ببعيد حسِّ

ِّ  الكريمُ  القرآنُ  نزَل  ِف  رجل واحدٍ  والعرُب ىلع قلبي  األميي  ىلع انليبي
 ِّ وأذهلتهم  ،وأدهشهم خُُبه ،فشغلَهم أمُره ؛راقة ابليانسان وعَ فصاحة اللي

رْش ي كيفاًحا ىلع أن يأتوا بقرآن مثله أو بيعَ وجابههم القرآُن باتلحديِّ  ،بالغتُه
لسنتُهم  ،من مثله واحدةٍ  من مثله أو بسورةٍ  رٍ سوَ 

َ
فَحرَصَت ُصدورُهم وَخريَست أ

ينئذٍ  متُْهم حي ة ولَزي  .احلُجِّ

 :بقلم
 ديعبد ابلَ رحات عَ  فَ زيمعَ . د
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ة العرَب كما أجادْت  بيلِّةً  صناعة ابليان َسجيًِّة أجادْت  ىلع أنِّ أمِّ  ،نقَده جي
م اذلين استمُعوا إىل وهُ  ،هم ىلع الشعر والشعراء معلومة مشهورةتدرااكتُ واسْ 

وما وقفوا فيه ىلع لفٍظ  ،وْْح َترْتَىمن الفرقان ُتتىَْل ىلع فرتاٍت من ال آياٍت 
وكرثة  ،ول ِف القرآن الكريممع اتساع مسالك القَ  ،قارٍص وال َمعىًن ساقٍط 

يد  ،علومه ومعارفه اكلقصص واألمثال والوعظ واإلرشاد والوْعد والوعي
 ...واحلالل واحلرام واجلنة وانلار

زٌة بيانيِّة َمعىًن وال خالف بي علماء العربية ِف أنِّ القرآن الكريم ُمعج
عف  ، ُمفرداتهومن جوانب إعجازه ابلاهرة ََّتريُّ  ،وَمبىن وسالمتها من الضِّ

زيل عن حيث تتزنَّ  ،واالبتذال
ُ
ُل كُّ مفردٍة ِف ماكنها الالئق بها اذلى لو أ

ا خلٌل ىف املعىن أو ذَ  ىَت منه إمِّ
َ
ه أ وسنشفع اتلنظري  ،هاُب َرونقي الفصاحةي َموْضعي

 .-إن شاء اهلل-يكون انلاس ىلع بَينة وُبْرهان  باتلطبيق حىت

 : املفردات ِف القرآن الكريموأعين بتخريُّ  ، مفرداتهمن وجوه إعجازه ََّتريُّ ف
 .وسالمته من الضعف واالبتذال ،ومطابقته ملعناه ،وقعهفظ ِف مَ ة اللَّ دقَّ 

فمنها ما يدلِّ ىلع املعىن بأصوات  ،زايا عديدةبمَ  ُة َّتتصُّ واملفردة القرآنيَّ 
ها ر ومنها ما يصويِّ  ،ومنها ما يدلِّ ىلع املعىن باإلُياء والظالل ،احلروفي وجرسي

 .املعىن بطريقة اتلجسيد واتلخييل والتشخيص

من اليُْس ِف املقال مرااعة حلال  ولنرشع اآلن ِف بيان ذلك ىلع حنوٍ 
 .ن كِّ فنِّ بطرٍف القارئ الُمثقِّف اذلي ُيرُص ىلع أن يُصيب م
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فهو  ،ا إىل مالحظة السياقوال ريب أنِّ داللة اللكمة املفردة تفتقر دائمً 
 ،واحلركة بعد السكون ،وتمنحها احلياة بعد املوت ،الروح اليت تْسي ِف اللكمة

 .وتقبح ِف غريه ،وحتسن ِف موقع ،كما أنِّ اللكمة َّتتلف من سياق إىل سياق

آن الكريم فيه من املعىن ما ال تنهض به ِف القر تعارةٍ اسْ  لفظي  وكُّ 
فالق ظلمة الليل  :أيْ  ،من سورة األنعام{ فَاليُق اإْليْصبَاحي }: كقوهل تعاىل ،احلقيقة

وألنه  ،والفلْق ِف هذا السياق أبلغ من لفظ احلقيقة اكلشقِّ وحنوه ،بنور الصباح
َ فَاليُق احْلَبِّ وَ } :قال ِف اآلية قبلها مبارشة اوج بي اآليتي ِف زُي لي { انلََّوى  إينَّ اَّللَّ

 .اللفظ املعىن

ْغ َعلَيْنَا َصُْبًا} :ويف قوهل تعاىل فْري
َ
هي َقالُوا َربَّنَا أ َالُوَت وَُجنُودي ا بََرُزوا جلي { َولَمَّ

 ،ولفظ االستعارة أبلغ ألنِّ اإلفراغ فيه معىن الكرثة وزيادة ،من سورة ابلقرة
 .األقدام فيهي  تزلُّ  وطنٌ مَ  العدويِّ  ولقاءُ  ،خاٍصِّ  ا من نوٍع واملقام هنا يقتيض صُبً 

يمَ } :ِف قوهل تعاىل( َعقيم)ولفظ  يَح الَْعقي ُم الرِّ رَْسلْنَا َعلَيْهي
َ
من { َويفي اَعٍد إيْذ أ

ا هلا باملرأة تشبيهً  ،الريح اليت ال تلْقح شجرا :أي ،استعارة بليغة ،سورة اذلاريات
وهو لفظ هل إُياٌء وظالٌل نفسية  ،تنتج ولاالعاقر أو انلاقة العقيم اليت ال 

 .كثيفة

كييَ }: وقوهل تعاىل ْعريْض َعني الُْمرْشي
َ
 ،من سورة احليْجر{ فَاْصَدْع بيَما تُْؤَمُر َوأ

واالستعارة  ،تامٌّ  وانفصاٌل  والصْدُع تباينٌ  ،واللفظ مأخوذ من َصْدع الزِّجاج
هو ابلالغ  - عليه وسلمصىل اهلل-أبلغ لإلشارة إىل أن ابلالغ املأمور به 
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 .َصْدع الزجاج وحنوه ني بايُ واذلي يظهر أثره كتَ  ،انلافذ إىل القلوب ،املخصوص

 ها وأصواتي هرسي  اكمٍل  وحدها بتصوير مشهدٍ  القرآنيةُ  املفردةُ  وقد تستقلُّ 
يَها}: كما ِف قوهل تعاىل ،هاروفي حُ  ويف جْرس  ،من سورة فاطر{ َوُهْم يَْصَطريُخوَن في

 مما جَيْمُع ىلع ،عضها ِف بعضبَ  ل األصواتي بتداخُ  ما يويح (يَْصَطرخونَ ) اللكمةي 
 .العذاب ابلدينِّ واإليالم انلفيسِّ  الاكفرين ِف اآلخرة بيَ 

ونَ )ولفظ  وَن إيىَل نَاري َجَهنََّم َداعًّ }: ِف قوهل تعاىل( يَُدعُّ من سورة { يَْوَم يَُدعُّ
 ،بالسخرية واإلهانة إُياءٌ  وفيهي ، نٍف ن عُ ال خيلو مي  شديدٌ  دفعٌ  :عُّ والَّ  ،الطور

 .سياق اتلحذير واتلهديد ،ولكه مقصود ِف هذا السياق

وذلك  ،اهة اتلعبرييةالزنَّ  نًة بقصدي ا معيَّ الكريم ألفاًظ  وقد يَستعمُل القرآنُ 
وهذه املفردات تمتاز بظالهلا  ،فيها اتلرصيح يت ال يُستحبُّ واطن الَّ ِف بعض المَ 

 .الكثيفة املوحية

فَْض )وهو أمٌر يَشيع ِف احلديث عن العالقات الزوجية من مثل ملمة 
َ
( أ

فَْض  َبْعُضُكْم إيىَل  َبْعٍض } :ِف قوهل تعاىل
َ
ُخُذونَُه َوقَْد أ

ْ
من سورة { َوَكيَْف تَأ

تصوير العالقة بي  ا من املعاين ِفويه ملمة ََّتزتُل ِف رمحها كثريً  ،النساء
 . الرجل وأهله

ِّ  سعُ يتَّ  واإلفضاء لفٌظ  ة بي عنويَّ ة والمَ يَّ ِف دالتله تلصوير العالقة احلسي
ة  وهو مقصودٌ  ،ْي الزوجَ  ِف هذا السياق؛ ملا يثريه ِف نفس الرجل من معاين العزِّ
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 .من اهلدايا واهلبات قبل طالقها هُ ع عن املطابلة بما أعطاه زوجتَ والرتفُّ 

ْعُروفًا}: يف قوهل تعاىلو ن َتُقولُوا قَْواًل مَّ
َ
ا إيالَّ أ ًّ ُدوُهنَّ رسي ن الَّ تَُواعي كي

من { َولَ 
سورة ابلقرة، وذلك ِف َمقام اتلعريض حباجة الرجل إىل املرأة املطلَّقة إذا اكنت 

 .هل رغبة ِف الزواج بها ويه ما زالت ِف عدتها

ل فتأمَّ  ،واإلشارة عن العبارة ،يحقام يُغين فيه اتلعريض عن اتلرصوهذا مَ 
  .كناية عن العالقة الزوجية{ الْسِّ }خاصية اتلعبري بـلكمة 

 .وتَزلِّ فيه أقداُم ابللغاء ،وهذا باب تطيُش فيه عقول األدباء
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ر، وإن أحدهما عن اآلخَ  ينفكِّ  ، متالزمان الجد انلقدُ وُ  جد األدُب أينما وُ 
يتحرك  إال إذا اكن بي يديه أدٌب  أسبق من انلقد فال يكون نقدٌ  اكن األدُب 

 .صدر رأيهفيه ويُ 

ستاذية، فال غرابة أن يكون األ حاكم ىلع األدب، بل يتبوأ ماكنةَ  انلقدُ 
 ِف أساسه ونشأةي  ، فانلقدُ نسانية بمفهومه العامِّ انلقد من أرىق الراسات اإل

 مينها، فانلقدُ ها من سَ ه نابع من نقد الصريفة وتميزي الراهم غثِّ حه أنِّ مصطل
د باألدب شعًرا ونرًثا، فنقد األدب ونقد االجتماع، ونقد اعم ال يقيَّ  مفهومٌ 

 :غويرجع إىل األصل اللُّ احلديث ونقد الرجال، وغريها، ويف جممل معانيها تَ 
 .اتلميزي وَّتليص األصيل من الزائف

ر انلقد ىلع األدب بالغ األهمية، إذ إنه رافقه من بدايته وسايره ذلا اكن أث
اء ما وصل إيلنا من إىل العصور احلديثة، فال يستغين أدب عن نقد، ومن جرِّ 

 : بقلم
 حممود حسي الزهريي. د
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ملحات نقدية، ولطائف إشارية ىلع األدب، نلمح أنه اكن يتخذ كرسيًا جيلس 
وما  جر اتلاريخ،عليه فيصدر أحاكمه، ويوجه آراءه إىل الشعراء واألدباء منذ ف

وديلل ىلع ما نذهب إيله، قال  ،قصة انلابغة اذلبياين إال شاهد ىلع ما نقول
رضب هل قبِّة محراء من أدم بسوق عاكظ، فتأتيه اكن انلابغة يُ ": األصميعُّ 

لوال انلقد بلق األدب يراوح : ونستطيع القول ".عليه أشعارهاالشعراء فتعرض 
ه، ويف الوقت مضجعَ  وأقضَّ  انلقدَ  ر، فاألدب أقلَق م وال يتأخَّ ماكنه، ال يتقدَّ 

ه، ولم يستطع األدب  عيوبَ ه ونَف ح مسارَ ب األدب وصحَّ صوَّ  نفسه انلقدُ 
اإلفالت من قيد انلقد ىلع الرغم من حماوالت الشعراء واألدباء اتلخلص منه 

ما بي األدب وانلقد، وحنن نرى أنها  خصومةً  وتهميشه أحيانًا، فرتى كأنَّ 
خصومة، غري أنها خصومة رشيفة؛ فال انلاقد يكتيف بانلظر واتلدقيق، وال 
الشاعر يتغافل عما يقوهل انلقد وانلقاد، بل إنه لريهب قول انلاقد فيه، وربما 
جترأ فرفض قوهلم، وما قصة الفرزدق عنا ببعيد؛ سأهل أحدهم ىلع ماذا رفعت 

 :من قوهل "جُملُِّف "

ن المَ   يََدعْ  َمرواَن لمْ  وََعضُّ َزماٍن با ابنَ   ُف لَّ ـجَ ـًة أو مُ ـإالِّ ُمْسح الي مي

 .واعلينا أن نقول وعليكم أن حتتجُّ : وقال ،فشتمه 

 ،وقافية ،فانلاقد يطلب من الشاعر املزيد، بينما الشاعر مقيد ببحر
صدره، وواقع وأزمات نفسية َّتتلج ِف  ،وشعور، وخيال، وقيود اجتماعية

ه وال يفالت منه، غري أن انلاقد ال يعفيصطدم به؛ بل لعله ال يستطيع اإل
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 .  يلتمس هل عذًرا

 :امللك بن مروان فلقد أنشد ابن قيس الرقيات عبدَ 

َث باملدينة قَدْ  وَْجْعنيَن وقَرَْعن َمْروتيهْ   إنَّ احلَوادي
َ
 أ

عه من نقده وتناوهل امللك لقوهل إال أنه لم يمن فعىل الرغم من طرب عبد
ما عدوت كتاب ": ، فقال ابن قيس"أحسنت لوال أنك خنثت ِف قوافيه": بقوهل
ْغىن عينِّ م}اهلل 

َ
 ."{ايلْه َهلَك عينِّ ُسلْطانييهْ ما أ

مْحَدُ - واألدبي  نلقدي ق ارافُ ، إىل تَ إىل القول بدايةً  ىلع أننا نعودُ 
َ
من  -والَعوْد أ

، سوة حينما نراهاعليه، ىلع الرغم من القَ ب األدب ويرأف انلقد يصوِّ  أنِّ 
ومن األدباء والشعراء ىلع ونرى معها ما يطلبه انلقد من األدب والشعر 

كما  ا، تمامً مهم، وكأنه يطلب الكمال واتلماما ك همومهم وآال، متناسيً السواء
 .يطلب األب من وله املزيد من اتلقدم والريقِّ 

يتخذ دور األستاذ  -الرغم من بساطته ىلع-فحىتِّ ِف اجلاهلية اكن انلقد 
ِّ  فةُ املعلم املصوب، فعندما نقد طرَ  استنوق ": ، وقال"الصيعرية"ِف صفة  َس املتلمي

أنه خرج عن مألوف الصفة ما  ، لم يعد املتلمِّس إىل ذلك، ألنه أحسَّ "اجلمل
ر واملؤنِّث ، وانلابغة يقول شعرً  ية، وال ا فيه إقواء، وتغريِّ ِف حركة القافبي املذكِّ

 :من شعره، وهو قوهل يتنبِّه ذللك ولم يشعر، حىت دخل يرثب، فأسمعوه غناءً 

ن آل ميَّة رائٌح أو مغتدي  دي وغري مزوَّ  عجالن ذا زادٍ     أمي
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 دُ وَ ثنا الغداف األسْ وبذاك حدَّ      ابلوارح أنَّ رحلتنا غًدا زعمَ 

بضم الال، ولم " األسودُ "بكْس الال،  ويف اثلاين " مزودي "فيف ابليت األول 
ا ىلع يفطن ذللك حىت دخل يرثب، فغنِّته اجلارية، فتغريِّ اإليقاع وجاء نشازً 

  .اإلقواء مطلقً إىل افطن ذللك، فلم يعد األذن، ف

انلقد هنا يقوم بدور اتلصويب واتلصحيح، بل إنه ال جيامل، وال  إنِّ 
يتِّسم  فطريٌّ  قدٌ ، فعىل الرغم من أنه ندرجة القسوة والغلظةإىل يداهن 

لهب به ظهر من يُ  ايتخذ من اتلصويب واحلاكمية سوًط  بالسذاجة، إال أنه
 .رفهامألوف اجلماعة وعُ  خيرج عن سياقي 

حتاكم الزبرقان بن " :ي أنهل، ما روال جيامي  حاكمٌ  انلقدَ  د أنِّ ومما يؤكِّ 
بن واملخبل السعدي، إىل ربيعة  ،بدر، وعمرو بن األهتم، وعبدة بن الطبيب

أما أنت فشعرك ملحم : خدار األسدي، ِف الشعر، أيهم أشعر؟ فقال للزربقان
أسخن ال هو أنضج فأكل وال ترك نيئًا فينتفع به، وأما أنت يا خمبل فإن شعرك 
قرصِّ عن شعرهم وارتفع ىلع شعر غريهم، وأما أنت يا عبدة فإن شعرك كمزادة 

 ."أحكم خرزها فليس تقطر وال تمطر

ية تؤكد أن انلقد ال يعرف املجاملة، ولم يقف عندها بل إن هذه الروا
تعداها إىل الرصامة والقسوة، ىلع ما فيها من تفصيل ِف احلكم، وإقرار الرأي 

 !واستقراره ىلع ما بي يديه، مواجهة غري مواربة أو تورية
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فال غرابة إذن، أن جتد كبار انلقاد فيما بعد اعتصموا باملقولة، أو الرأي 
فيه رأي انلاقد حكًما ال جمال للمجادلة، أو املراجعة فيه، كما نلمح  يعدُّ اذلي 

عند اآلمدي، حي اكن يرى أن رأي انلاقد كحكم العالم بالصناعة؛ مثل 
الصائغ صاحب اجلواهر ومثل العالم باخليول وتمزي عيوبها من سماتها، كذلك 

 .ض عليهع ِف حكمه وال يعرتَ انلاقد ال يراجَ 

القايض، والعالم باجلواهر وصياغتها، والعالم باخليول  وحينما اكن
وصفاتها، يتحاكم انلاس ليهم لفض اخلصومة أو بيان قيمة األشياء، فإن 

فصل ِف األدب انلاقد ال يقل عنهما، إن لم يكن يربو ىلع ما عندهم، ألنه يَ 
 ح الفكر اإلنساين ويصوب اتلفكري، وهو أرىق علمٍ ول بل يصحِّ ومجال القَ 

من قدره،  ملخاطبته اإلنسان وعقله، وينق األدب من شوائبه، وخيلصه مما ُيطِّ 
، حينما "الشعر والشعراء"ِف كتابه  ،مشهور ذلك أن ابن قتيبة، وهو ناقدٌ  وآيةُ 
ههم إيله يلعلو اكن يطمح أن يلزتم الشعراء ما وجَّ  أربعة أَضٍب  ف الشعرَ صنَّ 

عرتاض بعض انلقاد ممن جاء بعده ىلع أدبهم ويستقيم، ىلع الرغم من تشدده وا
ن لفظه ها ممن حسُ ة، حيث عدَّ  عزِّ حكمه ىلع بعض األبيات، مثل أبيات كثريِّ 

أنها أبيات مجيلة حتمل   فيما بعدُ جينِّ  ها ابنُ وساء معناه، ِف الوقت اذلي عدَّ 
ذلك تناقض  أيها القارئ الكريم، أنِّ  رشيفة، ربما تظنِّ  اعظيمة، وألفاًظ  معاينَ 

جًدا نلقف  ا مهمًّ ين سأقول لك قواًل ِف ذلك، لكنَّ  ويل وفكري، ولك احلقُّ ِف ق
 قية ِف زمانها وعرص منتجها، تتلىقنظرية نقدية تكون را أيَّ  نِّ إ: عيهعليه ونَ 
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فإذا مض عليها الزمن أخذت ِف السآمة ! االعرتاض جد بعُض بالقبول وإن وُ 
! الشيخوخة واهلرم وربما اندثرتهت بريقها، وربما أصابها الوهن ووامللل، أو بَ 

 .هايلإإلاعدة احليوية  ،بد من ترميم، أو جتديد وحينها ال

    
ُ
إىل اتلأمل  فت انلظرَ لْ ال أقول ذلك جزافًا أو َضًبا من اخليال، لكنين أ

ِف نظريات عديدة وكثرية ظهرت ِف األدب العريب، ك واحدة اكنت رائدة ِف 
ثم تأيت بعدها أخرى فتدحرها أو تؤكدها أو جتددها أو تعيد صياغتها  ،زمانها

 ،د من عرص األصميع، واجلاحظشاهَ موعرضها لدلارسي، وذلك حمسوس 
 ،تب هلا القبولواآلمدي، وحىت اجلرجاين، لكن بعض تلك انلظريات كُ 

 وصياغةً  افأجروا عليها دراسات وجتديدً  ،والقت استحسانًا من الارسي
 .غة العرصلورتها بلُ ها وبَ تْ أحيَ 

األدب وانلقد مرتافقان ال  ذلك يقودنا إىل ما بدأنا به احلديث، من أنِّ  إنِّ 
وحي اكن األدب، ك األدب ! يفرتقان ىلع ما بينهما من خصومة رشيفة

الزمان؛ ومن  انلظرة اإلنسانية متجددة متغرية بل متقلبة ىلع مرِّ  فإنِّ  ،إنساينِّ 
درك كذلك ِف العرص احلديث كرثة قد ىلع األدب، ونُ ى تأثري انلهنا نرَ 

انلظريات األدبية احلديثة الغربية وغريها، وظهور إحداها تلو األخرى من 
المسيكية إىل الرومانسية إىل ابلنيوية إىل السياقية إىل السيميائية إىل اتلناص 

 .وغريها م انلصِّ جاج وعلْ احلي  ثمِّ 

اتلاريخ  أدبية جامعة مانعة ىلع مرِّ  نلقول ِف انلهاية ليس هناك نظرية
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فكذلك  ،بةدة متقلِّ ًدا وانلظرة اإلنسانية متجدِّ والزمان، فكما اكن األدب متجدِّ 
 !بد وتقلُّ انلقد يواكب ذلك بتجدُّ 

فاألدب نابع من انعاكس الواقع، ممتع أحيانًا، ومؤلم أخرى، وناقم تارة، 
عه، بالقسوة تارة ويتتبَّ  ذلك، وساخط ِف أكرث أحيانه، كذلك نلحظ انلقد يتبع

 !ما يكون راضًياوقلَّ  ،وباخلصومة أخرى
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يوميات العالمة أحد حممد : يوميات اعلم)فرغُت من قراءة كتاب 
قها ورشَ (ه1371/1369= م 1951شاكر اعم   وصوِّرها أرشف عبدحها ، حقِّ

 ،(م2741 ‐ ـه4114)ِف الكويت  ،اق للرتاثاملقصود، وصدرْت عن مركز الورِّ 
 .صفحة( 115)ِف 

 :ةوالكتاُب جدير بالقراءة ألسباب عدَّ 

 .طرافة موضوعه: منها

، (أمحد شاكر) أهمية ما فيه من معلومات عن اكتبي ايلوميات: ومنها
مراء ووزراء وعلماء، واهتماماتهي ملواكً وأ: وأعماهل وعالقاته بأهل عرصه

، وإجنازاتهي  ا ِف لميً ا وعي مايلً بعض الول هل  وفيه بيان دعم .العلميةي واألدبيةي
 . مسند اإلمام أمحد بن حنبل ة حتقيقهعاطب

ا لسالمة ا مهمًّ بإعداده تقريرً  شاكر ظهوُر نصح الشيخ أمحد :ومنها
 .اتلعليم والقضاء

 : بقلم
 عبد احلكيم األنيس. د.أ
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ن خالَطهم وداَخلَهمبياُن رأيه ِف بعض أ :ومنها  .هل عرصه ممِّ

، مع أنِّ الشيخ جرى ىلع اإلجياز، واالقتصار ىلع -وهو كثري-وغري ذلك 
 .ِف هذه ايلوميات كر رؤوس أقالمٍ ذي 

ا ا ِف خدمة هذه ايلوميات، وحشَ رً ا مقدَّ ا كبريً هدً عتين جُ وقد بذل المُ 
م هل وقدَّ ة، مبرصيِّ  حواشيه برتاجم نافعة، وتوضيحات َضورية، وزياداٍت 

له بفهارس ا، وذيَّ تشويقً  ا كثرية زادت الكتاَب ة، وأورد صورً مات مهمِّ مقديِّ 
حجم احلرف ِف احلوايش اكن أكُب مما هو عليه، فقد  ويلَت  .عة اكشفةمتنوِّ 

 .أرهقتين نعومتُه

 .علمية شاعْت أخبارُها منذ أكرث من قرن آل شاكر أرسةٌ  وأرسةُ 

ا عددً  ًة، وقد تركَ أعماهُل نهضًة حديثيِّ أحدثْت  ،ث أديبوأمحد شاكر حمديِّ 
ن أعماهل دون إكمال، وقد تُ  ِّ وَ مي ن أسباب ذلك، وهو كرثة اته سببً ُح يوميِّ ضي ا مي

ا، ا وَمزورً زائرً : عالقاته، ومشاراكته االجتماعية، وازدحام أوقاته بالزيارات
ام ِف فقد يكون هلذا الع ،وال أجزُم بهذا... ندر يوٌم لم خيرج فيه من بيتهويَ 

فية ىلع اتلعاين آثاَر إحاتَل ه اكن يُ أنَّ  حياته خصوصيٌة، ذلَك  قاعد، ه اتلعسُّ
 ...-ا كما هو معروفواكن قاضيً -وحماوتله العودة إىل عمله 

 .رحم اهلُل أمحد شاكر فقد اكن شعلَة علم، وذاكء، ونشاط، وإخالص
 . واثلناء ال يستلزم اداعء العصمة
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. (م4167)وبأعماهل، ومنها هذه ايلوميات لعام  ين بأمحد شاكروشكراً للمعت
 .احتقيقً  :بهذه ايلوميات وغريها ويل ملحوظة ىلع تسمية العناية

 .ال من األخطاء املطبعية؛ بمراجعته أكرثووددتُّ لو خَ 

د أمحد نورايئ إلاعريت هذا الكتاب، ولم يمنعين والشكُر موصوٌل أليخ سييِّ 
 .من اقتنائه سوى الغربة وظروفها
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، من كتب املعاجم العربية، (4)الممحيطم والقابموسم الو سيط القامموسم كتاب 
  (.ه840ت ) -تعاىل رمحه اهلل-آبادي الفريوز مام حممد يعقوباإل هفلِّ ومؤ

حاح)ِف معجمه  ىلع منهج اجلَوَهري فيه ساروقد  حيث رتبه ىلع ، (الصِّ
حروف اهلجاء باعتبار آخر حرف من املادة، وجعله ِف ثمانية وعرشين بابًا، 

  .وحتت ك باب فصواًل، واعتُب فيها أول حرف من املادة بعكس األبواب

حَ - وأصُل القاموس املحيط مته املؤلِّف كما رصَّ أنَُّه مجٌع خلالصةي  -ِف ُمقدِّ
يدة، و( الُمْحكم: )معجَمي للصااغين، مع زياداٍت كثريٍة، ( الُعباب)البن سي

َ املواد اليت لم تريد ِف  حاح)ومزيَّ  .للجوهري بعالمةٍ ( الصِّ

صول، وهو خاٍل  
ُ
وىلع كرثةي موادِّ الكتاب، إالِّ أنه يُعدُّ خمترًصا بالنسبةي لأل

، والعمدُة عليه لى ُجلِّ  ن أنفسي املراجعي ِف بابهي واهيد، وُيعدُّ مي  .ابلاحثيمَن الشَّ
                                                           

 (.ه4141)؛ ط السادسة (بريوت)؛ مؤسسة الرسالة «القاموس املحيط» (4)

 

 عبد اهلل الشمراين. د
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 .ُطبع ِف جمدٍل كبرٍي، وسيأيت المُم ىلع طبعتهي األوىل

  ت نْبيهاٌت: 
القاُموُس : )يتناقُل انلاس أنَّ العنواَن الاكمَل للكتاب هو: األولاتلنبيه  

يط ن لُغةي الَعربي َشَماطي يُط فييما ذَهَب مي ، وهذه (الُمحيُط والقابُوُس الوَسي
بيديالتسميُة معروفٌة قديًما، وذك ، والُكتيب (4)رها غرُي واحٍد، منهم العالمة الزَّ

 .(2)حايج خليفة
 :وعندي أنَّها تسميٌة غرُي دقيقٍة؛ مليا يأيت 

ريه -4 ، ويف آخي لي الكتابي  .أنَّ الُمصنَِّف نصَّ ىلع تسميتهي ِف أوَّ
يط: وأسَميْتُهُ : )خطبتهي للكتاب فقال ِف آخري   .(2)(القاُموَس الُمحي

، ُعنييُت : )آخرهي وقاَل ِف  ، والَقابُوسي الوَسيطي ُر الَقاموسي الُمحيطي هذا آخي
هي  في ، وتأيلي  .(1)...(هَْمعهي

ًة للُعنوان، وحَت (الَقابُوسي الوَسيطي )ومُجلُة  ُل أْن تكوَن تَتيمَّ ل أْن ت، حتتَمي مي
، واثلاين أقرُب؛ إذ لم ينصَّ عليها (القاُموس الُمحيط)تكوَن وصًفا للعنوان 

متيهِف   .ُمقدِّ
، اليت نصَّ عليها ِف أكرث من موضعٍ   .واألوىل االلزتاُم بتسميةي الُمصنِّفي

حيحة -2  .أنَّ التسمية الطويلة، واملسجوعة، واثلقيلة، لم تريد ِف نَُسخهي الصَّ
بيدي   (:ه4276ت ) -رمحه اهلل–يقوُل شارحه اإلمام مرتض الزَّ

                                                           

 .ذكَر نصَف التسميةي فقط( 27/211)، ويف (1/212)، وبنحوه ِف (17/606)، (4/02) «تاج العروس» (4)

 (.2/4275) «كشف الظنون» (2)
 (.20ص ) «القاموس املحيط» (2)

 (.4260ص ) «القاموس املحيط» (1)
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، اليت يُوريُدها » يَةي َقيَّةي التَّسمي يَن، اتلََّعرُُّض بلي يُوجْد ِف بعضي نُسخي الُمقدلِّ
، وهَو قوهُلُ  يُط : )الُمصنُِّف ِف آخري الكتابي ، فيفي بعٍض (والقابُوُس الوَسي

يط: )االقتيصاُر ىلَع هذا، َويفي أخرى زياَدةُ  ن لُغةي الَعربي َشَماطي ، (فييما ذَهَب مي
حيَحة، وَيُردُّ ىلع ذلك وُكُّ ذل ( ألنَّهُ : )قوهل -أيًضا-ك لَيَس ِف النَُّسخي الصَّ

تاب : أيْ  ية؛ فإنَّ ه(ابَلحُر األعَظمُ )الكي يَّةي التَّسمي ٌع بَلقي  .ه.ا(4)«ذا قاطي
به (القاُموس)م ِف حصَل يشٌء مَن انلَّقصي والَوه: اثلايناتلنبيه   ، فتعقَّ

 :مجاعٌة؛ منهم
رر اللقيط ِف أغالط القاموس املحيط))ِف  ،زادهداود  .4  .(2)((الُّ
بيدي، ِف ال .2  .((تاج العروس))زَّ
 .(1)((فلك القاموس))، ِف (2)الَكْوَكباين .2
 .عليه، ستأيت بعد قليٍل (( حواٍش ))ِف  ،الُهوريين .1
ْدياق .6  .، رمحهم اهلل(5)((اجلاسوس ىلع القاموس))، ِف (6)الشِّ

                                                           

 (.4/02) «تاج العروس» (4)

د اهلل الكحالين؛ ؛ت سكينة بنت عب(ه4740ت )؛ حممد بن مصطف داود زاده «الرر اللقيط» (2)
 .؛ ولم أرَه مطبواًع، واهلل أعلم(ه4140) ؛ سنة(مكة الُمكرمة)رسالة ماجستري؛ جامعة أم القرى 

ث (2) ، وأحُد شيوخ (ه4270ت )عبد القادر بن أمحد، احلََسين : الُمحدِّ يٌّ ، َزيدي ٌّ ، اعلٌم جمتهٌد، يميني
واكين  : نظر ترمجته ِفا.ذرية اإلمام املهدي أمحد بن ُيىي، وهو من (ه4276ت ) -رمحه اهلل-اإلمام الشَّ

َجر العلم»، و(1/20) «األعالم»، (2/11) «نيل الوطر»، و(211ص) «ابلدر الطالع»  (.1/4814) «هي
امرايئ؛ دار اجليل؛ . ؛ ت«فلك القاموس» (1)  (.ه4141)، ط األوىل (بريوت)إبراهيم السَّ

دياق : «األديب» (6) فأسلَم، وهو لُغوي،  انرصانيً اكن ، بلناين، ماُروين، (ه4271)أمحد فارس أفندي الشِّ
دباء عرصه، ومنشئ 

ُ
الة، ومن كيبار أ ، ويه أوُل صحيفٍة «ستانةاأل»ِف  «صحيفة اجلوائب»صحيف، رحَّ

 (.4/412) «األعالم»: انظر ترمجته ِف .عربيةٍ 

 (.ه4211)؛ ط األوىل (سطنبولإ)وائب ؛ مطبعة اجل«اجلاسوس ىلع القاموس» (5)
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( مطبعة بوالق)، ِف (ه4202)ُطبع الكتاُب قديًما سنة : اثلالثاتلنبيه  
 (4)ِف أربعة جمدلاٍت، بعناية مجاعٍة، منهم العالمة الُهوريين ، وصدر(القاهرة)بـ
، (استدرااكٍت )، و(حواٍش )مًة نفيسًة، وكتَب عليه ، ووضَع هل مقد-رمحه اهلل-
باٍت )و  .، اكتمَل بها الكتاب(تعقُّ
طلبةي العلمي يقرؤون حوايش الُهوريين، ويستفيدون منها، وكثرٌي من  

وينقلون عنها، وال يعلمون َمْن اكتبها، وُصوَرت الطبعُة كثرًيا، حىت أنَّ 
بعات احلديثة ومنها ط ، استفادت منها، ومن (الرسالةمؤسسة ) بعةالطَّ

 .الُهوريين حوايشي 
 
 

  

                                                           

، رئيس قسم اتلصحيح ِف (ه4214ت ) -رمحه اهلل–نرص أبو الوفاء، اهلوريين، األزهري : العالمة (4)
حي بـ «املطبعة األمريية» ، وهل جهوٌد مباركة ِف تصحيح ما تمَّ نرشه ِف «مرص»، وأحد مشاهري الُمصحِّ

ها «حواٍش »زمنه، وهل  ية للمطابع املرصيَّة ِف »وهل  .مفيدةٌ ىلع الكتب اليت قام بتصحيحي املطاليع انلَّرصي
ُل عمٍل «قواعد اإلمالء»: ، وطبع كثرًيا بعنوان«األصول اخلطية ، وهو من أنفس كتب ابلاب، ولعلَّه أوَّ

اًل بتصحيح الكتب ؛ يدلُّ ىلع ذلك جيمُع مسائَل ابلابي ِف كتاٍب واحٍد، وُربَّما كتبه كونه مشتغي
ًرا، كمن ألَّف وقد مارَس واشتغل بما ألَّف فيه : انظر ترمجته ِف .عنوانه، وليس من ألََّف ُمنظِّ

 (.8/21) «األعالم»
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 َ هو اعلٌم  م الواسع اذلي يعيش به كثري من البرشالروحانيات هذا العال
ولكن  اَجه أيًض ن يَلي أ ويستطيعُ  ،ن يراه ولكن بعقلهأمتاٌح يستطيع ابن آدم 

 .هو باب اخليال واحدٍ  من باٍب 

م قُ : اكن عمري عرشة أعوام حي قالت يل أيم ذات صباح ويه توقظين
غراضهم من الشاحنة فقد وصلوا قبل قليل، لم وأعي 

َ
ن جرياننا اجلدد ِف تفريغ أ

جيُبين ىلع ما أرادتين فعله  اْد شأنً ولم أجي  ،ًة ِف انلهوضأَر ِف األمر حاجًة ملحِّ 
ن جرياننا إيقولون : ة وقالتولكنها أاعدت الكرَّ  ،ىل نويمإ وعدُت  فتقاعسُت 

 . نهمذهب وأعي اين، يا بُ م بيت القايض اجلديد فال تتواَن هُ 

هلا األمر بسيط فإذا اكن جرياننا هو قايض  باالطمئنان وقلُت  شعرُت 
 . هلَه ىلع تفريغ الشاحنةأعينه ون يُ املدينة ستجدين حوهل الكثري ممِّ 

لم َّتُل من  وقالت بنُبةٍ  -رأيت ذلك ِف وجهها-امتَعضْت أيم من الكيم 
 . بمهنته يا ابين شأنٌ  م عن جرياننا وليس نلانا أتكلِّ أ: األسف

اكية  :حي
ان احلَدييثِّ   حسَّ
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 ،باحلياء املشوب بالغباء أمامها وأحسسُت  بكالمها وفهمتهُ  شعرُت 
ىلع الفور تلكون يدي مع أيدي بضع رجال وشباب ال أدري إن اكن  فانطلقُت 

 بعمري ُيمل اخلفيف من احلاجات علمُت  فىتً   وجدُت القايض أحدهم ولكينِّ 
 اصديقً  أين وجدُت  وحسبُت  األشياء،نه ابن القايض فكنت معه ِف محل أ

 . عرف اسمه بعدأولم  ِف اليحِّ  اجديدً 

ْت أيم بزيارتهم للرتحيب بهم ِف حيِّنا رأتين أهمُّ   ِف املساء حي همِّ
قديم  وهو ُعرٌف -بمرافقتها فأخذتين معها وحي دعتهم أيم إىل وجبة الغداء 

ا بهم وبزنوهلم يام ترحيبً أة بدعوتهم لعدَّ  هل اليحِّ أيقوم  ِف اليحِّ  ل جارٌ حي يزني 
خذ أن تأبقيت صامتة ىلع استحياء ثم طلبت ن زوجة القايض أغري  -بينهم

وبعد بضع دقائق اعدت بوجه تعلوه عالمات اخلجل  ،ذن زوجها قبل الردِّ إ
ثم جاء بإثرها جاُرنا اعيل اجلناب  .لن نستطيع تلبية العوة: وقالت أليم

واستأذن الخول إىل غرفة الضيوف اليت كنا فيها للسالم ىلع أيم وتقديم 
وحي شعر حبراجة املوقف  ،قاالعتذار عن قبول العوة وأيم ال تكاد تصدِّ 

ستطيع العدل أنا قايض املدينة ولن أ: ن شكرهاأبعد  يم وقال بأدٍب أمام أوقف 
ِف بيته فاعذريين لن  ها اخلصم هو جاري اذلي أكلُت ِف قضية يكون في
 .جار يِّ أمن  أستطيع تلبية دعوةٍ 

يم بي قوة احلجة ِف الكم جارنا القايض وبي وطأة العرف ِف أسكتت 
يم ِف الصباح اكنت قد بدأت أىل بيتنا خائبَي ولكن إب، عدنا أداء الواج
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نا ذا انتصف انلهار محلإغري مبايلة بما قاهل الرجل حىت  بطبخ وجبة الطعام
يلنا زوجة إضعناه ِف باب ابليت وعندما خرجت ىل بيت القايض ووإالطعام 

ة جَّ يلكم ولن يكون للقايض حُ إهذا غداؤكم أتينا به : يمأالقايض قالت هلا 
 . لبيها ِف بيت أحدفليس هناك دعوة يُ 

أبقت القايض ِف بيته ت بها الواجب واكنت حجُة أيم عظيمًة داحضًة أدِّ 
 .وعند ملمته

وقد  ،م الشكر واالمتنانقدِّ يم تُ أىل إم اتلايل جاءت زوجة القايض ِف ايلو
 ةي ِف املنام كأنها تسكن ِف بيت جديد ىلع حافِّ  أنها رأْت : ها تقول أليمسمعتُ 

ورجل يعتمر عمامة خرضاء ىلع الضفة اثلانية من ذلك انلهر يشري هلا  ،نهرٍ 
بيده ويرحب بها ِف مسكنها اجلديد، سكتْت أيم ولم جتبها وأخذتْها وصعدت 

 هل ترين اجلبل ذاك عُب انلهر؟: بها إىل سطح دارنا وقالت هلا

 .نعم: قالت السيدة

زيرة"حنن نسيم تلك األرض : يمأقالت   .-ميبكْس اجل- "اجلي

 فهل ترين تلك الُقبِّة اخلرضاء املنتصبة فوق اجلبل؟ 

 .نعم أراها: ت السيدة باستغرابردَّ 

ب نها قُب الشيخ حممد الرجل الصالح اذلي رحَّ إ: يم وقالتأيلها إفاتلفتت 
 . ِف رؤياك بكي 
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: قول أليم بعد أن ذهبت زوجة القايض مستبرشة بتفسري رؤيتهاأ كنُت 
 ونهرٌ  ،طويل يفصلنا عنه زمنٌ  ،وال نعرفُه لم نرهُ  الشيخ حممد مزار لرجل

 وأهلها؟ بهذه السيدةي  ُب كيف يرحِّ  ،عريض

انلاس تبىق  حي يموُت : اكنت أيم جتيبين بابتسامة املطمنئ وتقول
 .بسوئهم وتسوءُ  ،بطيبهم كحياتهم فتطيُب  أرواحهم حاَضةً 

أين لم أعْر لألمر أهمية ساعتها واكن يقيين أن جدار املوت أعظم  صحيحٌ 
َ أي دَل من أن تنفَذ منه أرواح الراحلي،  ولكن استقرِّ ِف خَ  آخر  امً ن هناك اعل

َ . غري اذلي نعيش فيه يؤثر فينا وال نؤثر فيه  .... م األرواحإنه اعل

ا زتِّ وَُّترج مويصيب األرَض سحُر املاء ته ،السماء ِف الشتاء حي تمطرُ 
أيم  ئانلظر فتهي خرض مدِّ أا زيرة وتصري بساًط ِف بطونها من مجال فتُمرع اجلي 
زيرة وننعم برحلةٍ إاملتاع يللة اجلمعة نلعُب انلهر  رب ِف يوم شتايئ دافئ قُ  ىل اجلي

 .مزار الشيخ حممد

ما قابَلنا أحٌد ولكِّ  ابضع خطوات تفصل بيتنا عن ضفة انلهر نقطعها مشيً 
ىل الشيخ حممد، وكأننا ذاهبون ألحد من إ: لنا هل بدون ويعجهتنا قُ عن وٍ  وسأنلا

ا الشيخ حممد هة أمِّ حنن ذاهبون للزنُّ : ضحك ِف داخيل وأقولأ األحياء، كنُت 
 .اع موتً فقد شبي 

ا نلا مجيعً  سعُ يتَّ  -أو هكذا كنت أراه- اجدً  ااكن زورق عيم لطيف واسعً 
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نا وأواين الطبخ وسالل  ن أوما  ،حلةاخلضار واخلزب واللحم ولوازم الرِّ مع فرْشي
ىلع جرف  من يابس الصفصافي  احلطبي  نصل الضفة املقابلة حىت نبدأ بلمِّ 

 . الفرات لنشب انلار ويرشع النساء بتحضري وجبة الغداء

مسك بمجدافه كنت أشعر بساعده األسمر وهو يُ  ،ااكن عيم لطيف قويً 
ود اء ىلع اجلرف ويدفع به األرض حىت يسُ ن يركز رأسه بضحل املأاخلشيب وما 

 لطيف تبقيان مسمرتان ِف وجه أيب  عيمِّ الصمت من اجلميع لكن عييَن 
 . من االحرتام واتلبجيل ه نوعٌ رة الزورق طيلة الرحلة لعلِّ اجلالس ِف مؤخِّ 

أول مسريته واكنت بعض موجات الفرات جريئة عليه  ااكن الزورق قلقً 
 عر فشعرين ذلك باذلُّ فيُ 

ُ
أيب  وىلع كفِّ  الزورق تارةً  حكم قبضيت ىلع كتفي أ

افه دوجة برأس جماملوجة إثر امل عيم لطيف يرضُب  خرى حىت رأيُت أ تارةً 
ح فريدها   ،الزورق بلطٍف  وينساُب  ،فيذعن انلهر لرضبته اىل الوراء ردًّ إاملسطِّ

از ِف لطيف القماش فيجري فيه جريان مقص الزبِّ  اويشق حزيوُمه املاَء شقً 
ويذهب  ،ا تزل مسمرة بوجه أيب املتكئ ِف صدر الزورق فيطمنئ قليبوعينه لمِّ 

 .  اخلوف من انلهرعينِّ 

حي رىس بنا الزورق حتت اجلبل اذلي يعتليه املزار  اكن الوقت ضحً 
ته نستطيعه حنن الصغار أما أيب وأيم وبقية إا جدً  اواكن الصعود حادًّ  ىل قمِّ

ون من ناحية السفح  . سهل بالصعودأخرى للجبل فيه ألا األهل فيلتفِّ

متار عد مئة من األمن ماكن جلوسنا ىلع بُ  بةٍ دنا ماكن الطبخ ىلع مقرُ أعدَ 
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 ،يبأوالرجال حول  ،عداد الطعامإة الشيخ حممد، النساء منشغالت بمن قبَّ 
ما اقرتبُت من قبة املزار رسقُت بي املزار واملجلس ولكِّ  وحنن الصبية نركُض 

 اشيئً  هأرى ِف داخل اخلشيب القديم انلصف مفتوح، كنُت  انلظر من بابه
 بعرض مرت وطول مرتين مغطى بقماش رض قلياًل عن األ امرتفعً  مستطياًل 

 . يبأكوجه حلاف  أخرض المعٍ 

ن رويح تأىب الخول أة غري ىل داخل املزار غري مرِّ إخذين أاكدت قديم ت
 وكأين س

ُ
 اأين بعد رواح وميجء مرارً ه غري املاكن وصمتَ  بدخويل خلوةَ  فسدُ أ
شبه أ وقفت ببابه، اكن خذتين جرأيت حىتأبي املزار وجملس أيب  اوتكرارً 

دة ط نظيفة وحتوطه جدران ممرَّ بغرفة بسيطة يتوسطها ذلك املستطيل حوهل بُسُ 
ثم  اب ويصري دائريًّ بناؤه يلتحدَّ  بلة يصعدُ باجتاه القي  مطٍلِّ  باجلصِّ بشباك واحدٍ 

 .زارتتناسب وحجم المَ  ائرية صغريةً د ليشك قبةً 

وخايلًة حدَّ  ،اخلشوع وصامتًة حدَّ  ،اكنت الغرفة باردًة حدَّ االرجتاف
 شعرتين برهبةٍ أذلك  ألجل ،الرهبة  تشبه بُبدها وصمتها برد وصمت املوىت

ا راكًض  من املاكن وعدُت  طفال من الظالم واملطر ففررُت كخوف األ وخوٍف 
ثم اتلفت  ،وانتبه ملا ألمِّ يب ،به فأدرك ما اعرتاين الصقً  ىل جملس أيب وجلسُت إ
 ،هم فندعو هلمذكرُ حنن نَ  ،ضعفاء بسطاء وحيدون األمواُت : وقال يلَّ إ

ها ؤنقر ةٍ أو بآي ق عليهم بداعءٍ رهم فزنورهم ونقف ىلع قبورهم نلتصدَّ ونتذكِّ 
 . سعند ترابهم الاري 
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ذا إمن جملسه وأخذين من يدي ومىش يب حنو املزار حىت  نهَض  ثمَّ 
 وراءه، وقف جاعاًل  نعله ثم دخل ودخلُت  وخلعَ  ،ْسابلاب بيُ  وصلنا دفعَ 

بلة وفتح يديه ثم سمعته يقول العاملي  هلل ربِّ  احلمدُ }: القُب بينه وبي القي
 ،مثله مين ما أقول فصنعُت وكأنه يعلِّ ، {... الرمحن الرحيم مالك يوم الين

لتا وجهه بكي  ا رأيته انتىه من اتلالوة مسحَ وتَُؤَدةٍ فلمَّ  وراءه ببطءٍ  دُت وردِّ 
 :عجيب وجيه مثله بكلتا يدي فحدث يشءٌ  فعله ومسحُت  فقدلتُّ  ،يديه

أو  ،ع فيه نور املاكنا كأنما جتمَّ أن وجيه صار ملتهبًا بالضياء مشعًّ  أحسسُت 
ىل مرآة تعكس نور الشمس، لقد صار مرشقًا كمصباح سيارة إل كأنما حتوَّ 

عهدها من قبل كما أنها لم حتدث ميع بعد ذلك أذ لم إت حبالة أخافتين رصي ف
 . بًداأايلوم 

 طبيعته، لم إىل ثم اعد وجيه  بضع ثوانٍ  الِّ إاحلالة  لم تطل هذه
ُ
خُب أيب أ

 نما جلسُت إجملسه و إىلذهب معه أين لم أغري  وخرجنا سويةً  ،ا حصلعمِّ  اشيئً 
أو  ساعةوبقيت ىلع تلك احلال  ،ىل حائطهإظهري  وأسندُت  ،هانب املزار

 كرث أ
ُ
دخل فيها أىل اليت وة األاكنت تلك املرَّ . فكر ِف تلك اللحظة املضيئةأ

 . ظنين سأدخلهأا وال يًض أاملزار واكنت األخرية 

عليها حي  ِف ذاكريت أمرُّ  يليت راسخةً ِف خُم  هذه اذلكرى مطبوعةً  ْت بقيَ 
تركها وأنساها تلعود أبلث حىت أا هلا ثم ال جد تفسريً  ألصمت قلياًل أببايل ف تمرِّ 
 ...خرى بعد حيأ ةً مرَّ 



 

421 

ال أدري َمن هو وكيف مات  لبرشٍ  ان فيك جسدً أ يها املزار ابلعيد أعلمُ أ
قض ولم  ىتً و أنه فأاستنفَد احلياة  اومىت ُدفين، كما لست أدري إن اكن شيخً 

 ...ان اكن اسم من فيك حممدً إحياتَه من كدريها بل لست أدري  يُبيلَّ 

ن فيك روٌح طيبٌة وذاك الضوء الساطع ِف وجيه روَح مَ  نِّ أغري أين أعلم 
فين بك لقيته ىلع شاهدك والاعء أاذلي  السالم يلعَّ  وتردِّ  ،رسالة منك تعرِّ
 .اذلي رفعته عند ترابك

يب واكن قد أوىص أن ندفنَه أفمات  العائلة املاكَن مقُبةً ت بعد حي اَّتذَ 
نا وهكذا األ ...أيم فاكنت هوار أيب ثم ماتت ،هناك ففعلنا مر مع أبعاضي

ولكما كُبنا كُبْت املقُبة وكرثت  ،األخرى اليت فارقت احلياة فرتكناها هناك
 .لقُب الفذ ذلك االِّ إا ليس فيه قفرً  ااألجساد حول املزار بعد أن اكن ماكنً 

ىل إ وحي عدُت  ابت عن ابلالد مخسة عرش اعمً وغي  اأخذتين احلياة بعيدً 
األحجار،  متناثرَ  امً املزاَر مهدَّ  أيب وأيم فوجدُت  يلزيارة قُب املدينة ذهبُت 
وحي  ،وخكٍن مرشمهدمة ورُ  وهدرٍ  ،للعيان بال ُقبِّة اباديً  اوالقَُب مكشوفً 

في فجَّ  مجاعةً  نَّ أَمن فعل ذلك؟ قيل : سألت روه وبقيَة مزارات من املتطرِّ
 . كمن الرشِّ  املدينة ألنه بعقيدتهم نوعٌ 

 وأن القبور ال تردُّ  ،تيأيقنُت حينها أن الضعفاء وحَدهم َمْن ُيارُب امليِّ 
 .ةىل ُجُدٍر وُقبَّ إوأن الطمأنينة باقية حول أرواح الطيبي ال حتتاج  ،الرشور
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ًة دوَن أْن أعلَم، وال أدري إْن اكن الفضل هلا ولكن يلتين ! أْصبحُت قاصِّ
 !لم أصبح كذلك

ها فجأة يوَم تغريَّ حاهلُ  انْقلبْت حياة اعئليت لم يُعجبين دور .. ابأمْجعي
ج، ولكن ماذا عساَي أفعل؟  !املتفرِّ

يِّ اكنت زيارات األقارب واألصدقاء ال تنقطع عن  َ بيتنا، لبشاشة والي
 ..وحبيِّهما العالقات االجتماعية

س، وواليت معلِّمة؛ َليِّ أربعة إخوة، وأخت واحدة يه أكُُبنا .. واليي مهندي
ل أحدهما ىلع اآلَخر يِّ مبهرة ومجيلة، الكهما أصدقاء نلا ال نفضِّ َ  .عالقة والي

مون خلطبتها م لطلب  َّترِّجْت ُمىَن ِف اجلامعة ولم ينفكِّ املتقدِّ عن اتلقدِّ
اكنت مجيلة، وفوق مجاهلا خفة دمها، .. يدها للزواج، فهم كذلك منذ بلوغها

، واالبتسامة اليت ال  يِّ َ ت عالقات والي وحبها للناس، وعالقاتها اليت تعدِّ
 .ولكن يبدو أنِّ نصيبها لم ُين بْعد.. تفارقها إال قلياًل 

 :ةصَّ قي 
 ففا اعطي َص 
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ي، وقام بد عوتهم بعد سكنهم بأيام انتقَل للسكن إىل جوارنا أقارب والي
 .قليلة، اكنت جلسة مجيلة وحضورهم خفيف الظلِّ 

مت اخلالة سلىم  دت العالقة أكرث، حىت تقدِّ توالت الزيارات وتوطِّ
علْمُت منذ وقتها أن مىن ستوافق، .. تلطلب يد أخيت مىن البْنها يوسف

ن ِف السنِّ حيث اك يي بملالحظيت نظرات يوسف ومىن املتبادلة، اكنا متقار
 .يكُبها بسنة واحدة

وبقيِّة تهما، تمِّ الزواج بعد سنة من اخلطوبة، إىل حي اكتمال شقِّ 
تألأل حبِّهما أمام اجلميع، ورأينا عيونهما اليت  ةي اتلجهزيات؛ خالل هذه املدَّ 

ًعا ىلع هذا انلحو  .اكنت تلمع فرًحا، وملسنا توافقهما اذلي لم يكن متوقَّ

طوال الوقت، تصفه ويَديها ترتاقصان، واكن اكنت مىن تتخيِّل يوَم الزفاف 
يوسف يزورها كِّ يوم ِف فرتة اخلطوبة، وأغلب األيام يصطحبها خارج املزنل 

 .فتعود تكاد حتلِّق من السعادة

جاءت يللُة الزفاف واكنت أمجل ما شهدُت من احلفالت ِف حيايت، اكن 
ي مجيع احلاَضين سعداء، أفرطنا ِف الرقص والضحك، حىت تفاجأ نا بتعدِّ

 .الوقت منتصف الليل

ف احلفلة، وأيم تقول اكن احلضور : جلسنا ِف ايلوم اتلايل نتلكِّم ونَصي
ي جًدا وأثنوا ىلع ك يشء وسعداء بأنِّهم شاركونا، حىت أنهم مي  ثلنا لم فرحي
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 .ينتبهوا إىل مرور الوقت

زيارات قريبة من بعضها، .. صارت مىن تأيت لزيارتنا بي احلي واآلخر
 .-أيًضا-تبدو عليها السعادة والراحة، وعالقتها بأهل زوجها جيِّدة 

أال يوجد يشء ِف الطريق؟ : بعد شهر من الزواج بدأت أيم تسأهلا
 .ال، ما زال باكًرا: فتجيبها

ت ستة أشهر منذ زواجها، أصبحت زيارات مىن ويوسف وهكذا حىت مرَّ 
، صارا ا فشيئً تقل شيئً  يسأالنها، فتجيب بأن يوسف ا؛ فانتاب القلق واَليَّ

ا هذه الفرتة ثم انقطعت زيارات يوسف نلا تقريبًا، بعد أن اكنت . مشغول جدًّ
 .كثرية، حيث اكن يتسىل مع إخويت وأيب ويقول إنها من أمجل أوقاته

عالقيت بمىن عالقة مجيلة، فيه صديقيت وأخيت، بدأُت أخاف وأنا 
ا، أالحظ اختفاء ضحاكتها تدرجييًا، حىت حتول ْت إىل ابتسامات خفيفة جدًّ

رصت أشتاق إىل اجللوس معها، .. أغلبها جمامالت وهروًبا من أسئلة أيم
دها إيِّاي  .ماكملتها، نصاحئها، داعئها يل وتفقِّ

.. ِف أحد املساءات رنِّ جرس ابلاب، فإذا بمىن مع حقيبتها، ساد الصمت
 ...ال أحد يعلم ماذا يمكن أن يقول

أخذت مىن إىل الغرفة، خرجت أيم بعد فرتة استجمعت أيم قواها و
إن زواج ابنتك اذلي لم يبلغ السنة قد انتىه، : ليست بالقليلة تلخُب أيب قائلةً 
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وحاولُت دون جدوى ألعرف السبب، ولكن ابنتك ال تزيد ىلع أن تقول 
 !!بأنهم لم يتِّفقوا

أيم أشارت إيله باجللوس، وطلبت منه أن  مها، ولكنَّ نهض أيب يللكِّ 
 .ها تتلكميعطيها بعض الوقت، لعلِّ 

فلح ِف م مىن، ولم يُ يومان وال خُب وال سؤال من يوسف، اعد أيب يللكِّ  مرَّ 
مها وقالت هل.. أخذ يشء جديد منها تُْه أن يتفهِّ أيب، أنا أحبه، وهو كذلك، : ترجِّ

 .لطالقولكن يستحيل االستمرار، وقد اتفقنا ىلع ا

بدأ صُب أيب وأيم ينفد، ولكن ما أسكتَُهما هو تدهور حالة مىن الصحية 
 .انعدم الكمها تقريبًا، وقلِّ طعامها وباتلايل وزنها بشك ملحوظ وخميف.. جًدا

هنا أدرك اجلميع أن املسألة .. بعد أسبوع من جميئها، وصلت ورقة طالقها
 !حقيقة، وال تراُجع عنها

جلَس معه، فلم يزد ىلع ما قاتله مىن حرفًا واحًدا، استدىع أيب يوسَف و
 .حىت أنه لم يطلب رؤية مىن، وطلب اخلروج رسيًعا

اتصلت أيم بوالته، فعلمْت أنهم أيًضا متفاجئون وال يعلمون أكرث 
ا نعلم  .ممَّ

..  الطرقحاولُت مساعَدتها بشىتَّ .. ازدادت حالة مىن سوًءا يوًما بعد يوم
حاولُت ..  من حتبهم وُيبونها، ولكن دون جدوىدعوُت صديقاتها وك
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وإىل أماكن خمتلفة، وك مئة مرة أطلب منها .. إخراجها من املزنل عدة مرات
 .قد توافق مرة، وقد ال توافق أصاًل 

مرِّت سنة منذ افرتقا، كأنِّ مىن دخلت خالهلا ِف غيبوبة، توقفت فيها 
 .وباتلحايل من أيم عن المم نهائيًا، وطعامها بالاكد جيعلها تقف

لم أعد أَر دموع مىن، حىت بلغ يب األمر أن أسرتق السمع وحنن نائمتان 
حىت حركتها اكنت قليلة !!! فلم أسمع.. واألضواء مطفأة لعيل أسمعها تبيك

ا  .هذه ليست أخيت.. لم تعد مىن اليت نعرفها.. جدًّ

اكن إخويت  خالل األشهر األخرية اختفت أخبار يوسف تماًما، ال أعلم إن
 !يرونه أم ال؟ لم تكن سريته مرغوبة، ولكن الغريب أننا لم نكرهه

مرت األيام، وجاءت رفيف صديقة مىن اليت ال ننىس دورها ِف إرجاع 
 ...ها لم تنجح أيًضامىن إىل طبيعتها ولو قلياًل، ولكنِّ 

م إىل وظيفة ِف الرشكة اليت تعمل فيها، قد  طلبت رفيف من مىن أن تتقدِّ
والصدمة أن الرد اكن إجيابيًا من مىن، حيث قامت .. ا موظفي بأعمار شابِّةطلبو

لم يصدق أحد ردة .. اجلميع فرح وابتسم.. وأعطت رفيف سريتها اذلاتية بصمت
ينِّ ألول مرة أرى اعئليت تبتسم.. فعل مىن

َ
 !فهذا يعدُّ شيئًا إجيابيًا، حىت لَكأ

.. ا من الرشكة ملقابلة مىناكن موعدً .. بعد عرشة أيام رن هاتف املزنل
أخذها أيب ِف ايلوم اتلايل، وخالل املقابلة تم قبول توظيفها ِف الرشكة، وىلع 
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بقيَْت صامتة، هادئة، كأنها ِف غيبوبة، كنا ! الرغم من ذلك لم يتغري حاهلا قطِّ 
نشكِّ أنها ستستمر ِف وظيفتها طوياًل، ولكن مرت األيام ومىن مستمرة ِف 

ا اعتادت انلهوض مبكًرا، وأحيانًا تستيقظ قبل املنبه، وتقوم عملها، حىت أنه
 .بتجهزي الفطور بكل هدوء، وَّترج للحاق بباص الرشكة

جاءت رفيف لزيارتنا بعد طول انتظار منا نلعرف منها وْضع مىن خالل 
 .بدأت رفيف بالمم وبدا عليها اتلعجب، فأثارت فضونلا أكرث. العمل باتلفصيل

أحداث أول يوم عمل ملىن، وهو ايلوم األول جلميع املوظفي بدأت بْسد 
اجلدد كذلك، وصفت الرشكة وطبيعة املاكتب بأنها صالة كبرية فيها ماكتب 
صغرية تفصلها جدران زجاجية جتْمع املوظفي اجلدد، بلدء مرشوع جديد تم 

لم . .يوسف هو أحد هؤالء املوظفي أيًضا تعيينهم ألجله، واملفاجأة اكنت أنِّ 
تنتبه مىن إىل وجوده ِف ايلوم األول، ىلع العكس من رفيف، حيث اكن مكتبه 
ىلع ايلمي من مكتب مىن بثالثة ماكتب، ولكن جانب مىن األيمن يكون 
مقابل مكتب يوسف، لم يرتفع رأس مىن عن األوراق ىلع املكتب منذ ايلوم 

 .قت الواموهكذا إىل نهاية و.. األول وكأنها وجدت شيئًا تهرب إيله

.. ا أثار انتباه أغلب املوظفيا يوسف فلم يزح عينيه عن مىن أبًدا، ممِّ أمِّ 
ق  أنها استطاعت  -كما حنن-األمر اذلي زاد من توتِّر رفيف، فيه لم تصدِّ

 .ا يه فيهأخرًيا أن َُّترج صديقتها قلياًل ممِّ 

ع أسبوع ولم نلحظ أي تغريِّ ِف وض مرَّ .. دخلت العائلة ِف توتر جمدًدا
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عد تَرنا، ترجع من العمل، تأكل حىت أنها لم تِّ .. ىلع العكس، فقد ازداد.. مىن
قلياًل، وتستحم، ثم َّتدل إىل انلوم، بعدها تصحو باكًرا للعمل، ويف نهاية 

 .األسبوع تكون قد جلبْت معها أوراق العمل إىل ابليت

ىلع  مىن خالل ك األسبوع لم تنتبه إىل وجود يوسف، علمنا من رفيف أنِّ 
ب، مستغرًبا من وْضعها، وكأنها الرغم من أنِّ  ه لم يتوقف من انلظر إيلها بتعجِّ

 .. ليست يه

طلب املدير من يوسف إكمال عمله وإدماج األوراق اليت  صادَف أنْ 
ألىق .. أن يذهب إيلها عنده مع األوراق اليت أكملتها مىن من املرشوع، فاضطرَّ 

هو من صوته وتأخرت برفع رأسها،  عليها السالم بصوت مرجتف، علمت أنه
طلب منها األوراق . لتفضَّ : بعد حلظات رفعته بارتباك، وردت السالم، وقالت

 .بارتباك هو اآلَخر

لم تنظر مىن باجتاه : مض ىلع وظيفتها مخسة أشهر، تقول فيها رفيف
يوسف أبًدا، حىت ظننتها نسيت وجوده ِف املاكن نفسه، وملا نفد صُبي سأتلها 

 .أعلم: أال تعلمي أنه موجود؟ فأجابت: عنه

 !لم تفعل      ..ظننا أنها سوف ترتك العمل

 !لم تتغري       ..قلنا ستتغريِّ 

 !لم ُيدث        ..سيحدث يشء بينهما
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ة مرات، ولكنه  أخُبتنا رفيف بأنَّ  يوسف حاول اتللكِّم مع مىن عدِّ
وكثري من املرات حاوَل أن يوقفها ِف نهاية العمل .. يرتاجع عندما يراها هكذا

 !!بقبل ركوبها ابلاص، ولكنها ترفض وتتهرَّ 

 ، بمرور األيام صارت نظرات مىن إيلنا ِف ابليت خمتلفة، وخباصة إىل أيمِّ
م كثرًيا، أما نظراتها إىل أيم فكأنها تتلكَّ .. متتأمل اجلميع بنظرات المعة، تتلكَّ 

صار اجلميع يبتسم هلا حي تنُظر .. تعتذر منها مليا سبِّبته هلا من ألم وحزن وتوتِّر
 ..أيمِّ تقوم حلَضنها وتقبيلها.. إيله

الحظنا بعد فرتة سوء حالة مىن الصحية، وَّتبِّطها ِف املزنل، وتعرِّضها 
أمسكتها أكرث من مرة يك ال تقع، وأخُبُت  نلوبات دوار شديدة، حىت أين

واَليِّ بذلك، حاولوا أخذها إىل الطبيب ولم توافق، حىت أغيم عليها ونقلناها 
 ...بعد الفحوصات واتلخطيط، حرض الطبيب إلبالغنا حباتلها.. إىل املستشف

ا، وحتتاج إىل العناية، وكتب هلا أدوية، وتمَّ   أخَُبنا بأنِّ قلبها متعب جدًّ
 .خراجها من املستشفإ

.. لم يصُب يوسف يومي حىت سأل رفيف عنها.. تغيِّبَْت عن العمل بإجازة
 .مىن ِف إجازة لظروف خاصة فأخُبته أنَّ 

م  سمعنا بعض اإلشااعت أن يوسف لم يستطع االبتعاد عنها، وينوي اتلقدِّ
باب  هلا جمدًدا، ولكنه خائف من ردة فعلها، وقد شاهده ابلعض وهو يتبعها إىل
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 .املزنل أحيانًا، باإلضافة إىل نظراته اليت علم بها مجيع من ِف العمل

انتهت إجازة مىن بعد عرشة أيام، واعدت إىل العمل، وىلع الرغم من أنها 
الرتحيب بها  لم تكن تكلِّم أحًدا، إال أن اجلميع ُيبها هلدوئها وأخالقها، فتمَّ 

 .نزاهتها ِف العملبأمجل وجه، ومديرها اذلي ُيرتمها جلهودها و

 ...تذهب إىل العمل.. ز الفطورجتهِّ .. تستيقظ باكًرا: اعدت إىل روتينها

ِف إحدى الليايل، قبل نومها، جاءت وقبِّلت أيم من رأسها وعينيها 
: وخديها ويديها، وسقطت دموعها بعد سنة من جفاف عينيها، ونطقت

 ماذا أساحمكي يا نور ىلع: فقط، قامت أيم باحتضانها، وقالت هلا" ساحميين أيم"
 ..احلمد هلل ىلع سالمتكي .. عيوين

قامت بعدها مىن تبحث عن أيب فلم جتده، إذ لم يعْد بعد، ونظرت إيلنا 
، وخدلْت إىل انلوم  .مجيًعا حببِّ

ز،  ِف صباح ايلوم اتلايل، عندما استيقظنا، تفاجأنا أن الفطور غري جمهَّ
 !!!خبالف ما عوِّدتنا أن تفعل

دها فوجدتها نائمةذهبُت ألت  !!فقِّ

 !أيُعَقل أنها لم تذهب إىل العمل؟

 !حىت أنها تستيقظ قبل املنبه أحيانًا
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طلبت منِّا أيم أن نرتكها ترتاح وأالِّ نزعجها لعلها متَعبة، والقلق واضح 
 .ىلع أيم تماًما

بدأُت أقلق أكرث، وأيم يزداد توتِّرها، ! ت ساعة وما زالت مىن نائمةمرَّ 
 .. أن أوقظهاحىت طلبت مين

 ..استيقظي.. مىن حبيبيت.. ذهبُت مْسعة وأنا أنادي باسمها

رصُت أمسح ىلع رأسها .. ها لم جتبينناديت باسمها ثالث مرات ولكنَّ 
 .. تتأخرين فيها عن العمل ةٍ هذه أول مرَّ : وأقول هلا

يدها تلقوم، ولكن دون  بدأت أهزُّ .. أنُظر إيلها تبدو اكملالك، كطفل نائم
.. جاءت أيم تركض.. وناديت أيم بصوت مرتفع.. فت كثرًياخي .. ة فعل واحدةردَّ 

 !! ال جُتيب: ماذا هناك؟ ما بها مىن؟؟ قلت: تصيح

تمسح ىلع .. بدأت أيم، ووجهها شاحب، بمدِّ يدها تتلمِّس مىن برفق
 ! ما بكي يا صغرييت؟.. قويم يا حبيبيت.. مىن يا ماما: وتصيح باسمها.. رأسها

 .. ملسْت خدها ثم يديها، انهارت أيم باكيةً  وعندما

 .. اتصَل أيب باإلسعاف فوًرا

 !!عند وصول املسعفي أخُبونا بأنها اغدرت احلياة منذ أكرث من ساعتي

تَسلََّط يلَعَّ االختناق، لم أعد أرصخ أو أحترك حنو .. انهار ابليت ِف حلظة



 

417 

ضع يده ىلع قلبه وهو إىل أيم اليت فقدت الويع وسقطت أرًضا، أو أيب اذلي و
 !!!جانب مىن

لم يعلم أحد سبب .. لم يعلم أحد سبب طالقها.. ذهبْت بصمٍت وببطءٍ 
 !!صمتها، وعدم اخلروج منه حىت عندما ظهر يوسف جمدًدا

ما الغيبوبة اليت دخلتي فيها يا مىن وأخرجتي اجلميع من حياتكي 
 !حىت يوسف؟

َقْت بانلبأ من أيخرنِّ اهلاتف، وإذا برفيف تستفقد مىن،   .فُصعي

مرِّت أشهر ىلع وفاتها، ولكنها لم َتُمت بالنسبة نلا، ما زلُت أراها ك يللة 
نرى أيم تتلكم دائًما، وحي .. ك شيئًا من أغراضهاتنام ىلع رسيرها، لم حُنرِّ 

تقول .. طوال ايلوم معها.. نسأهلا مع من تتلكمي؟ جتيب بأن مىن ال تفارقها
 !وتدمع عيناها ِف الوقت نفسه ذلك ويه تبتسم

ري  .أصيب أيب بعد وفاتها بالسكِّ

أخُبتنا رفيف، بعد ذلك، أن يوسف ِف ايلوم اذلي توفيت فيه مىن، اكن 
 ..قد عزم هو وأهله احلضور خلطبتها من جديد

 ، عندما علم يوسف بوفاتها دخل بنوبة ساكت، اكليت حدثت ملىن وأشدِّ
 !حىت أنه لم يبكي قط
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ج من بعيد، والصدمة أوضح ما يبدو يقول أيب و إخويت أن يوسف اكن يتفرِّ
ج اكخلائف من أن يقرتب .. يتفرج من بعيد عند تغسيلها.. عليه، واكن يتفرِّ

 ..حىت أشفق عليه اجلميع.. وطوال أيام العزاء.. عند دفنها.. عند الصالة عليها

ء وهو سمعنا بعد فرتة من حارس املقُبة، أن يوسف يزورها ك يوم أربعا
ويضع اخلاتم ىلع .. يوم وفاتها وايلوم اذلي عزم فيه ىلع خطبتها من جديد

قُبها ويبىق صامًتا، وال يبيك أبًدا، وأحيانًا ينىس نفسه وينام إىل جانب القُب 
 .حىت يوقظه احلارس ويوصله إىل خارج املقُبة

 ..خْس يوسف وظيفته بعد ذلك بسبب ما آل إيله حاهل

تماًما، وخباصة بعدما اغدرنا املزنل واملنطقة  انقطعت أخبار يوسف
حيث ازداد حديثها مع نفسها بأنها .. بأكملها، لسوء وضع أيم يوًما بعد يوم

 .ترى مىن وتسمع صوتها ِف ابليت مله

تزور أيم قُب مىن بي فرتات متباعدة، وأخَُبها احلارس أن يوسف ما زال 
 .بابلاكء، وهو يرصخ باسمهايأيت إىل املقُبة، وسمعه أخرًيا قد انفجر 

تها  ة، لن ننىس خفِّ بق وضعها وصمتها وطالقها ووفاتها ألغاًزا حمريِّ
 .وابتسامتها أبًدا، وما زلُت أحتفُظ ببعض أغراضها وكتاباتها وعطرها

 .رمحكي اهلل ...لن أنساكي يا أخيت وصديقيت وحبيبيت
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 هرُِّب اعمًدا أت دُيَك ن ممي  كمْ 
 عـُر وهو خباطرييهـفو إيلَك الشيِّ 

 جلالل قَْدرك ِف احلروف مهابةٌ 
 يب تعجُّ ويزيد بي املادحيَ 

 ىواهلوَ  بي نا بي اتلهيُّ أنَّ كف
 فـإنِّ مدُيَكم ادي ُعذرً سييِّ  يا

 ك قد عال بقلوبنابَّ لكنِّ حُ 
ب الوَ ربَّ ول ـةٍ رى مي ما َعجي  ن أمِّ

 ملـياٍر ونصٍف حبُّـكمبقلوب 
 ةً رمح ارًّ َت ُط للعاملَي بُعثْ 

 دىقد ال تيع الصحراُء ما نفُع انلَّ 
ّـِما اغرتِّ الفضا   ومن الرحابة ي رب

 ان نور َهْديـَك تستـنرُي عـقونُل مي 

ُب    وأنا الـذي بهـواَك قليب ُمعـشي
 ـُب إذا استنطقتُه يتـهيَّ  لكنْ 

هـا تتـعَ فوكأنها من ن  ـُب ـجَّ سي
ا بمدحَك ال نملُّ و  نـتـعـُب أنّـِ

َة أغ دِّ ويلـَس اكحلبل شُ   !لَُب ثمِّ
كـم حمــدودُب   قََزٌم أمـاَم سـمـوِّ
 حىتِّ اشمخرِّ واغَر منه الكوكُب 
 !َمـغـلـوبٍة إسالُمهـا ال ُيْغلَُب 

 ُب لِّ تتـقـلِّب النيـا وال يتق
ـي   َب األنـاُم بذاك أم لم يرغـبوارَغ

ُرُه ثـراها الُمجـدُب  جهاًل   وُينكي
ـَك رغـم ذلـك أرحُب ل  ـكـنِّ قـلـب

 وَيريُن فـيها من سـواَك الغـيهـُب 

 : شعر
 اعمر الرقيبة
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رَت باتلَّ   الورى ـوحيد أفـئـدةَ حرِّ
 بالصُب والعـزم ابتنيَت حضارةً 
ه خَت ِف اإلنساني قيمَة نـفسي  رسِّ
 ساويَت بي انلاس حىتِّ لم َيُعدْ 

ْداًع بل رسـواًل خاتم ـي  امً ا كنَت بـ
 اهلل اليت فيهـا ابـتـىل ـنِّةُ سُ  يهَ 

 موىس وعيىس والعزيُر ويوسٌف 
 هممجـيعي  ال فـرَق بي األنـبـياءي 

 وُمهُ رُّ احلـقـوُد وقالـغي  فـلـيعـلـمي 
هي سْ رَ زئوَن بي ستهامل ويلحـذري   ـمي

ّـِـةٌ سـبـوا بأنِّ ح  صـنيعـهـم حري
ـً  ف  اإْن اكن ُكـلٌّ ِف هـواُه مـجـدِّ

 در الىجيا سـيِّـد اثلقلي يا ب
ْت ولكْن دونهاف  رَياعيت جفِّ

 هاطوُر أخطُّ ذي السِّ مـا هَ وكـأنَّ 
 كرثت ذنويب ليس يل يا سـيِّـدي
فيُع الُمرتىَج ُع والشِّ  أنـَت الُمَشفَّ

 

 تتـذبذُب  ـركي آلـهـٍة بـهي مـن شي 
ّـِْت يَعـرُب وحب  ـمـلهـا لـلـناس هب
ـُسـلُب ما   !أهوَن اإلنسـاَن لو يَه ت

 يُـحَسُب  نلفٍس فضٌل سوى اتلقوى 
ٌق ومكـذِّ   ُب والـنـاُس فـيـَك مصدِّ

ِّ يهـا عُ وا وفكَّ اذلين َخلَ   بواذي
 لٌّ عـابـٌد ُمـتَــؤوُِّب ـكُ  هللي 
 ـُب ألسـننا ثنــاٌء طـيِّ ب مْ وهل

ا بـنَ    نـتــأدُِّب ـهـج املصطَف أنّـِ
 غـَضُب يهم يَ ن بطش جبِّاٍر علَ مي 
َس الـشـقُّ بما يظتَ  ُب ـعي  نُّ وَُيسي

 !فكيَف تُرى سينجو املركُب؟ هاًل جَ 
 ؟ْن ُيْطـنيُب مِّ ُت مـفإينِّ لس اعذرً 

ُْب ثَ  ُب قليب حبي  ـنـائـكْم مرتطِّ
ِّ ـنياط قبي    أكتـُب لـيب ال بـكيفي

واكم ِف الشفاعة َمْهَرُب   منها سي
ماَح الُمذنيُب بِّكم يوحبُ   رجو السِّ
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 خرَي إينْسي  اماٍس قدومً اتْل ِف 
 فرتاهم ىلع العوايل قَياًما
 ُحجبْت شمُسُهم فَردَّ عليهم
لٌّ   ِف اشتياٍق حىتَّ إذا َطلَّ ظي

 يهوى قدوَم بعيٍد  من حمبإ 
 حتسُب العُي أنُهم قد تُوفُّوا 

 ُم ارتيابَُك حىتَّ يَغتيَل فيه
َحابي طوياًل    ُحلٌُم راَق للصِّ

 ـ األفْ وإذا طارٌف يلوُح ىلع
ى أغثنَا  بَا الَقاسمي الُمفدَّ

َ
 يَا أ

نَا إيلَك فإنَّا  نَا، ُضمَّ  ُضمَّ
  امن انلعيمي فريدً  ااكَن يومً 

صبََح منُه 
َ
 يَا َرىَع اهلُل َما أ

نْسي خ اراَم صحٌب تشوفً  
ُ
 ري أ

 فَجَر َشمسي  اقَد أداموا تَشوقً 
 نورََها كُّ ثاقبي الرأيي َنْطسي 
 حلبيٍب تهفو إيلهي كُّ نفسي 

 ، مَدنٍَّف قيَد حبسي وشغوٍف 
 بَمسِّ  من شغاٍف يُصيُب َصبًّا

اهـقـتت  سِّ ـجَ ـداَك بي ـم يرَّ
 وْهو ِف َعتمةي اخلَيَالي الُمنيَسِّ 

 ، وقبسي ا ىلع اغرتاٍف قي حلوحً ـ
َما ليَس يُنيس  بَعَطاٍء مَن السَّ

 بَماٍل َونَفسي  اقد عزمنَا فيدً 
 إْذ يدواي اللَِّقاُء أسقاَم بؤسي 
 وََسىق نـــورَُه احلَيَا ما يُميسِّ 

 : عرشي 
 لييلِّ ان اخلَ د غسَّ حممَّ . د
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 قريٌة ال تُراُم ِف األرضي َصاَرْت 
مَسْت 

َ
َة ابلالدي َوأ صبََحْت درَّ

َ
 أ

  مَن اخليالي مَجياًل  ااَكَن حلْمً 
  وُر نبُضها فيَض صبٍح فإذا انل

 بلَغ انلجَم نورَُها، وتباىه 
فيَف ِف مْسحي انلُّـ  ــفكأنَّ الرَّ

  اَكَسنَا الُبقي إْن مَن الضوءي حَلًْظ 
يَاري ويَضاءٌ    ومغاٍن ىلع الِّ

 َواري ـيئُة واجلَ ـضـَريَّا مُ ـفاثلُّ 
مي عيٍد  حُب ِف مراسي  َطلََع الصُّ
  ذي ديَاٌر تروُق ُسكىَن َكُخدْلٍ 

 يَتََسىلَّ  ليَس تارخُيُهم ملن
  اَكَن َدرًسا مَن احلََضاَرًة؛ َرمًزا
ي نَبيًّ  بو بَكٍر الُمفدِّ

َ
  اذا أ

 ىَق َشاخمَاٍت مَن اتلُّ  يَا رصوًحا
 اخوبَي أوٍس وخرزٍج إْذ تآ

دٌ )حَي َواىَف   َداَر َصحٍب ( حمَمَّ
 طلع ابلدُر علينا من ثنيات الوداع 

 

ُك األرَض أن تيميَد، وتُريس  تُمسي
نْ ــــِف ق

ُ
 سي ـدوٍم ألمحَد َداَر أ

 فََصَحا القلُب من طيوٍف َوَهجسي 
 وإذا يرثٌب بها نوُر شمسي 
، وقدسي   بَي بغداَد ِف العَراقي

مقسي ـــ زاُت الِّ  ـوري تالٌل ُمطرَّ
 لََمَحتُْه العيوُن من ذرِّ قَبْسي 
 لم جتْد للَعيشِّ مكروَر َطمسي 

نْ ـهي أقمـْيَ فيـبَاهَ ـَيتَ 
ُ
 سي ـاَر أ

 ِف ابتهاٍج كموكٍب يوَم عرسي 
 كعنقودي غرسي  وََجىَنً َدانيًا

يَّ  اَكَن َدرًسا
َ
 !!!َدرسي بهجَرٍة؛ أ
ىَل 

ُ
 ؛ َما يؤيسِّ تَضحيَاٍت مَن األ

سِّ 
ُ
ثَمَرْت َخرَي أ

َ
 ذا نَواٌة قَد أ

َحابًا  إْذ نَارصوا َخرَي إينسي  يَا صي
 َمْع قَادٍم مْن يرَثٍب؛ َداري ُعْرسي 

 :َذاَت َجْرسي  ابَاَت ُكٌّ ُمردِّدً 
 وجب الشكر علينا ما داع هلل داع

 

 


