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  .ـ إىل أيب وأمي العزيزيـن؛ صـاحيب الفضـل فيمـا وصلـت إليـه
حتملـت الصعـاب يف سبيـل ـ إىل زوجـيت الفاضلـة الوفيـة؛ الـيت 

  .حتقيـق مـا أمتنـاه يف احليـاة
ـ إىل بنـايت وأبنـائي؛ فلـذات كبـدي، والزهـرات الـيت استنشـق 

  .عبريهـا وأعيـش مـن أجلهـا
  بوزياين الدراجي                                   
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عبـد كتـاب العالمـة  ـت الطبعـة األوىل مـنلقي

ـ واحلمـد اللـه ـ إقبـاالً محيـداً؛  الرمحـن األخضـري
وكنـت أمتـىن . فنفـدت أعـداد الطبعـة بعـد مـدة قصيـرة

إصـدار طبعتـه الثانيـة، وأنتظـر الفرصـة الـيت تسمـح ـا 
  . إمكانـايت إلصـدار ذلـك العمـل اهلـام

متنيتـه؛ وذلـك ولـم يطـل الوقـت؛ حـىت حتقـق مـا 
 Bled(عندمـا اتصـل يب صاحـب مؤسسـة بـالد للنشـر 

Edition  ( طالبـاً نشـره بواسطـة مؤسستـه، وبدعـم مـن وزارة
  .الثقافـة اجلزائريـة

وعـلى هـذا؛ سعيـت جـاداً ملراجعـة الكتـاب، 
إضافـة مـع احلـرص عـلى  مبـا أمكنـين؛ وتنقيحـه

ـم تتضمنهـا الطبعـة األوىل؛ معلومـات ومـواد وأعمـال ل
  : مثـل

  .ـ كتـاب السـراج يف علـم الفلـك
  .ـ واملنظومـة املسمـاة أزهـار املطالـب يف اإلسطـرالب

  .ـ والقصيـدة الالميـة يف التصـوف واإلرشـاد الديـين
  .ـ والقصيـدة الالميـة يف النـيب خالـد بـن سنـان
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وـذه املناسبـة أقـدم شكـري وامتنـاين إىل حفيـد 
عـلي ؛ األستـاذ عبـد الرمحـن األخضـريالعالمـة 

؛ عـلى مـا قدمـه إيل األخضـري بـن عبـاس البنطيـوسي
؛ الـيت األخضـريمـن عـون؛ بتمكيـين مـن بعـض أعمـال 

سعـد كمـا أشكـر األستـاذ . لـم تنشـر يف الطبعـة األوىل
الـذي زودين بنسخـة مـن خمطـوط السعـود خشـاب؛ 
؛ قدسيـة األخضـريالـذي شـرح فيـه  احلسيـن الورثـالين؛

بالزاويـة مسجلـة عـلى قـرص مضغـوط؛ وأصلهـا حمفـوظ 
 .العثمانيـة بطولقـة

ومجلـة القـول؛ أرجـو مـن اللـه أن يوفقـين ويعينـين؛ 
. صـورة وأفضـل حمتـوىكي أقـدم هـذا العمـل يف أحسـن 

  .واللـه ويل التوفيـق
  بوزياين الدراجي                              
  م2009فرباير  15اجلزائر                          
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 عبـد الرمحـنراودتـين فكـرة الكتابـة عـن العالمـة 
منـذ فتـرة؛ إىل أن سنحـت هـذه الفرصـة  األخضـري

. احملفـزة؛ فشرعـت ـ عندئـذ ـ فيمـا نويتـه مـن قبـل
والـذي أغـراين ـ يف احلقيقـة ـ عـلى الكتابـة عـن هـذا 
الرجـل العظيـم هـو متيـزه عـن غيـره مـن العلمـاء يف 
عصـره؛ إذ لـم يكتـف بالنهـج التقليـدي لعلمـاء ذلـك 

ـل سلـك ـج أسالفـه مـن علمـاء العصـور العصـر؛ ب
. السابقـة؛ املعتنيـن بالعلـوم العقليـة إىل جانـب النقليـة منهـا

علـم اهليئـة، لذلـك جنـده قـد صنـف أعمـاالً يف 
 إىل جانـب أعمـال واإلسطـرالب، واحلسـاب، واملنطـق؛

  .وغيـره دينيـة كالقدسيـة والرائيـة
ـزه؛ هـو اهتمامـه بنشـر العلـم غيـر أن أهـم مـا ميي

عـن طريـق التدريـس؛ حيـث اهتـم ـ بالدرجـة األوىل ـ 
بالتربيـة والتعليـم، ثـم امـك يف كتابـة املـواد العلميـة 

؛ الـذي كتـب فيـه علـم النحـو: املطلوبـة للتدريـس؛ مثـل
منظومـة تشبـه األجروميـة ولكنهـا شعـراً؛ وقـد مساهـا 

احلسـاب ؛ وألـف ـ أيضـاً ـ منظومـة يف "البهيـة الـدرة"
مـن أجـل تالميـذه؛ كمـا أجنـز مـن أجلهـم  والفرائـض
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؛ اجلوهـر املكنـون يف البالغـةـ كذلـك ـ منظومـة 
  . باإلضافـة إىل أعمـال أخـرى سيـأيت الكـالم عنهـا الحقـاً

وضـع نفسـه يف خدمـة التربيـة  األخضـريأن  ؛املهـم
تعليـم؛ يف وقـت كانـت الدولـة ال تعـطي اهتمامـاً وال

 األخضـريوإىل جانـب التعليـم؛ كـان . للتعليـم وأصحابـه
ينشغـل بالعبـادة والوعـظ وذيـب األخـالق؛ حيـث 
أصبـح مقامـه مركـزاً للدعـوة وبعـث حركـة التصـوف 

فكـان ـ رمحـه اللـه ـ خيلـوا إىل . زيـه والطاهـرـالن
ه يف أوقـات معينـة؛ حيـث يلتـزم بالذكـر والعبـادة، نفسـ

كمـا كـان خيصـص بعـض الوقـت للتأليـف يف علـوم 
متـن العبـادات يف الفقـه، : الديـن والتصـوف؛ مثـل

والقدسيـة يف التصـوف والوعـظ، والفريـدة الغـراء يف 
  . وغيـره التوحيـد،

ـة فقـد وملـا كنـت أملـك بعـض أعمـال هـذا العالم
سعيـت للحصـول عـلى مـا أفتقـده منهـا؛ وعـلى هـذا 
فقـد وجـدت عونـاً كبيـراً مـن قبـل بعـض األصدقـاء 
واألبنـاء؛ حيـث مـدين صديـقي العزيـز، الشاعـر الكبيـر 

، كمـا القدسيـة املنظومـةبنسخـة مـن  أبـو القاسـم مخـار
بنسخـة مـن  العلـويحممـد يزيـد زودين األستـاذ الفاضـل 

؛ يف الوعـظ ويف مـدح رسـول اللـه صـلى الرائيـة القصيـدة
اللـه عليـه وسلـم؛ وقـد تفضـل بإعطائـه إياهـا زميلـه 
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؛ الـذي جلبهـا ـ بـدوره سعـد السعـود خشـاباألستـاذ 
؛ لـذا أجـد نفـسي مدانـاً هلـم غردايـةـ مـن مدينـة 

سعـين ـ هنـا ـ إالّ تقديـم الشكـر مجيعـاَ ـذه املنـة؛ وال ي
  .اجلزيـل هلـم

دبابـش كمـا أقـدم شكـري وامتنـاين البنـيت الفاضلـة 
عـلى عوـا ومحاسهـا ملـا أقـوم بـه؛ حـىت أـا  اعتـدال

بذلـت جهدهـا لـكي حتضـر يل نسخـة ـ طبـق األصـل ـ 
؛ الـذي أجنـزه منظومـة األخضـري للقدسيـةمـن شـرح 

مـن  احلسيـن بـن أمحـد زروق بـن مصبـاحيـخ الش
؛ فشكـراً هلـا والبـن الزاويـة العثمانيـة بطولقـةمكتبـة 

 عـلىسعـد بـن عبـد القـادر عثمـاين شيـخ الزاويـة 
  . مساعدمـا

أمـا املنهـج املتبـع يف أعـداد هـذه الدراسـة فيمكـن 
  : إمجالـه يف

بعبـد الرمحـن ـ ختصيـص القسـم األول للتعريـف 
ومزايـاه خـالل العصـر الـذي عـاش فيـه، ثـم  األخضـري

التطـرق للمكانـة العلميـة الـيت حيتلهـا بيـن علمـاء ذلـك 
  .العصـر املتـردي

ـ ختصيـص القسـم الثـاين لدراسـة خمتـارات ممـا تيسـر 
؛ وذلـك لتمكيـن القـارئ مـن األخضـريمـن مؤلفـات 

. عـلى مـا أنتجـه هـذا العالمـةـ ح بوضـو ـ اإلطـالع
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 عـلي علمـا بـأن ضيـق اـال وحمدوديـة الزمـان فرضـا
  .هـذا األمـر

ـ ختصيـص القسـم الثالـث لعـرض أعمـال كاملـة مـن 
وهـذا مـا . ؛ دون تدخـل أو تعليـقاألخضـريمؤلفـات 

توفـر لدينـا حـىت اآلن؛ عـلى أن نلتـزم بإضافـة مـا 
  .ر مـن أعمـال أخـرى يف املستقبـل إن شـاء اللـهسيتوفـ

ويستحسـن اإلفـادة ـ هنـا ـ بـأن القسـم الثـاين 
مـن الدراسـة تطلـب مـين التدخـل بالتعليـق والشـرح؛ 
حبيـث تـم الشـرح يف سيـاق النـص الرئيـسي وبأسلـوب 
خمتصـر؛ بينمـا كتبـت التعاليـق املقتضبـة واإلحـاالت يف 

كمـا أُلْفـت نظـر القـارئ الكريـم إىل . ـش السفليـةاهلوام
بعـض التدخـالت الـيت كنـت أقـوم ـا ضمـن النصـوص 
أو االقتباسـات؛ حيـث وضعـت تلـك التدخـالت بيـن 

  : [...] . قوسيـن مربعيـن مثـل
  ويف هـذا كفايـة؛ وعـلى اللـه التوفيـق

  بوزيـاين الدراجي                                        
  .   2005/ 24/06اجلزائـر يف                                 
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1 
  

هـو الشيـخ العالمـة، اإلمـام، الصـويف، الزاهـد، 
الـورع، التـقي، املستقيـم، األستـاذ، املعلـم، املصلـح، 
اتهـد، احملقـق، املدقـق، الباحـث يف شـىت الفنـون والعلـوم، 

سيـدي أبـو زيـد عبـد الرمحـن بـن الناكـر للـذَّات؛ 
هـذا  2.األخضـريحممـد الصغيـر بـن حممـد بـن عامـر 
ألن آراء النـاس . مـا ثبـت حـىت اآلن خبصـوص نسبـه

  . اختلفـت ـ بعـد ذلـك ـ يف تسلسـل أمسـاء أسالفـه
ينسـب نفسـه إىل  عبـد الرمحـن األخضـريوإذا كـان 

العبـاس بـن مـرداس بـن أيب عامـر الصحـايب اجلليـل 
                                                

دائـرة : أهـم المراجـع الـتي تتضمـن ترجمـة لعبـد الرحمـن األخضـري هي 1
ورحلـة الحسيـن بـن محمـد . حـرف األلـف.  1: المعـارف اإلسالميـة، مج

  5: ، ص ص"نزهـة األنظـار في فضـل علـم التاريـخ واألخبـار"الورتـالني المسمـاة 
تاريـخ الجزائـر "و. حـرف العيـن، 4: للزركـلي، ج" األعـالم"و. 88ـ  87.  6ـ 

معجـم "و. 81ـ  79: ، ص ص3: للشـخ عبـد الرحمـن الجيـاللي، ج" العـام
" معجـم أعـالم الجزائـر"، حـرف األلـف، و1: ، مج"المطبوعـات العربيـة والمعربـة
للدكتـور سعـد اللـه " تاريـخ الجزائـر الثقـافي"و. لعـادل نويهـض، حـرف األلـف

... العقـد الجوهـري في التعريـف "اعتمـد ـ بـدوره ـ عـلى مخطـوط الـذي 
لألحمـد بـن داود؛ كمـا استعـان أيضـاً بالترجمـة الـتي قـام بهـا " األخضـري
 . للناصـري" الرحلـة الكبـرى"ثـم ". للسلـم المرونـق"لوسيـاني 

 :للمعهـود؛ وهيورد اسمـه في دائـرة المعـارف اإلسالميـة بطريقـة مخالفـة  2
الصـدر بـن عبـد الرحمـن بـن أميـر بـن الـوالي الصالـح السيـد : األخضـري((

مؤلـف عـربي ال نعـرف عـن حياتـه : الصغيـر بـن محمـد البنتيـوسي المالـكي
في " الجوهـر المكنـون في صـدق الثالثـة فنـون) "1: (شيئـاً، لـه منظومتـان ذائعتـان

 .514: ، ص1: ج)). في المنطـق" السلـم المرونـق") 2... (البالغـة
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املقابـل ؛ فقـد شكـك بعضهـم يف هـذا النسـب؛ وبالسلـمي
؛ زاعميـن ـ يف خضـر بـن عامـر بـن ريـاحينسبونـه إىل 

الوقـت نفسـه ـ بأنـه ينتسـب إىل بطـن مـن بطـون 
خضـر وبذلـك فهـم خيلطـون بيـن سلسلـة  1؛الـدواودة

 الـدواودة، والسلسلـة الـيت تشمـل بـن عامـر بـن ريـاحا
ـاء غيـر أن أبن. داود بـن مـرداس بـن ريـاحأبنـاء 

السلسلـة األوىل والسلسلـة الثانيـة ال ينتمـون ـ بالطبـع ـ إىل 
بعضهـم بشكـل مباشـر؛ حـىت وإن كانـوا أبنـاء عـم؛ 

ريـاح بـن أيب ربيعـة بـن نهيـك جيمعهـم نسـب جدهـم 
   2.ابـن هـالل

نفسـه ضمـن سلسلـة  األخضـريويف املقابـل؛ يضـع 
ـل؛ وتلـك السلسلـة متتـد يف أخـرى؛ ال عالقـة هلـا مبـا قي

. بـين هـالل؛ املختلفـة تسلسليـاً عـن بـين سليـمقبيلـة 
وعـلى هـذا؛ ال يوجـد مـا يستـدعي نكـران انتسـاب 

؛ خاصـة وأن العبـاس بـن مـرداسللصحـايب  األخضـري
الذيـن أنكـروا هـذا النسـب لـم يقدمـوا تعليـالً واضحـاً 

عبـد الرمحـن ال صحـة نسـب لـذا فاحتمـ. ومفيـداً
ليـس بعيـداً؛ خاصـة وأن للبعـاس بـن مـرداس  األخضـري

؛ وقـد كـان بـين سليـمهـذا الصحـايب ينتـمي لقبيلـة 
                                                

  .79: ، ص3: تاريـخ الجزائـر العـام، ج 1
ـ  212: القبائـل العربيـة في المغـرب، ص ص. 80ـ  69: ، ص ص6: العبـر، مج 2

215 .353.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


12 
 

إىل رسـول اللـه  بـين سليـم ـبيـن الوافديـن ـ مـن 
كمـا تقـول املصـادر أنـه  1.صـلى اللـه عليـه وسلـم

حيـث تتواجـد أحيـاء  2؛رةالبصـبـقي يف الباديـة قـرب 
إذن؛ فمـا املانـع أن ينتقـل بعـض أحفـاد . بـين سليـممـن 

إىل بـالد  بـين سليـممـع مجـوع  العبـاس بـن مـرداس
  ؟..املغـرب

 األخضـريهـذا مـا ميكـن قولـه خبصـوص نسـب 
مـن جهـة أبيـه؛ أمـا نسبـه مـن جهـة أمـه؛ فـال توجـد 
معطيـات تستحـق التوسـع والشـرح؛ سـوى أن أمـه امسهـا 

؛ تلـك القريـة احملفوفـة تفلفـال بغسيـرة، وهي مـن حـدة
؛ الـوادي األبيـضبالنخيـل واألشجـار، واملمتـدة بامتـداد 

 األوراسإىل سفـوح جبـل مبياهـه العذبـة الرقراقـة، واملتكئـة 
؛ عـن الشيـخ اجليـاليلوخبـر أمـه نقلـه الشيـخ . األشـم

  .عبـد ايـد بـن حبـة
  

  :ـ مولـد األخضـري
؛ تضاربـت األخضـريوكمـا اختلـف النـاس يف نسـب 

فبينمـا . أقواهلـم أيضـاً حـول تاريـخي ميـالده ووفاتـه
م، 1504/هـ 910يـرى بعضهـم أنـه ولـد يف سنـة 

                                                
 .307: ، ص1: أنظـر الطبقـات الكبـرى البـن سعـد، ج 1
واالستيعـاب في معرفـة األصحـاب، . 272: ص، 2: اإلصابـة في تمييـز الصحابـة، ج 2

  .101: ، ص3: في هامـش اإلصابـة، ج
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م؛ يقـول آخـرون أنـه ولـد 1546/هـ953وتـويف يف سنـة 
. م1546/هـ983م وتـويف يف عـام 1512/هـ818يف عـام 

ومـن جهـة أخـرى يزعـم بعـض الباحثيـن أنـه ولـد يف 
إمـا يف عـام : م وتـويف1514/هـ920عـام 

ويبـدو أن دافعهـم . م1975/هـ983م أو يف 1574/هـ982
حيـن نظـم  لألخضـريورد يف بيـت  لذلـك هـو مـا

  :؛ الشبيهـة باألجروميـة؛ حيـث قـال"الـدرة البهيـة"
  تـم بِحمـد اللَّـه مـا قَصدنـا

  مـن نظْـمِ هـذه الَّـتي أردنـا
  ـهـدرة   البهِيــسميتهـا  بِال

  محوِيـه أصلهـافَهي لمـا  في 
  ـرامِ  ـوكَـانَ  في  محـرم  احلَ

  بـدءاً  وختمنـا  لـذَا  النظَـامِ  
نس  انِيـنثَمى  وـدي إحـفـه  

  بعـد  تسعمائـة مستحسنـه من
  

وعـلى هـذا؛ فقـد اعتقـد العاملـون باألبيـات املذكـورة 
ولكـن  1.أنـه كـان حيـاً يف هـذه السنـة عـلى األقـل

رأى يف ذلـك البيـت تصحيفـاً؛ حيـث  الدكتـور سعـد اللـه
قـد استبدلـت  " مثانيـن"حيتمـل أن تكـون كلمـة 

                                                
 .81: ، ص3: تاريخ الجزائر العام، ج. 53، 1978بوعبدلـلي، األصالـة، جانـفي،  1
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ويبـدو أن رأيـه ال غبـار عليـه؛ خاصـة وأن  1".بثالثيـن"
  . البيـت املقصـود ال يستقيـم وزنـه مـع سيـاق النظـم

وجممـل القـول؛ ميكننـا جمـاراة الـرأي األكثـر شيوعـاً؛ 
 عبـد الرمحـن األخضـريوهـو الـذي يفيـد؛ بـأن مولـد 

: ، وعـاش بيـن سنـيتبنطيـوس بالـزاب الغـريبيف قريـة 
وبذلـك يكـون . م1546/هـ953و   م 1514/هـ920

 هـذا العالمـة قـد تـويف يف مقتبـل العمـر؛ إذ لـم تتجـاوز
ومـن هنـا ميكـن . أيـام حياتـه الثـالث والثالثيـن سنـة

إدراك مـدى عبقريـة هـذا الرجـل؛ الـذي قـدم لعصـره؛ 
خـالل سنـوات قليلـة؛ مـا عجـز عنـه اآلخـرون ـ ممـن 
طالـت ـم األيـام والسنـون ـ يف ذلـك العصـر املتـردي 

ل يف خرياتـه يف أحوالـه، اجلـدب يف تراثـه الفكـري، الضحـ
  .ويف رجالـه

  
  :ـ مكانتـه العلميـة

؛ فقـد األخضـريفعـلى الرغـم مـن قصـر عمـر 
كانـت أيامـه حبـلى بالثمـار واإلنتـاج العلـمي، ومليئـة 
باالبتكـارات واألعمـال اجلليلـة؛ إذ يقـال أنـه أجنـز قرابـة 

                                                
  .73، هامـش 508: ، ص1: تاريـخ الجزائـر الثقـافي، ج 1
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مـن املتـون وشروحهـا؛ يف خمتلـف العلـوم وشـىت  1الثالثيـن
لـذا؛ فقـد ظهـرت عليـه عالمـات النبـوغ . الفنـون

والتفـوق يف سـن مبكـرة؛ حيـث شـرع يف تأليـف ونظـم 
متـون العلـوم؛ وهـو فـىت ال يتجـاوز سنـه سبـع عشـرة 

يف " السـراج"سنـة؛ إذ أجنـز وهـو يف هـذا العمـر منظومـة 
أزهـار املطالـب يف "، كمـا أجنـز منظومـة لـكالف

حيـن بلـغ العشريـن مـن عمـره، أمـا " اإلسطـرالب
فقـد  يف املنطـق واحلكمـة" السلـم املرونـق"منظومـة 

أكملهـا وهـو يف سـن احلاديـة والعشريـن سنـة؛ وقـد 
  :  سجـل ذلـك خـالل نظمـه هلـا حيـن قـال

عى وداح  يـنبلوـهنس رِينش  
  مستحسنـه  معـذرةٌ مقْبولَـةٌ

  عاشـرِ القُـرون فيالَ سيمـا 
ـونالفُتو ادالفَسـلِ وي اجلَهذ  

  وكَـانَ   في أوائـلِ  املُحـرمِ
  املُنظَّـمِ تأليـف هذَا الرجـزِ 

يـنعبارى  وـداح ـةنس نم  
نم ـةعست ـدعب يـمئامل ـن ن  

  

                                                
األخضـري مـن أعمـال ـ ويقـدر مـا أنجـز . 53: ، العـدد1978األصالـة، جانـفي،  1

: ، ص3: أنظـر تاريـخ الجزائـر العـام، ج. في قـول آخـر ـ زهـاء العشريـن كتابـاً
81. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


16 
 

وهـو يف سـن " القدسيـة"كمـا أنـه أجنـز املنظومـة 
؛ حيـث  م1537/هـ944األربـع والعشريـن؛ أي يف سنـة 

  :قـال يف ختامهـا
ـزجن  قَـد يـنعبأرعٍ  وبي أرف  

 ـزجذَا الرقُلْ ه ونرِالقُراشع نم  
  

فقـد أجنزهـا يف  اجلوهـر املكنـونأمـا منظومـة 
منتصـف القـرن العاشـر للهجـرة؛ أي يف حـدود 

؛ وقـد أشـار لذلـك يف آخـر املنظومـة م1543/هـ950
  :حيـث قـال

 ـونماملَي  ـةـرِ احلجهبِش ثُـم  
 ونـرِ القُـراشع ـفنِص  ـمتت  

  
ـ آنئـذ ـ ال  األخضـريوبذلـك يكـون عمـر 

وعندمـا نتأمـل يف العمـر الـذي . يتجـاوز الثالثيـن سنـة
ألـف فيـه أهـم أعمالـه؛ يتبيـن لنـا أنـه أجنزهـا يف سـن 
مبكـرة جـداً؛ وذلـك باالستنـاد إىل مـا أثبتـه هـو بنفسـه 

وعليـه ميكـن إسقـاط مسوغـات مـن يقـول . يف منظوماتـه
أن األعمـال العلميـة : ؛ حيـن قالـوابأنـه عمـر طويـالً

تـدل عـلى أنـه وصـل مـن  األخضـريالـيت أجنزهـا 
وهكـذا فقـد تبيـن أن . النضـج مستـوى يؤهلـه لذلـك
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اكتسـب النضـج قبـل أوانـه، وامتلـك العلـوم  األخضـرى
  .يف سـن مبكـرة

  

  :ـ عصـر الضعـف
السلـم "وإذا عدنـا إىل مـا سبـق ذكـره يف منظومـة 

 األخضـريسيتضـح لنـا مـن تلـك األبيـات؛ أن " املرونـق
  :أشـار إىل حـال عصـره املتدهـور؛ حيـن قـال

  القُـرون  الَ سيمـا  في عاشـرِ
 ـونالفُتو ـادالفَسـلِ وي اجلَهذ  

  
وتأسـف " القدسيـة"وقـد بـكى زمانـه يف املنظومـة 

  :  عـلى حـال العلـم والعلمـاء فيـه بقولـه
يهف تانٌ كَثُـرمذَا زه  عالبِـد  

 اجوأم هلَيع تبطَراضو عـداخل  
أفَلَـتى واهلُد سمش فَتسخو  

غَتزب ا قَدم دعب نم  لَـتكَمو  
ـهكَانأر ـتمدهت قَد يـنالدو  

الـزوى وروالْه ـقطَب  ـهانخد  
ـانـتهالبورِ والـز ـاتظُلمو  

طَـاناألو  لَـةمي جف فَترخزت  
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  :ثـم يضيـف
  البِـدعِ  يا ويلَـتي هذَا زمـانُ

  مات بِه أهـلُ التـقَى والْـورعِ
ساحامِ ـورلَى الْكي عترهرـرالب  

  الفَجـره قَد أُخلفُـوا بِالْمدعني 
  

  :إىل أن يقـول
  الكَامليـن  وأسفَـا علَى الرجـالِ

 نيـوا ببذَه قَد يـنلامخ  ـادبالْع  
  فَسـتـروا  بِظُلُمـات  الْبِــدعِ

  ن صـادق  مـن مـدعِ  ـفَلَم  يبِي
  

بالنظـم ـ يف انتقـاده ملـا  األخضـريولـم يكتـف 
وصـل إليـه العلـم والعلمـاء يف وقتـه ـ بـل استعـان بالنثـر 

؛ "السلـم املرونـق"أيضـاً؛ وذلـك أثنـاء شرحـه ملنظومـة 
وإذا كـان العـذر مـن حـق املبتـدي يف : ((حيـث قـال

ب الـذي الزمـان املتقـدم؛ فكيـف يف هـذا الزمـان الصعـ
انقـرض فيـه أكابـر العلمـاء، ولـم يبـق فيـه إالّ حثالـة 

   1)).احلثالـة

                                                
وتاريـخ . هـ1314، القاهـرة، 38: شـرح األخضـري عـلى السلـم المرونـق، ص 1

   .81: ، ص3: الجزائـر العـام، ج
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" القدسيـة"وقـد خصـص حيـزاً كبيـراً يف املنظومـة 
للتنديـد باملشعوذيـن والدجاليـن وعلمـاء السـوء؛ حيـث 

  :قـال فيهـم
  مراتبـاً  جليلَـه   قَـد  ادعـوا

 بِيلَـهـوا سبنجت قَـد عـرالشو  
  قَـد نبـذُوا شرِيعـةَ  الرسـولِ

 مفَالْقَـوبِيـلِ قَدنِ السوا عـادح  
  

  :ثـم يقـول
همى إالَّ  اسدينِ الْهد نم قبي لَم  

 ـهمسإالَّ ر آنالْقُـر ـنالَ مو  
 تغَاض قَد اتهيىهدالْه ابِيعني  

  وفَاض بحر الْجهـلِ والزيغُ بدا
نلْـمِ أيـلُ الْعينِ أهـاةُ الدعر  

  الْيـومِ قَد سلَفُـوا واللَّـه قَبلَ 
اجِلَـهجفَـةُ الدالطَّائ  تاجهو  

لَـهاطلطَّرِيـقِ الْبكُـونَ لالالس  
لُ الدأه تكَثُروـهبى الكَاذاوع  

ـهبغَال  يهِمـةُ فعالْبِد تارصو  
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ثـم يقـول يف إحـدى قصائـده األخـرى؛ حمـذراً مـن 
  :علمـاء السـوء

ـوِء  فَقَـدـاَء السلَمع ـذَراحو  
  ـك   وبِاخلَطَـلِـخصـوا بِاإلفْ

الَ وظُـوا األقْـوفحلُـوا اـممع  
  بِالْعلْـمِ  فَسـاَء القَــوم  قُـلِ

  بـمـا   حرفَتهـم   إالَّ   لَعـ
  ولُحـوم النــاسِ  بِـالَ  قُلَـلِ

ـةـيقُـلُـوبٍ   قَاس  ـاببأر  
  للطَّاعـة  أصــالً لَـم  تمـلِ

ـملَه  كْـرِ اللَّـهذل  طْـقالَ  ن  
  وِ    وبالْهــزلِ ــإالَّ   بِاللَّهـ
  الَ   يكِْسبـونَ  العلْـم  سـوى

  وللْجــدلِ  لرِيـاِء  النــاسِ 
ـملُّقُـهمالَ   تاألقْـو  ـسطَم  

  ذَوِي  اخلَلَـلِ  لـوالَة  السـوِء 
          

قـد اشتـكى مـن األوضـاع  األخضـريوإذا كـان 
ء يف عصـره؛ فإننـا نـرى أن تلـك املزريـة للعلـم والعلمـا

الظاهـرة السلبيـة قـد شرعـت بوادرهـا تظهـر يف عصـر 
؛ فنجـد أن علمـاء آخريـن يف األخضـريسابـق لعصـر 
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ـ أيضـاً ـ قـد اشتكـوا مـن احلـال املترديـة  اجلزائـر
فـفي وقـت سابـق بقليـل عـن أيـام . للعلـم والعلمـاء

مشهـود لـه بالعلـم والتقـوى؛ ـ ظهـر رجـل  األخضـري
وقـد قـل االعتنـاء : ((؛ فقـالعبـد الرمحـن الثعالـيبوهـو 

   1)).يف هـذا الزمـان بالعلـم
الـذي عـاش يف  الثعالـيبولـم يقـف الوضـع عنـد 

القـرن التاسـع مـن اهلجـرة؛ بـل ازدادت األوضـاع سـوءاً 
الرمحـن عبـد يف القـرن العاشـر؛ الـذي عـاش فيـه 

فـفي هـذا العصـر توقـف تدفـق رفَّـاد . األخضـري
املعرفـة، وانطفـأت أنـوار االجتهـاد واالبتكـار، وجفـت 
منابـع العلـوم والفنـون؛ إذ ابتليـت مـوارد املعرفـة بالغـور 

ـ عمومـاً ـ بالغـزو  البلـدان املغربيـةفنكبـت . واالحنسـار
وكانـت . ومالطـا وصقليـة انيـاإسبالصليـيب؛ الوافـد مـن 

. يف أسـوء حاهلـا مـن الضعـف والتفكـك املمالـك املغربيـة
بـين زيـان بتلمسـان : ووصـل التعفـن والفسـاد بدولـيت

إىل حـد؛ سـعى فيـه أهـل  واحلفصييـن ببجايـة وقسنطينـة
؛ قصـد بالعثمانييـنإىل االستنجـاد  اجلزائرييـنالغيـرة مـن 

، وردهـم عـن أسـوار املـدن اإلسبـانوش صـد جيـ
  . الساحليـة

                                                
 .عـن مخطـوط األمهـات للثعالـبي، نقـالً 249: ، ص2: تاريـخ الجزائـر العـام، ج 1
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؛ ازدادت فجـوة اجلهـل اجلزائـريف  العثمانييـنوباستقـرار 
بيـن السكـان اتساعـاً، وتعاظمـت الظواهـر املؤديـة 
للشعـوذة والدروشـة، وانتشـرت عبـر البـالد أفـواج مـن 

رقـاً هلـا ميـول العامـة املنتسبيـن زوراً للصوفيـة؛ إذ كونـوا ف
سلبيـة، مستسلمـة ملقتـضى احلـال، ومنكمشـة ضمـن 
حلقـات مـن األتبـاع العاطليـن والغاطسيـن يف أعمـاق 
الغيبيـات، واحلامليـن باألوهـام واخلرافـات الـيت ال جتـدي وال 

وقـد ساعـدت هـذه الظاهـرة عـلى بعـث الشلـل . تفيـد
؛ وتسببـت يف بـث روح ملغـربببـالد ايف األوسـاط العلميـة 

. التواكـل والكسـل واإلمهـال يف صفـوف طـالب العلـم
ونتيجـة لذلـك؛ اكتـفى عـدد كبيـر مـن طلبـة العلـم، 
ومـن املنتسبيـن إىل صفـوف العلمـاء ـ يف أعماهلـم 

  .واملواعـظ 1ومؤلفاـم ـ بكتـب األذكـار واألوراد
   

                                                
هـو مقـدار معلـوم : تسميـة مجازيـة لحـزب مـن القـرآن؛ أو باألحـرى: الـورد 1

ثـم أصبحـت . مـن قـراءة القـرآن يـداوم الشخـص عـلى قراءتـه في أوقـات معينـة
هـذه التسميـة تطلـق عـلى قـدر مـن األدعيـة الـتي يدعـو بهـا الصوفيـون في 

وقـد تبنـوا كثيـراً مـن األوراد المأثـورة، والمستمـدة مـن شيـوخ  .قـات محـددةأو
أن لتلـك األوراد مالمـح : ((وقـد وصفهـا زكي مبـارك بقولـه. الصوفيـة المرموقيـن

فـهي بـاب مـن األدب؛ ألن مؤلفيهـا كانـوا يتحـرون دقـة األسلـوب، : أدبيـة وخلقيـة
ـن صميـم األخـالق؛ ألنهـا رياضـة عـلى التقـرب إلى اللـه، وروعـة الخيـال، وهي م

: التصـوف اإلسـالمي في األدب واألخـالق، ج)). واالنقطـاع إليـه، والفنـاء فيمـا يريـد
  .     66: ، ص2
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واستمـرت هـذه الظاهـرة قائمـة طـوال الفتـرة 
عبـد ومترمجـه  األخضـريوقـد عبـر شـارح . العثمانيـة

ـ يف بدايـة القـرن احلـادي عشـر ـ  الكريـم بـن الفكـون
عـن استمـرار ذلـك الوضـع املتـردي للعلـم والعلمـاء؛ 

منشـور اهلدايـة يف كشـف حـال "حيـن قـال يف كتابـه 
فلمـا رأيـت الزمـان بأهلـه ": ((دعى العلـم والواليـةمـن ا

تعثـر، وسفائـن النجـاة مـن أمـواج البـدع تتكسـر، 
وسحائـب اجلهـل أظلـت، وأسـواق العلـم قـد كسـدت، 
فصـار اجلاهـل رئيسـاً، والعالـم يف مرتلـة يـدعى مـن 

كـل ذلـك والقلـب مـين يتقطـع؛ ... أجلهـا خسيسـاً
ـلى حـزب اللـه العلمـاء؛ أن ينسـب مجاعـة غيـرة ع

اجلهلـة املعانديـن الضاليـن املضليـن هلـم، أو يذكـروا يف 
معرضهـم، وغيـرة عـلى جنـاب السـادة األوليـاء 
الصوفيـة؛ أن تكـون أراذل العامـة، وأنـذال احلمـقى 
املغروريـن أن يتسمـوا بأمسائهـم، أو يظـن ـم اللحـوق 

    1).)بآثارهـم
بالعهـد ويف هـذا الزمـان بالـذات؛ املترنـح ـ املعـروف 

 عبـد الرمحـن األخضـريـ ظهـر العالمـة  العثمـاين
للوجـود؛ فحـاول تغييـر االجتـاه التقليـدي آنئـذ؛ حيـث 
سلـك جـاً أكثـر فعاليـة، وأخصـب نتاجـاً، وأوفـر 

                                                
 .29: ، ص53: ، عـدد1978األصالـة، جانـفي  1
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فأعـاد لألذهـان سنـة أسالفـه مـن العلمـاء األفـذاذ؛ . مثـاراً
كعبـد الرمحـن بـن خلـدون، وابـن مـرزوق احلفيـد، 

العقبـاين، وسعيـد العقبـاين، وأمحـد بـن حيـىي  وقاسـم
الونشريـسي، وحممـد بـن يوسـف السنـوسي، وعبـد 
الرمحـن الثعالـيب، وأمحـد الغربيـين؛ وأمحـد زروق 

إلـخ؛ فانكـب عـلى التدريـس والتأليـف، ووجـه ..الفـاسي
طـالب العلـم امللتحقيـن حبلقتـه إىل تلـقي العلـوم النقليـة 

: فقـد كـان يعلمهـم مـن العلـوم. والعقليـة عـلى السـواء
؛ والنحـو، الفلـك، واملنطـق، واحلسـاب، والبالغـة، واللغـة

التوحيـد، : ـن علـومإىل جانـب مـا كـان يقدمـه هلـم م
  .والتصـوف، والفقـه، والفرائـض

  

   1:ـ األخضـري والصوفيـة
عبـد الرمحـن ومـع هـذا؛ جيـب االعتـراف بـأن 

لـم يـأت مـن العـدم؛ ولـم يترعـرع وينشـأ يف  األخضـري
أرض عقيمـة بالكـل، ولـم يكبـر يف تربـة غيـر صاحلـة 

                                                
ون عـلى تعريـف ولـم يتفـق الباحثـ. الصوفيـة هـم المنسوبـون ألهـل التصـوف 1

واحـد لعلـم التصـوف؛ بـل اختلفـت آراؤهـم في تحديـد تعريـف جامـع لـه؛ إذ ثمـة 
الصفـا والصـافي والصفـوة : مـن يقـول أن معنـى التصـوف يتعلـق بعبـارات هي

والتصفيـة؛ وآخـرون يرجعـون هـذا االسـم إلى أهـل صفَّـة مسجـد رسـول للـه 
سلـم ؛ بينمـا يعتقـد كثيـر منهـم أن االسـم منسـوب إلى صـلى اللـه عليـه و

الصـوف؛ بسبـب لبـس أهـل هـذه الطريقـة للصـوف؛ زهـداً منهـم وابتعـاداً عـن 
  .اللبـاس الناعـم الرفيـع، وتقشفـاً في حياتهـم عـن مباهـج الدنيـا ورفاهيتهـا
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للحـرث واإلنبـات بالتمـام؛ بـل هـو سليـل أسـرة علميـة 
حممـد بـن صوفيـة؛ أجنبـت علمـاء عديديـن؛ منهـم جـده 

حممـد ، ثـم أبـوه كتابـاً يف الفتـاوي؛ الـذي ألـف عامـر
ـريغْ1،حاشيـة لكتـاب سيـدي خليـل؛ الـذي ألـف الص 

؛ حيـث وفكتابـاً عالـج فيـه موضـوع التصـكمـا ألـف 
انبـرى لنقـد املنحرفيـن واخلارجيـن عـن النهـج السليـم؛ 

)). الدجاجلـة((مـن أصحـاب البـدع ممـن مساهـم بـ
   2.أمحـد الـزروق الفـاسيويبـدو أنـه تأثـر بأستـاذه 

                                                
ء الديـن الجنـدي؛ ألنـه وهـو مـن علمـاء المالكيـة في مصـر؛ عـرف بلقـب ضيـا 1

في الفقـه المالـكي؛ وهـو أهـم كتبـه، " المختصـر"كـان يلبـس لبـاس الجنـد؛ ألـف 
، "المناسـك"؛ وهـو شـرح لمختصـر ابـن الحاجـب، وكتـاب "التوضيـح"ثـم 

ال يعـرف ". مناقـب المنـوفي"، و"مخـدرات الفهـوم فيمـا يتعلـق بالتراجـم والعلـوم"و
ميـالده؛ كمـا اختلـف النـاس في سنـة وفاتـه؛ فمـن قائـل أنهـا  تاريـخ

م، أو سنـة 1365/هـ767م، أو قائـل أنهـا تكـون في عـام 1374/هـ776
مـن : م، أو كمـا قـال صاحـب الديبـاج المذهـب1431/هـ835م، أو 1367/هـ769

 .       م1348/هـ749أنـه تـوفي بالطاعـون سنـة 
حمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عيـسى البرنـسي الفـاسي وردت ترجمـة أ 2

الشهيـر بـزروق في كتـب عديـدة؛ أهمهـا كتـاب البستـان في ذكـر األوليـاء 
هـ 846وجـاء فيـه أنـه ولـد في سنـة . 50ـ  45: والعلمـاء بتلمسـان، ص ص

ار العلمـاء حفـظ القـرآن الكريـم، وأخـذ العلـم عـن كبـ. هـ899وتـوفي في سنـة 
عـلي السـطي، وعبـد للـه الفخـار، وعبـد الرحمـن : بالمغـرب في عصـره مثـل

المجـدولي وأبي عبـد اللـه القـوري، وعبـد الرحمـن الثعالـبي، وإبراهيـم التـازي، 
وأحمـد بـن سعيـد بـن الحبـاك، والرصـاع، والحافـظ التنـسي، واإلمـام السنـوسي، 

كمـا أخـذ عـن بعـض علمـاء . و مهـدي عيـسى  المـواسيوابـن زكـري، وأبـ
النـور السنهـوردي، والحافـظ الدميـري، والحافـظ السخـاوي، : المشـرق مثـل

والقطـب أبي العبـاس أحمـد بـن عقبـة الحضـرمي، والـولي شهـاب الديـن 
صـر شـرح مخت: وأهـم مؤلفاتـه تنحصـر في العبـادات والتصـوف كـ. األفشيـطي

خليـل، وشـرح الوغليسيـة، وشـرح القرطبيـة، وشـرح الحـزب الكبيـر ألبي الحسـن 
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نشـأ يف وسـط علـمي  فعبـد الرمحـن األخضـريإذن 
م متمسـك بالشـرع، حريـص عـلى نبـذ البـدع واألوهـا

الـيت تتعـارض مـع الكتـاب والسنـة؛ فأخـذ العلـم عـن 
يف  أمحـدوعـن شقيقـه األكبـر الشيـخ  حممـد الصغيـرأبيـه 

؛ ثـم التحـق حبلقـات علـم أخـرى؛ "بنطيـوس"بلدـم 
؛ مثـل الشيـخ الـزابيشـرف عليهـا علمـاء يف بـالد 

، لشانـةيـل نز عبـد الرمحـن بـن لقـرونالصـويف الزاهـد 
؛  أبـو الطيـب، وعبـد اهلـادي الفطنـاسي ببسكـرةوالشيـخ 

فأخـذ العلـم عـن  قسنطينـةثـم درس ـ بعـد ذلـك ـ يف 
املعـروف عمـر بـن حممـد الكمـاد األنصـاري القسنطيـين 

ومثـة بعـض األقـوال الـيت لـم تتأكـد؛ . 1الـوزان باسـم
  1.تونـسيف  بالزيتونـةتـرى أنـه درس أيضـاً 

                                                                                                                        
الشـاذلي، وشـرح األسمـاء الحسـنى، وشـرح المراصـد في التصـوف ألحمـد بـن 
عقبـة، وكتـاب القواعـد في التصـوف، وكتـاب إعانـة المتوجـه المسكيـن عـلى 

صيحـة الكافيـة لمـن خصـه اللـه بالعافيـة، طريـق الفتـح والتمكيـن، وكتـاب الن
وكتـاب النصـح األنفـع والجنـة للمعتصـم مـن البـدع بالسنـة، وشـرح العقيـدة 

  .تأليفـاً 55القدسيـة للغـزالي، وغيرهـا مـن المؤلفـات الـتي تربـو عـن 
ـ  387: ، ص ص1: وردت أهـم ترجمـة لـه في كتـاب تاريـخ الجزائـر الثقـافي، ج 1

وفيهـا أشـار الدكتـور سعـد اللـه إلى أن الـوزان يحتـل مكانـة مرموقـة بيـن . 392
وقـد كـرس نفسـه للتدريـس . علمـاء قسنطينـة في القـرن العاشـر مـن الهجـرة

وتخـرج عـلى . والتأليـف؛ ضاربـاً عـرض الحائـط الوظائـف الـتي عرضـت عليـه
ابـن الفكـون الجـد، وعبـد الرحمـن األخضـري، : ـليديـه كثيـر مـن العلمـاء؛ مث

أمـا أهـم مؤلفاتـه . ويحـيى بـن عمـر الـزواوي، ويحـيى بـن سليمـان األوراسي
، "الـرد عـلى الشابيـة المـرابـط عرفـه القيـرواني"، و"البضاعـة المزجـاة: "فـهي

، "دة الصغـرى للسنـوسيحاشيـة عـلى شـرح القصيـ"، "فتـاوي في الفقـه والكـالم"و
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كـوادي أمـا تالميـذه؛ فأتـوه مـن جهـات كثيـرة؛ 
، ريـغ، وقسنطينـة ونواحيهـا، وتفلفـال، وبـالد الـزاب

أبـو فـارس الشيـخ : وغرهـا؛ وعـرف منهـم حـىت اآلن 
؛ وهـو عبـد العزيـز بـن أمحـد بـن مسلـم الفـارسي

السـراج يف (( األخضـريالـذي شـرح كتـاب أستـاذه 
  )). علـم الفلـك
ـ منـذ صبـاه ـ يف حتقيـق ميولـه  األخضـريوشـرع 

العلميـة؛ إذ ظهـرت عليـه نزعـة قويـة دفعتـه حنـو العلـوم 
العقليـة؛ الـيت تتطلـب قـوة العقـل، وسالمـة الـذوق، 

وإىل جانـب ذلـك؛ . وطـول النفـس، والقـدرة عـلى الصبـر
كـان يعتـين ـ أيضـاً ـ بعمليـة التربيـة والتعليـم؛ حيـث 

نفسـه يف سبيـل نشرمهـا نظريـاً وتطبيقيـاً؛ إذ كـان  أوقـف
. يؤلـف الكتـب املدرسيـة؛ ممثلـة يف املـواد املـراد تعليمهـا

فوجـد أن خيـر وسيلـة لتقريـب املـواد التعليميـة إىل أذهـان 
تالميـذه، وتيسيـر حفـظ الضـروري منهـا؛ هـو أن ينظُـم 

ا، أو يلخـص بعـض املتـون املـواد العلميـة املرغـوب فيهـ
ولـم . املتـن اخلـاص بالعبـادات: األخـرى نثـراً؛ مثـل

عـلى تأليـف املتـون فحسـب؛ بـل  األخضـرييقتصـر 
                                                                                                                        

وجـاء في الترجمـة أنـه )". وخصصـت نيـة الحالـف(تعليـق عـلى قـول خليـل "و
أمـا السنـة الـتي ولـد فيهـا . م1552/هـ960م، أو في 1557/هـ965تـوفي في سنـة 
 .  فغيـر معروفـة

 ري؛ـخضرسالـة العقـد الجوهـري في التعريـف بالشيـخ عبـد الرحمـن الشهيـر باأل 1
 .507: ، ص1: تاريـخ الجزائـر الثقـافي، جو
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أجنـز شروحـاً هلـا بنفسـه؛ ألنـه كـان يـدرك صعوبـة 
ومـع . تلـقي تلـك العلـوم خمتصـرة دون توسـع أو شـرح

ريـس مؤلفاتـه وشرحهـا كـل ذلـك؛ فقـد كـان يقـوم بتد
حيـث يوجـد ضرحيـه  ببنطيـوس؛بنفسـه أمـام طلبتـه يف 

  .اليـوم
ويبـدو أنـه كـان ينظـم تلـك املـواد العلميـة تلبيـة 
لرغبـة طالبـه الذيـن يالزمـون حالقاتـه العلميـة؛ وقـد 

؛ إذ قـال "اجلوهـر املكنـون"ذكـر هـذا يف بدايـة منظومـة 
ستجابـة لرغبـة بعـض الطـالب؛ وفيهـا أنـه نظمهـا ا

  :يقـول
عد قَـدالطُّـالَبِـو نم ـضعا ب  

  الصـوابِ  إلَى   يهـدي  لرجـزٍ
  ـزٍ   مفيــدـه   بِرجـفَجِئْتـ

  دــحٍ    سديــمهـذَّبٍ   منقَّ
  التلْخيـصِ   مـن  دررِ ملْتقطـاً 

  التلْخيــصِ   بديعـةجواهـراً  
  سلَكْـت ما أبـدى من الترتيـبِ
اجلُه تا ألَـوميـبِـوذهي التف د  

   ـهتيمـون(سكْنـرِ الْمهوبِالْج(  
ـونالفُن  الثَّـالَثَـة  فـدي صف  
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وكـان يـراعي ـ يف تعليـم طلبتـه ـ واقـع احلـال؛ 
حيـث يوظـف مـا ينظمـه هلـم مـن مـواد علميـة؛ حبيـث 

وـذا يعتبـر . تتمـاشى مـع الغـرض األسـاسي يف التعليـم
ومبـا أن . يف زمنـه" البيداغوجييـن"مـن املعلميـن  األخضـري

: ـة عنـده؛ هـواهلـدف األسـاسي املقصـود يف تعليـم الطلب
حفـظ القـرآن ومتكينهـم مـن امتـالك العلـوم الدينيـة، 
والتقيـد باملنهـج الصـويف؛ بنشـر السلـوك األخـالقي 
اإلسـالمي، وبـث حـب العبـادة يف نفـوس الطلبـة، 
وتدرـم عـلى االلتـزام بالذكـر؛ فإنـه كـان يعـرض 

ألمثلـة مـن عليهـم ـ يف منظوماتـه املختلفـة ـ بعـض ا
احمليـط الـذي يستهدفـه؛ فهـو ـ مثـالً ـ عندمـا نظـم 

يف البالغـة؛ تعمـد تقديـم األمثلـة " اجلوهـر املكنـون"
والشـواهـد مـن صميـم املـواد الدينيـة؛ بـل الصوفيـة 

بـاب اإلسنـاد "بالتحديـد؛ فهـا هـو ذا يقـول؛ يف 
  ":اخلبـري

  
  ذي  غَفْلَـة كَقَولنــا  لعالـمٍ  

"ةـرـابِ احلَضبل ـاحفْتم الذِّكْر   "  
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  :ويف بـاب املسنـد إليـه يقـول
  حبـذَا  طَرِيقَـةُ الصوفيـه"كـ 

 ـةبتري  إلَى  الْمـدهـ  تيلالعه "  
  

  :ويقـول يف البـاب نفسـه أيضـاً
 ـرقَص يـدفي  لُـهفَصوـدناملُس  

  "الصوفي وهو  الْمهتدي"علَيه كَـ
  

  :ويف بـاب املسنـد يقـول
  التقْوِيـه   وأفْـردوه   النعـدامِ 

  " الزهد رأس التزكيـه"وسببٍ كَـ
  

  :ثـم يقـول يف البـاب نفسـه
ـهقْوِيت ــبٍ  أوبسلَـةٌ  لمجو  

  " الذِّكْر يهدي لطَرِيقِ التصفيه"كَـ
  

  :ثـم يضيـف
فـوشلٍ   تفَــاؤت أو  بِيـهنت  

  " فَاز بِاحلَضـرة ذُو تصـرف"كَـ
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  :ويف بـاب اإلجيـاز واإلطنـاب واملسـاواة يقـول
  الفسوق  بعـدا  عن جمالس"كـ

  " وال تصاحـب فاسقـا  فتـردى
  

  :يقـول" قيقـة واـازاحل"ويف بـاب 
يـْرف ع ٌّي  أوعـرـا  شمالَهك  

 وحن"يـوفالص ةرضلْحقَى  لتار "  
  

  :أيضـاً" فصـل االستعـارة"ويقـول يف 
 وحاِء"نمقَى  إلَى ستـْدسِ   ار   القُ

ـسضِ الْحأر  لْـفخ نم فَفَاق "  
  

  ":احلقيقيـه والعقليـةيف "ثـم يقـول يف فصـل 
  أشرقَت بصائـر الصوفيـه"كَـ

ةرورِ احلَضسِ  نمبِش  ـهيسالقُد "  
  

وهـذه األمثلـة وغريهـا ـ كلهـا ـ تـدل عـلى 
حسـن تصـرف يف اختيـار الشواهـد واألمثلـة خـالل عمليـة 

خمتصـون أساسـاً يف  األخضـريالتدريـس؛ فبمـا أن طلبـة 
ومبـا أن أستاذهـم يعتبـر مـن أقطـاب . العلـوم الدينيـة

الصوفيـة ومـن أإمتهـا الكبـار؛ فـإن أمثلـة األستـاذ تكـون 
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فعالـة ومفيـدة عندمـا يتـم اختيارهـا مـن ذلـك احمليـط؛ 
  ..وهـذا هـو مـا حصـل

وقـد اتضـح مـن خـالل مـا تـم اإلطـالع عليـه 
يف التصـوف والسيـرة، ويف : األخضـريمنظومـات مـن 

الفرائـض واحلسـاب، ويف البـالغـة واملنطـق وغيـره؛ أن 
هـذا العالمـة متمكـن يف العلـوم الـيت عاجلهـا بواسطـة 
النظْـم؛ كمـا تبيـن أنـه متفـوق يف نظـم املطـوالت؛ إذ 

مكانـة يتميـز بقـدرة كبيـرة يف هـذا الفـن؛ الـذي يتطلـب 
عظيمـة يف علـوم اللغـة والعـروض وسليقـة طلقـة يف 

فمـن قَصـر نظـره يف علـم . ركـوب أوزان البحـور الشعريـة
مـا ال ميكنـه النظـم فيـه أبـداً؛ ألن النظـم يف علـم مـن 

لـذا . العلـوم يتطلـب استيعابـاً شامـالً وفهمـاً كليـاً ودقيقـاً
درة الفائقـة، وبالنظـرة الكليـة يتميـز بالقـ فاألخضـري

الشاملـة؛ الـيت تسمـح لـه بالتنقـل مـن فكـرة إىل أخـرى؛ 
لـكي يسايـر األوزان الشعريـة ويـراعي القيـاس اللغـوي، 
ويواكـب القواعـد واملفاهيـم الـيت يتظمنهـا العلـم املـراد 

  .     نظمـه
وانشغالـه  األخضـريوعـلى الرغـم مـن اعتكـاف 
ويف بعـض  ،ببنطيـوسبالدراسـة والعبـادة والتأمـل يف خلوتـه 

اجلبـال القريبـة مـن قريتـه؛ إالَّ أنـه لـم يسـع حنـو 
تقمـص دور األوليـاء؛ املنقطعيـن كليـاً عـن النـاس يف 
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خلـوات الذكـر واخلمـول؛ ولـم يـدعِ يومـاً أنـه مـن 
حـاب اخلـوارق املرابطيـن املنعوتيـن بالكرامـات، أص

ولـم يـزج بنفسـه بيـن مـن يـدعي  1واملعجـزات،
الدروشـة املغاليـة يف نشـر اخلرافـات والبـدع؛ مـن الذيـن 
يسبحـون يف األوهـام وامليـول السلبيـة؛ بـل عـلى الرغـم 
مـن أنـه صـويف التوجـه، زاهـد يف الدنيـا، ورع وصـادق يف 

ز بعقـل ريـاضي، منطـقي، تدينـه؛ إالَّ أنـه كـان يتميـ
واقـعي؛ وكـان متمسكـاً بالكتـاب والسنـة، ال يعـطي بـاالً 

وهـذا . للغيبيـات السرابيـة، وال يسمـح بالغلـو يف األوهـام
  : إذ يقـول 2؛"بالقدسيـة"مـا أكـده يف منظومتـه املسمـاة 

   

                                                
يفـرق المتكلمـون بيـن الكرامـات والمعجـزات، ويشـرح الباقـالني ذلـك في كتـاب  1

البيـان عـن الفـرق بيـن المعجـزات والكرامـات والحيـل والكهانـة والسحـر 
أنهـا تتناقـض مـع والنارنجـات؛ حيـث يـرى أن المعجـزات والكرامـات تتسـاوى في 

العـادات؛ بينمـا وجـه الخـالف يكـون في أن المعجـزات يختـص بهـا األنبيـاء، وهـم 
بينمـا تسنـد الكرامـات . بهـا يعلنونهـا ويصرحـون بهـا؛ متحديـن خصومهـم

لألوليـاء؛ فـال يصرحـون بهـا وال يدعـون فضلهـا، ويكتمونهـا عـن النـاس؛ خوفـاً 
  . وتبـدل الحـال مـن الفتنـة

تؤكـد ميولـه الصوفيـة؛ كمـا تظهـر تأثـره باإلمـام " بالقدسيـة"تسميتـه لمنظومتـه  2
؛ وقـد شرحهـا شيـخ أبيـه أحمـد الـزروق "العقيـدة القدسيـة"الغـزالي؛ الـذي ألـف 

الفـاسي؛ الـذي صـرح عبـد الرحمـن األخضـري بكـل وضـوح أنـه يتبـع نهجـه؛ 
  :بقولـه" القدسيـة"ـح القـراء في منظومتـه حيـن نص

  ومـن  يـرِد  معرِفـة  بِالبِـدعِ       ومـا يبـنَى عليـه أصـُل المـدعي
 فـفي كتـابِ شَيخنَـا الـزروق       عجاِئـب       فاتقـة      الرتـوقي 
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  واعلَـم بِـأنَّ الـولي  الربـانِي
   ابِـعلَتآنالقُــرو   ــةنالس  

  والفَرق بين اإلفْـك  والصـوابِ
  يعـرف   بِالسنـة    والكتـابِ

  والشـرع ميـزانُ األمورِ كُلِّهـا
  وشاهـد  ِألصلهــا  وفَرعهـا

  
ومـع هـذا فقـد نسـب إليـه بعـض العامـة خـوارق 

أيـن ( أكجـال؛ مثـل انطـواء األرض بيـن وكرامـات عجيبـة
؛ لـكي يسهـل )الـيت دفـن فيهـا( بنطيـوس، وبلدتـه )مـات

عـلى أهلـه وحمبيـه دفنـه مبسقـط رأسـه يف اليـوم الـذي 
مـات فيـه، وحكايـة سـارق العنـزة؛ الـذي طلـب منـه 

؛ فأقسـم عبـد الرمحـن األخضـريالقسـم يف ضريـح 
صـوت العنـزة داخـل أحشائـه؛ فانكشـف  كذبـاً؛ فسمـع

كمـا أن اشتهـاره بيـن النـاس كخصـم للدجاليـن . أمـره
وأدعيـاء اخلـوارق واملعجـزات؛ أسقـط العامـة يف اخلطـأ 

؛ إذ يزعـم بعضهـم األخضـرينفسـه الـذي حـذر منـه 
أنـه تصـدى ألحـد األدعيـاء مـن املشعوذيـن؛ الـذي كـان 

س بأنـه قـادر عـلى إطعامهـم الرطَـب يف غيـر يوهـم النـا
شعوذتـه؛ عندمـا حـول ذلـك  األخضـريوقتـه؛ فأبطـل 

  . الرطـب إىل روث ائـم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


35 
 

 عبـد الرمحـنباإلضافـة إىل ذلـك؛ مثـة مـن يقـول أن 
الشاذليـة يكـون قـد تلـقى ورد الطريقـة  األخضـري
 1؛اخلـرويبحممـد بـن عـلي مـن الشيـخ  والزروقيـة

؛ وهـو يف طريقـه ألداء فريضـة بنطيـوسوذلـك عندمـا زار 
ال ينـأى فاألخضـري وحـىت إن صـح ذلـك؛  2.احلـج

بنفسـه عـن حلقـات الذكـر والدعـاء يف خلوتـه اخلاصـة؛ 
فهـو يفـرق جيـداً بيـن . مـا دامـت يف حـدود الشـرع

ـا فـروض العبـادة، وواجـب التقـوى؛ ضمـن إطاره
الشـرعي املنسجـم مـع سنـة رسـول اللـه صـلى اللـه 

وهـذا ال يعـين تبنيـه ورضـاه بكـل مـا . عليـه وسلـم
جيـري لـدى أهـل الصوفيـة ممـن يقفـز عـلى حـدود 
التقـوى واالستقامـة؛ إىل أوهـام الكشـف ورفـع احلجـاب؛ 
بالغلـو يف طقـوس الغيـب املبهمـة؛ أو حلقـات الذكـر 

 الشاذليـةوعليـه؛ فـال يستبعـد تلقيـه أوراد . جلنونيـةا
                                                

في قـول ـ مـن طرابلـس الغـرب ـ  هـو محمـد بـن عـلي الخـروبي؛ أصلـه ـ 1
/ هـ963وفي قـول آخـر ـ مـن صفاقـس؛ عـاش في الجزائـر وتـوفي بهـا سنـة 

ويقـال أنـه تـربى في اسطنبـول قبـل مجيئـه إلى الجزائـر؛ وكـان مقربـاً . م1555
وهـو مـن المتصوفـة ذوي االتجـاه المشـرقي؛ إذ تشبـع . مـن السلطـات العثمانيـة

لفـرق الصوفيـة المنتشـرة في الدولـة العثمانيـة؛ كالشاذليـة والبكداشيـة والقادريـة؛ با
ومـن . وقـد أهتـم أكثـر بالطريقـة الشاذليـة وعمـل عـلى نشرهـا والدعـوة لهـا

األنـس في التنبيـه عـن "مؤلفاتـه بعـض األوراد واألذكـار، وكتـاب في التفسيـر، و
شـرح صـالة  "، و"لـة ذوي اإلفـالس إلى خـواص أهـل فـاسرسا"و". عيـوب النفـس
كفايـة "، "مزيـل اللبـس عـن آداب وأسـرار القواعـد الخمـس"، و"ابـن مشيـش

 .  في التصـوف" المريـد وحليـة العبيـد
 .508: ، ص1: تاريـخ الجزائـر الثقـافي، ج 2
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وقـد أشـار . ؛ مـا دامـت يف حـدود الشـرعوالزروقيـة
بنفسـه إىل ذلـك مـراراً يف منظوماتـه  األخضـري

مـن ذلـك املنظومـات الـيت اعتـرض . وغريهـا" كالقدسيـة"
؛ فيهـا عـلى حلقـات الذكـر الـيت تتـم بالرقـص والغنـاء

  :حيـث يقـول
  رِ أنْ  الَ يسقُـطَـمن شروط الذِّكْ

ح ضعـب وفاالرطَـسفْـري مِ أو  
اسنم نضِ مي الْبعـفرِيعالش  ـكه  

  بِدعـةٌ  شنِيعـه  فَتلْـك  عمـداً
  والتصفيـق  راخـص والصـوالرقْ

  الَ  يليـق  اللَّـه  عمـداً بِذكْـرِ
  األذْكَـارِ  وإنمـا الْمطْلُـوب في

  ارِـالذِّكْـر بِالْخشـوعِ   والْوقَـ
  

  :  ويف قصيـدة أخـرى يقـول
ـملَه  كْـرِ اللَّـهذل  طْـقالَ  ن  

  إالَّ    بِاللَّـهـوِ    وبالْهــزلِ 
  

ثـم ينبـه النـاس إىل ضـرورة التحـري، وعـدم تصديـق 
كـل مـن هـب ودب؛ مـن املُدعيـن للعلـم، واملنتسبيـن زوراً 
للصوفيـة؛ ثـم يدعوهـم إىل قيـاس مـا يرونـه ويسمعونـه 
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مبقيـاس الشـرع؛ فـإن توافـق معـه؛ فال بـأس؛ وإن خالـف 
وجـب الرفـض الشـرع؛ فهـو حتمـاً مـن البـدع الـيت تست

  ":القدسيـة"ويف هـذا يقـول يف . التـام
ةـادالس ضعقَالَ  بو  ـهيوفالص  

ــهيلج   قَــةادقَالَـةً   صم  
  رـإذَا  رأيـت   رجـالً  يطيـ

  يِسيـر قَدأو فَـوق ماِء البحـرِ 
  ولَم يقف عند حـدود الشـرعِ

  فَإنـه    مستـدرِج   وبِـدعي
  دجـالُ  فَارفُضـه إنما الفَـتى

يـققحالت لَه ـسـالُ         لَيالكَمو  
  

  :ـ النـيب خالـد بـن سنـان
واألمـر الـذي يبـقى غامضـاً، وغيـر مفهـوم، وعـار 
عـن أي مسـوغ أو تعليـل؛ هـو تأكيـد بعـض الباحثيـن 

هـو الـذي كشـف وجـود  األخضـريوالرحالـة عـلى أن 
يف املدينـة الـيت حتمـل امسـه  خالـد بـن سنـان النـيبقبـر 
الـذي عـلى أن أولئـك الباحثيـن لـم يذكـروا الدليـل . اآلن

يف الربهنـة عـلى صحـة انتقـالِ  األخضـرياعتمـد عليـه 
، ووفاتـه اجلزائـرإىل  خالـد بـن سنـان العبـسي النـيب

  . ـا
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 "وكـل مـا قيـل؛ أنـه أظهـر سـر القبـر بواسطـة 
وإذا تأملنـا هـذه العبـارة؛  1".الكشـف وعلـم التربيـع

عي أصحابـه مصطلـح صـويف؛ يـد" الكشـف"سنجـد أن 
وقـد تنـاول . القـدرة عـلى كشـف مـا خيفيـه الغيـب

. كثيـر مـن العلمـاء هـذا املوضـوع بيـن مؤيـد ومكـذب
ملوضـوع التصـوف كتابـاً كامـالً  ابـن خلـدونوخصـص 

؛ كمـا خصـص "شفـاء السائـل لتهذيـب املسائـل: "مسـاه
يف كشـف  فصـل: "لـه حيـزاً كبيـراً يف مقدمتـه ضمـن

الغطـاء عـن املتشابـه مـن الكتـاب والسنـة، ومـا حـدث 
ألجـل ذلـك مـن طوائـف السنـة واملبتدعـة يف 

؛ حيـث أوضـح فيـه الفـرق بيـن املتصوفـة "االعتقـادات
املتمسكيـن بالسنـة؛ وبيـن أهـل الغلـو منهـم؛ أدعيـاء 

   2.الكشـف املطلـق ومبـدأ احللـول
   

                                                
األخضـري نفعنـا اللـه ببركاتـه، سيـدي عبـد الرحمـن : ((قـال الحسيـن الورثـالني 1

وأفـاض علينـا مـن بحـر أنـواره؛ رضي اللـه عنـه؛ وأنـا سمعنـا أنـه هـو الـذي 
 .5: نزهـة األنظـار، ص)). أظهـر قبـره بعلـم التربيـع

ثـم أن : ((وممـا قالـه في هـذا البـاب. 1214ـ  1184: ، ص ص3: المقدمـة، ج 2
لمتصوفـة المتكلميـن في الكشـف، وفيمـا وراء الحـس هـؤالء المتأخريـن مـن ا

وظهـر في كـالم ... توغلـوا في ذلـك؛ فذهـب الكثيـر منهـم إلى الحلـول والوحـدة
المتصوفـة القـول بالقطـب؛ ومعنـاه رأس العارفيـن؛ يزعمـون أنـه ال يمكـن أن 

يورثُ مقامـه آلخـر  يساويـه أحـد في مقامـه في المعرفـة حـتى يقبضـه اللـه؛ ثـم
  . 1208ـ  1207: ص ص)). مـن أهـل العرفـان
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فهـو ليـس علمـاً " بعلـم التربيـع"يسـمى أمـا مـا 
عـلى وجـه احلقيقـة؛ وإمنـا هـو فـن غريـب؛ يـدعي 

ويدخـل يف عـداد فنـون . أصحابـه معرفـة الغيـب بواسطتـه
وأسـرار  ألحكـام النجـوم،: التنجيـم والكهانـة؛ الشاملـة

وغيـره مـن الفنـون  احلـروف أي السيميـا وخـط الرمـل
ال تستنـد إىل برهـان، وال يسـعى أصحاـا إىل إجيـاد  الـيت

دليـل يستوعبـه العقـل؛ وإمنـا يزعمـون أـم يتعاملـون مـع 
يف  ابـن خلـدونوقـد وضـع  1.الوجدانيـات والروحانيـات

مقدمتـه فصـالً مطـوالً شـرح فيـه مـا يعـرف بعلـم 
أليب  سائـلاستخـراج أجوبـة امل أسـرار احلـروف وزايرجيـة

   2.العبـاس أمحـد السبـيت
املهـم؛ أن هـذه الفنـون كلهـا؛ لـم يثبـت ـ حـىت 

ـا، أو انشغالـه بالكتابـة فيهـا،  األخضـرياآلن ـ اهتمـام 
أو احتمـال حتدثـه ـا يف احللقـات الـيت يعلـم فيهـا 

                                                
: وقـد شـرح ابـن خلـدون هـذه الفنـون في عـدة فصـول مـن مقدمتـه؛ ثـم قـال 1
وحـدث هـذا العلـم في الملـة بعـد صـدر منهـا؛ وعنـد ظهـور الغـالة مـن ((

المتصوفـة وجنوحهـم إلى كشـف حجـاب الحـس، وظهـور الخـوارق عـلى أيديهـم، 
ك علـم أسـرار الحـروف؛ وهـو مـن فحـدث لذلـ... والتصرفـات في عالـم العناصـر

وتعـددت فيـه تآليـف البـوني وابـن العـربي وغيرهمـا ... تفاريـع علـم السيميـا
ثـم اختلفـوا  في سـر التصـرف الـذي في الحـروف بمـا ... ممـن اتبـع آثارهمـا

 هـو؛ فمنـه مـن جعلـه للمـزاج الـذي فيـه، وقسـم الحـروف بقسمـة الطبائـع إلى
 . 1271: ، ص4: ج)). أربعـة أصنـاف كمـا للعناصـر

وهـو مـن المتصوفـة؛ عـاش في أواخـر القـرن السـادس مـن الهجـرة بمراكـش؛  2
 . وعاصـر ملـك الموحديـن يعقـوب ابـن المنصـور
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فهـا هـو . بـل صـدر عنـه مـا ينـفي ذلـك. تالميـذه
  :ظمـة السـراج يف الفلـكمنيقـول يف 

الفَلَـك لْـمأنَّ ع لَـمفاع ـدعوب  
  لِّ مسلَـكـز من أجـم عزيـعلْ

ـا  بِـهمو  قطَـرــبِ   تيلْغل  
  بِ ـرام دونَ ريــفَذَلـك احلَـ

  
ومـن . حيـرم االشتغـال بأمـور الغيـب فاألخضـريإذن؛ 

نتهمـه بتعـاطي فنونـاً تبحـث يف  هنـا؛ ال يصـح لنـا أن
  .كشـف الغيـب، وأسـرار أخفـاهـا اللـه حلكمـة سنهـا

وكـل الـذي عرفنـاه ـ خبصـوص هـذا املوضـوع ـ 
؛ صاحـب احلسيـن بـن حممـد الورثـالينهـو مـا ذكـره 
برتهـة األنظـار يف فضـل علـم التاريـخ "الرحلـة املسمـاة 

وأنـا مسعنـا أنـه هـو الـذي ((: ؛ حيـن قـال"واألخبـار
والكـالم هنـا عـن  1)).أظهـر قبـره بعلـم التربيـع

أنـه اكتشـف قبـر  الورثـالين؛ الـذي زعـم األخضـري
ولكنـه لـم يذكـر ". علـم التربيـع"؛ بواسطـة النـيب خالـد

هـل مسعـه مـن علمـاء موثـوق .. ممـن مسـع هـذا القـول
؟ أم مـن عامـة النـاس الذيـن تستهويهـم اخلرافـات .ـم

نفسـه يبـدو ـ مـن  الورثـالين؟ علمـاً بـأن ..واألوهـام

                                                
 .5: نزهـة األنظـار، ص 1
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بالوجدانيـات خـالل كتاباتـه ـ أنـه ممـن يعتقـدون 
، ألحكـام املنطـقكبيـراً  ؛ وال يعـطي بـاالًوالغيبيـات

الكشـف وعليـه؛ فالقـول باستعمـال . والعلـوم العقليـة
مشكـوك  خالـد بـن سنـان النـيبيف معرفـة قبـر  والتربيـع

لعبـد الرمحـن فيـه، وال يتفـق مـع احلركـة العلميـة 
، أو مـا عـرف عـن منهجـه العلـمي؛ الـذي األخضـري

  .  ق، ويعتمـد عـلى الرباهيـن الرياضيـةمييـل إىل أحكـام املنطـ
وكـل مـا يف األمـر؛ أن أهـم حجـة استنـد إليهـا 

 النـيب خالـد؛لقبـر  األخضـريأصحـاب الـرأي يف إظهـار 
هي القصيـدة الطويلـة الـيت نسبـت إليـه؛ تلـك القصيـدة 

يف  النـيب خالـدالـيت حتـث النـاس وتدعوهـم لزيـارة قبـر 
   1:ة املعروفـة بامسـه؛ وهياملدينـ

  هـسر يا خليلي إلَى رسمٍ  شغفْت بِ
سالر رِ ذَاكائزى لالطَّلَـلِ مِ ـطُوبو  

تـزع هداهوش لَّـتج  هـرائود  
بي الصف  هرائز ابا خـماألصلِـحِ  و  

   

                                                
تـور سعـد بيتـاً؛ بينمـا ذكـر الدك 40تحتـوي القصيـدة الـتي بيـن يـدي عـلى  1

ألبي محمـد أحمـد " العقـد الجوهـري"اللـه أنـه يملـك نسخـة منهـا ضمـن مخطـوط 
 .بيتـاً 42بـن داود؛ بـ ا
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 هـمناكب  يلقَى اجلَواهـر من يغشى
  ذا وجـلِ  طي الكَرامة من  يأتيـه ـيع

  ف ـالقلب مضى ذا الرمس  معتك
  زل ـالناس مل ي  والشيخ  منى خالل

  فلســت  أملك من صربٍ  وال جلَـد 
  ل ـفاحملْ سالمي هلذا الرسم والطّل

ى عبدوقُـلْ لَه  قد ثَـو   كُـمبحب  
  املثَـل    صوفـةمو  حتيـةٌ  هـذي

  م والطَّلـلِ ـالرس ومإنْ قلت أين أر
  إنْ تـسـلِ  أقولُ إليك باألخبـار 

  اس قـد غَفلـوا ـمقام عليه الن هذا
  فأمتثـل  السـوء دالـبني بِ حلَّ إذا

 هـدتقـد ش ـأنالش رفيع  هذا مقام  
  ر فيـه جـلي ـبه الدالئلُ هذا األم

  ام بالد الغـربِ مسكنـه هذا مقـ
البقـش ا  ـر  ِلَـلِ  قداعـلّ يف املح  

  هذا مقام له خطْـب لـه عجـب 
فَتـأختبغُر عـلي هذه ـه ا املقـام  

الغ بالد ـا ـهذا مقام َّـلبِ حر  
  ربِ من مثَـلِ ـالغ بِالد يفه ـوما لَ
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  ثَـوى   مِاألنـا م يفـنبِي كَري هذا
وادي أشالب ـبني اسريف الن حلِ ـالن  

  ج ـيا رب غُصنٍ بديعِ احلُسنِ  منته
زمرفـلِ ـببق خمكْتـوِء ماعِ الس  

  إنَّ النبوةَ  قَد الَحـت  شواهدهـا
  وار لَم تـزلِـةُ واألنـكَيف املَحالَ

 دالي خـافنديرِ  سدالب نـاننِ سب  
  رائـقٍ  حفـلِ  أخصـه بِسـالَمٍ

ع نم ازا حم لَّهـلفـرش  نمو ز  
  ةَ يا ناهيـك بِالرسـلِـنالَ الرسالَ
بى  وبالر قفَو تطَعس هاروـأنتد  

  لِ ـبواجلَ  علَى الفَيافي وفَوق السهلِ
  ه تبصـر  عجائبـه ـحللْ بساحتفا

  ام عـلي  ـوكن أخـا أدبٍ إنّ املق
  بِحرمتـه   رِم بِزائـرِه تحـظَـأك

   1بالرسـل  من قُلِّـد  ما حل جرمه
  بـه   ه يرد املستغيـثـحاشا اإلل

  ن باإلكرام واجلَـلـل ـخص النبئي
   

                                                
 .هكـذا نسـخ بشكـل غيـر الشطـر غيـر موزون وال مفهـوم 1
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بهـا ـحاش النـرزائ يـبخة أيو  
باجلـود والفضـل ـإنَّ الن ة بابو  

  شِ فَضلَهـمرـالعن رب ـإنّ النبيئي
  قُـلِ  ادـفهم ملوك الورى يوم املع

  وا ـقد جلس الفَصلِ يومن ـإنّ النبِيئي
  ط واحللـل ـوق البسـمنابر ف على

  عجائبهـا  إنّ النبـوَءةَ ال تخـفَى 
  سِ يف املَثَـل ـاِء الشمـكَضي أمرها

  ولَى لـه  عظَـم ـهذا املقام لدا املَ
  دسِ والنحـل ـالنبوءة  ذات القُ فيه

  بـه  ثبتـوا  قَـومه ـا ضاعـوإنم
  الل باملهـل ـر اإلجـوالقرب حيتق

  جلَّـت محاسنهـم  لقـدأبا البقاء 
 بال  الوالعبدى حشخقَـلِ ـيرِ من ثوِز  

  بكـم   وكيف خيْشى لظًى من يستغيث
  رش بالرسـل ـإذا كم أنال  إله الع

  معتصـم   يا سيدي إن هذا العبـد
  و مـن الزلـل  ـحببلكم وإنين أشك
 ـظَى بقربكـمى عبيدكـم حيعس  

  والسبـل   اخليـر  دي لطريـقـويهت
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توأن يـج مندي يا س رِكُـماَء زائ  
  واألهـوالِ والوجـلِ   ِّـينجو من اهلَم

  ن عنـد اللَّـه فـي عظَـمٍ ـإن النبِيئي
  لِ ـينجو من  الوح بِهِممنِ استغاثَ 

  الـوِزرِ  مستنِـد  رـكثيوها أنا ذا 
ـرفغي  اليوى مسفع كُمجاهي   لل  

  يتبعهـا   وات اللَّـهـم صلـعلَيك
بته يف الصيحكَى تـأزلِ ـحِ واألص  

  ت محاسنـه ـجل منال سيما خير 
  الرسـل ومـالك األد سيـد ـحمم

الع إلَه  مارش ـصلَّى عليه ـطَلَع ت  
الم  يالس ثُم تبوما غَر سملي ـش  

  أبِ  مثقِ  ـواآللِ والصحبِ والصدي
  علي  امِ ـثُم اإلم  1حفْصٍ ومحيِ الدجا

  ر يف أفْنانِـه أسفـاً ـالطَّي ردـغَما 
بكاء الص ـوما أقام يف الطَّلَـل  ب  

  اء الوجـد مضطَربـا ـأقام بك وما
  ر والـدولِ ـواحلمد هللا  طولَ الده

   

                                                
  .هكـذا 1
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وهـذه القصيـدة صيغـت يف مخـس وأربعيـن بيتـاً؛ 
؛ وتبـرز فضـل النـيب خالـد بـن سنـانمتجـد وتعظـم 

زيـارة قبـر هـذا النـيب الـذي ضيعـه أهلـه؛ كمـا قـال 
أهـل صـلى اللـه عليـه وسلـم؛ ثـم أمهلـه  رسـول اللـه

؛ الذيـن حيتقـرون العلمـاء؛ حسـب مـا نسـب املغـرب
نسبتهـا والقصيـدة ـ حـىت وإن صحـت . لألخضـري
ـ فـال تكـفي أن تكـون دليـالً يثبـت وجـود  لألخضـري

يف املدينـة الـيت حتمـل امسـه اآلن؛ ألن  النـيبقبـر هـذا 
النـيب خالـد بـن سنـان بـن أن : املصـادر التارخييـة تذكـر

ـن ؛ بيشبـه اجلزيـرة العربيـةدفـن يف غيـث العبـسي 
بـل مثـة روايـة . ؛ ضـن أحقـاف رمليـةبـين عبـسقومـه 

رضي اللـه عنـه ـ تفيـد بـأن  ابـن عبـاسـ نقـالً عـن 
أتـت إىل رسـول اللـه  النـيب خالـد بـن سنـانابنـة 

صـلى اللـه عليـه وسلـم ـ وهي عجـوز ـ وأسلمـت 
 فكيـف ـ إذن ـ انتقـل قبـر هـذا النـيب إىل 1.عـلى يديـه

   !؟..اجلزائـر
   

                                                
: ، ص ص3: والبـدء والتاريـخ، ج. 226: ، ص2:ج. 67: ، ص1: مـروج الذهـب، ج 1

 . 135ـ  134
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النـيب خالـد بـن يقـول أن  الورثـالينوالغريـب؛ أن 
؛ معتقـداً أنـه "جبـل الـرس" يف بعـث إىل قـوم سنـان

يف رسالـة  1اخلفـاجي؛ تبعـاً ملـا استتنجـه "جبـل أوراس"
اسـم " الـرس"بينمـا تؤكـد مصـادر كثيـرة أن  2".الشفـاء"

؛ شبـه جزيـرة العـربأطلـق عـلى عـدد مـن األماكـن يف 
: منهـا مـا جـاء يف القـرآن الكريـم عـن أصحـاب الـرس

)
.(3ثـم  ؛)   

  (.4 س"وكمـا جـاء يف " الـر
واآليـة . كـل مـا حفـر مثـل البئـر والقبـر: التفاسيـر

تقـول أن قومـاً كانـوا يقيمـون عنـد بئـر تعـرف 
  . ؛ دمرهـم اللـه"بالـرس"

وباإلضافـة إىل ذلـك فقـد ورد يف بعـض املصـادر أن 
بـدر ابـن أحـد أوديـة جنـد؛ ويف هـذا يقـول " الـرس"

يـرثي أبـاه؛  مالـك بـن زهيـر ـ سيـد بـين عبـس ـ
وبنـو ؛ يف ثـأر هلـم ـ بـدر الفـزاريالـذي قتلـه أوالد 

                                                
؛ )م1658/هـ1069(وهـو شهـاب الديـن أحمـد بـن محمـد الخفـاجي المصـري  1

 . صاحـب رسالـة شفـاء العليـل فيمـا في كـالم العـرب مـن الدخيـل
 .88ـ  87. 5: نزهـة األنظـار، ص ص 2
 .38: الفرقـان، آيـة سـورة 3
  .12: سـورة ق، آيـة 4
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 النـيب خالـد بـن سنـان ـكمـا تـرى؛ هـم قـوم  عبـس
  1:فقـال

ـذْرهن بـدينـسٍ  جأَم لَّ بِهأَح  
فَـأَي ي غَطَفَـانيـلٍ كَـانَ فقَت  

  إِذَا سجعت  بِالرقْمتيـنِ حمامـةٌ
  الْكَتفَـان  ،  تبكي فَارِسالرسأَوِ 

  
  2:ويقـول زهيـر بـن أيب سلـمى يف معلقتـه أيضـاً

  واستحرنَ  بِسحـرة  بكُوراً بكَرنَ
  في الْفَمِ  كَالْيد الـرس فَهن ووادي 

  
شبـه يوجـد  يف "  بالـرس"إذن؛  فاملكـان  املسـمى 

؛ ـ سـواء أكـان بئـراً أم واديـاً أم جبـالً اجلزيـرة  العربيـة
ومـن املضحـك أن ". األوراس"ـ وال عالقـة لـه جببـل 
وال يوجـد مـا يسـوغ رأي . نتخيـل ذلـك بـدون دليـل

أمـا القبـر املنسـوب . وغيـره يف هـذا البـاب الورثـالين
؛ فإنـه إذا كـان قـد عـرِف للنـيب خالـد بـن سنـان

، خالـدونسـب ـ منـذ زمـن بعيـد ـ لرجـل يسـمى 
 خالـداًوتواتـرت األخبـار بذلـك؛ فـال يعـين هـذا أن 

                                                
 .كلمـة اإلصـاد. 205: ، ص1: معجـم البلـدان، ج 1
  .10: شـرح ديـوان زهيـر بـن أبي سلـمى، ص 2
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خالـد بـن  النـيبصاحـب القبـر ـ هـو بالضـرورة ـ 
 خالـداًـون صاحـب ذلـك القبـر ؛ إذ قـد يكسنـان
 1خالـد بـن يزيـد العبـسيورمبـا كـان هـو .. آخـر

 فخالـد. ، وآخـت بينـه وبيـن ابنيهـاالكاهنـةالـذي تبنتـه 
؛ فمـا األوراس وبسكـرةهـذا كـان متواجـداً يف منطقـة 

الـذي مينـع أن يكـون قـد استشهـد حيـث يتواجـد القبـر 
   ؟..املذكـور اآلن

  
  :ـ وفـاة األخضـري

عبـد الرمحـن ومجلـة القـول؛ فقـد انتهـت حيـاة 
بينمـا كـان يقـضي فصـل الصيـف ـ كعـادة  األخضـري

أهـل الصحـراء يف التـل ـ إذ تـويف رمحـه اللـه يف سنـة 
فنقـل جثمانـه . سطيـفجبهـات  بكجـالم؛ 1546/هـ953

؛ أيـن يتواجـد اآلن ضرحيـه؛ بنطيـوسإىل مسقـط رأسـه 
الـذي بـقي طـوال السنيـن التاليـة لوفاتـه مـزاراً للعلمـاء 

  . كافـة بـالد املغـربوالرحالـة مـن 

                                                
سمـاه بعضهـم خالـد بـن يزيـد القيـسي، وبعضهـم اآلخـر يزيـد بـن خالـد  1

فـإن صحـت تسميتـه بخالـد بـن يزيـد العبـسي؛ أال يبعـث . العبـسي أو القيـسي
هـذا إلى الرغبـة في المقارنـة بينـه وبيـن خالـد المدفـون في المدينـة المسمـاة 

: ع أخبـار خالـد بـن يزيـد العبـسي فيراجـ. بسيـدي خالـد في واليـة بسكـرة
 . 54: ، ص1: ريـاض النفـوس للمالـكي، ج
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لـم يتـزوج، ولـم  األخضـريوقـد زعـم بعضهـم أن 
وهـذا مـا اعتقدتـه ـ بـدوري يف البدايـة ـ . خيلـف أوالداً

؛ ولكـن تبيـن يل ـ 1لـهسعـد الكمـا قـال بـه الدكتـور 
فيمـا بعـد ـ بالدليـل؛ أنـه تـزوج؛ ولـه خلَـف ـ مـن 

وجتـلى يل ذلـك مـن . صلبـه ـ بقيـت سلسلتهـم إىل اآلن
؛ بطولقـةخـالل وثيقـة مستخرجـة مـن احملكمـة الشرعيـة 

م املوافـق ليـوم مـن 1915فربايـر  21كتبـت بتاريـخ 
تفصـل هـذه الوثيقـة . ـه1334حمـرم احلـرام سنـة 

؛ فجـاء األخضـريالشرعيـة يف ميـاه السـقي لفائـدة أبنـاء 
الـويل الصالـح سيـدي عبـد الرمحـن بـن : ((مـا نصـه

.. ....واتفقـوا واصطلحـوا عـلى هـذا....... صغيـر
وأوالد ..... ]فـالن ابـن فـالن،  وفـالن بـن فـالن[

  .2))سيـدي عبـد الرمحـن بـن صغيـر
 .Luciani. J.D لوسيـاين كمـا ذكـر املستشـرق الفرنـسي 

؛ يف كتـاب السلـم املرونـق يف املنطـق (1932 – 1851)؛ 
 ;LE SOULLAMـ الـذي قـام بترمجتـه إىل الفرنسيـة بعنـوان 

TRAITé DE LOGIQUE أن مثـة وثائـق صـادرة : ـ قـال فيـه
تلـك الوثائـق وإحـدى . البـاي التـركي بقسنطينـةعـن 

؛ تقـضي ]م1650[هجريـة 1060مؤرخـة يف حمـرم سنـة 

                                                
   .508: ، ص1: تاريـخ الجزائـر الثقـافي، ج 1
 .124/1915: رقـم هـذه الوثيقـة المستخرجـة مـن محكمـة طولقـة هـو 2
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عبـد بالتقديـر والتبجيـل واالحتـرام لثالثـة مـن أحفـاد 
رمحـون، وعبـد املالـك، : ؛ هـم اإلخـوةالرمحـن األخضـري

عامـر بـن عـلي بوستـة بـن املقـدس ؛ أبنـاء وحممـد
 لوسيـاين ـع وقـد اطل. سيـدي عبـد الرمحـن األخضـري

Luciani. J.D.  ؛ عـلى عـدد مـن تلـك الوثائـق الصـادرة عـن
 األخضـريخبصـوص أحفـاد  التركيـة بقسنطينـةاإلدارة 

ـ  1103ـ  1078: وزاويتهـم؛ حتمـل التواريـخ التاليـة
؛ وهـده األخيـرة 1246ـ  1149ـ  1147ـ  1132

إذن؛ . بـايبـاي قسنطينـة احلـاج أمحـد حتمـل توقيـع 
أحفـاد؛ وقبـل األحفـاد؛ ابـن فلعبـد الرمحـن األخضـري 

مـن هنـا يتبـن بـان لألخضـري ابـن . عـلي بوستـةامسـه 
  .بوستـة عـليامسـه 

أمـا اعتقـاد بعضهـم بعـدم زواجـه؛ نظـراً لكونـه 
مـات يف العقـد الثالـث مـن عمـره؛ فهـذا ليـس بدليـل 

م أن الشبـاب يف الزمـن الـدي عـاش قاطـع؛ خاصـة إذا علـ
؛ كانـوا يتزوجـون صغـاراً؛ وباخلصـوص األخضـريفيـه 

واحلريصـة . أبنـاء العائـالت املتمسكـة بالتعاليـم الدينيـة
  .عـلى تقاليـد السلـف

   ***  
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عبـد الرمحـن ذاك مـا أمكـن ذكـره خبصـوص حيـاة 
وبـقي اآلن؛ احلديـث عـن بعـض مؤلفاتـه؛ . األخضـري

إذ أن معظـم كتبـه . الـيت تيسـرت وتـم اإلطـالع عليهـا
غيـر متوفـرة اآلن؛ إمـا لكوـا مفقـودة، وإمـا أن تكـون يف 

وجممـل القـول؛ فـإن . حـوزة مـن تعـذر االتصـال ـم
قـد يصـل عددهـا حـوايل عشريـن  األخضـريمؤلفـات 

ـاً؛ بـل مثـة مـن يـرى أنـه أجنـز زهـاء الثالثيـن تأليف
  . عمـالً؛ منهـا مـا هـو معـروف، ومـا هـو مفقـود

ومنهجـه يف التأليـف يغلـب عليـه الطابـع املـدرسي؛ 
حيـث كـان يعمـل . بسبـب اهتمامـه بالتربيـة والتعليـم

ن عـلى ترويـض ذاكـرة املتعلميـن؛ إذ ينجـز هلـم أوالً املتـ
اخلـاص باملـادة املـراد تعليمهـا ـ بغـرض تلخيـص 
املوضـوع؛ ضمـن قواعـد حمـددة؛ لـكي ال جيهـد ذاكـرة 
املتلـقي ـ ثـم يسـعى ـ بعـد ذلـك ـ إىل إعـداد الشـرح 

  . الـالزم؛ لتوضيـح مـا يقصـده يف املتـن
عمـل عـلى إجنـاز شـروح  األخضـريلذلـك جنـد أن 

وهذه الطريقـة . ظوماتـه يف شـىت العلـوموافيـة ملعظـم من
التعليميـة ـ حـىت وإن كانـت تقليديـة ـ فقـد أفـادت 

ولوالهـا لتفاقـم أمـر . عـدداً كبيـراً مـن طلبـة العلـم
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اجلهـل بيـن النـاس؛ يف زمـن كانـت الدولـة فيـه ال تـم 
وعـلى هـذا؛ أصبحـت معظـم كتـب . بتعليـم أبنائهـا

: باملغـرب واملشـرقتـدرس يف أهـم املعاهـد  ياألخضـر
؛ باإلضافـة إىل املـدارس كاألزهـر والزيتونـة والقروييـن

 بتلمسـان واجلزائـر وجبايـة وقسنطينـة وبسكـرةوالزوايـا 
  ... آسيـاوغريهـا مـن البلـدان اإلسالميـة يف 

، األخضـريوبعـد استكمـال احلديـث حـول حيـاة 
ـه مـع عصـره، ومـدى قيمـة أفكـاره ومستـوى تفاعل

وأعمالـه؛ الـيت احنصـرت يف عمليـة التربيـة والتعليـم، ويف 
تأليـف الرسائـل والكتـب نظمـاً ونثـراً، إىل جانـب القيـام 
الواجبـات الدينيـة؛ الـيت كـان حريصـاً عـلى أدائهـا؛ يف 

؛ نصـل إطارهـا الشـرعي؛ امللتـزم بالكتـاب والسنـة؛ عندهـا
اآلن إىل موضـوع مؤلفاتـه العديـدة؛ عـلى أننـا سنلمـح ـ 
بإجيـاز ـ لبعضهـا؛ بينمـا نتوسـع ـ بعـض الـشيء ـ يف 
الكـالم عمـا تـوفـر منهـا لدينـا؛ ولكـن يف حـدود 

وعـلى هـذا فأهـم . يسمـح ـا جمـال هـذه الدراسـة
  :  هي األخضـريكتـب 
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   :علـم احلسـابأوالً ـ رسالـة يف 
ومل تكـن مـادة . نظمهـا يف مائـة وسبـع عشـرة بيتـاً

احلسـاب ـ عـلى مـا يبـدو ـ هي الغايـة الـيت يرغـب 
؛ حيـن وضـع هـذه الرسالـة؛ بـل كـان األخضـريفيهـا 

قسمـة "و" الفرائـض"احلسـاب وسيلـة لفهـم وتطبيـق مـادة 
ول مـن كتابـه لـذا فقـد خصـص القسـم األ". التركـات

رسالـة "وقـد صـاغ . لتعليـم احلسـاب" الـدرة البيضـاء"
بأسلـوب بسيـط وواضـح؛ وضـع فيهـا القواعـد " احلسـاب

وحظيـت هـذه املنظومـة باهتمـام . األوليـة اهلامـة للحسـاب
. املغـرب واملشـرقاملشرفيـن عـلى املعاهـد التعليميـة يف 

 1369سنـة  القاهـرةطبعـة  وطبعـت عـدة طبعـات؛ منهـا
ولَـدى ". جممـوع مهمـات املتـون"م؛ ضمـن 1949/ هـ

سيتـم شـرح بعـض . كاتـب هـذه السطـور نسخـة منهـا
فصوهلـا؛ بغـرض توضيـح طـرق تدريـس احلسـاب يف 

  :وهـذه املنظومـة تبـدأ بـ. األخضـريعصـر 
  

ماهيـة  األخضـريالـذي يشـرح فيـه  :ـ البـاب األول
ثـم حيـدد مراتـب األعـداد يف أربـع  1".حـروف الغبـارى"

وبعدهـا . اآلحـاد والعشـرات واملئـات واآلالف: مراتـب؛ هي

                                                
حسـب هي األعـداد مـن واحـد إلى تسعـة؛ : حـروف الغبـارى أو الحـروف الغباريـة 1

 .وهي المعروفـة باألعـداد العربيـة. الطريقـة المتبعـة في بلـدان المغـرب
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ويف ذلـك . تتبـدل األعـداد؛ حيـث تصبـح اآلالف كاآلحـاد
  : يقـول

هـورهشـةٌ  ملُومعم   وفُـهرح  
  ـةعتسل ـداحو ـنمهذْكُـورم  

  وجعلُوا صفْـراً عالَمـةَ اخلَـالَ
  وهـو مـدور كَحلْـقَـة  جـالَ

  
ومـن خـالل البيـت الثـاين؛ الـذي يصـف فيـه 

؛ يتبيـن لنا أن "مـدور كحلقـة"الناظـم الصفـر عـلى أنـه 
األرقـام "ـ هي  األخضـريـ أيـام  اجلزائـراألرقام املتبعـة يف 

" األرقـام اهلنديـة"املعمـول ـا اآلن؛ وليسـت " ربيـةالع
؛ الـيت يكـون الصفـر فيهـا املشـرق العـريباملعتمـدة يف 

  . عبـارة عـن نقطـة
؛ ينتقـل حـروف الغبـارىوبعـد احلديـث عن 

مباشـرة ـ مبديـاً قـدرة كبيـرة عـلى النظـم ـ  األخضـري
بسـط نفسـه؛ فيقـول إىل وصـف عمليـة اجلمـع بالشكـل امل

  :يف
  

  :املخصـص للجمـع :ـ البـاب الثـاين
دـدعل  دـدع  ـمض  ـعاجلَمو  

دفْـرم   بِلَفْـظ   هـدعت  ـكَيل  
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ــادآلحل   ــاداآلح  ـعمجفَت  
  وهكَـذَا البـاقي  علَى التمـادي  

  
هنـا ـ هي  األخضـريوعمليـة اجلمـع ـ كمـا يقـول 

 طَـقنعبـارة عـن ضـم عـدد معيـن لعـدد آخـر؛ حبيـث ي
 إنثـان: ـ بعـد ذلـك ـ بصيغـة املفـرد؛ كـأن تقـول

؛ فتـأيت النتيجـة مفـردة أي مخسـةيسـاوي  ثالثـةزائـد 
: ؛ بعـد أن قدمـت يف البدايـة يف شكـل عدديـن مهامخسـة

بعدئـذ ـ يف وصـف الكيفيـة  مث يسترسـل ـ. إثنـان وثالثـة
الـيت متـت ـا عمليـة اجلمـع؛ وذلـك بإضافـة كـل رتبـة 

اآلحـاد لآلحـاد والعشـرات للعشـرات واملئـات : (إىل مثيلتهـا
؛ حبيـث توضـع نتيجـة كـل رتبـة )للمئـات واآلالف لآلالف

ـ إن كانـت دون التسعـة ـ حتـت أختهـا؛ ومـا كـان 
يضـاف للرتبـة املواليـة؛ كـأن يضـاف فـوق التسعـة 

الفائـض عـن اآلحـاد إىل العشـرات، والفائـض عـن 
العشـرات يضـاف إىل املئـات؛ وهكـذا حـىت تنتـهي 

هـذا  األخضـريويلخـص . املراتـب املقصـودة باجلمـع
  :بقولـه

  ضف كُلَّ رتبـة إلَى الْموضـوعِ
 ظُرانا  وهتحت نـوعِممجإلَى الْم  
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ـعضى  فَلْتنعـاً  فَأدست كُنفَإنْ ي  
ـعمتاج هني مالَّذ قفَـو ـهلَتمج  

  ومـا  يكُـونُ زائــداً  علَيهـا
  فَانـزِلْ بِه تحـت الَّـذي تليهـا

ـطبـا بِالضهاددأع عا مهعماجو  
  كَـانَ فَـوق اخلَـطِّفَخـارِج ما 

  
واحـد إىل تسعـة؛ أمـا يف حـال : هـذا يف األعـداد مـن

مجـع عـدد منهـا إىل صفـر؛ فالنتيجـة ال تتغيـر عـن قيمـة 
العـدد املذكـور، أمـا إذا جمـع صفـران إىل بعضهمـا؛ 

وهكـذا دواليـك يف . فالنتيجـة تكـون صفـراً مـن الصفريـن
  .كـل احلـاالت

  وإنْ جمعـت عــدداً لصفْــرِ
  فَاطْلَـع  إذاً   بِعـدد    لتـدرِي 

  فَإنْ جمعـت هاهنـا صفْريــنِ
  فَاطْلَـع بِواحـد مـن اإلثْنيــنِ

  وإنْ تكَـرر الَّـذي قَـد نــزالَ
  بِه لكَـون الْجمـعِ قَـد تسلْسـالَ

  فَاجمعه مع أعـداد ما بِه عـرى
  من دون تغيِيـرٍ لَـه كَذَا جـرى
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يف  األخضـريويتبيـن لنـا مـن خـالل مـا أجنـزه 
هـذه املنظومـة وغريهـا مـن املتـون؛ أنـه يضـع قواعـد 
جاهـزة للحفـظ؛ قصـد استيعـاب العلـم املـراد تعليمـه؛ 

املعمـول ـا  البيداغوجيـةالطـرق وهـذا ال يتناقـض مـع 
حديثـاً؛ إذ خيصـص يف الكتـب املدرسيـة احلاليـة فقـرة أو 
فقـرات لكـل درس؛ يطلـب مـن التالميـذ حفظهـا؛ 

وهـذا مـا كـان يـرمي ". بالقاعـدة"وتسـمى هـذه الفقـرة 
مـن إعـداد املتـن؛ خاصـة املنظـوم منـه؛  األخضـريإليـه 

حفظـه؛ خالفـاً للفقـرات املنثـورة املعتمـدة الـذي يسهـل 
عـلى أنـه كـان يسـعى ـ فيمـا بعـد ـ إلعـداد . حاليـاً

شـروح وتفاسيـر لتلـك القـواعـد املسمـاة باملتـون؛ حـىت 
يتمكـن الطلبـة مـن التوسـع وهضـم الـدروس وفهمهـا 

  .  مـن مجيـع جوانبهـا
اجلمـع فقـد  وكمـا هـو احلـال بالنسبـة ملوضـوع

  .خصـص أيضـاً للطـرح بابـاً يف منظومتـه
  

  :وبـدأه بـ :ـ البـاب الثالـث
يـركَث نيلٍ  مقَاطُ قَلإس حالطَّـر  

يـرصـامٍ يأقْس ـةتلَى سع وهو  
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  فَـإنْ طَرحت القَـدر منِ كَثيـرِ
  فَالطَّـرح  فيه واضـح التقْديـرِ

  
فالطـرح عبـارة عـن إسقـاط العـدد القليـل مـن  إذن؛

  :ويتـم ذلـك بإتبـاع سـت طـرق. العـدد الكثيـر
  

هي العاديـة، البسيطـة؛ الـيت يتـم فيهـا  :ـ الطريقـة األوىل
   :طـرح القـدر القليـل مـن القـدر الكثيـر؛ مثـل

  
444                      
222 -           
222        =   

  
فتتطلـب استعـارة : مـا الطريقـة الثانيـة والثالثـةـ أ

عـدد مـن الرتبـة املواليـة ليضـاف إىل املرتبـة الناقصـة؛ 
  :يقـول فيهـا

  والْحملُ في قسمينِ إنْ صفْر  عالَ
  أو كَانَ األعـلَى أدنَ  مما سفَـالَ

ـهيافـرٍ وشا  بِعهِملَيـلْ عمفَاح  
ـهي الثَّانِيداً فاحلْ وخأدح واطْرو  
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إمـا أن يكـون : مثـال هـذا يكـون عـلى شكليـن
القـدر الـذي يطـرح منـه صفـراً بينمـا القـدر املطـروح 
مـن واحـد إىل تسعـة، أو يكـون القـدر املطـروح منـه 
مـن واحـد إىل تسعـة ولكنـه أكثـر مـن املطـروح منـه؛ 

تستوجـب العمليـة احلمـل إىل املرتبـة املواليـة؛  عندئـذ
فنحمـل عشـر، ثـم نطـرح ذلـك العـدد اـاور بعـد أن 

  :ويتـم ذلـك كمـا يـلي. ندخـل الواحـد يف األوىل
   

440         
222 -   

8 1 2 =      
  

 1مـن صفـر؛ بـل نستعيـر  2: وهنـا ال يصـح القـول
اـاور، ونضيفـه للصفـر؛ فيصبـح العـدد  4مـن العـدد 

واحـد؛  4؛ بينمـا ينقـص مـن العـدد 10املطلـوب 
ثـم ننتقـل إىل .  8=  10ـ  2إذن نطـرح  .  3فيضـحى 

؛ بعـد أن أصبحـت 3مـن  2مرتبـة العشـرات؛ فنطـرح 
ب الواحـد الـذي استعيـر منهـا؛ فتكـون هكـذا؛ بسبـ

:  ثـم نطـرح ـ يف النهايـة ـ مرتبـة املئـات. 1= النتيجـة 
  . 218: فتغـدو النتيجـة النهائيـة. 2=  2ـ  4
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: أمـا الطريقـة الرابعـة واخلامسـة والسادسـةـ 
  :فيقـول فيهـا

  والصفْر كَاف  إنْ طَرحت العددا
  بدا من مثْله كَالصفْـرِ من صفْرٍ 

  وإنْ يك الصفْر الَّذي من أسفَـالَ
  فَاقْنـع إذاً  بِعـدد قَـد اعتـلَى

  وكُـلُّ ما ذَكَـرت  من أقْسـامِ
  فيمـا عدا اآلخـرِ ذي االتمـامِ

  ألنـه  حتمـاً  يكُـونُ  أكْثَـرا
  من الَّذي من تحتـه  قَد شهِـرا  

  
 0مـن  0وبياـا أن تكـون يف حـال طـرح صفـر 

مـن أعـداد تتـراوح  0أو طـرح .  0مثلـه؛ فتكـون النتيجـة 
؛ فالنتيجـة تكـون حسـب مقـدار العـدد  9إىل  1: مـن

واألخـرى تتـم عنـد . 6=  0ـ  6: مثـل. املطـروح منـه
وهنـا يتعـذر . مـن صفـر 9إىل  1ـدد مـن طـرح أي ع

  .الطـرح
وقـد اشتملـت هـذه املنظومـة أيضـاً عـلى بـاب 

  .خـاص بعمليـة الضـرب
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  :استهلـه الناظـم بـ :ـ البـاب الرابـع
ددالع يفعضت بربِأنَّ الض لَمإع  

ددالع ـرٍ مني آخـا فرِ مبِقَـد  
  سطْرينِ كُلُّ مرتبـهفَاجعلْهمـا 

  مرتبـه   مقْرونـةٌ    بِأختهـا 
ـُب سنـلَى تألع ـةبتفَكُـلُّ  ر  

  تضـرب  في رتبـة اآلخرِ طُرا
  

الضـرب خيتلـف عـن اجلمـع والطـرح؛ يف أنـه 
وإذا كـان . تضعيـف للعـدد بقـدر العـدد املضـروب فيـه

فـق معهمـا يف ترتيـب املراتـب؛ حبيـث توضـع الضـرب يت
اآلحـاد حتـت اآلحـاد والعشـرات حتـت العشـرات وغيـره؛ 
فإنـه ال يكتـفي مثلهمـا بضـرب مرتبـة اآلحـاد مـع 
اآلحـاد مثـالً؛ بـل ميكـن لعـدد يف مرتبـة اآلحـاد أن 

  .يضـرب بعـدد آخـر يف مرتبـة العشـرات وهكـذا دواليـك
  :متـت عمليـة الترتيـب؛ تبـدأ عمليـة الضـرب بـ وإذا

يهوبِ فرضلْموبِ لراملَض نم ِسباحو  
  َبِيـه والتـرك الَ مـن واحـد تكُـن ن

  ولْتجعـلِ  اخلَارِج  فَـوق   األسطُـرِ
  بِقَـدرِ  ذَلـك الْحســابِ األشهــرِ
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   ـعمجيــلُوعجي   ثُـم  اخلَـارِج  
 ذَاك ـدعبو  ــهقفَو  ـنــلُ    مفْعي  

  
والعمليـة تتـم بضـرب املضـروب يف املضـروب فيـه 
ضمـن خانـة اآلحـاد عـلى حـد سـواء؛ ثـم تضـرب 

وبعـد انتهـاء .. اآلحـاد بالعشـرات وبعدهـا املئـات إلـخ
ات األخـرى تنتقـل العمليـة ضـرب خانـة اآلحـاد باخلانـ

نفسهـا انطالقـاً مـن خانـة العشـرات إىل غريهـا؛ وهكـذا 
وتوضـع النتيجـة مرتبـة بعـد مرتبـة عـلى . بالتنـاوب

التـوايل؛ وإذا فـاض عـدد يوضـع فـوق اخلانـة املواليـة ثـم 
  :  جيمـع مـع أعدادهـا؛ مثـل

  
                            44   

                           44 ×   
                           6 7  1  
                              6 7 1  
                           6  3 8 1 =  

  
يف املوضـع  6؛ فنثبـت  16=  4×  4وذلـك بضـرب 

املخصـص للنتيجـة؛ ونرفـع الواحـد؛ الـذي ميثـل العشـرات 
الـيت حتتـل خانـة العشـرات أيضـاً؛ ثـم  4فـوق العـدد 

وهي النتيجـة الثانيـة؛ فتصبـح  16نضيـف ذلـك الواحـد إىل 
انيـة فتتطلـب أمـا املرحلـة الث. هـذه هي املرحلـة األوىل.  17

ضـرب األربعـة األخـرى يف خانـة العشـرات السفـلى خبانـة 
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أيضـاً ثـم يرفـع الواحـد كذلـك  6اآلحـاد العليـا وتثبـت 
فـوق خانـة العشـرات مثـل األوىل، وجيمـع مـع نتيجـة 

أيضـاً فترتـب بتـرك  176العشـرات؛ فتكـون النتيجـة هي 
مـع املراتـب كلهـا لتحصـل خانـة مييـن األعـداد؛ ثـم جت

  .1836: النتيجـة النهائيـة وهي
  :قائـالً األخضـريثـم يضيـف 

ـداحي  وداً فاحو ـتبرإنْ ضو  
 ـدائونَ  زكُــونُ  دي  ـداحفَو  

ادـدي األعف  ذَاك ـتبرإنْ ضو  
ـاداآلح ـنـا ميهـا فم رفَقَـد  

بِص عيفَاقْنف فْـرالص تبرفْرٍ انْ ض  
  يـرِهظن    دـدع  ي  أوـفقْتفَلْت  

  
وستكـون النتيجـة ـ حيـن تضـرب واحـداً يف واحـد 
ـ هي واحـد دون زيـادة؛ أمـا إذا ضربـت واحـداً يف عـدد 

×  1: مـا؛ فالناتـج يكـون بقـدر ذاك العـدد؛ كـأن تضـرب
ومـن جهـة أخـرى فـإذا . 4؛ ستكـون النتيجـة حتمـاًً  4

. عضربـت الصفـر يف الصفـر؛ فالنتيجـة هي صفـر بالطبـ
وكذلـك هـو احلـال إذا ضربـت الصفـر بعـدد مـا؛ فـال 

  0×  4بـد أن تكـون النتيجـة صفـراً؛ كـأن تضـرب     
  . 0= فالنتيجـة 
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إىل  األخضـريأمـا بـاب القسمـة فقـد قسمـه 
  :فصليـن
  

  :  يقـول يف أوهلمـا :ـ البـاب اخلامـس
  وعمـلُ القسمـة في احلســابِ

أح نـولِمنِ الفُصابِ  سـواألبو  
  فَلْتجعـلِ املَقْسوم  فَـوق اآلخـرِ

  وتجعـلِ األمـام تحـت اآلخـرِ
كُـونَ  األكْثَـرأنْ ي ـوزجالَ يو  

 قَـرقَهلْ يب ـهناألقَـلِّ م ـتحت  
يـهف بـرضداً يـدع ومـرت ثُم  

 ـهتحت نمـهلَيي عالَّذ ى بِهفْـنت  
  وما بـقي فَضعـه فَـوق  ذَاكَـا

ــاكنه  ـنم ـامقَـرِ األمقَهو  
  فَـإنْ تعـدى رتبـةً فَلْتجعــالَ

  أسفَـالَ  صفْـراً قُبالَـةَ املُعـدى
ـاممإلَى الت  هتا  ذَكَرـلْ كَمافْعو  

 ـارِجفَخـاماألم كذَل ـتحا تم  
طْلَـبـورِ  يالكُس ني مـقا بمو  

ـبسني  ـهنم ـامِ ثُماألم قفَـو  
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يف موضـوع القسمـة  األخضـريلفهـم مـا يـرمي إليـه 
هنـا؛ ال بـد مـن التنبيـه إىل أن عمليـة القسمـة ـ قدميـاً ـ 

عـروف اآلن؛ كانـت تتبـع بطـرق ختتلـف عمـا هـو م
وقـد تعـددت الطـرق يف هـذا املوضـوع؛ مـن ذلـك أـم 
كانـوا جيـرون القسمـة بعـدة أساليـب؛ منهـا طريقـة 

ألن القسمـة يف حقيقتهـا  1.الشطـب الـيت  تشبـه الطـرح
عبـارة عـن طـرح متكـرر؛ بغـرض معرفـة كـم مـن 

عـلى أن  املـرات الـيت يوجـد فيهـا عـدد يف عـدد آخـر؛
  . يتـم ذلـك بسرعـة

  
  النتيجـة  1  5               

             7 6  2       
  المقسـوم  4  0  0  9  5     

  المقسـوم عليـه    2  4  3           
  

وتتـم هـذه العمليـة بوضـع املقسـوم فـوق املقسـوم 
عليـه؛ وينطلـق العمـل مـن بالرقـم األمـامي أي مـن يسـار 

ثـم نقـوم بضـرب . 1=  243 ÷ 400األعـداد؛ فنقـول 
وبعدهـا نطـرح الناتـج بواسطـة . 243=  1×  243

؛ أي مـن أمـام املقسـوم أو  400مـن  243الشطـب؛ وهـو 

                                                
ـ  126: أنظـر كتـاب علـم الحسـاب تطـوره وأهـدافـه وطـرق تدريسـه، ص ص 1

138 . 
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باألحـرى بـدءاً باليسـار حنـو اليميـن؛ وذلـك بشطـب 
  . كـل رقـم يتـم طرحـه؛ عـلى التـوايل

   
كمـا كانـوا ـ أيضـاً ـ جيـرون القسمـة بوضـع 

  :النتيجـة يف األعـلى؛ مثـل
  

  الناتـج    55    
  المقسـوم عليـه      4     222  

  المقسـوم                      20    
 2 2 0               
 0 2 0     
  البـاقي      0 0 2 

  
ويبـدو أن الطريقـة األخيـرة هي الـيت اعتمدهـا 

يف منظومتـه؛ وهي ال ختتلـف عمـا هـو متبـع يف  األخضـري
جـل البلـدان اآلن؛ سـوى يف وضـع النتيجـة يف األعـلى؛ 

: وجتـري. بينمـا توضـع عندنـا حتـت املقسـوم عليـه
ـدء مـن أمـام العـدد املقسـوم؛ أي مـن جهـة اليسـار؛ بالب

؛ فنتكـون النتيجـة 4؛ فنقسمـه عـلى 22فنبـدأ برقـم 
=  22من  20؛ فنطـرح 20=  4×  5؛ فنضـرب 5: األوليـة

الباقي يف العـدد اإلمجـايل  2؛ عندهـا ننـزل رقـم 02
عـدد للمقسـوم؛ بعـد أن أجلنـاه يف املـرة األوىل؛ فيصبـح ال

؛  4؛ فنقسمـه مـرة أخـرى عـلى 22املـراد قسمتـه هـو 
: أيضـاً؛ فنطـرح ـ كاملـرة األوىل ـ فيبـقى  5فيسـاوي 
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. 4؛ وهـو الرقـم الـذي ال يقبـل القسمـة عـلى  002
. األخضـريوكمـا تـرى فالناتـج يوضـع يف األعـلى أيـام 

ع الناتـج وهـذا خيتلـف عـن الطريقيـة احلاليـة الـيت تضـ
  :حتـت املقسـوم عليـه؛ مثـل

  
     المقسـوم   6 4   4           

  4     16النتيجة  
    المقسوم عليه 24

       4 2                        
  البـاقي   0  0     

  
  :أمـا الفصـل الثـاين فيقـول فيـه

  وإنْ  تشـأ  فَتأخــذُ الوفْقَيــنِ
  علَيهِمـا  بِغيـرِ ميـنِواعمـلْ 

  أو حلَّ مقْسوماً  علَيـه  واقِْسمـا
  عـلَى    أئمـة   لَـه   لتعلَمـا

  أو تقِْسـم  املَقْسـوم  بِالتفْضيـلِ
  وتجمـع اخلَـارِج   بِالتعديــلِ

  
وكمـا هـو واضـح مـن األبيـات أعـاله؛ فكـل 

مـن عمليـة احلسـاب كـان منصبـاً يف  األخضـرياهتمـام 
الغـرض األسـاسي مـن شرحـه ملـادة احلسـاب؛ وهـي 
الكيفيـة الـيت يقـرب ـا فكـرة تقسيـم التركـات؛ وهـذا 
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مـا جعلـه يستعمـل بعـض املصطلحـات املعمـول ـا يف 
الوفـق والتفضيـل : وتقسيـم التركـات؛ مثـلالفرائـض 

لـذا فعمليـة استخـراج القاسـم . والتعديـل والتسميـة
املشتـرك األعظـم هنـا ضروريـة؛ كمـا أن تقسيـم األعـداد 
أقسامـاً متساويـة؛ يستـدعي أحيانـاً اللجـوء لعمليـة 
االختـزال مـن أجـل احلصـول عـلى النتيجـة النهائيـة 

  .ةللقسمـ
نظمـه الـذي يبيـن فيـه  األخضـريثـم يواصـل 

عمليـات الكسـور وكيفيـة إجـراء االختبـار؛ مـن أجـل 
وكـل هـذا ميكـن . تصحيـح العمليـات األربعـة يف احلسـاب

  :متابعتـه مـن خـالل املقاطـع اآلتيـة
  

  يف التسميـة: البـاب السـادس
  الَ         تسميـةٌ    نِسبتـك     القَليـ

  من الكَثيـرِ فَاعـرِف  التمثيـالَ
  فَألْقـه       أئمـةً     لتقِْسمـا        

  مـن بعـد أنْ  تحلَّـه  فَلْتعلَمـا 
  والبـدُء  في تنزِيلهـا  بِاألكْبـرِ        

  والبـدُء في قسمتهـا  بِاألصغـرِ
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        ـمسرـورِ يالكُس ني مـقا بمو  
لَـمعي  ـهنم ـامِ ثُـماألم قفَـو  

جرا خم  يهلي  يلَى الَّذع اقِْسمو  
جـرفَالَ ح  ـهتا ذَكَرـلْ كَمافْعو  

 ـبصت  ةمـلَى األئا عفَكُـلُّ م  
  ينتِسـبلُ كَسـرٍ ـهو املُسمى مثْ

  وإنْ تشـأ  فَانظُر إلَى األوفَـاقِ
ـدنـا عهلَيـلْ عماعفَـاقِ  وتاال  

  
  يف حـل األعـداد: فصـل

ـهمقَدم   لِّـهحوا  لذَكَـر  قَـد  
ـهلَّمعت  ـنكُـلِّ   مـةً   لالَزِم  

  النصف والعشر مع اخلُمـسِ لَما
  الصفْـر   في   أولـه    تقَدمـا

ـهسمحـاً بِالْختفْتم  كُـنإنْ  يو  
  اسـه  تفَهـم فَذَاك ذُو خمـسٍ 
ادـدلَـةَ األعمبِأنَّ  ج   لَـماعو  

اداإلفْـرجِ   وولـزـةٌ   لومقْسم  
عسحِ التبِطَر  جوحِ الزطْرلْيوـة  

ـةعبحِ السطَـر ثُم  ـانالثَّم عم  
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سدـعٍ فَالسسبِت ـهتحفَـإنْ  طَر  
بِـسفَاقْت ثُلْـث عم ـعستو لَـه  

  وحيـثُ ست أو ثَـالَثٌ عبـرا
 الثُّلْـثُ لَهو سدفَالسا قَـدهِـرش  

  سـدي ثَالَثَـةٌ فَالسقإنْ بولَـه  
  تلْك املَسألَـه ادرِـفَوالثُّلْثُ أيضاً  

ـكذَل ـرغَي يقإنْ  ب ـهحاطْرو  
ـكالـعِ املَسبتت ـانالثَّم حطَـر  

حطَـران إن  لَه عبالرو ـنفَالثُّم  
  ع  فَربـع اتضـحـبـقي رب وإنْ

  قَـد شـرِحوإنْ بقي ما عدا  ما 
عبس حطَر هحـفَاطْرحطَـران إن ة  
طَـرِحني إنْ لَمـعٍ وبذُو س فَذَاك  
 ـفصإالَّ الن سدـفَفَلَياًر ـحضتي  
حطْـرـعٍ  يسحِ تـا  بِطَرهفَْدو  

ـحوضي بِـذَاك ـةعبس حطَـرو  
  فَالتسـعفَـإنْ طَرحتـه  بِتسعٍ  

لَـه  بِـعاتو   ـمفَهثُلْـثٌ   فَتو  
  وإنْ  بـقي   ثَالَثَـةٌ  أو  ستـةٌ

  ثُلْـث فَحسـب يثْبـت ك ذُوفَذَا
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  وإنْ بـقي غَيـر ما قَـد ذُكـرا
طَفَاطْر ـهـححر  عباـسبِـرتاعو ة  

  ـهتححِفَإنْ  طَرالطَّـر بِـذَاك  
 ي ذُوفَـذَاكحـرش ـمفَهـعٍ تبس  

ـماألص وفَه طَرِحني لَم كُنإنْ يو  
 ـملع ا قَـدم ـهائزأج نم ـمفَس  

  
  يف اإلختبـار: البـاب السابـع

  االختبـار   آلَـةٌ   قَـد  علمـا       
  يـدفييـا فمقَدـا  تيـعِ ممج  

  فَاختبـار  اجلَمـعِ  ذُو وجهيـنِ      
  إمـا بِطَـرحِ أحـد  السطْريـنِ 

  ـرقَى اآلخبيو لَـمارِجٍ فَاعخ نم  
ـهانيب     ـحاضفَو     ـرظَاهو  

       ابي اجلَواقالبو اخلَارِج حطْرت أو  
 ـابيتبِالَ  ار قَـهلْ فَوعفَجِيماً اج  

  ثُم اطْرحِ السطْرينِ واجمع ما بقي
  واطْرحه  يبقَى كَالْجوابِ السابِـقِ

ـنفَيعِ الطَّرمبِج حبِرِ الطَّرتاخو  
ـنيـرِ ميطـاً بِغسكُونَ  وي كَيل  
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  بقي من أوسطكَـذَا بِطَـرحِ ما 
طَـطبِالَ ش طسثْـلِ وـقَىكَمبي  

اباجلَـو يهاقي فَباقحِ البطْرت أو  
ستنِ بِاحيراآلخ بِذَاك حاطْرـواب  

  واطْرح بقي أسفَـلٍ ممـا بـقي
  مـن أوسـط وبعـد ذَاك وفِّـقِ

  ه فَاحمـالَفَإنْ يكُـن  أقَـلَّ منـ
 حالطَّـر ا بِـهثْلَ مم هلَيـالَ عج  

ـانهجو ـارِهبتي اخف برالضو  
ـانيـلْ إلَى البصـا  تمفَظْهفَاح  

  فَاختبِـروا بِقسـمِ  خارِجٍ عـلَى
  فَاعلَم  مسجالَ  سطْرٍ من السطْرينِ

  سطْـرٍ منهمـاكَذَا بِطَـرحِ  كُلِّ 
 ـداحبِوـنـا ملَموحِ فَاعالطُّـر  

  فَما بقي في واحد  فَاضرِبـه في
  لتقْتـفي  آلخـرٍ  ما قَـد بـقي

ـفا  أُلثْلَ مم ـهحا فَاطْردا بفَم  
  عـرِف قَدواب ـفَما بقي فَهو اجلَ

ـارِجخ بِذَاك حاطْرـابِ وساحل  
  كَمثْـلِ ذَلـك اجلَـوابِ يبـقَى
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ـةمسالق ـاربتاخ فكَي رِدإنْ تو  
ـةمذَا ه كُني تللَى قَوـلْ عمفَاع  

  فَتضـرِب اخلَـارِج في األمـامِ
  فَيخـرج   املَقْسـوم    بِالتمـامِ

 وماملَقْس حطْرت أوامي املَراقالبو  
  األمـام معرح بِذَاك خارِجاً ـواطْ

  واضرِب بقي واحد  فيمـا بـقي
  لواحـد واطْرحـه مثْلَ السابِـقِ

  فَـإنْ يكُـن مـا بقي كَاجلَـوابِ
  فَهـو صحيح دونَ مـا ارتيـابِ

ـا  كُسثُميح ـعبالسوقَـعت ـور  
 ـعمجـنِ    تيتياقالب   ـارِجفَخ  

هيمسـَارِ الت   وإنْ تسـلْ  عنِ اخبِ
ـهوِيسـا أقُولُـه بِالتـلْ كَمفَافْع  

  فَابـدأْ بِضـربِ  أولِ املُسـمى
  فَما يـلي ما تحـت ذَا املُسـمى

  علَيـه وافْعـالَواجمعـه للَّـذي 
  في خـارِجٍ  كَمـا فَعلْـت  أوالَ

  فَإنْ يـك املَجموع  كَالْمنسـوبِ
  فَهـو صحيح الْعمـلِ املَطْلُـوبِ
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هودهـةَ  املَعيمسالت ـاربتذَا اخه  
  املَوجـوده   واختبِـرِ   األئمـةَ 

  قَدمتـه فيمـا أتىبِضـربِ ما  
  فَـتى  من بعـده علَى الـوالَِء يا

  وخـارِجـاً فيمـا قَـد استقَـرا
  مـن  بعـدِ  إلَى  هلُـم   جـرا

ـاممبِالت هنم  وبساملَن جـرخفَي  
تا ذَكَرم يعمفَظْ جاحو  الَمالسو  

***    
  :الكسـور، ويشتمـل عـلى فصليـنبـاب 

  الفصـل األول يف أقسامهـا
  

        ـفلتخمو دفْـرم ـهنم ـرالكَس  
ـرِفكَـذَا ع ِسـبتنم ـضعبم  

        ـعبرو ثْلُ ثُلْثم  ـالَفتفَذُو اخ  
ـعبسسٍ ومثْـلُ خابٍ مستذُو انو  

  التبعيضِ  فَهو ينتِسبخمسٍ وذُو 
ِسـبن هامرٍ أمكَس نكْـسِ  مبِالع  

ـاماألم افَقو  ادي اإلفْرطُ ذسبو  
مِ الكَـالَميضِ فَافْهعبي التطُ ذسبو  
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  بِضـربِ ما علَى األمـامِ األولِ
  في  كُـلِّ  مـا  يليـه  فَلْيكَمـلِ

  انتسابٍ  كَاختبـارِ النسبـةوذُو 
لَـةمبِالْج هيـرقْدى تـضم قَـدو  

دا قُصم  طسبِ بربِض فلتاملُخو  
رِهغَي  تحت نا مي كُلِّ مف  هِـدع  

  وضـرب بسط ذَاك في أمـامِ ذَا
  ويحملُ  املَجموع فَافْعـلْ هكَـذَا

  وإنْ يكُن هنـا صحيـح يـدرى
  كَأنـه بسـطُ الْكُسـورِ  شهِـرا 

***  
  الفصـل الثـاين

  يف أعمــال الكســور
  وإنْ ترِد ضرب  الكُسورِ فَاضرِبا        

  البسـطَ في البسط وكُـن مرتبـا
  ـةمي   األئف   مِ   الكَبِيـرفَقَـد        

ـةمسالق دعب  املَطْلُوب و لَكـدبي  
  ووصـف قسمـة  الكُسورِ هكَذَا

سبِ بـرـامِ ذَاـبِضي أمف ذَاك ط  
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  والعكْس واقِْسم  خارِج املَقْسـومِ
  كَاملَعـلُومِ  عـن خـارِجِ األمـامِ

  الكُسـورِوهكَـذَا    تسميـةُ    
  ويقْسـم  األدنى  عـلَى  الكَثيـرِ

ـعمجت نلَك  عاجلَم ثْـلُ ذَاكمو  
   ـاتاخلَارِجو  هـدعب   عزـوت  

  والطَّرح يطْـرح األقَـلُّ منهمـا
  مـن الكَثيـرِ فيـه ثُـم تقِْسمـا 

  بسط مـا واختبِرِ الطَّرح بِطَرحِ 
  بـدا  وسطْريـه  كَمـا  تقَدمـا

  وخارِجاً  فَابسطْه كَالْمقْسـومِ في
  جمـعٍ وقسمـة  ونِسبـة  تـفي

ـرا ظَهمي وقا بطُ مسب حطْـري  
  رـيختب من ذَينِك الشطْرينِ  طَرحاً 

***  
  

   :ثانيـاً ـ الـدرة البيضـاء 
يف  األخضـرييف احلسـاب والفرائـض؛ وقـد نظمهـا 

أوهلـا يـدرس : مخسمائـة بيـت؛ مقسمـة إىل ثالثـة أقسـام
موضـوع احلسـاب؛ وقـد شرحنـاه؛ والثـاين فقـه الفرائـض 
والتركـات، أمـا الثالـث فيهتـم باجلانـب العمـلي يف قسمـة 
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أن هـذا التأليـف قـد سـرق خمطوطـه ـ ويبـدو . التركـات
ثـم وجـده؛ فقـام  األخضـرييف بدايـة األمـر ـ مـن 

بشـرح القسـم الثـاين بنفسـه، ثـم شـرح بعـض الفصـول 
عبـد اللطيـف املسبـح ورمبـا يكـون . مـن القسـم الثالـث

؛ حسبمـا "الـدرة البيضـاء"قـد تـوىل شـرح  املـرداسي
   1.ـم الفكـونعبـد الكريقـال 

قـد نشـر عـدة " الـدرة البيضـاء"املهـم أن كتـاب 
م 1891/هـ1309سنـة  القاهـرةمـرات؛ منهـا طبعـة 

كمـا قـام . م1907/هـ1325وطبعـة مشروحـة سنـة 
بشـرح القسـم املتعلـق  حممـد الصـادق الشـطيالشيـخ 

سنـة  تونـسونشـره يف " الـدرة البيضـاء"بالفقـه مـن 
م؛ وقـد تقـرر تدريـس هـذا الشـرح يف 1936/هـ1355

ويف هـذا السيـاق سنتكلـم يف بعـض . جامـع الزيتونـة
ويوجـد ". للـدرة البيضـاء"العينـات مـن القسـم الثـاين 

ومـن شرحهـا . لـدى كاتـب هـذه الدراسـة نسخـة منهـا
  .م1907/هـ1325الصـادر بالقاهـرة سنـة 

  
   

                                                
 .92: ، ص2: تاريـخ الجزائـر الثقـافي، ج 1
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  : ـ كيفيـة التصـرف بأمـوال امليـت 1
1  

  ترتيـب ما يبـدى بِه في الْمـالِ
 ـنم رِيـهدت"ومـدقَـالِ" تي مف  

  
؛ "تـدوم"كـل مـا يهـم يف هـذا البيـت هي كلمـة 

يف سيـاق نظمـه؛ لتحفـظ بغـرض  األخضـريأوردهـا 
الـيت  املراتـبتوضـح  أربعـة حـروفالتذكـر؛ وهي 

؛ أربـع مراتـبيصـرف فيهـا مـال امليـت شرعـاً؛ وهي 
. نتذكـر كـل واحـدة؛ كلمـا نطقنـا حرفـاً بعـد حـرف

أن الترتيـب املطلـوب عنـد البـدء يف : لذلـك فهـو يقـول
" التـاء"التصـرف بأمـوال امليـت؛ هـو أن نبـدأ حبـرف 

جهيـز لتوالتـاء ـ هنـا ـ ترمـز " تـدوم"مـن كلمـة 
الـذي عليـه،  للديـنفترمـز " الـدال"أمـا . امليـت

الـيت يكـون امليـت قـد أوصى  للوصيـةتشيـر " الـواو"و
الـذي ال يصـح؛ إال بعـد  للميـراثترمـز " امليـم"ـا، و

إمتـام مـا سبـق ذكـره بالترتيـب الـذي وضـع يف كلمـة 
  :فـرض فيقـولثـم يشـرع يف تعـداد الوارثيـن بال". تـدوم"

  
2  

هـرشــالِ  عجي  الرارِثُـونَ  فالْو  
هرقَــرم  ـتعِ أتـرالش ـةجِه نم  
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  أب   وجـد   ِألبٍ   إن   انفَصــلْ
  بِذَكَـرٍ وابـن ومـن منـه  انسفَـلْ

كُـنأخٍ  إنْ  لَـم  ي ـنابو  أخ جوز  
 ـنضـاً  قَمأي  ـةملَى نِعـوـألمِ مل  

  والعـم    الَ  لـُألم   وابنـه   كَـذَا
  وغَيـر مـن  ذَكَرتـه قَـد  نبِــذَا 

  
ـ هنـا ـ أن أصحـاب احلـق يف  األخضـريأوضـح 
؛ طبقـاً ملـا نـص الرجـال عشـرة أصنـافاإلرث مـن 

ـ واجلـد مـن جهـة  2. األب ـ 1: عليـه الشـرع؛ هـم
؛ بشـرط أال يشـوب التسلسـل انقطـاع أو انفصـال األب

ـ  4. ـ واالبـن 3. بسبـب أنـثى تربـك تسلسـل اآلبـاء
؛ وليـس ابـن البنـت؛ أي الـذي مـن أبيـه وابـن االبـن

؛ سـواء كـان مـن األب أم ـ واألخ 6ـ والـزوج  5. انبثـق
؛ عـلى أن يكـون ابـن أخ شقيـق خـ وابـن األ 7. مـن األم

؛ سـواء ـ مـوىل النعمـة 8. مـن جهـة األب وليـس األم
. كـان مـوىل عتـق أو مـوىل الـوالء؛ ألنـه قَمـن أي جديـر

م؛ عـلى أن يكـون عمـاً شقيقـاً، أو ألب وليـس ـ والعـ 9
كذلـك؛ وينطبـق عليـه مـا  ـ وابـن العـم 10. عمـاً ألم

  . ينطبـق عـلى أبيـه
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3  
ــتالْبِن يهــاُء  وسالن  ـعبسو  

ـتأُخـةٌ   وجوـنِ  زاإلب ـتبِنو  
ــانتـدجالَةٌ     وــومو      أم  

ـانلَيدثْــلِ   تـالَ   بِالْمـا  عفَم  
  ــاتهأُم     ـنهاَألبِواُألمِ   و  

  وعـد  زيـد  أُم جــد  قَـد أُبِي
  

 1: ؛ هيسبعـة أصنـافأمـا النسـاء فالوارثـات منهـن 
ـ وبنـت  2. الـيت خرجـت مـن صلـب امليـت ـ البنـت

. ؛ ويدخـل يف هـذا االعتبـار بنـت ابـن االبـن أيضـاًاالبـن
نـت شقيقـة أو ؛ سـواء كاـ واألخـت 4. ـ والزوجـة 3

؛ ويقصـد ـ ومـوالة النعمـة 6. ـ واألم 5. مـن أب أو أم
؛ أي أم األب وأمهاـا، أو أم األم ـ واجلـدة  .7ـا املعتقـة

؛ يعـين وعـد زيـد أُم جـد قَـد أُبِي: أمـا قولـه. وأمهاـا
أن مـا قالـه زيـد بـن ثابـت رضي اللـه عنـه خبصـوص 

  .أم اجلـدة رفضـه مجهـور العلمـاءميـراث 
  

   :ـ موانـع اإلرث 2
4  

  موانِـع الْميـراث  سبـع  وهي  في
"قرِز لَـك ـشي" عـفقْتفَلْت ترصح  
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  وقَاتـلُ  الْعمـد   بِإِطْـالَقِ   سقَـطْ
  ويـرِثُ الْمخـطئُ  في الْمـالِ فَقَـطْ

  
سبعـة أمـا األسبـاب الـيت متنـع مـن اإلرث؛ فـهي 

؛ ترمـز سبعـة حـروفيف  األخضـري؛ حصرهـا موانـع
: للحـاالت املانعـة؛ وقـد مجعـت يف كلمـات ثالثـة هي

؛ "لعـدم االستهـالل"ترمـز  فالعيـنـ  1". عـش لـك رزق"
أي استهـالل الطفـل عنـد مولـده بالصـراخ؛ ألن ذلـك 

ـه ولـد حيـاً؛ ومرجـع ذلـك إىل مـا رواه جابـر يعـين أن
: عـن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال

ـ وحـرف  2 1)).إذا استهـلَّ الصـيب ورث وصـلى عليـه((
؛ تبعـاً لقولـه صـلى اللـه عليـه "للشـك"يرمـز  الشيـن
أو ؛ مثـل الشـك يف النسـب، ))ال ميـراث بشـك: ((وسلـم

الشـك يف كـون زوجـة امليـت حامـل، أو الشـك فيمـن 
سبقتـه املـوت مـن املتوارثيـن؛ يف حـاالت الغـرق أو اهلـدم؛ 

ال ينبـغي أن : ((وعـلى هـذا فقـد قـال اإلمـام مالـك
يـرث أحـد أحـداً بالشـك، وال يـرث أحـد أحـداً إالَّ 

 الـالمـرف ـ وح 3 2)).باليقيـن مـن العلـم والشهـداء
؛ وحيـدث يف حـال عـدم اعتـراف الـزوج "للعـان"يرمـز 

                                                
. 104: ، ص4: معالـم السنـن، ج)). إذا استهـلَّ المولـود ورثَ: ((وعـن أبي هريـرة 1

 . 322: السراجيـة للجرجاني، ص
 .353: موطـأ اإلمـام مالـك، روايـة الليـثي، ص 2
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مبولـود مـن زوجتـه بعـد أن امهـا خبيانتـه مـع رجـل 
: آخـر؛ فيتالعنـان أمـام القـاضي؛ فيقـول كـل منهمـا

؛ فـفي هـذه "عـلي لعنـة اللـه إن كنـت مـن الكاذبيـن"
شكـوك يف أبوتـه؛ احلـال ال يـرث املولـود مـن الرجـل امل

يرمـز  الكـافـ وحـرف  4 1.بينمـا يـرث مـن أمـه
؛ الـذي ال يـرث؛ تبعـاً لقـول رسـول اللـه "للكافـر"

ال يـرث املسلـم الكافـر وال : ((صـلى اللـه عليـه وسلـم 
؛ "للـرق"يرمـز  الـراءـ وحـرف  5 2)).الكافـر املسلـم

و قـال لـه سيـده أنـت وبيانـه أن مـن بـقي عـلى رقـه، أ
حـر بعـد مـويت، أو اشتـرى حريتـه مـن سيـده مبـال؛ 

ـ وحـرف  6. فكـل هـذه األصنـاف ال يـرث أصحاـا
؛ ومفـاده أن املولـود عـن طريـق "للزنـا"يرمـز  الـزاي

 7. الزنـا ال يتـوارث مـع أبيـه؛ بينمـا يتـوارث مـع أمـه
؛ إذ ال ميـراث للقاتـل؛ "للقتـل"يرمـز  القـافـ وحـرف 

: تبعـاً لقـول رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم
وقـد اعتبـر أتبـاع مالـك أن  3)).القاتـل ال يـرث((

املقصـود بالقاتـل ـ هنـا ـ هـو القاتـل بإطـالق؛ أي 

                                                
جعـل رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم : ((قـال أبـو داود؛ بعـد األسانيـد 1

 .100: ، ص4: معالم السـن، ج)). اـألمـه ولورثتهـا من ببعدهبـن المالعنـة اميـراث 
: وموطـأ اإلمـام مالـك؛ روايـة الليـثي، ص. 10: ، ص8: صحيـح البخـاري، ج 2

 .287: ، ص3: وسنـن الترميـذي، ج. 351
 .288: ، ص3: سنـن الترميـذي، ج 3
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ـ وهـو  لألخضـريويف البيـت األخيـر . القتـل عمـداً
ال يـرث، أمـا القاتـل  مالـكي ـ يقـول أن القاتـل عمـداً

  .  باخلطـأ فيـرث يف املـال
  

5  
ضـري الْمف  ثَ نِكَـاحاإلر ـعنميو  

 سلَيو ـعنمي  ضـرإنْ  ع  الطَّـالَق  
  والْموت  في النكَـاحِ  بِالتفْوِيـضِ  الَ

  يمنـع إرثــاً والصـداق حظــالَ
  نم ـسلَيـاوالبِن  ثارـوالت  طرش  

  اةُ  كَالدخـولِ  عندنــاـإذ  الْوفَـ
  وحيـثُ  في فَسـخِ  النكَـاحِ  خيـرا

  فَاإلرثُ قَبـلَ فَسخـه لَـن  يحضـرا
ـعمجم   ثَ    نِكَـاحاإلر   ـعنميو  

 ـسلَي كْـسالْعو ـهخفَس نعـعنمي  
ــةحي  الصــا   فـا  طَلَّقَهثُميحو  

 ةـــدي الْعثَــا فاروــةً  تيعجر  
  

قـد حـدد يف البيتيـن السابقيـن  األخضـريوملـا كـان 
للميـراث؛ فقـد وجـد أنـه مـن األفضـل  املوانـع احلقيقيـة

بـاب  لـألوىل، وتدخـل يف موانـع أخـرى تابعـةإضافـة 
النكـاح وصحتـه؛ فالنكـاح ـ مثـالً ـ فيـه مسائـل تتعلـق 
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يف صـدر  لنكـاح املريـضبامليـراث؛ لـذا فقـد أشـار 
واملقصـود هنـا . البيـت األول؛ فقـرر أن اإلرث فيـه باطـل

؛ الـذي ال أمـل يف الشفـاء منـه؛ وال يطـول املـرض املميـت
الطـالق ملـن كـان أمـا  1.بصاحبـه حـىت يقـضي عليـه

مريضـاً؛ فـال مينـع اإلرث إن مـات الـزوج؛ حـىت وإن 
وهـذا مـا أشـار إليـه الناظـم يف . انتهـت عـدة املـرأة

وقـد وضـع فَصـلٌ يف موطـأ اإلمـام مالـك . عجـز البيـت
أمـا  2.جييـز ميـراث املطلقـة يف حـال مـرض الـزوج

فيـه موضـوع مـوت  خضـرياألالبيـت الثـاين فيتنـاول 
؛ بـدون تسميـة الصـداق؛ أي املتـزوج بالتفويـضالشخـص 

فـإذا مـات أحـد الزوجيـن ـ يف هـذه احلـال ـ ميكـن 
ألحدمهـا أن يـرث اآلخـر؛ ولكـن الصـداق مينـع وهـو مـا 

ثـم يصـرح يف البيـت . أي منـع" حظـل"عبـر عنـه بكلمـة 
؛ ألن الوفـاة يف رط فيـه البنـاءال يشتـالثالـث أن اإلرث 

                                                
المالكيـة أنفسهـم؛ إذ هـذه مسألـة اختلـف فيهـا العلمـاء؛ ومـن بينهـم علمـاء  1

وردت لهـم أقـوال متباينـة في هـذا الموضـوع؛ ومـرد خالفهـم راجـع إلى اختـالف 
أحـوال المـرضى؛ إذ فيهـم مـن كـان مريضـاً؛ وطـال بـه المـرض إلى ثـالث 

أنظـر كتـاب . سنـوات؛ لـذا فقـد أجـاز بعـض العلمـاء اإلرث للمـرأة في حـال كهـذه
 .152ـ  149: ، ص ص3: المعـرب، جالمعيـار 

إذا طلـق الرجـل : " أنـه سمـع ابـن شهـاب يقـول: ((وقـال مالـك بـن أنـس 2
وإن طلقهـا وهـو مريـض : قـال مالـك". امرأتـه ثالثـاً وهـو مريـض فإنهـا ترثـه

قبـل أن يدخـل بهـا؛ فلهـا نصـف الصـداق، ولهـا الميـراث، وال عـدة عليهـا؛ وإن 
دخـل بهـا ثـم طلقهـا فلهـا المهـر كلـه والميـراث؛ البكـر والثيـب في هـذا عندنـا 

 . 391: الموطـأ؛ بروايـة الليـثي، ص)). سـواء
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مـن  األخضـريومـا يقصـده . مذهبـه كالدخـول متامـاً
إذا تـرك أحـد الزوجيـن لآلخـر اخليـار : البيـت الرابـع هـو

يف الطـالق أو اإلبقـاء عـلى عقـد الزوجيـة؛ ومـات أحدمهـا 
 قبـل الفصـل يف االختيـار؛ سلبـاً أم إجيابـاً؛ فـإن امليـراث

مـا دام فسـخ عقـد الزوجيـة  1يبـقى ثابتـاً، وال يسقـط؛
تبعـاً لقولـه " حيظـر"لـم حيـدث؛ وقـد استعمـل كلمـة 

(: سبحانـه وتعـاىل   
(.2  أن : األخضـريويف البيـت اخلامـس يقـول

ـ كنكـاح  النكـاح املتفـق عـلى فسخـه باإلمجـاع
الزوجـة اخلامسـة ـ يمنـع اإلرث فيـه؛ إذ هـو باطـل 
باإلمجـاع؛ عـلى العكـس مـن النكـاح املختلـف يف أمـره 

فإنـه ال يسقـط  3مثـال؛ كنكـاح الشغـاربيـن العلمـاء؛ 
إىل : أمـا البيـت اخلامـس فينبـه الناظـم مـن خاللـه. اإلرث

وجهـا ـ يف حـال الصحـة أن املـرأة؛ عندمـا يطلقهـا ز
السليمـة ـ طالقـاً رجعيـاً؛ ثـم تـويف واحـد منهمـا؛ فـال 
يسقـط عنهمـا حـق امليـراث؛ مـا دامـت العـدة لـم 

                                                
  .135: ، ص 3: ورد في كتـاب المعيـار مـا يبيـح ذلـك، ج 1
  .20سـورة اإلسـراء، مـن اآليـة  2
والشغـار أن . نـهى عـن الشغـار rأن رسـول اللـه (( ورد في صحيـح البخـاري  3

، 6: ج)). يـزوج الرجـل ابنتـه عـلى أن يزوجـه اآلخـر ابنتـه؛ ليـس بينهمـا صـداق
النكـاح جائـز؛ ولكـل واحـدة : "وقـال أصحـاب الـرأي وسفيـان الثـوري. ((128: ص

بغيـر منهمـا مهـر مثلهـا؛ وهي معـنى النـهي؛ في هـذا عندهـم؛ أن يستحـل الفـرج 
  .  192: ، ص3: معالـم السنـن، ج)). مهـر
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؛ وهـو مـا أراده .تنتـه؛ فـإذا انتهـت مـدة العـدة ال يرثـان
  ).توارثـا يف العـدة: (بقولـه
  

6  
  بِولَــدإذَا   أتـت    أم   الْفَـتى    

ــدعبتسـلٍ مجر ـنم هـدعب ـنم  
  إنْ  وضعتـه  قَبـلَ  سـت  أشهـرٍ

  يـرِثْ وحيـثُ الَ فَمنعـه  حــرِي
  

إذا مـات أحدهـم دون أن يتـرك ولـداً حيجـب إخـوة 
لـألم؛ ويف وقـت مماتـه تكـون أمـه متزوجـة برجـل آخـر؛ 

فـفي هـذه . فتلـد ولـداً بعـد مـوت ابنهـا املذكـور
احلـال؛ أمجـع العلمـاء عـلى أن املولـود اجلديـد إن ولـد 
قبـل ستـة أشهـر مـن وفـاة أخيـه يـرث؛ وهـذا مـا 

إن وضعتـه قبـل سـت : ((بقولـه األخضـريقصـده 
أمـا إذا جتـاوزت املـدة ستـة أشهـر فـال )). ...يـرث

ال ميـراث "يـرث؛ ألنـه غيـر حـري؛ أي جديـر باإلرث؛ إذ 
ولـكي يصـح اإلرث البـد مـن دليـل قاطـع؛  1".بشـك

سـواء مبصادقـة مـن الـوارث قبـل وفاتـه؛ بإقـراره املسبـق 
ـا كانـت حامـالً، أو بشهـادة موثقـةأ.  

                                                
ال ينبـغي أن يـرث أحـد أحـداً بالشَّـك، وال يـرث أحـد أحـداً : ((قـال اإلمـام ملـك 1

 .353: موطـأ اإلمـام ملـك؛ روايـة الليـثي، ص)). إالَّ باليقيـن مـن العلـم والشهـداء
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   1:ـ السهـام 3
1  

سـدسو  ـفنِص  الثُّلْثَـانالثُّلْـثُ و  
بِـسفَاقْت  وضفُر  ـنالثُّمو ـعبالرو  

  
 2يشيـر هـذا البيـت إىل مـا يرثـه أصحـاب الفـرض؛ 

وقـد حـدد سهـام  3.وهـذا خيتلـف عمـا يـورث بالعصبـة
الثلـث والثلثـان والنصـف : هي ستـة أجـزاءالفـروض يف 

ـ " اقتبـس"ويقصـد بكلمـة . والسـدس والربـع والثمـن
يف عجـز البيـت ـ إىل ضـرورة الرجـوع إىل القـرآن 

فكـل هـذه السهـام مقـدرة بكتـاب اللـه . واالقتبـاس منـه
. وسلـم واإلمجـاع وسنـة رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه

وهـذه السهـام كلهـا خيتـص ـا اثنـا عشـر نوعـاً مـن 
  : أصحـاب الفـروض وهـم

   

                                                
  .سهـم؛ وهـو الحـظ والنصيـب: مفـرد السهـام 1
والفـرض هـو . وهـي السهـام المقـدرة شرعـاً للورثـة: الفـرض جمعـه فـروض 2

وإن طَـلَّـقْـتُموهـن مـن قَبـِل : ((التقديـر والقطـع والبيـان؛ يقـول سبحانـه وتعـالى
تُـمضـا فَرـفُ مصـةً فَنفَرِيض ـنلَه تُـمضفَر قَـدو ـنوهستَم أي فنصـف مـا  ؛))أن

  .237سـورة البقـرة، مـن اآليـة . قدرتـم
هـم قرابـة الرجـل ألبيـه؛ واختـص بهـا ـ في الغالـب ـ الذكـور مـن : العصبـة 3

 .قرابـة الرجـل
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الـزوج، واألب، واجلـد الصحيـح،  :ـ مـن الذكـور أربعـة
  . واألخ ألم

الزوجـة، واألم، واجلـدة : ـ ومـن اإلنـاث مثانيـة وهـن
لشقيقـة، الصحيحـة، والبنـت، والبنـت ألبـن، واألخـت ا

  .واألخـت ألب، واألخـت ألم
  

2  
  مـن يـرث النصـف

  نِصـف لـزوجٍ عنـد  فَقْـد االبـنِ
  والبنـة الصلْـبِ  وبِنـت اِإلبــنِ

  أُخـت   شقيقَـةٌ     وأُخـت   َألبِ
   1في فَقْدهـا الَ غَيرهــم  بِـه  حبِي

  
 مخسـةـ  األخضـريـ كمـا عدهـم  النصـفأصحـاب 

  : وهـم
؛ عـلى أن ال يكـون للمـوروث فـرع حيـق لـه الـزوج ـ 1

االبـن، وابـن : اإلرث؛ سـواء كـان ذكـراً أم أنـثى؛ مثـل
  . االبـن، وبنـت االبـن، والبنـت

؛ ولـكي حتـظى بنـت الصلـب ـ وبنـت الصلـب 2
  .بالنصـف ال بـد أن تكـون وحيـدة

                                                
  .أعـطي: يقصـد بِحـبِي 1
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؛ حـىت وإن تدرجـت يف االحنـدار وبنـت االبـنـ  3
التسلسـلي إىل بنـت ابـن االبـن؛ بشـرط انفرادهـا عـن 

  .بنـت الصلـب ووحدانيتهـا
؛ فيشتـرط فيهـا كي حتـوز واألخـت الشقيقـة ـ 4

النصـف؛ أن تكـون وحيـدة، وأن تنفـرد عـن البنـت وبنـت 
  .االبـن

نفـرد عـن الشقيقـة ؛ فـال بـد أن تواألخـت ألب ـ 5
  .والبنـت وبنـت البـن، أن تكـون وحيـدة

  
3  

  مـن يـرث الربـع
لَـدجِ إِنْ كَانَ  الْووالز ـمهس عبالرو  

درو  ــةجوزل  ــمهفَقْد   ـعمو  
  

  . الـزوج والزوجـة: مهـا الربـعأصحـاب 
فـرع آخـر يـرث الربـع إذا كـان للميـت : ـ فالـزوج 1

حيـق لـه اإلرث؛ سـواء كـان ذكـراً أم أنـثى؛ أم كـان منـه 
أو مـن أب آخـر؛ أو ابـن زنـا؛ ألنـه يلحـق بأمـه 

االبـن، وابـن االبـن، والبنـت، وبنـت : مثـل.ويرثهـا
  .االبـن

تـرث الربـع إذا لـم يكـن : أو الزوجـات: ـ الزوجـة 2
ـراً أم أنـثى؛ خـرج للميـت فـرع آخـر؛ سـواء كـان ذك
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: منهـا أو مـن غريهـا؛ حـىت وإن احنـدر تسلسليـاً مثـل
وقـد عبـر . االبـن، وابـن االبـن، والبنـت، وبنـت االبـن

يف نظمـه عـن الشـرط يف أحقيـة الزوجـة  األخضـري
ومـع : "للربـع، بفقـد الفـروع املذكـورة؛ حيـث قـال

  .وجـة؛ عندهـا يـرد الربـع للز"فقدهـم
  

4  
  مـن يـرث الثمـن

  والثُّمـن سهمهـا إِذَا مـا وجِـدا
  

هي الزوجـة، أو الزوجـات يف حـال  الثمـنوأصحـاب 
التعـدد؛ عـلى أن يشتـرك معهـا أو معهـن فـروع أخـرى 
هلـا حـق يف اإلرث؛ سـواء كانـوا ذكـوراً أم إناثـاً؛ منهـا أم 

االبـن، وابـن االبـن، والبنـت وبنـت : مـن غريهـا؛ مثـل
  . االبـن

    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


92 
 

5  
  مـن يـرث الثلثيـن

     الثُّلُثَـاناودرـنِ    ويتنبال  
درـنِ ويتَألخـنٍ  وإِب ـَيت نابو  

  
فهـم ـ كمـا جـاء يف البيـت ـ  الثلثيـن؛أمـا أصحـاب 

  :؛ وهـمأربعـة
  .ـ البنتـان فأكثـر 1
حـىت وإن سلفـن؛ أي احنـدر : ـ بنتـا االبـن فأكثـر 2

التسلسـل إىل بنـات ابـن االبـن؛ ويشتـرط يف ذلـك 
  .انفرادهـن عـن البنـت وبنـت االبـن

؛ ويشتـرط أيضـاً : ـ األختـان الشقيقتـان فأكثـر 3
  .انفرادهـن عـن البنـت وبنـت االبـن

ويشتـرط كذلـك انفرادهـن : ـ األختـان ألب فأكثـر 4
  .عـن البنـت وبنـت االبـن والشقيقـة

  
6  

  مـن يـرث الثلـث
  د الْولَـدوالثُّلْـثُ لُألم لَـدى فَقْـ

ُألم     ةـــوألُِخــنِ   ويواَألخو  
ـملع قَد وهجـضِ الْوعي بف ـدالْجو  
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؛ ثالثـةـ  األخضـريـ كمـا يقـول  الثلـثوأصحـاب 
  :هـم

ويف . عـلى أن ال يكـون مثـة فـرع آخـر وارث: ـ األم 1

(: قولـه تعـاىل      
(.1  

إخـوة ألم؛ ويشتـرط أن يكـون : ـ األخويـن واإلخـوة 2
عددهـم مـن اثنيـن فأكثـر؛ سـواء كانـوا ذكـوراً أم إناثـاً؛ 

فـإن ": ((وقـال مالـك يف هـذا. فهـم شركـاء يف الثلـث
؛ فهـم شركـاء ]أي مـن اثنيـن[كانـوا أكثـر مـن ذلـك 

؛ يقتسمونـه بينهـم بالسويـة؛ للذكـر مثـل 2"يف الثلـث
ويشتـرط يف ذلـك كلـه؛ عـدم وجـود  3)).حـظ األنثييـن

: ويف هـذا يقـول سبحانـه وتعـاىل. الفـرع األصـلي الـوارث

)
(.4    

وحيـدث هـذا يف بعـض احلـاالت؛ مثـل أن : اجلـد ـ 3
وقـد أقـر . يكـون معـه إخـوة ذكـوراً مـن ثالثـة فأكثـر

عـن مالـك؛ أنـه بلغـه عـن : ((مالـك بـن أنـس هـذا
                                                

   .11: سـورة النسـاء، مـن اآليـة 1
  .12: سـورة النسـاء، مـن اآليـة 2
 .341: مالـك، روايـة الليـثي، صموطـأ اإلمـام  3
 .12:سـورة النسـاء، مـن اآليـة 4
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فـرض عمـر بـن : "سليمـان بـن يسـار؛ أنـه قـال
اخلطـاب وعثمـان بـن عفـان وزيـد بـن ثابـت للجـد 

   1))."ثلـثاإلخـوة المـع 
  

7  
  مـن يـرث السـدس

لَـدى الْوأَبٍ لَـد أَو ـدجل  سـدس  
 ةـواِإلخ   ـداحوو   درو    ـُألمل  

  واُألم  مـع  إِخــوة  أَو  أَبنــاِء
  وهـو   للْجـدة   أَيضـاً   جـائي

 ـتبِن عـنٍ مإِب ـتنباللْـبِوالص  
  ومـع   شقيقَــة  لـذَات    اَألبِ

  
ضمـن  السـدسحـددت هـذه األبيـات أصحـاب 

  :؛ هـمسبعـة ورثـة
عـلى أن يكـون للميـت فـرع آخـر حيـق لـه : ـ اجلـد 1

اإلرث؛ سـواء كـان ذكـراً أم أنـثى؛ حـىت وإن احنـدر يف 
  وبنـت االبـن التسلسـل إىل االبـن وابـن االبـن والبنـت

  .جيـري عليـه مـا جيـري عـلى اجلـد: ـ األب 2
ال بـد ـ هنـا ـ أن يكـون األخ لـألم : ـ األخ لـألم 3

  .واحـداً؛ سـواء كـان ذكـراً أم أنـثى
                                                

 .344: موطـأ اإلمـام مالـك؛ روايـة الليـثي، ص 1
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ال بـد أن يكـون ـ يف هـذه احلـال ـ معهـا : ـ واألم 4
فـرع آخـر يـرث امليـت؛ وحـىت وإن كـان واحـداً؛ سـواء 

ذكـراً أم أنـثى؛ كاالبـن، وابـن االبـن، والبنـت  كـان
وبنـت االبـن؛ أو جمموعـة مـن اإلخـوة يتجـاوز عددهـم 

  .االثنيـن؛ ذكـوراً أم إناثـاً
سـواء كانـت أم األب وأمهاـا، أو أم األم : ـ اجلـدة 5

وأمهاـا؛ عـلى أن ال تكـون منفصلـة بولـد يف كـل 
أمـا إذا مـا انفصلـت بذكـر . احلـاالت؛ فتـرث السـدس

  . فـال تـرث
ال بـد أن تكـون مـع بنـت الصلـب : ـ وبنـت االبـن 6

  . الواحـدة
يشتـرط يف وراثتهـا السـدس؛ أن : ـ واألخـت لـألب 7

  .تكـون مـع شقيقـة
ونظـرا لضيـق اـال؛ نكتـفي ـذا القـدر مـن 

ـا هي؛ ألن الشـرح؛ عـلى أن نكمـل كتابـة املنظومـة كم
الغـرض مـن شـرح هـذه األبيـات يف الفرائـض؛ هـو 
تقديـم صـورة منوذجيـة توضـح للقـارئ؛ الطريقـة املتبعـة يف 
الفرائـض مـن جهـة؛ ومـن جهـة أخـرى يتعـرف عـلى 

العلميـة، ومنهجـه يف عـرض املـواد  األخضـريمكانـة 
  . التعليميـة عـلى الراغبيـن يف العلـم
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  وأعـط  فَضـلَـةً  لبيـت  املَـالِ
  في فَقْـد  عاصـبٍ  بِكُـلِّ حـالِ

  ومـن يـرِثْ  بِاجلهتيـنِ  حصـالَ
  سهامـه  ومـا  بـقي  إنْ فَضـالَ

  والعـولُ   في  تزاحـمِ   السهـامِ
  وخـاب عاصـب لَـدى اإلتمـامِ

ـبي احلَجـدفَاقْت قْـصنقَاطٌ وإس  
  أبتـدي  نقْـصِ  وها أنا بِحجـبِ

 فرصفَي لَـدـعٍ   بِالْوبرل  جوالـز  
نِهثُمـةٌ   لجوزــوت   ـا  بِـهدر  

الَداألوو      ةــوبِاإلخ      األمو  
  ادـلسـدسٍ  عـن  ثُلْثهـا  املُعتـ

  كَـرد بِنت اإلبـنِ بِنـت الصلْـبِ
 األب   ـذَاتيقَـةٌ    لقكَـذَا   ش  

ـاتنلْبـانٌ   لباصع   اتـواألخو  
  يعصبـونَ   األخـوات  وإخـوةٌ  

  األم   إالَّ    ذَوِي      
  

  واإلبـــــــن            ردا
  وإبنــه أبـاً  وجـداللســدسِ 

  وبِنـت اإلبـنِ فَاستمـع يا سائـلْ
  الْمعـادلْ  يعصبهـا  ابـن عمهـا
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  من غَيرِ شرط  وابـن عـم أسفَـلُ
 كُـنت يإنْ لَـمـلُ  فخدـنِ تالثُّلُثَي  

 ـمهجبلْبٍ حص ـا ذُكُـورمع قَد  
  مـن تحتهــم  وإخـوةً  وعمـا

  ثُـم   أب   أبـاه   قَـد  أبانــا
  وأمـه   والْعـم    واإلخـوانــا

اتاجلَـد  ـبجحضـاً  تأي   األمو  
ـاتتذُو  ب   ـالَهع  ـنمل  ـدج  

  ــألمةً    لـوإخـا   وامماألعو  
  ـذَا بـنِي اإلخـوة قَـد أضامـاكَ

  إنْ   وجِـدا  واجلَدتـان  اقْتسمـا 
بتي  راـفـدعأب   األم  ذَات أو  ـة  

  وإنْ  تـك  الَّـتي  لـألم    أقْربـا
  فَتحجـب األخـرى بِحكْمٍ وجبـا

 ـصـا الني بِهـا الَّـتهألنرـدص  
  عمـر  وورثَ األخـرى أبو حفْصٍ

ـتبِن ثُم ـتالبِنو  ـبجحنِ تاإلب  
 بقْــري  ــسفَلَي  ـألمل  األخ  

  وتحجـب البِنتـان  بِنـت  اإلبـنِ
  مـا لَـم يكُـن أخ  لَهـا فَيـدنِي
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كُـنإنْ ي ـمع ـناب اوِيـاً  أوسم  
  ة  أو نـازِالً   الَ عاليـاً ـفي  رتبـ

ـمعذَا أبٍ  و يـققالش ـبجحيو  
ـلَى أخٍ  ألمع ـبجح ـا لَـهمو  

ـدألبل    ــمهـاؤنكَـذَا  أبهو  
ـدعألبل  اجِـبكُـلُّ قَرِيـبٍ  ح  

  عـم شقيـق حاجِـب لـذي أبِ
  وهكَـذَا  أبنـاؤهـم في  الرتـبِ 

ألب  أخ  هـديـقِ صقالش  ـنابو  
تـاً ألبأخ يقَـةقش ـعم ـتالبِنو  

انـوـو  اإلخنب ـمالْع ـبجحيو  
 ـتاألخو   ـانيقَتقـألبِ   الشل  

  إالَّ   إذَا  تكُـونُ  مـع  أخيهــا
ــا فَإننِيهدي    ــذئينح    ــه  

  اإلخـوةَ  من لَم يرِثْ لَم يحجب إالَّ
  فَنقْصهـم  لـألم   والْجــد  أتى

  أقْعـدا  بِظَهـرٍ وكُـلُّ من يلْـقَى 
  أبعـدا  أولَى مـن الَّـذي  بِظَهـرٍ

قَـاتالطَّب الَفتي اخفى  وـوتاسو  
 قـلَى أحرِ  فَاألعي الظَّهى فـوبِالن  
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  فَـإنْ  تسـاووا   فَالشقيـق   أولَى
  ألنـه    بِالْـقُـربـتـيـنِ   أدلَى

  وكُـلُّ من يـدلي بِشخصٍ يسقُـطُ
  بِـه  سـوى اإلخـوة  لألم  قَـطُ 

ثَيكَأن    ذكَـرىوـوي  سـنِ   في  
  األخـوة   لـألم   فَإنهـم  سـوا 

  ومثْلُهـم   في  ذَلـك   األشقَّــا
  أيضـاً  حقَّـا   في قصـة احلمـارِ

ـانتا   فَرِيضـرالْغ   ـكذَل  ـنم  
ــةٌ  أوجوز   انــدالوو   جوز  

  مسألَـه  كُلِّ لـألم ثُلْـثُ فَضـلِ 
  مفَصلَـه  علَى خـالَف  ما مـضى
كَــهرتاملُشــةُ  وارِيمكَـذَا الْح  

ـلُ املَلَكَـهـنِ أهيمـا بِاسهونعدي  
ةٌ    ألمــوقَّــا     إخأش     أم  

يـبصن سـدفَالس  جوالـزا  وألم  
درو    ـألمل  ةـوإلخالثُّلْـثُ   لو  

دـدالع مجِ  فَإذْ تولـزل ـفصالنو  
ـرمى عا قَـضمدنقَّـاُء  عقَالَ األش  

ـربتعـارِ  يمـا كَالْحانأب  كُـمبه  
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  ألننــا    نحـن   إذَا   ســواُء
  ـةجِه ـنـاُءمـا  القَضفَم  األم  

  فَقَسـم  الثُّلْـثَ  عـلَى  اجلَميـعِ
  بِالتوزِيـعِ   لَكـن عـلَى الـرؤوسِ
ـربتاع  ـديفَز ـدج كُـنفَـإنْ ي  

ـرـا غَبقَّـا مألشلو سـاً لَـهدس  
  ومالـك  أعطَــاه  مـا   تبـقَّى

  يقُــولُ  لألشقَّــا جميعـاً  إذْ 
  مـن  جِهـة  األم  ورِثْتـم  وأنـا

  أحجـب كُـلَّ مـن بِأمـه  دنـا 
ـبسنـوا  ألبٍ   فَتكُونفَـإنْ    ي  

ــبيخي  ــمكُلُّهو ــكالمل  
ـباصفَع   هادـرفي  انف   اجلَـدو  

  هنـاك   حاجِـب إالَّ  إذَا  كَـانَ 
  ومـع  ذَوِي السهـامِ  ذُو نصيـبِ

  ويأخـذُ   البــاقي   بِالتعصيـبِ
  ومـع إخـوة  فَيعـطَى  األفْضـلُ

لَـه ثُلْـث ـمٍ  أوقَس نـلُ  مكَمي  
  ومـع  كلَيهِمـا  فَثُلْـثُ  التـالي

  أو قَسمـه أو سـدس كُـلِّ املَـالِ 
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ـبسحي  ـهلَيـألبِ   عل   األخو  
ـبسني  ـذَاكـا  ليـقِ   مقلشلو  

يـققش أو ـانيقَتقش كُـنفَـإنْ ي  
ثي أبٍ  إلَى اإلرذـا لفَم  طَرِيـق  
لَـتيقَـةٌ فَـإنْ تقش كُـنفَـإنْ ت  

أخلـتظح اثرـلِ التين نفَم ـت  
  وإنْ  تـالَ  أخ  أو  أختـان  فَمـا

  فَوق فَالبـاقي علَى النصف أُحكُمـا 
ـهيقي  البف  ـتاألخ   ـهتمقَاسو  

  بِاألكْدرِيــه  الَّـتي  تـدعى   إالَّ
  زوج  وجــد أم  أخــت  ألبِ

  فَالنصـف للزوجِ وجـد قَد حـبِي
  بِالسـدسِ والثُّلْـثُ لـألم كَمـالَ
ـتألخـلْ لأع ثُم  فأالَ  نِصسالْم  

  واجمع سهام الْجـد واألخت معـا
  وأعطـه ثُلْثَيــنِ  ممـا اجتمعـا 

  انفَـرد أب  يكُـونُ  عاصبـاً  إذَا 
لَـدساً  إذَا كَانَ الودس لَه ضافْـرو  

  ومـع  ذَوِي السهـامِ   بِالْوجهيـنِ
  ميـنِ   دونَ  الْفَـرضِ والتعصيـبِ

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


102 
 

الذَّكَـر فلٍ نِصكشثَى  منخل ضأفْر  
ـذَربِـالَ ح أةـرظِّ امح ـفنِصو  

  اإلشكَـالُ  عنـه  ذَهبـاوحيثُمـا 
ـهلَيي   علَّـذل   ـهبسـا   فَانغَلَب  

  لعاصـبٍ  إرثُ  الْـوالَِء  يحصـلُ
  ولَيـس فيـه  لإلنـاث   مدخـلُ

  أو  بِجـر   وحجـب إالَّ  بِعتـقِ  
  النسـب  عاصب من يرِثُ الْـوالََء 

هقَـاوتـاسِ  بِالَّـذْ أعى الننِألد ـو  
  يـوم  يمـوت  معتـق   محقَّقَـا

  لمعتـقٍ   ثُـم  ابنِـه   ثُـم  األبِ
  ثُـم األخِ الشقيـقِ ثُـم  ذي األبِ

ـدـنِ ذَا  فَالْجفَاب  ـنِ ذَاكاب ثُـم  
   نِـهفَاب   ــمفَالْعـدـرِ   حيبِغ  
  وهاهنـا   انتـهى   بِنـا  الْمقَـالُ

  في  الفقْـه ثُـم بعـده  األعمـالُ 
*** 
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  :ثالثـاً ـ متـن األخضـري يف العبـادات
هـذا املختصـر ـ  نثـراً ـ يف فقـه  األخضـريوضـع 

وقـد . مالـك بـن أنـسالعبـادات عـلى مذهـب اإلمـام 
؛ مصـر، وطبعـة اجلزائـرمنهـا طبعـة : طبـع عـدة مـرات

عبـد اللطيـف بـن املسبـح املـرداسي الـيت شرحهـا 
، ثـم طبعـة .)م1572/هـ980تـويف سنـة ( القسنطيـين

حبيـب اللـه الشنقيـطي أخـرى صححهـا وراجعهـا الشيـخ 
ملكتبـة ، وابالقاهـرة؛ برعايـة املكتبـة احملمديـة املالـكي

؛ وقـد حظيـت باحلصـول بالسـوداناألهليـة بـواد مـدين 
  . الشنقيـطي، ونسخـة ابـن املسبـحعـلى نسخـة 

هـذا؛ وقـد قمـت بإعـداد بعـض التعاليـق واإلحـاالت 
الضروريـة؛ أضفتهـا يف هوامـش مـا أثبتـه ـ هنـا ـ مـن 

؛ بغـرض الزيـادة يف التوضيـع، وسهولـة األخضـريمتـن 
الطـرح؛ فأرجـوا مـن اللـه أن تفيـد القـارئ الكريـم؛ 

  .    كمـا ألتمـس العـذر عـن كـل تقصيـر ظهـر فيهـا
بـدأ خمتصـره يف العبـادات هـذا  األخضـرياملهـم؛ أن 

متـن األخضـري يف العبـادات عـلى مذهـب "ـ املعنـون بـ
ـ بفقـرات استهلهـا يف البدايـة " بـن أنـس اإلمـام مالـك

أَولُ مـا يجِـب عـلَى : (بعنـوان مصغـر؛ جـاء فيـه
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كَلَّـفالـذي توسـع " بـاب السهـو"ثـم ختمـه بـ 1)الْم
ومـن خـالل مـا جـاء يف متـن  2.فيـه بعـض الـشيء

لـم يتمكـن مـن  األخضـريالعبـادات هـذا يتبيـن أن 
سهـو : وآخـر مـا جـاء يف املتـن هـذا هـو . إكمالـه
عـدة فصـول  متـن األخضـريوقـد تضمـن . اإلمـام

  :صغيـرة؛ هي
 األخضـرياستهلـه  3:ـ فصـل يف مبحـث اإلميـان 1

بفقـرات حيـدد فيهـا الشـروط الواجـب توفرهـا يف 
وتتلخـص يف األعمـال  4؛ لتصحيـح إميانـه؛املكلـف

                                                
والمقصـود ـ هنـا ـ هـو اإلنسـان العاقـل البالـغ؛ . المولـع بـه: المكلـف بالـشيء 1

عبـادات وهـو المكلـف بالصـالة والصـوم وال. بحيـث يستطيـع التمييـز والنظـر
 . الزنـا والسرقـة وأكـل السحـت وغيـره: كافـة، والمعنـي  بتـرك المحرمـات كـ

  .نسيـان الشـيء والغفلـة عنـه: السهـو 2
(: يقـول تعـالى: في اإليمـان 3

          
         

   
         ( .

ـِر هنـا يع. 177: سـورة البقـرة، اآليـة الصـدق والطاعـة واإليمـان : نيـوالب
كـان رسـول اللـه صـلى : عـن أبي هريـرة قـال: ((وفي الحديـث. والعبـادة والتُّـقى

يـا رسـول اللـه؛ مـا : "اللـه عليـه وسلـم يومـاً بـارزاً للنـاس؛ فأتـاه رجـل فقـال
لـه وتؤمـن بالبعـث أن تؤمـن باللـه ومالئكتـه وكتابـه ولقائـه ورس: "؟ قـال".اإليمـان
  .  162ـ  161: ، ص ص1: صحيـح مسلـم، ج. ؛ إلى آخـر الحديـث...))اآلخـر

الـذي : الوجـود: السـعي لمعرفـة اللـه بصفاتـه؛ وهي: يصحـح المكلـف إيمانـه بـ 4
(: يقـول فيـه سبحانـه وتعـالى      

( .ويقـول. 62: سـورة الزمـر، اآليـة :)   
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فلـكي يصحـح إميانـه؛ يتوجـب عليـه : ـةوالواجبـات؛ التالي
طهـارة : مـن 1إدراك مـا يلزمـه إلصـالح فـرض عينـه

كمـا يتوجـب عليـه صيانـة حـدود ... وصـالة وصيـام
واحملافظـة عليهـا؛ بااللتـزام مبـا يأمـر بـه، والبعـد  2اللـه،

                                                                                                                        

( .إذن فـال يمكـن أن يتوهـم صاحـب . 10: سـورة إبراهيـم، مـن اآليـة
العقـل الراجـح أن هـذا الكـون المحكـم الترتيـب؛ قـد وجـد بـدون صانـع لـه، أو 

إذ ال بـد مـن التيقـن بـأن اللـه قديـم قـدم : ثـم القـدم. وسننـهضابـط لحركتـه 
األزل؛ فهـو أول كـل شـيء وقبـل أي شـيء؛ ألنـه لـو لـم يكـن قديمـاً الحتـاج إلى 
محـدث؛ ومحدثـه يحتـاج إلى محـدث؛ وهكـذا إلى مـا ال نهايـة؛ ؛ حـتى يصـل 

قـدم؛ خالـق كـل شـيء في هـذا العالـم؛ األمـر إلى المحـدث القديـم وهـو األول واأل
فهـو األزلي واألبـدي الواحـد األحـد والظاهـر والباطـن؛ : ثـم البقـاء. وهـو اللـه

أنظـر في هـذا كتـاب إحيـاء علـوم الديـن، )). ألن مـا ثبـت قدمـه استحـال عدمـه((
ـن ألمـر اللـه ثـم معرفـة رسلـه الصادقيـن واألمنـاء، المبلغي. 184: ، ص1: ج

ونهيـه؛ واإليمـان بهـم وبرسالتهـم الصادقـة؛ ألن حاجـة البشريـة لألنبيـاء مثـل 
ولكـن يعـرف صـدق الطبيـب بالتجربـة، ويعـرف صـدق النـبي : ((حاجتهـا لألطبـاء

 .   6: ، ص2: إحيـاء علوم الديـن، ج)). بالمعجـزة
عيـن هـو مـا ذكـره األخضـري  وفـرض. فـرض عيـن، وفـرض كفايـة: الفـرض 1

فهـو كـل علـم ال : ((إلـخ، أمـا فـرض كفايـة.. طهـارة وصـالة وصيـام : مـن
كالطـب ؛ إذ هـو ضـروري في حاجـة بقـاء : يستغـني عنـه في قـوام أمـور الدنيـا

األبـدان، وكالحسـاب ؛ فإنـه ضـروري في المعامـالت وقسمـة الوصايـا والمواريـث 
وهـذه العلـوم الـتي لـو خـال البلـد عمـن يقـوم بهـا حـرِج أهـُل . همـاوغير

إحيـاء علـوم )). البلـد، وإذا قـام بهـا واحـد كـفي وسقـط الفـرض عـن اآلخريـن
 .    28: ، ص1: الديـن، ج

هي العقوبـة الـتي يتوجـب تنفيذهـا فيمـن خالـف أمـر اللـه وأمـر : حـدود اللـه 2
عقوبـة تنفـذ في حـق القـاذف والـزاني والسـارق، وعقوبـة : لـه؛ وهي نوعـانرسو

يقـول . تنفـذ فيمـن عـصى وخالـف مـا أمـر بـه اللـه مـن تحريـم وتحليـل
. )(: سبحانـه وتعـالى

(: ويقـول. 112: رة التوبـة، مـن اآليـةسـو    
( .14: سـورة النسـاء، اآليـة  .  
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 2"شـروط التوبـة"ثـم يتكلـم عـن  1.عمـا ينـهى عنـه
هـل بالنـدم عـلى مـا فـات مـن خطايـا، وإبـداء الـيت تست

 3النيـة يف عـدم العـودة الرتكـاب الذنـوب، وتـرك املعصيـة

                                                
(: مـا ينـهى عنـه اللـه سبحانـه وتعـالى هـو 1     


            




            
        

          ( .
  .  153إلى  151: سـورة النسـاء، اآليـات مـن

ويقـول سبحانـه . أي رجـع عـن ذنبـه وأنـاب إلى الطاعـة: تـاب اإلنسـان: نقـول 2
(: وتعـالى      ( . ،سـورة النـور

(: ثـم يقـول. 31: مـن اآليـة        
( .وفي الحديـث. 39: سـورة المائـدة، اآليـة)) : قـال أبـو

واللـه إني ألستغفـر اللـه : معـت رسـول اللـه صلى عليـه وسلـم  يقـولس: هريـرة
  . 145: ، ص7: صحيـح البخـاري، ج)). وأتـوب في اليـوم أكثـر مـن سبعيـن مـرة

ـَانـاً ومعصيـة فهـو عـاصٍ وعـصي؛ جمـع عصـاة: نقـول 3 : عصـاه عصيـاً وعصي
(: قـال اللـه تعـالى. م يطعـهأي خالـف أمـره ولـ

( .14: سـورة النسـاء، اآليـة .
(: ويقـول         

     ( .سـورة الحجـرات، مـن اآليـة :
عـلى المـرء : ((وفي الحديـث أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم قـال. 7

ـَإذا أمـر المسلـمِ السمـع والطاعـة فيمـا  أحـب وكَـرِه إالَّ أن يؤمـر بِمعصيـة؛ ف
ـَالَ سمـع والَ طاعـة : حديـث متفـق عليـه، ريـاض الصالحيـن، ص)). بِمعصيـة ف

120.  
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ثـم يتكلـم عـن  1.يف احليـن؛ ألن التوبـة ال جيـوز تأجيلهـا
وهـو صيانتـه مـن كـل مـا [ 2حفـظ اللسـانضـرورة 

                                                
(: قـال تعـالى 1

ٌ( .ويقـول. 39: سـورة المائـدة، اآليـة :)
           

      ( .71ـ  70: سـورة الفرقـان، اآليتيـن .
التوبـة واجبـة مـن كـل ذنـب؛ : قـال العلمـاء: ((وكتـب اإلمـام الحافـظ النـووي

فـإن كانـت المعصيـة بيـن العبـد وبيـن اللـه تعـالى؛ ال تتعلـق بحـق آدمي فلهـا 
، والثـاني ]أي يكـف عنهـا فـوراً[ا أن يقلـع عـن المعصيـة أحدهمـ: ثالثـة شـروط

أحـد ] غـاب[أن ينـدم عـلى فعلهـا، والثالـث أن يعـزم أن ال يعـود إليهـا أبـداً؛ فـإن 
وإن كانـت المعصيـة تتعلـق بـآدمي فشروطهـا أربعـة؛ . الثالثـة لـم تصـح توبتـه

ا؛ فـإن كانـت مـاالً أو نحـوه رد إليـه، هـذه الثالثـة؛ وأن يبـرأ مـن حـق صاحبهـ
وإن كانـت حـد قـذف ونحـوه مكنـه منـه أو طلـب عفـوه، وإن كانـت غيبـة 

ويجـب أن يتـوب مـن جميـع الذنـوب؛ فـإن تـاب مـن بعضهـا . استحلـه منهـا
ريـاض )). صحـت توبتـه عنـد أهـل الحـق مـن ذلـك الذنـب وبـقي عليـه البـاقي

 .6: حيـن، صالصال
سـورة النسـاء، . )(: يقـول سبحانـه وتعـالى 2

(: ويقـول. 9: مـن اآليـة       
          


     (. وفي الحديـث. 46: سـورة النسـاء، اآليـة :

إن : عـن أبي هريـرة أنـه سمـع رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم يقـول((
ـْرِبِ ـْرِق والمغ ـَّارِ أبعـد مـا بيـن المش ـَّم بِالكَلمـة ينْـزُِل بِهـا في الن )). العبـد لَيتكَل

املـك عليـك : ((وقـال عليـه السـالم أيضـاً. 117: ، ص18: صحيـح مسلـم، ج
ـكيئتـلى خطع ـكابو ـُك ـَك وليسعـك  بيت . 31: ، ص4: سنـن الترميـذي، ج)). ِلسان

وسـأل سفيـان بـن عبـد اللـه الثقـفي رسـول اللـه صـلى . وهـو حديـث حسـن
لـه؛ مـا أخـوف مـا تخـاف عـلي؟ فاخـذ يا رسـول ال: ((اللته عليـه وسلـم فقـال
حديـث حسـن . 32: ، ص4: سنـن الترميـذي، ج)). هـذا: "بلسـان نفسـه ثـم قـال

حفـظ اللسـان عـن الهذيـان والكـذب والغيبـة : ((يقـول اإلمـام الغـزالي. صحيـح
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وجيـب  1،بفاحـشأو النطـق ] يشينـه مـن قـول منكـر
عليـه ـ كمـا يقـول ـ حفـظ لسانـه مـن استسهـال 

بغيـر مسـوغ ضـروري، والبـد أيضـاً  2أميـان الطـالق
قـوالً وفعـالً، واالمتنـاع  3مـن االبتعـاد عـن إهانـة النـاس

                                                                                                                        
 والنميمـة والفحـش والجفـاء والخصومـة والمـراء، وإلزامـه السكـوت، وشغلـه

  .39: ، ص3: إحيـاء علـوم الديـن، ج)). بذكـر اللـه سبحانـه وتـالوة القـرآن
: وينـهى سبحانـه وتعـالى عـن الفواحـش. القبيـح مـن القـول والفعـل: الفاحـش 1
)( .151: سـورة األنعـام، مـن اآليـة .

الَ أحـد أغْيـر مـن : قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم: ((الحديـثوفي 
ـَّه؛ ـَن؛ والَ أحـد أحـب إلَيـه  الل وِلذِلـك حـرم الفواحـشَ مـا ظهـر منهـا ومـا بط

ـَّه ـَ: ((وعـن أنـس. 77: ، ص17: صحيـح مسلـم، ج)). المـدح مـن الل اَل رسـوُل ق
ـَّه صـلى اللـه عليـه وسلـم ـَه، ومـا كَـان : الل ـُحـشُ في شَـيء إالَّ شَان مـا كَـان الف
ـَه ـَاَل رسـوُل ((و. 225: ، ص3: سنـن الترميـذي، ج)). الحيـاء في شَـيء إالَّ زان ق

ـَّه صـلى اللـه عليـه وسلـم ـَّعـانِ والَ الفاحـشِ ليـس المؤمـن بِا: الل ـَّعـانِ والَ بِالل لط
يـذالَ البوعـن عبـد اللـه . حديـث حسـن. 236: ، ص3: سنـن الترميـذي، ج)). و

سبـاب المسلـمِ :  صـلى اللـه عليـه وسلـمقـال رسـول اللـه : ((بـن مسعـود
ـُه فسـوقٌ    . 132: ص ،4: سنـن الترميـذي، ج)). فسـوقٌ وقتال

(: يقـول سبحانـه وتعـالى 2       
     ( .224: سـورة البقـرة، اآليـة .) 

( . وفي الحديـث عـن أبي هريـرة. 10القلـم، اآليـة سـورة)) : ـَاَل ق
ـَّه صـلى اللـه عليـه وسلـم  ـِـد: رسـوُل الل ـِـد، وهزلهـن ج ـِدهـن ج ـَة ج : ثالث

ـَّالقُ والرجعـة   .328: ، ص2: سنـن الترميـذي، ج)). النكَـاح والط
(: وفي قولـه تعـالى. ـماستخـف بهـم واحتقره: أهـان النـاس 3

            
( .وفي قولـه. 11: سـورة الحجـرات، مـن األيـة :)   

 ( . سـورة النسـاء، اآليـة
148 .  
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كمـا  1.عـن ترويعهـم وختويفهـم بـدون حـق شـرعي
جيـب على املكلـف أيضـأً أن يغـظ الطـرف وحيفـظ بصـره 

ومطلـوب أيضـاً مـن املكلـف أن  2.ن املشاهـد املُحرمـةمـ
وأن يأمـر . واملعصيـة 3حيفـظ جوارحـه كلهـا مـن الزيـغ

 األخضـريثـم يعـدد  4باملعـروف وينـهى عـن املنكـر؛
                                                

(: قـال سبحانـه وتعـالى 1     ( . سـورة
ـول اللـه صـلى اللته عليته أن رس: ((وفي الحديـث. 227: الشعـراء، مـن اآليـة

: صحيـح مسلـم، ج)). اتقـوا الظلـم فـإن الظلـم ظلمـات يـوم القيامـة: وسلـم قـال
المسلـم مـن سلـم النـاس مـن لسانـه ويـده والمهاجـر مـن هجـر : ((وقـال. 16

 .  49: حديـث متفـق عليـه، ريـاض الصالحيـن، ص)). مـا نـهى اللـه عنـه
(: انـه وتعـالىقـال سبح 2      

      ( .وفي . 30: سـورة النـور، اآليـة
مسمـوم النظـرة سهـم : ((الحديـث؛ قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم 

مـن سهـام إبليـس لعنـه اللـه؛ فمـن تركهـا خوفـاً مـن اللـه أتـاه اللـه عـز 
 .38: ، ص3: إحيـاء علـوم الديـن، ج)). وجـل إيمانـاً يجـد حالوتـه في قلبـه

ـْغُ: زاغَ زيغـاً وزيغانـاً 3 ـَّك : اعـوج ومـاَل، والزي ـُْل عـنِ الحـقِّ والش . فيـهالمي
(: ويقـول سبحانـه وتعـالى). القامـوس(

          
            

            

( .8ـ  7: سـورة آل عمـران، اآليتيـن .  

(: يقـول تعـالى 4        
          

(وفي الحديـث يقـول رسـول  110: ، سـورة آل عمـران، اآليـة
يـؤتى بالرجـل يـوم القيامـة فيلـقى في النـار؛ ((اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم 

؛ فيـدور بهـا كمـا يـدور الحمـار بالـرحى؛ ]أي أمعـاؤه[بطنـه  فتندلـق أقتـاب
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بعـض الصفـات املخالفـة للخلـق اإلسـالمي ومقتـضى 
  : الشـرع
عـلى  أي حيـرم الكـذب[ 1وحيـرم عليـه الكـذب((
أي التعـرض للنـاس بالطعـن واإلسـاءة [والغيبـة  ،]املكلـف

وهي الفعـل املشيـن الـذي يقـوم [ 2والنميمـة ]يف غيبتهـم
بـه مـن يتحـرش باآلخريـن ليوقـع بينهـم الفتنـة؛ باخلبـث 
                                                                                                                        

يـا فـالن مالـك؟ ألـم تكـن تأمـر بالمعـروف : "فيجتمـع عليـه أهـل النـار فيقولـون
بـلى قـد كنـت آمـر بالمعـروف وال آتيـه، وأنـهى : "فيقـول" وتنـهى عـن المنكـر ؟
وعـن رسـول اللـه . 118: ، ص18: صحيـح مسلـم، ج")). عـن المنكـر وآتيـه

مـن رأى منكـم منكـراً فليغيـره بيـده؛ فـإن : ((ه وسلـم أنـه قـالـصـلى اللـه علي
صحيـح )). لـم يستطـع فبلسانـه؛ فـإن لـم يستطـع فبقلبـه؛ وذلـك أضعـف اإليمـان

 .22: ، ص2: مسلـم، ج
(: يقـول اللـه سبحانـه وتعـالى 1    

( .ويقـول. 105: سـورة النحـل، اآليـة :)
( .ويقـول. 30: سـورة الحـج، مـن اآليـة :)

( .سـورة الصـف، اآليتيـن :
تحـروا الصـدق وإن رأيتـم : ((ويقـول رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم. 3. 2

فيـه الهلكـة فـإن فيـه النجـاة، وتجنبـوا الكـذب وإن رأيتـم فيـه النجـاة فـإن فيـه 
 .62: األخـالق والواجبـات، ص)). ـةالهلك

(: في الغيبـة يقـول تعـالى 2
         

( .سـورة الحجـرات، اآليـة :
: نَـم نَمـاً ونَميمـة ونميمـاً بـه ونـم عليـه: أمـا النميمـة لغـة؛ فنقـول فيهـا. 12

ـَة أو وحشَـة: وشَـى : ويقـول سبحانـه وتعـالى). القامـوس. (سـعى بـه ِليوقـع فتن
)  ( .وقـال رسـول اللـه صـلى اللـه . 11: سـورة القلـم، اآليـة

حديـث متفـق عليـه، ريـاض الصالحيـن، )). ال يدخـل الجنـة نمـام: ((عليـه وسلـم 
  .228: ص
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الكبـر هـو التجبـر [ 1والكبـر والعجـب ،]والكـذب الناعـم
؛ أمـا العجـب فهـو التكبـر يف والعظمـة واإلثـم العظيـم

                                                
(: يقـول سبحانـه وتعـالى في الكبـر 1       ( .

(: ويقـول. 36: سـورة النسـاء، مـن اآليـة       
 ( .ويقـول. 23: سـورة النحـل، اآليـة :)

         ( . ،سـورة اإلسـراء
ال يدخـل : عـن النـبي صـلى اللـه عليـه وسلـم قـال: ((وفي الحديـث. 37: اآليـة

. 114: ريـاض الصالحيـن، ص)). الجنـة مـن كـان في قلبـه مثقـال ذرة مـن الكبـر
(: وقـال اللـه سبحانـه وتعـالى في هـذا. فهـو الزهـو والكبـر: ـا العجـبأم

( .
ه عـن رؤيـة هـو النهـي عـن إمالـة الوجـ": ال تصعـر خـدك للنـاس"ومعـنى 

ومـن أمثلـة . 18: سـورة لقمـان، اآليـة. النـاس؛ مـن فـرط التكبـر والتهـاون بهـم
العجـب الـتي ذكرهـا اللـه في كتابـه العزيـز؛ مثـال ذلـك الرجـل الـذي ملكـه 
العجـب؛ عندمـا رأى جنتـه محفوفـة باألشجـار؛ ومزدانـة بمياههـا الجاريـة؛ فقـال 

(: لصاحبـه



   

              
          


         

  ( .وفي . 42إلى  32: سـورة الكهـف، اآليـات مـن
ال : أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم قـال: ((يـث عـن أبي هريـرةالحد

حديـث متفـق عليـه، ريـاض )). ينظـر اللـه يـوم القيامـة إلى مـن جـر إزاره بطـراً
  . 114: الصالحيـن، ص
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الريـاء والرَءاء [ 1، والريـاء والسمعـة]زهـو وتيـه وتعاظـم
هـو الفعـل املقصـود بـه إظهـار صفـات اخليـر والصـالح 

؛ أمـا ]لـكي يراهـا النـاس؛ بينمـا هي عـلى خـالف الواقـع
ـُرى ويسمـع فهـو التنويـه بالعمـل: والسمعـة[السمعـة  ، ]لي

فاحلسـد هـو متـين زوال النعمـة عـن [ واحلسـد والبغـض
اآلخريـن؛ أمـا البغـض فهـو نقيـض احلـب، وهـو الشنـآن 

 ورؤيـة الفضـل عـلى الغيـر ،]والكراهيـة واملقـت والعـداء
أي ظهـور احلسـد والبغـض عنـد رؤيـة عالمـات الفضـل [

اهلمـز واللمـز هلمـا [ 2ز واللمـزواهلمـ ]عـلى اآلخريـن

                                                
(: يقـول سبحانـه وتعـالى في الريـاء 1    




     ( . ،وفي  .264سـورة البقـرة، اآليـة
ـَّه : قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم: ((الحديـث مـن يسمـع يسمـع الل

بِـه ـَّه بغـرض الريـاء؛ أي مـن سمـع النـاس بعملـه )). بِـه ومـن يـراِئ يـراِئ الل
وكـل . 116: ، ص18: صحيـح مسلـم، ج. سمـع اللـه بـه وكشفـه يـوم القيامـة

 . هـذا يتفـق مـع مـا سبـق ذكـره عـن الريـاء
(: يقـول سبحانـه وتعـالى في الحسـد 2

( .
ليـس مـني ذو : ((وفي الحديـث قولـه صـلى اللـه عليـه وسلـم. سـورة الفلـق

الغـل : ((وقولـه عليـه الصـالة والسـالم. 158: األخـالق والواجبـات، ص)). حسـد
: األخـالق والواجبـات، ص)). ن الحسنـات كمـا تأكـل النـار الحطـبوالحسـد يأكـال

)). المؤمـن يغبـط والمنافـق يحسـد: ((وقـال صـلى اللـه عليـه وسلـم. 158
(: ويقـول سبحانـه وتعـالى في البغـض والشنئـان. 159: األخـالق والواجبـات، ص

( .،ويقـول. 3: اآليـة سـورة الكوثـر :)
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معـىن واحـد تقريبـاً؛ غيـر أن اهلمـز هـو الفعـل املـؤذي 
يف غيـاب املتـأذى، أمـا اللمـز فهـو الفعـل املـؤذي يف 
حضـور املتضـرر؛ ويكـون يف الغالـب اهلمـز بالعيـن، أمـا 

العبـث هـو [ 1والعبـث والسخريـة .]اللمـز فباللسـان
لـذي ال فائـدة فيـه؛ أمـا السخريـة فـهي االستهـزاء األمـر ا
وهـو إتيـان املـرأة مـن غيـر عقـد [والزنـا  ،]باآلخـر
وأكـل  2والنظـر إىل األجنبيـة والتلـذذ بكالمهـا، ]شـرعي

                                                                                                                        

  
( .سـورة المائـدة، اآليـة :

ال تباغضـوا وال : ((قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم: وفي الحديـث.  8
تحاسـدوا وال تدابـروا وال تقاطعـوا؛ وكونـوا عبـاد اللـه إخوانـاً؛ وال يحـل لمسلـم أن 

. 234: ريـاض الصالحيـن، صحديـث متفـق عليـه، )). يهجـر أخـاه فـوق ثـالث
ويقـول . 1: سـورة الهمـزة، اآليـة. )(: ويقـول اللـه تعـالى

طـوبى لمـن شغلـه عيبـه عـن عيـوب : ((النـبي صـلى اللـه عليـه وسلـم
شـاءون إن أبغضكـم إلى اللـه الم: ((ويقـول. 163: األخـالق والواجبـات، ص)). النـاس

أي الباحثـون )). بالنميمـة، المفرقـون بيـن اإلخـوان، الملتمسـون للبـراء العثـرات
  . 166: األخـالق والواجبـات، ص. عـن عثـرات وهفـوات يوصمـون بهـا األبريـاء

(: يقـول اللـه تعـالى 1       
( .ويقـول. 129ـ  128: سـورة الشعـراء، اآليتيـن :)

( . ويقـول تعـالى. 115سـورة المؤمنـون، اآليـة :)


           
       ( . ،سورة الحجرات

 .  11: األية
(: يقـول سبحانـه وتعـالى 2       ( .

: يقـول سبحانـه وتعـالى في ضـرورة غـض البصـر. 32: سـورة اإلسـراء، اآليـة
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أي بـدون رضاهـم يف [ 1أمـوال النـاس بغيـر طيـب نفـس
كـل أمـوال أي أ[ 2واألكـل بالشفاعـة أو بالديـن ]داخلهـم

                                                                                                                        

)          
( .ويقـول. 30: سـورة النـور، اآليـة :)

( .يقـولو. 36: سـورة اإلسـراء، مـن اآليـة :)
    ( .19: سـورة غافـر، اآليـة .) 

( .وفي الحديـث. 14: سـورة الفجـر، اآليـة)) : عـن النـبيr  قـال :
يـا رسـول اللـه مالنـا مـن مجالسنـا بـد : "قالـوا. إياكـم والجلـوس في الطرقـات

فـإذا أبيتـم إال : "فقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم". نتحـدث فيهـا
" ومـا حـق الطريـق يـا رسـول اللـه؟: "قالـوا". المجلـس فأعطـوا الطريـق حقـه

ف األذى ورد السـالم واألمـر بالمعـروف والنـهي ع، غـض البصـر وكـ: "قـال
    .242: ريـاض الصالحيـن، ص. حديـث متفـق عليـه")). المنكـر

(: يقـول سبحانـه وتعـالى 1   
    ( .ويقـول. 10: سـورة النسـاء، اآليـة :

)( .19: سـورة الفجـر، اآليتيـن 
. والسحـت هنـا هي الرشـوة. )(: ويقـول. 20ـ 

(: ويقـول. 42: مـن اآليـة :سـورة المائـدة    
       ( . ،سـورة المائـدة

  .62: اآليـة
نصرتـه؛ المطالبـة بوسيلـة أو ذمـام؛ وهي االنضمـام إلى آخـر بغـرض : الشفاعـة 2

عـلى أن يتـم انضمـام مـن هـو أعـلى مقامـاً لنصـرة مـن هـو أدنى منـه؛ 
ومـا يقصـده األخضـري هنـا هـو أكـل أمـوال . فيقولـون شفـع فـالن في فـالن

النـاس  في مقابـل الشفاعـة لهـم، أو بديـن يؤخـذ مـن الغيـر بالضغـط عليهـم أو 
(: وتعـالىوفي هـذا يقـول سبحانـه . بـربى    

           ( .
(: ويقـول. 188: سـورة البقـرة، اآليـة

( .130: سـورة آل عمـران، اآليـة.  
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وتأخيـر  ،]النـاس عـن طريـق الشفاعـة أو بسبـب الديـنِ
وال حيـل لـه صحبـة فاسـق وال  1الصـالة عـن أوقاـا

وال يطلـب رضـا املخلوقيـن  2جمالستـه لغيـر ضـرورة

: "بسخـط اخلالـق؛ قـال اللـه تعـاىل
                                                

سـورة . )(: قـال سبحانـه وتعـالى 1
(: لويقـو. 5ـ  4: الماعـون، اآليتيـن   
( .ويقـول. 238: سـورة البقـرة، اآليـة :)

( .ويقـول. 103: سـورة النسـاء، مـن اآليـة :)
          

     ( .ويقـول. 142: سـورة النسـاء، اآليـة :)
( .23ـ  22: سـورة المعـارج، اآليتيـن .

سألـت رسـول اللـه صـلى اللـه : قـال  tعـن ابـن مسعـود: ((وفي الحديـث 
؛ ""ثـم أي: "قلـت". الصـالة عـلى وقتهـا: "؛ قـال"أي األعمـال أفضـل"عليـه وسلـم 

حديـث ")). يـل اللـهالجهـاد في سب: "؛ قـال"ثـم أي: "؛ قلـت"بـر الوالديـن: "قـال
  .  174: متفـق عليـه، ريـاض الصالحيـن، ص

(: يقـول سبحانـه وتعـالى 2


( . سـورة
(: ويقـول. 140: النسـاء، اآليـة     

          
  ( .وفي الحديـث يقـول . 68: سـورة األنعـام، اآليـة

صـلى اللـه عليـه وسلـم في مجالسـة أهـل الصـالح واإلعـراض عـن أصحـاب 
الصالـح والجليـس السـوء؛ كحامـل المسـك ونافـخ  إنمـا مثـل الجليـس: ((السـوء

 ـكيذحـا أن يوإمـا أن تبتـاع منـه، وإمـا أن ]أي يعطيـك[الكيـر؛ فحامـل المسـك إم ،
تجـد منـه ريحـاً طيبـة؛ ونافـخ الكيـر إمـا أن يحـرق ثيابـك، وإمـا أن تجـد ريحـاً 

  . 178: ، ص16: صحيـح مسلـم، ج)). خبيثـة
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   "1  وقـال عليـه الصـالة
وال  2،"ال طاعـة ملخلـوق يف معصيـة اخلالـق: "والسـالم

حيـل لـه أن يفعـل فعـال حـىت يعلـم حكـم اللـه فيـه 
ويسـأل العلمـاء ويقتـدي باملتبعيـن لسنـة حممـد صـلى 
اللـه عليـه وسلـم؛ الذيـن يدلُّـونَ عـلى طاعـة اللـه 

طـان، وال يـرض لنفسـه مـا وحيـذرون مـن إتبـاع الشي
الذيـن ضاعـت أعمارهـم يف غيـر  3رضيـه املفلسـون

طاعـة اللـه تعـاىل؛ فيـا حسرـم، ويـا طـول بكائهـم 
نسـأل اللـه سبحانـه أن يوفقنـا إلتبـاع . يـوم القيامـة

سنـة نبينـا وشفيعنـا وسيدنـا حممـد صـلى اللـه عليـه 
  .وسلـم 

                                                
(: اآليـة كاملـة هكـذا 1

( .62: سـورة  التوبـة، اآليـة .  
ال طاعـة في معصيـة اللـه؛ إنمـا الطاعـة في : ((وجـاء هـذا الحديـث أيضـاً هكـذا  2

. 266: ، ص2: ومعالـم السنـن، ج. 227: ، ص12: صحيـح مسلـم، ج)). المعـروف
عـلى المـرء المسلـم : عـن الـنبي صـلى اللـع عليـه وسلـم قـال: ((وورد أيضـاً

إال أن يؤمـر بمعصيـة؛ فـإذا أمـر بمعصيـة فـال السمـع والطاعـة فيمـا أحـب وكـره 
  . 120: حديـث متفـق عليـه، ريـاض الصالحيـن، ص)). سمـع وال طاعـة

ـَدرون مـا المفلـس؟: (("ألصحابـه rالمفلـس هـو كمـا قـال رسـول اللـه  3 " أت
ـُوا ـَ: "قال ـَه والَ مت ـَم ل ـَا مـن الَ دره ـَاَل" اعالمفلـس فين إن المفلـس مـن أمـتي : "فق

ـَذفَ هـذا  ـَم هـذا وق ـَد شت يأتـي يـوم القيامـة بِصـالة وصيـامٍ  وزكَـاة؛ ويـأتي ق
ـَك دم هـذا وضـرب هـذا؛ فيعـطى هـذا مـن حسناتـه وهـذا  ـََل مـاَل هـذا وسف وأك

م ـماهخَطاي ـنـذَ م؛ أخـهليـا عى مـْض ـُه قبـَل أن يق ـَإن فنيـتْ حسنات ـن حسناتـه؛ ف
ـَّارِ ـُرِح في الن ـُم ط ـُرِحـتْ عليـه، ث ـ  135: ، ص ص16: صحيـح مسلـم، ج)). فط

136 . 
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بتقسيـم  األخضـريويبـدأه : ارةـ فصـل يف الطهـ 2
طهـارة حـدث، وطهـارة خبـث؛ : الطهـارة إىل قسميـن

وإزالتهمـا ال تصـح إال باملـاء الطاهـر املطهـر؛ ويصفـه 
وهـو الـذي لـم يتغيـر لونـه أو طعمـه أو : ((بقولـه

رائحتـه؛ مبـا يفارقـه غالبـاً كالزيـت والسمـن والدسـم 
بـون والوسـخ وحنـوه؛ وال بـأس والصا 1كلـه والـوذح

   )).بالتـراب واحلمـأة والسبخـة واآلجـر وحنـوه
 النجاسـةيف موضـوع األخضـري  ويتكلـم بعـد ذلـك

 الوضـوءثـم يدخـل يف موضـوع . وشـروط إزالتهـا
وبعدهـا يشيـر إىل . وفرائضـه السبـع، وسننـه، وفضائلـه

ثـم حيـذر مـن . بأحداثهـا وأسباـا نواقـض الوضـوء
الصـالة القيـام ببعـض األعمـال دون وضـوء؛ مثـل 

ثـم . إال يف حـال التعليـم والطـواف ومـس نسـخ القـرآن
بفرائضـه وسننـه وفضائلـه؛  الغسـليتطـرق ملوضـوع 

اجلنابـة واحليـض : ويقـول بأنـه مطلـوب يف ثـالث حـاالت
 ونواقضـه بفرائضـه وسننـه التيمـموكذلـك . والنفـاس

كالوضـوء؛ وال تصـلى فريضتـان : ((الـيت قـال فيهـا
بتيمـم واحـد؛ ومـن تيمـم لفريضـة جـاز لـه النوافـل 
بعدهـا، ومـس املصحـف والطـواف والتـالوة؛ إن نـوى 
ذلـك، واتصلـت بالصـالة؛ ولـم خيـرج الوقـت، وجـاز 

                                                
  .بـوٍلهـو كـل مـا علـق في أصـواف الغنـم مـن بعـرٍ و: الـوذح 1
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صـلى بتيمـم النافلـة كـل مـا ذكـر إال الفريضـة، ومـن 
العشـاء بتيمـم قـام للشفـع والوتـر بعدهـا مـن غيـر 

  )). ومـن تيمـم مـن جنابـة فـال بـد مـن نيتهـا. تأخيـر
  

 األخضـريوبعـد أن صنـف : ـ فصـل يف احليـض 3
، مبتـدأة ومعتـادة وحامـلالنسـاء ـ يف هـذا البـاب ـ إىل 

اء للحيـض؛ وبعـد تقديـره لأليـام الـيت تتعـرض فيهـا النسـ
وال حيـل للحائـض صـالة وال صـوم وال طـواف : ((يقـول

وال مـس مصحـف وال دخـول مسجـد؛ وعليهـا قضـاء 
الصـوم دون الصـالة، وقراءـا جائـزة، وال حيـل لزوجهـا 

  )).فرجهـا وال مـا بيـن سرـا وركبتيهـا حـىت تغتسـل
  
باحليـض فيمـا ويـرى أنـه شبيـه : ـ فصـل يف النفـاس 4

 جيـري عليـه؛ وقـد تصـل أيـام املنـع فيـه إىل ستيـن يومـاً
فـإن انقطـع الـدم قبلهـا ـ ولـو يف يـوم : ((تقريبـاً

الـوالدة اغتسلـت وصلـت؛ فـإذا عاودهـا الـدم؛ فـإن 
كـان بينهمـا مخسـة عشـر يومـاً فأكثـر؛ فأكثـره كـان 

األول؛ وكـان مـن متـام  الثـاين حيضـاً؛ وإالَّ ضـم إىل
  )).النفـاس
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ـ بعـد ذلـك ـ إىل مواضيـع  األخضـريثـم ينتقـل 
وشـروط ، األوقـات: عديـدة معنونـة بالفصـول التاليـة

وفضائـل ، وسنـن الصـالة، وفرائـض الصـالة، الصـالة
؛ الـذي يشمـل بـاب السهـو، ويف األخيـر الصـالة
سهـو، والضحـك يف الوسوسـة والشـك وال: حـاالت

الصـالة، وااللتفـات، والغلـط يف الصـالة، والنـوم يف 
الصـالة، وسجـود السهـو، وإذا زاد املصـلي يف الصـالة أو 

سهـو وأخيـراً  أنقـص منهـا، والسهـو يف صـالة القضـاء،
  .اإلمـام

الوقـت املختـار للظهـر مـن زوال ): فصـل يف األوقـات(ـ 
القامـة، واملختـار للعصـر مـن القامـة إىل الشمـس إىل آخـر 

االصفـرار، وضروريهمـا إىل الغـروب، واملختـار للمغـرب 
قـدر مـا تصـلى فيـه بعـد شروطهـا، واملختـار للعشـاء 
مـن بغيـب الشفـق إىل ثلـث الليـل األول، وضروريهمـا إىل 
 طلـوع الفجـر، واملختـار للصبـح مـن الفجـر إىل اإلسفـار

األعـلى، وضروريـه  إىل طلـوع الشمـس، والقضـاء يف 
اجلميـع مـا وراء ذلـك، ومـن أخـر الصـالة حـىت خـرج 
وقتهـا؛ فعليـه ذنـب عظيـم إالّ أن يكـون ناسيـاً، أو نائمـاً؛ 
وال تصـلى نافلـة بعـد صـالة الصبـح إىل ارتفـاع الشمـس، 

بعـد طلـوع وبعـد صـالة العصـر إىل صـالة املغـرب، و
الفجـر؛ إالّ الـورد لنائـم عنـه، وعنـد جلـوس إمـام 
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اجلمعـة عـلى املنبـر، وبعـد اجلمعـة حـىت خيـرج مـن 
  .       املسجـد

طهـارة : وشـروط الصـالة): فصـل يف شـروط الصـالة(ـ 
البـدن، والثـوب، : ، وطهـارة اخلبـث مـناحلـدث

ال القبلـة، وتـرك واملكـان، وستـر العـورة، واستقبـ
وعـورة الرجـل مـا  الكـالم، وتـرك األفعـال الكثيـرة،

بيـن السـرة والركبـة، واملـرأة كلهـا عـورة؛ مـا عـدا 
الوجـه والكفيـن؛ وتكـره الصـالة يف السراويـل؛ إالّ إذا كـان 
فوقهـا شـيء؛ ومـن تنجـس ثوبـه ولـم جيـد ثوبـاً غيـره، 

ـه بـه، أو لـم يكـن عنـده مـا ولـم جيـد مـاء يغسل
يلبـس حـىت يغسلـه وخـاف خـروج الوقـت صـلى 
بنجاستـه؛ وال حيـل تأخيـر الصـالة لعـدم الطهـارة؛ ومـن 
فعـل ذلـك فقـد عـصى ربـه؛ ومـن لـم جيـد مـا يستـر 
بـه عورتـه صـلى عريانـاً، ومـن أخطـأ القبلـة أعـاد يف 

وقـت فـهي فضيلـة، وكـل مـا الوقـت؛ وكـل إعـادة يف ال
تعـاد منـه الصـالة يف الوقـت فـال تعـاد منـه الفائتـة 

  .   والنافلـة
نيـة الصـالة املعينـة، : فرائـض الصـالة): فصـل(ـ 

وتكبيـرة اإلحـرام، والقيـام هلـا، والفاحتـة، والقيـام هلـا، 
والركـوع، والرفـع منـه، والسجـود عـلى اجلبهـة، 
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والرفـع منـه، واالعتـدال، والطمأنينـة، والترتيـب بيـن 
  .فرائضهـا، السـالم وجلوسـه الـذي يقارنـه

  . النيـة مقارنتهـا لتكبيـرة اإلحـرام): وشـرط(ـ 
اإلقامـة، والسـورة الـيت بعـد الفاحتـة، ): وسننهـا(ـ 

والقيـام هلـا، والسـر فيمـا يسـر فيـه، واجلهـر فيمـا 
، وكـل تكبيـرة سنـة؛ يـه، ومسـع اللـه ملـن محـدهجيهـر ف

وتقديـم الفاحتـة ، والتشهـدان، واجللـوس هلمـاإالّ األوىل، 
، والتسليمـة الثانيـة والثالثـة للمأمـوم، عـلى السـورة

والصـالة عـلى رسـول اللـه ، واجلهـر بالتسليمـة الواجبـة
r،  ،والركبتيـن، والسجـود عـلى األنـف، والكفيـن

وأقلهـا غلـظ والستـرة لغيـر املأمـوم،  وأطـراف القدميـن،
  .رمـح، وطـول ذراع طاهـر ثابـت غيـر مشـوش

رفـع اليديـن عنـد اإلحـرام حـىت تقابـال ): وفضائلهـا(ـ 
ربنـا ولـك احلمـد، : األذنيـن، وقـول املأمـوم والفـذِّ

م، وال يقوهلـا اإلمـام، والتأميـن بعـد الفاحتـة للفـذ واملأمـو
إالّ يف قـراءة السـر، والتسبيـح يف الركـوع، والدعـاء يف 
السجـود، وتطويـل القـراءة يف الصبـح والظهـر، تليهـا، 
وتقصريهـا يف العصـر واملغـرب، وتوسطهـا يف العشـاء؛ 
وتكـون السـورة األوىل قبـل الثانيـة وأطـول منهـا، واهليئـة 

الركـوع، والسجـود، واجللـوس، والقنـوت سـراً املعلومـة يف 
قبـل الركـوع، والدعـاء بعـد التشهـد الثـاين أطـول مـن 
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األول، والتيامـن بالسـالم، وحتريـك السبابـة يف التشهـد؛ 
ويكـره اإللتفـات يف الصـالة، وتغميـض العينيـن، والبسملـة، 

لوقـوف عـلى والتعـوذ يف الفريضـة، وجيـوزان يف النفـل؛ وا
رجـل واحـدة؛ إالّ أن يطـول قيامـه واقتـران رجليـه، 
وجعـل درهـم أو غيـره يف فمـه، وكذلـك كـل مـا 
يشوشـه يف جيبـه، أو كمـه، أو عـلى ظهـره، والتفكـر يف 

  .أمـور الدنيـا، وكـل مـا يشغلـه عـن اخلشـوع يف الصـالة
ـوب للصـالة نـور عظيـم تشـرق يف قل): فصـل(ـ 

املصليـن؛ وال ينالـه إال اخلاشعـون؛ فـإذا أتيـت إىل الصـالة 
ففـرغ قلبـك مـن الدنيـا ومـا فيهـا، واشتغـل مبراقبـة 
مـوالك؛ الـذي تصـلي لوجهـه، واعتقـد أن الصـالة 
خشـوع وتواضـع للـه سبحانـه؛ بالقيـام والركـوع، 

تسبيـح، والسجـود، وإجـالل وتعظيـم لـه؛ بالتكبيـر، وال
والذكـر؛ فحافـظ عـلى صالتـك؛ فإـا أعظـم العبـادات؛ 
وال تتـرك الشيطـان يلعـب بقلبـك، ويشغلـك عـن 
صالتـك؛ حـىت يطمـس قلبـك، وحيرمـك مـن لـذة أنـوار 
الصـالة؛ فعليـك بـدوام اخلشـوع فيهـا؛ فإـا تنـهى عـن 

ـن باللـه الفحشـاء واملنكـر؛ بسبـب اخلشـوع فيهـا؛ فاستع
  .إنـه خيـر مستعـان
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للصـالة املفروضـة سبعـة أحـوال مرتبـة؛ ): فصـل(ـ 
تـؤدى عليهـا أربعـة؛ منهـا عـلى الوجـوب، وثالثـة عـلى 

أوهلـا القيـام بغيـر إسنـاد، ثـم القيـام : االستحبـاب
بإسنـاد، ثـم اجللـوس بغيـر إسنـاد، ثـم اجللـوس بإسنـاد؛ 

ن هـذه األربعـة؛ عـلى الوجـوب إذا قـدر فالترتيـب بيـ
عـلى حالـة منهـا، وصـلى حبالـة دوـا؛ بطلـت صالتـه؛ 

أن يصـلي العاجـز : والثالثـة الـيت عـلى االستحبـاب هي
عـن هـذه الثالثـة املذكـورة عـلى جنبـه األميـن، ثـم 
عـلى األيسـر، ثـم عـلى ظهـره؛ فـإن خالـف يف الثالثـة؛ 

بطـل صالتـه؛ واالستنـاد الـذي تبطـل بـه صـالة لـم ت
القـادر عـلى تركـه؛ هـو الـذي يسقـط بسقوطـه؛ وإن 
كـان ال يسقـط بسقوطـه فهـو مكـروه؛ وأمـا النافلـة 
فيجـوز للقـادر عـلى القيـام أن يصليهـا جالسـاً؛ ولـه 
نصـف أجـر القائـم؛ وجيـوز أن يدخلهـا جالسـاً؛ ويقـوم 

ذلـك، أو يدخلهـا قائمـاً وجيلـس بعـد ذلـك؛ إالّ أن بعـد 
  . يدخلهـا بنيـة القيـام فيهـا؛ فيمتنـع جلوسـه بعـد ذلـك
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جيـب قضـاء مـا يف الذمـة مـن الصلـوات؛ وال ): فصـل(ـ 
حيـل التفريـط فيهـا؛ ومـن صـلى كـل يـوم مخسـة أيـام؛ 

ـه؛ إن كانـت فليـس مبفـرط؛ ويقضيهـا عـلى حنـو مـا فاتت
حضريـة قضاهـا حضريـة، وإن كانـت سفريـة قضاهـا 
سفريـة؛ سـواء كـان حيـن القضـاء يف حضـر أو يف سفـر؛ 
والترتيـب بيـن احلاضرتيـن وبيـن يسيـر الفوائـت مـع 
احلاضـرة واجـب مـع الذكـر؛ واليسيـر أربـع صلـوات 
 فـأدىن؛ ومـن كانـت عليـه أربـع صـلـوات فأقـل؛

صالهـا قبـل احلاضـرة؛ ولـو خـرج وقتهـا وجيـوز القضـاء 
يف كـل وقـت؛ وال يتنفـل مـن عليـه القضـاء؛ وال يصـلي 
الضـحى، وال قيـام رمضـان، وال جيـوز لـه إالّ الشفـع، 
والوتـر، والفجـر، والعيـدان، واخلسـوف، واالستسقـاء؛ 

إذا استـوت  وجيـوز ملـن عليهـم القضـاء أن يصلـوا مجاعـة
صالـم؛ ومـن نـسي عـدد مـا عليـه مـن القضـاء صـلى 

  .      عـدداً ال يبـقى معـه شـك
  . وسجـود السهـو يف الصـالة سنـة): بـاب يف السهـو(ـ 

ـ فلنقصـان سجدتـان قبـل السـالم، بعـد متـام التشهديـن، 
  . يزيـد بعدمهـا تشهـداً آخـر

السـالم، يتشهـد بعدمهـا، ـ وللزيـادة سجدتـان بعـد 
  . ويسلـم تسليمـة أخـرى
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  . ـ ومـن نقـص وزاد؛ سجـد قبـل السـالم
ـ ومـن نـسي السجـود القبـلي حـىت سلـم؛ سجـد إن 
كـان قريبـاً؛ وإن طـال أو خـرج مـن املسجـد؛ بطـل 
السجـود، وتبطـل الصـالة معـه إن كـان عـلى ثـالث 

  . ك؛ وإالّ فـال تبطـلسنـنٍ أو أكثـر مـن ذلـ
  . ـ ومـن نـسي السجـود البعـدي سجـده ولـو بعـد عـام

  . ـ ومـن نقـص فريضـة فـال جيزيـه السجـود عنهـا
  . ـ ومـن نقـص الفضائـل؛ فـال سجـود عليـه
  . ـ وال يكـون القبـلي إال لتـرك سنتيـن فأكثـر

ـر ـ وأمـا السنـة الواحـدة فـال سجـود هلـا؛ إالّ الس
واجلهـر؛ فمـن أسـر يف اجلهـر سجـد قبـل السـالم، ومـن 

  . جهـر يف السـر سجـد بعـد السـالم
  . ـ ومـن تكلـم ساهيـاً سجـد بعـد السـالم

  . ـ ومـن سلـم مـن ركعتيـن ساهيـاً سجـد بعـد السـالم
ـ ومـن زاد يف الصـالة ركعـة أو ركعتيـن سجـد بعـد 

  . السـالم، ومـن زاد يف الصـالة مثلهـا بطلـت
ـ ومـن شـك يف كمـال صالتـه أتى مبـا شـك فيـه؛ 
والشـك يف النقصـان كتحققـه؛ فمـن شـك يف ركعـة أو 

  .سجـدة أتى ـا وسجـد بعـد السـالم
قريبـاً وال سجـود  ـ وإن شـك يف السـالم سلـم إن كـان

  . عليـه، وإن طـال بطلـت صالتـه
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ـ واملوسـوس يتـرك الوسوسـة مـن قلبـه، وال يـأيت مبـا 
شـك فيـه؛ ولكـن يسجـد بعـد السـالم؛ سـواء شـك يف 

  . زيـادة أو نقصـان
ـ ومـن جهـر يف القنـوت فـال سجـود عليـه؛ ولكنـه 

  . يكـره عمـده
 الركعتيـن األخريتيـن فـال سجـود ـ ومـن زاد يف السـورة يف

  . عليـه
ـ ومـن مسـع ذكـر حممـد صـلى اللـه عليـه وسلـم ـ 
وهـو يف الصـالة ـ فصـلى عليـه فـال شـيء عليـه؛ سـواء 

  . كـان ساهيـاً، أو عامـداً، أو قائمـاً، أو جالسـاً
ـ ومـن قـرأ سورتيـن فأكثـر يف ركعـة واحـدة، أو خـرج 

إىل سـورة، أو ركـع قبـل متـام السـورة فـال مـن سـورة 
  . شـيء عليـه يف مجـع ذلـك

ـ ومـن أشـار يف صالتـه بيـده أو رأسـه  فـال شـيء 
  . عليـه

ـ ومـن كـرر الفاحتـة ساهيـاً سجـد بعـد السـالم؛ وإن 
  . كـان عامـداً فالظاهـر البطـالن

ع فـال ـ ومـن تذكـر السـورة بعـد احننائـه إىل الركـو
  . يرجـع إليهـا
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ـ ومـن تذكـر السـر أو اجلهـر قبـل الركـوع أعـاد 
القـراءة؛ فـإن كـان ذلـك يف السـورة وحدهـا أعادهـا وال 
سجـود عليـه؛ وإن كـان يف الفاحتـة أعادهـا وسجـد بعـد 
السـالم، وإن فـات بالركـوع سجـد؛ لتـرك اجلهـر قبـل 

د السـالم؛ سـواء كـان مـن السـالم، ولتـرك السـر بعـ
  .الفاحتـة أو السـورة وحدهـا

ـ ومـن ضحـك يف الصـالة بطلـت؛ سـواء كـان ساهيـاً 
أو عامـداً؛ وال يضحـك يف صالتـه إالّ غافـل متالعـب؛ 
واملؤمـن إذا قـام للصـالة أعـرض بقلبـه عـن كـل مـا 
 سـوى اللـه سبحانـه، وتـرك الدنيـا ومـا فيهـا؛ حـىت

حيضـر بقلبـه جـالل اللـه سبحانـه وعظمتـه، ويرتعـد 
قلبـه، وترهـب نفسـه مـن هيبـة اللـه جـل جاللـه؛ فهـذه 

  . صـالة املتقيـن؛ وال شـيء عليـه يف التبسـم
  . ـ وبكـاء اخلاشـع يف الصـالة مغتفـر

  . ـ ومـن أنصـت ملتحـدث قليـالً فـال شـيء عليـه
ـ قبـل اجللـوس ـ فـإن  ـ ومـن قـام مـن ركعتيـن

تذكـر قبـل أن يفـارق األرض بيديـه وركبتيـه؛ رجـع إىل 
اجللـوس وال سجـود عليـه؛ وإن فارقهـا متـادى ولـم يرجـع 
وسجـد قبـل السـالم؛ وإن رجـع بعـد املفارقـة، وبعـد 
القيـام ساهيـاً، أو عامـداً صحـت صالتـه وسجـد بعـد 

  . السـالم
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 صالتـه ساهيـاً سجـد بعـد السـالم، وإن ـ ومـن نفـخ يف
  . كـان عامـداً بطلـت صالتـه

ـ ومـن عطـس يف صالتـه فـال يشتغـل باحلمـد، وال يـرد 
عـلى مـن مشتـه، وال يشمـت عاطسـاً؛ فـإن محـد اللـه 

  . فـال شـيء عليـه
  . ـ ومـن تثـاءب يف الصـالة سـد فـاه

  . يـر إخـراج حـروفـ وال ينفـث إالّ يف ثوبـه مـن غ
ـ ومـن شـك يف حـدث أو جناسـة؛ فتفكـر يف صالتـه 

  . قليـالً، ثـم تيقـن الطهـارة فـال شـيء عليـه
ـ ومـن التفـت يف الصـالة ساهيـاً فـال شـيء عليـه؛ وإن 

  . تعمـد فهـو مكـروه
  . ـ وإن استدبـر القبلـة قطـع الصـالة

ـ ومـن صـلى حبريـر أو ذهـب، أو سـرق يف الصـالة، أو 
  . نظـر حمرمـاً؛ فهـو عـاص، وصالتـه صحيحـة

ـ ومـن غلـط يف القـراءة بكلمـة مـن غيـر القـرآن سجـد 
بعـد السـالم، وإن كانـت مـن القـرآن فـال سجـود عليـه؛ 
إالّ أن يتغيـر اللفـظ، أو يفسـد املعـىن؛ فيسجـد بعـد 

  .  ـالمالس
ـ ومـن نعـس يف الصـالة فـال سجـود عليـه، وإن ثقـل 

  . نومـه أعـاد الصـالة والوضـوء
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ـ وأنيـن املريـض مغتفـر، والتنحنـح للضـرورة مغتفـر، 
  . ولإلفهـام منكـر؛ وال تبطـل الصـالة بـه

سبحـان اللـه؛ كـره : ـ ومـن نـاداه أحـد؛ فقـال لـه
  . وصحـت صالتـه

وقـف يف القـراءة ولـم يفتـح عليـه أحـد؛ تـرك ـ ومـن 
تلـك اآليـة وقـرأ مـا بعدهـا؛ فـإن تعـذرت عليـه ركـع؛ 
وال ينظـر مصحفـاً بيـن يديـه؛ إالّ أن يكـون يف الفاحتـة؛ 
فـال بـد مـن كماهلـا مبصحـف، أو غيـره؛ فـإن تـرك 
 منهـا آيـة سجـد قبـل السـالم، وإن كـان أكثـر بطلـت

صالتـه، ومـن فتـح عـلى غيـر إمامـه بطلـت صالتـه؛ ال 
  .يفتـح عـلى إمامـه إالّ أن ينتظـر الفتـح، أو يفسـد املعـىن

ـ ومـن جـال فكـره قليـالً يف أمـور الدنيـا نقـص ثوابـه 
  . ولـم تبطـل صالتـه

ـ ومـن دفـع املـاشي بيـن يديـه، أو سجـد عـلى شـق 
طيـة أو طيتيـن مـن عمامتـه؛ فـال  جبهتـه، أو سجـد عـلى

  . شـيء عليـه
  . ـ وال شـيء يف غلبـة الـقيء، والقلـس يف الصـالة

ـ وسهـو املأمـوم حيملـه اإلمـام؛ إالّ أن يكـون مـن نقـص 
  . الفريضـة
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ـ وإذا سهـا املأمـوم، أو نعـس، أو زوحـم عـن الركـوع ـ 
وهـو يف غيـر األوىل ـ فـإنْ طمـع يف إدراك اإلمـام قبـل 
رفعـه مـن السجـدة الثانـة؛ ركـع وحلقـه؛ وإن لـم يطمـع 
تـرك الركـوع وتبـع إمامـه، وقـضى ركعـة يف موضعهـا 

  . بعـد سـالم إمامـه
أو زوحـم، أو نعـس حـىت قـام  ـ وإن سهـا عـن السجـود،

اإلمـام إىل ركعـة أخـرى سجـد؛ إن طمـع يف إدراك اإلمـام 
قبـل عقـد الركـوع؛ وإالّ تركـه وتبـع اإلمـام، وقـضى 
ركعـة أخـرى أيضـاً؛ وحيـث قـضى الركعـة فـال سجـود 

  . عليـه؛ إالّ أن يكـون شاكـاً يف الركـوع، أو السجـود
رب، أو حيـة فقتلهـا؛ فـال شـيء ـ ومـن جاءتـه عقـ

  . عليـه؛ إالّ أن يطـول فعلـه، أو يستدبـر القبلـة؛ فإنـه يقطـع
هـل هـو يف الوتـر، أو يف ثانيـة الشفـع؛ : ـ ومـن شـك

  . جعلهـا ثانيـة الشفـع وسجـد بعـد السـالم، ثـم أوتـر
ـ ومـن تكلـم بيـن الشفـع والوتـر ساهيـاً؛ فـال شـيء 

  . وإن كـان عامـداً؛ كـره وال شـيء عليـه عليـه،
ـ واملسبـوق إن أدرك مـع اإلمـام أقـل مـن ركعـة؛ فـال 
يسجـد معـه ال قبليـاً وال بعديـاً؛ فـإن سجـد معـه بطلـت 
صالتـه، وإن أدرك ركعـة كاملـة، أو أكثـر سجـد معـه 
القبـلي، وأخـر البعـدي حـىت يتـم صالتـه؛ فيسجـد بعـد 

مـه، فـإن سجـد مـع اإلمـام عامـداً؛ بطلـت صالتـه، سال
  . وإن كـان ساهيـاً سجـد بعـد السـالم
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ـ وإن سهـا املسبـوق بعـد سـالم اإلمـام؛ فهـو كاملصـلي 
  . وحـده

ـ وإذا ترتـب عـلى املسبـوق بعـدي مـن جهـة إمامـه، 
  . وقبـلي مـن جهـة نفسـه؛ أجـزأه القبـلي

وع وتذكـره يف السجـود؛ رجـع ـ ومـن نـسي الركـ
قائمـاً، ويستحـب لـه أن يعيـد شيئـاً مـن القـراءة، ثـم 

  . يركـع ويسجـد بعـد السـالم
ـ ومـن نـسي سجـدة واحـدة وتذكرهـا بعـد قيامـه؛ 
رجـع جالسـاً، وسجدهـا؛ إالّ أن يكـون قـد جلـس قبـل 

  . القيـام؛ فـال يعيـد اجللـوس
ـن؛ خـر ساجـداً؛ ولـم جيلـس، ـ ومـن نـسي سجدتي

  . ويسجـد يف مجيـع ذلـك بعـد السـالم
ـ وإن تذكـر السجـود ـ بعـد رفـع رأسـه مـن الركعـة 
الـيت تليهـا ـ متـادى عـلى صالتـه، ولـم يرجـع، وألـغى 
ركعـة السهـو، وزاد ركعـة يف موضعهـا بانيـاً، وسجـد 

  . قبـل السـالم
ـ إن كانـت مـن األولييـن، وتذكـر بعـد عقـد الثالثـة، 
وبعـد السـالم؛ إن لـم تكـن مـن األولييـن، أو كانـت 
منهمـا وتذكـر قبـل عقـد الثالثـة؛ ألن السـورة واجللـوس 

  . لـم يفوتـا
  . ـ ومـن سلـم شاكـاً يف كمـال صالتـه؛ بطلـت صالتـه
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  . هـو يف صـالة األداءـ والسهـو يف صـالة القضـاء كالس
ـ والسهـو يف النافلـة كالسهـو يف الفريضـة؛ إالّ يف سـت 

الفاحتـة، والسـورة، والسـر، واجلهـر، وزيـادة : مسائـل
   .ركعـة، ونسيـان بعـض األركـان إن طـال

ـ فمـن نـسي الفاحتـة يف النافلـة وتذكـر بعـد الركـوع 
الفريضـة؛ فإنـه متـادى وسجـد قبـل السـالم؛ خبـالف 

يلـغي تلـك الركعـة، ويزيـد أخـرى، ويتمـادى، ويكـون 
  .  سجـوده ـ كمـا ذكرنـا ـ يف تـارك السجـود

ـ ومـن نـسي السـورة، أو اجلهـر، أو السـر يف النافلـة 
وتذكـر بعـد الركـوع؛ متـادى وال سجـود عليـه؛ خبـالف 

  . الفريضـة
فلـة؛ فـإن تذكـر قبـل عقـد ـ ومـن قـام إىل ثالثـة يف النا

الركـوع؛ رجـع وسجـد بعـد السـالم، وإن عقـد الثالثـة 
متـادى وزاد الرابعـة وسجـد قبـل السـالم؛ خبـالف 
الفريضـة؛ فإنـه يرجـع مـىت مـا ذكـر، ويسجـد بعـد 

  .السـالم
ـ ومـن نـسي ركنـاً مـن النافلـة ـ كالركـوع أو 

 سلـم وطـال فـال إعـادة السجـود ـ ولـم يتذكـر حـىت
  . عليـه؛ خبـالف الفريضـة؛ فإنـه يعيدهـا أبـداً

ـ ومـن قطـع النافلـة عامـداً، أو تـرك منهـا ركعـة، أو 
  . سجـدة عامـداً؛ أعادهـا أبـداً
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ـ ومـن تنهـد يف صالتـه فـال شـيء عليـه؛ إالّ أن ينطـق 
  . حبـروف

  . ة؛ سبـح بـه املأمـومـ وإذا سهـا اإلمـام بنقـص، أو زيـاد
ـ وإذا قـام إمامـك مـن ركعتيـن؛ فسبـح بـه؛ فـإن فـارق 
األرض فاتبعـه، وإن جلـس يف األوىل، أو يف الثالثـة؛ فقـم وال 
جتلـس معـه، وإن سجـد واحـدة وتـرك الثانيـة؛ فسبـح بـه 
وال تقـم معـه؛ إالّ أن ختـاف عقـد ركوعـه، فاتبعـه وال 

ذلـك معـه؛ ال يف الثانيـة، وال يف الرابعـة، فـإذا جتلـس بعـد 
سلـم فـزد ركعـة أخـرى بـدالً مـن الركعـة الـيت ألغيتهـا 

  . بانيـاً، وتسجـد قبـل السـالم
ـ فـإن كنتـم مجاعـة؛ فاألفضـل لكـم أن تقدمـوا واحـداً 

  . يتـم بكـم
 ـ وإذا زاد اإلمـام سجـدة ثالثـة؛ فسبـح بـه، وال تسجـد

  . معـه
ـ وإذا قـام اإلمـام إىل خامسـة؛ تبعـه مـن تيقـن موجبهـا، 
أو شـك فيـه، وجلـس مـن تيقـن زيادـا؛ فـإن جلـس 

  . األول وقـام الثـاين بطلـت صالتـه
ـ وإذا سلـم اإلمـام قبـل كمـال الصـالة سبـح بـه مـن 
خلفـه؛ فـإن صدقـه كمـل صالتـه وسجـد بعـد السـالم، 

ـك يف خبـره سـأل عدليـن، وجـاز هلمـا الكـالم يف وإن ش
ذلـك، وإن تيقـن الكمـال عمـل عـلى يقينـه وتـرك 
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العدليـن؛ إالّ أن يكثـر النـاس خلفـه، فيتـرك يقينـه ويرجـع 
  .إليهـم

B  
  

  متـن خمتصـر العالمـة األخضـري
 

*** 
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   :رابعـاً ـ منظومـة القدسيـة
أرجـوزة "أـا : يقـول بعضهـموهي أرجـوزة طويلـة؛ 

سنـة  األخضـرينظمهـا " يف طبيعـة النفـس
بينمـا يـرى  1بيتـاً؛ 357م؛ وعـدد أبياـا 1537/هـ944

". بـآداب السلـوك"بيتـاً؛ وتعتـين  346أن أبياـا  2آخـرون
 345أمـا املنظومـة الـيت أملـك نسخـة منهـا؛ فأبياـا 

ضـل صديـقي وأخي الشاعـر الكبيـر بيتـاً ال غيـر؛ وقـد تف
بإعطـائي نسخـة منهـا؛ فلـه مـين  أبـو القاسـم مخـار

دبابـش كمـا أمدتـين ابنـيت . جزيـل الشكـر واالمتنـان
ـ بعـد إكمـال هـذه الدراسـة ـ بنسخسـة  اعتـدال

أجنـز الشـرح  األخضـري؛خمطوطـة مـن شـرحٍ لقدسيـة 
؛ ولكـن 3روق بـن مصبـاحاحلسيـن بـن أمحـد زالشيـخ 

  .شرحـه لـم يكتمـل إىل ايـة القصيـدة
وذاع صيتهـا بيـن  القدسيـةوقـد شاعـت أرجـوزة 

طـالب العلـم واملتصوفـة؛ حـىت غـدت تـدرس يف معظـم 
املعاهـد والزوايـا آنئـذ؛ ووصـل احلـد ببعضهـم إىل حفظهـا 

تعالـج وهـذه األرجـوزة . واستظهارهـا عـن ظهـر قلـب
                                                

يعتقـد الدكتـور سعـد اللـه أنهـا هي نفسهـا المنظومـة الـتي توجـد في مكتبـة  1
تاريـخ . ، وبالمتحـف البريطـاني 929: ميونـخ بألمانيـا؛ ضمـن مجموعـة رقـم

 . 74: ، التعليـق509: ، ص1: الجزائـر الثقـافي، ج
  .80: ، ص3: تاريـخ الجزائـر العـام، ج 2
أنـه هـو الـذي أشـار إليـه الحسيـن الورثـالني في رحلتـه؛ وعـده ضمـن يبـدو  3

  .علمـاء زواوة
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. موضـوع التصـوف والوعـظ واإلرشـاد الديـين واألخـالقي
.. وقـد تناولـت ـ كمـا يقـال بالفعـل ـ آداب السلـوك

سلـوك أهـل التصـوف واملهتميـن بشئـون الديـن؛ إذ تركـز 
ـ خاصـة ـ عـلى نقـد وفضـح املتصوفـة الزائفيـن، 

ن، املندسيـن واملشعوذيـن الكاذبيـن، وأهـل البـدع الدجاليـ
كمـا توجـه النصـح للمريديـن . يف صفـوف املتدينيـن

وطـالب العلـم لـكي يلتزمـوا بالسلـوك السـوي يف عبادـم 
  . ومعاملتهـم

وقـد حظيـت هـذه املنظومـة بشهـرة واسعـة، 
ووجـدت عنايـة خاصـة مـن قبـل بعـض العلمـاء؛ إذ 

. م1929/هـ1348يبـدو أـا طبعـت يف القاهـرة سنـة 
كمـا اهتـم بعضهـم بشرحهـا؛ بغـرض تقريـب فكرـا 

ومـن أهـم الشـروح الـيت ورد ذكرهـا . وتبسيطهـا للقـراء
احلسيـن ؛ هـو شـرح ملنظومـة القدسيـةـ حـىت اآلن ـ 

م ـ 1713/ 1125(صاحـب الرحلـة  الورتـالين
الكواكـب العرفانيـة "الـذي مسـاه ) م1778/هـ1193
ثـم قـام ". وارق األنسيـة يف شـرح ألفـاظ القدسيـةوالشـ

الشيـخ املولـود بـن حممـد الزريـيب ـ بعـد ذلـك ـ 
م؛ بإجنـاز شـرح 1925/هـ1343املتـويف سنـة  األزهـري
الشيـخ وقـال عنـه . ؛ ولكنـه لـم يطبـع إىل اآلنللقدسيـة
الزاويـة كمـا ظهـر أن ". شـرح نفيـس"أنـه  اجليـاليل
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لـم يعـرف مـن  للقدسيـةمتلـك شرحـاً  العثمانيـة بطولقـة
الشيـخ احلسيـن بـن أمحـد زروق بـن قبـل؛ قـام بـه 

سعـد السعـود كمـا أمـدين األستـاذ . املذكـور مصبـاح
 شـرح قدسيـة األخضـريبنسخـة مـن خمطـوط خشـاب؛ 

مسجلـة عـلى  احلسيـن الورثـالين؛كاملـة؛ بشـرح الشيـخ 
ابـن مصبـاح،  شـرح: وكـال الشرحيـن. رص مضغـوطقـ

الزاويـة العثمانيـة مصدرمهـا مـن  الورثـالينوشـرح 
 .بطولقـة

وجـدت  لألخضـري منظومـة القدسيـةاملهـم؛ أن 
اهتمامـاً ملحوظـاً مـن قبـل املشرفيـن عـلى املعاهـد 
العلميـة بالبلـدان املغربيـة عـلى اخلصـوص؛ حيـث تقـرر 

املغـرب  يسهـا ضمـن معظـم املـدارس والزوايـا يفتدر
وقبـل احلديـث عـن حمتـوى . األقـصى واجلزائـر وتونـس

هـذه األرجـوزة حنـاول التعـرف عـلى عنواـا؛ وملـاذا 
  ؟ "القدسيـة"مسيـت باملنظومـة 

قـدس وقداسـة "الواضـح ـ هنـا ـ أن كلمـات 
؛ الطهـارة والرتاهـة: ؛ تعـين يف جمملهـا"وقدسيـة وتقديـس

. التقديـس اإللـهي ونعـين بـهمطهـر ومنـزه؛ : فنقـول
وهـذه العبـارات كلهـا استعملـت كثيـراً يف كتابـات 

وميكـن التأكـد مـن هـذا . وأقـوال املنتسبيـن للصوفيـة
؛ عندمـا اإلمـام الغـزايلمـا كتبـه : بتتبـع مؤلفاـم؛ مثـل
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إحيـاء علـوم ء األول مـن كتابـه عنـون فصـالً يف اجلـز
كمـا كتـب ". القـدس"؛ يعالـج قواعـد العقائـد؛ بـ الديـن

. لواقـح األنـوار القدسيـةكتابـاً مسـاه  1الشيـخ الشعـراين
كتابـاً بعنـوان  2عبـد اللـه املريغـينوألـف السيـد 

وهـذا كبيـر شعـراء املتصوفـة يف . األنفـاس القدسيـة
عـلي بـن عبـد اللـه "وبـالد املغـرب األندلـس 
الرسالـة القدسيـة يف "كتـب كتابـاً مسـاه " الششتـري

علـوان كمـا كتـب  الشيـخ  3"توحيـد العامـة واخلاصـة
النفحـات القدسيـة يف شـرح "كتابـاً مسـاه  احلمـوي

 أمحـد الـزروق الفـاسيوقـام  4"أبيـات للششتـري
. لإلمـام الغـزايل العقيـدة القدسيـةيشـرح بتصنيـف كتـاب 
ـ كمـا هـو معـروف ـ مـن الصوفيـة  وأمحـد الـزروق

؛ الـذي نـوه بـه يف األخضـرياملصلحيـن؛ وقـد تأثـر بـه 
ودعـا القـراء إىل إتبـاع جـه وقـراءة " منظومـة القدسيـة"

يعـد مـن بيـن أساتـذة والـد  الـزروقكمـا أن . كتابـه
                                                

وهـو أبـو المواهـب عبـد الوهـاب؛ فقيـه وصـوفي شهيـر؛ ولـد بقلشنـدة وتـوفي  1
 ".الجواهـر والـدرر الكبـرى: "مـن مؤلفاتـه أيضـاً. م1565/هـ 973بالقاهـرة سنـة 

وهـو عبـد اللـه المحجـوب الميرغـني؛ فقيـه حنـفي وصـوفي؛ ولـد بمكـة  2
اإليضـاح : "مـن مؤلفاتـه أيضـاً. م1779/هـ 1193المكرمـة وتـوفي بالطائـف سنـة 
ديـوان العقـد المنظـم عـلى "، و"المعجـم الوجيـز"، و"المبيـن بشـرح فرائـض الديـن

 .  ، وغيـره"يـةالرسائـل الميرغن"، و"حـروف المعجـم
 .14: ديـوان الششتـري، ص 3
مـازال مخطوطـاً بمكتبـة السيـد أحمـد الصديـق بطنجـة، ديـوان أبي الحسـن  4

 .69: الششتـري، ص
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؛ لـذا فقـد استشهـد بـه يف ختـام منظومتـه األخضـري
  :بقولـه

  ومـن  يـرِد  معرِفَـةً   بِالْبِـدعِ
  وما يبـنىعلَيـه أصـلُ الْمـدعي

  فَـفي كتـابِ  شيخنـا  الـزروقِ
ـُوقي   1عجائـب     فَائقَـةَ     الرت

  
األخضـري املسمـاة بـ ونظـراً ألمهيـة منظومـة 

ومـا هلـا مـن فائـدة، ورغبـة منـا يف تقريـب " القدسيـة"
القـارئ مـن الصـورة الواضحـة هلـذه األرجـوزة الصوفيـة، 
األخالقيـة؛ فقـد تبيـن مـدى ضـرورة شرحهـا كاملـة مبـا 

وعليـه؛ . تيسـر؛ مراعـاة لضيـق اـال؛ وحمدوديـة الزمـن
يف منظومتـه؛ وهـي  األخضـريـدأ بـه نبتـدئ مبـا ابت

  :األبيـات التاليـة الـيت استهـل ـا املوضـوع
  ـ يقُـولُ راجِي  رحمـة  الْمقْتـدرِ 1

  الْمذْنِـب الْعبـد  الذَّليـلُ األخضـرِي
  ـ بِحمـد رب  الْعالَميـن  أبتـدي 2

  محمـد    ثُـم     صالَتـه    عـلَى 
   

                                                
 .المنعـة والعـز والشـرف: الرتـوق 1
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" منظومـة القدسيـة" األخضـريـ يستهـل ) 2، 1(
بالبيـت األول الـذي يعلـن فيـه أنـه طامـع يف رمحـة 

اسـم " املقتـدر"؛ وهـو اللـه سبحانـه وتعـاىل؛ ألن "املقتـدر"
ويف البيـت الثـاين يعلـن بـدء  1.مـن أمسـاء اللـه احلسـىن

عملـه حبمـد رب العامليـن ثـم بالصـالة عـلى رسولـه 
  .صـلى اللـه عليـه وسلـم حممـد
3 ـهسـالِ قُدـلَى كَمبـاً  عا طَال2ـ ي  

فِْســهــالَجِ    نـداً  إلَى  عقاص3و   
                                                

  .127: المقصـد األسـنى، ص 1
: كَمـَل الـشَّيء كَمـاالً... تمـت أجـزاؤه أو صفاتـه: كَمـَل الـشَّيء كُمـوالً: نقـول 2

: وجـاء في القـرآن الكريـم. أتمـه: أكْمـَل الـشَّيء. ثبتـت فيـه صفـات الكمـال
)         

( .سـاً: ونقـول. 3: سـورة المائـدة، مـن اآليـةقُد سقَـد :ـروقـدس للـه . طَه
: وعظمـه وكبـره، وفي التنزيـل العزيـز. وصـلى لـه. طهـر نفسـه لـه: تقديسـاً

)    ( ،راجـع . 30: مـن اآليـة، سـورة البقـرة
تمـام ": كمـال قدسـه: "والناظـم يقصـد بقولـه. في المعاجـم" كمـال وقـدس: "كلمـتي
وقـد استعمـل المتصوفـة هاتيـن الكلمتيـن كثيـراً ضمـن مصطلحاتهـم . طهارتـه

الحـال الكامـل؛ ((فكلمـة الكمـال مثـالً تعـني . الصوفيـة والفلسفيـة عـلى السـواء
فالـذي يكمـل بـه . في ذاتـه أو في صفاتـه طلـق عـلى مـا يكمـل بـه النـوعوي

والـذي يكمـل بـه في . النـوع في ذاتـه يسـمى بالكمـال األول؛ لتقدمـه عـلى النـوع
صفاتـه يسـمى بالكمـال الثـاني؛ وهـو يشمـل العـوارض الـتي تلحـق بالـشيء بعـد 

ومعـنى ذلـك أن الكمـال األول تتوقـف عليـه . تقدمـه كالعلـم وسائـر الفضائـل
: المعجـم الفلسـفي، ج)). الـذات؛ عـلى حيـن أن الكمـال الثـاني يتوقـف عـلى الـذات

الكمـال  وفي هـذه الحـال يكـون الكمـال الـذي يطلبـه الناظـم هـو. 243: ، ص2
   .الثـاني؛ الـذي يكمـل بـه في صفاتـه

النفـس هي الـروح حسـب أشهـر األقـوال؛ ولكـن بعـض الفالسفـة يفرقـون  3
أن معـنى النفـس يتضمـن معـنى الجوهريـة الفرديـة، وأن "بينهمـا؛ إذ يـرون 
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ـ يف هـذا البيـت يستعمـل الناظـم أسلـوب ) 3( 

ملوجـه إىل مـن سـعى يف درب كمـال طهارتـه النـداء ا
. ونزاهتـه، وعمـل يف سبيـل حتقيـق أسبـاب عـالج نفسـه

يـا راغبـاً يف الطهـارة التامـة والنقـاء مـن : فيقـول
الشوائـب واألدران الدنيويـة، ويـا مـن فضـل االجتـاه حنـو 

  . كتطبيـب نفسـه املريضـة ومداواـا مـن اآلفـات واملهالـ
  ـ اعلَـم  بِأنَّ الْجوهـر اإلنسـانِي 4

الـذِّـه  يو     ـهونعدـانِي  يوح1الر   
5   لْـوِيالَـمِ  الْعي  الْعف   ـأُهشنـ م  

يـمي   القَالَـبِ    الْجِسف   عـودمو  
6  سِ املَلَكجِن نلِ  مي األصف هـ َألن  

 ـارفَص لَـكالَـمِ الْحي عكُـوزاً فرم  
    

                                                                                                                        
... مفهومهـا أغـنى مـن مفهـوم الـروح، وأن مجالهـا أوسـع مـن مجـال الشعـور

يحـوى في البـدن وأن النفـس ال  أن الـروح جسـم والنفـس غيـر جسـم، وأن الـروح
أمـا ابـن . 483ـ  481: ، ص ص2: أنظـر المعجـم الفلسـفي، ج..." يحويهـا البـدن

خلـدون فيقـول أن اللـه خلـق اإلنسـان مـن جثمـان وهيكـل محسـوس، ومـن 
الروح أحيانـاً، والنفـس : لطيفـة ربانيـة عبـر عنهـا الشـرع بألفـاظ مختلفـة؛ مثـل

وبهـذا تكـون هـذه العبـارات . يانـاً أخـرى، أو العقـل تـارة، والقلـب تـارة أخـرىأح
  .    80: أنظـر شفـاء السائـل لتهذيـب المسائـل، ص. تـرمي لمعـنى واحـد في الشـرع

الجوهـر جمـع لجوهـرة؛ وهـو حقيقـة الـشيء وذاتـه؛ إذ يستخـرج منـه مـا  1
الفالسفـة كـل مـا قـام بنفسـه؛ ويقابلـه العـرض  والجوهـر لـدى. يستنفـع بـه

  .  الـذي يقـوم بغيـره
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" جثمـان"ـ يتشكـل اإلنسـان مـن ) 6إىل  4مـن (
وهـو هيكـل ظاهـر وحمسـوس يسـمى اجلسـد، ومـن 

. ؛ وهـو حقيقـة اإلنسـان، ومصـدر النفـع فيـه"جوهـر"
واجلوهـر ـ هنـا ـ هـي الـروح؛ تلـك اللطيفـة الربانيـة 

. اجلسـم؛ حلفظـه وحتقيـق منفعتـهالـيت أودعهـا اللـه يف 
ومنشـأ تلـك اللطيفـة ـ الـيت هي الـروح ـ هـو العالـم 
العلـوي؛ حيـث وضعـت بأمـر إلـهي يف اجلسـم؛ الـذي 

يف  اجلوهـرعـن " اجلثمـان"هـو مبثابـة القالـب؛ وخيتلـف 
 الـروحوهـذه اللطيفـة الربانيـة؛ أي . عـرضكونـه جمـرد 

ـ " اجلثمـان"ـ الـيت أودعـت يف القالـب اإلنسـاين وهـو 
مـن جنـس مالئـكي؛  جوهـر نـوراينهي عبـارة عـن 

ركـزت بأمـر اللـه يف عالـم مظلـم وهـو اجلثمـان األرضي 
  . التـرايب
7 ـهفِْسيةٌ     نـرهوج     هـذـ فَه  

  ةـرائي الدـلِ  في  األصفـهيسالقُد  
  ـ   دائـرة   التطْهِيـرِ  والْكَمـالِ 8

  وعاقَهــا   عـن   ذَاك   االتصـالِ 
  

منظومتـه بأوصـاف فيهـا  األخضـريـ يصـف ) 8، 7(
طهـارة وقدسيـة؛ إذ يقـول عنهـا أـا جوهـرة نفسيـة؛ أي 

أصوهلـا مستمـدة مـن اجلوهـر النفـسي الروحـاين؛ وتستمـد 
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وتلـك الدائـرة هي دائـرة . مـن دائـرة قدسيـة وطاهـرة
التطهيـر والرتاهـة والكمـال؛ وال يعيـق متامهـا وكماهلـا إال 

  . االتصـال أو املواصلـة؛ وهي املعرفـة واملشاهـدة
9 ابجا حمهنم ـَان   ظَاهـر 1ـ   شيئ

  وباطـن  في  النفْــسِ  أي   ساتـر
10 ـهيمالْجِس  ـدائوالْع ـرـ فَالظَّاه  

 ــهفِْسيالن    ــقالَئالْع   ـناطالْبو  
  ـ من  شهـوة رِئَاسـة ودعـوى 11

يهو  طَـانيالش  غَـةزنى  ولْــوالب  
12 ـسـاب احلجى  حعدلٌ  يـ فَأو  

  بِحجـابِ  النفْـسِ والثَّـانِي يـدعى
  2ـ فَمـن  يكُن  لنفِْسـه  مكَبكبـا 13

  عـلَى  هواهـا لَـم يـزلْ محتجِبـا
  
جوهـر ـ يتكـون اإلنسـان مـن ) 13إىل  9مـن (

وهـو مركـب مـن . ؛ أي جسـم ونفـس أو روحوعـرض
. غرائـز بالفطـرة، ومـن سلـوك مكتسـب بالعـادة والتعلـم

وغرائـزه ومكتسباتـه خمفيـة يف عقلـه وباطنـه؛ ولكـن 
                                                

وقـد . حجـب الـشيء أي ستـره: هـو الساتـر؛ نقـول: الحجـاب جمـع حجـب 1
استعمـل المتصوفـة هـذه الكلمـة للتعبيـر عـن الحـال الـتي يرفـع فيهـا الحجـاب 

  . عمـا هـو غامـض ومخـفي في الوجـود
2 كَبءالـشَّي ؛ يقـول تعـالى: كَـبةـوقلبـه بعضـه عـلى بعـض، ورمـاه في اله :
)( .94: سـورة الشعـراء، اآليـة.  
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العوائـد تظهـر مـن خـالل تصرفـات اإلنسـان احلسيـة 
والنفسيـة؛ أي مـن خـالل حتقيـق رغباتـه وإشبـاع شهواتـه، 

ة تطلعاتـه للرئاسـة وانسياقـه وراء كـل دعـوى تعـزز وتلبيـ
أمـا الغرائـز فتنبثـق مـن داخـل اإلنسـان . مركـزه الدنيـوي

تلقائيـاً؛ وكـال احلالتيـن هلمـا حجـاب خـاص مـا؛ 
فاحلجـاب األول الظاهـر هـو حجـاب احلـس، ولـه عالقـة 

اطـين؛ فمتعلـق أمـا احلجـاب الثـاين الب. بالعوائـد اجلسميـة
  . بالنفـس ومسنـد إليهـا

لـذا فمـن يـرمي بذاتـه يف هـوة شهـوات النفـس 
وهواهـا؛ سيبـقى حمجوبـاً؛ وال يطمـع يف رفـع حجـاب 

فكلمـا ابتعـدت الـروح عـن احلـس . املعرفـة عـن عينيـه
الظاهـر باجتـاه الباطـن حلـق بأحـوال احلـس ضعـف 

وى أحـوال الـروح، وتتغلـب عـلى ووهـن؛ وباملقابـل تقـ
  . الـذات ومـا حييـط ـا

  1ـ إذْ تحجـب املـرآةُ بِالصـداِء 14
  عـلَى انطبـاعِ  صــورِ  األشيـاِء

15 هـداهقْـلَ بِاملُجالص ادأج نمـ و  
هـداهاملُشو ــفالكَش قَـامقَى م2ر  

                                                
طبقـة مـن األكسيـد تعلـوا الحديـد وغيـره مـن المعـادن، وقـد استعمـل : الصـدأ 1

 .صـداء للضـرورة: الناظـم كلمـة
أزال مـا عليهمـا : صقـل السيـف والمـرآة: ونقـول. جـالَه: صقلـه صقـالً: نقـول 2

أمـا المجاهـدة فمعناهـا هنـا الرياضـة الـتي يتبعهـا . مـن شوائـب ولمعهمـا
أمـا الكشـف عندهـم . المتصوفـة بواسطـة الذكـر والتعبـد والصيـام في خلوتهـم
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16 ي طَيف ارصـا  ـ ويادفُوسِ بالن  
  جميـع مـا كَـانَ  لَهـا  محاذيـا

17 اتـادالع رقاـوخ تـرظَه1ـ و  
 آةــرالْم  قَالَــةص  ـنم  ـهلَيع  

18 ـهفِْسييقَـةُ  النقالْح  تـادعـ و  
ـهيسالقُد  ةـرضي  الْحـا   فهل2ألَِص    

  3وطُهـر القَلْـب من األدغَـالِـ  19
  إذْ حـلَّ في  درجــة   الكَمــالِ 

  
ـ يستعمـل املتصوفـة مثـال املـرآة ) 19إىل  14مـن (

هـذا للتعبيـر عمـا يكتنـف النفـس مـن أغشيـة وشوائـب  
ويصـور الناظـم ـ هنـا .  متنـع عنهـا النظـارة  والوضـوح

                                                                                                                        
اإلطـالع عـلى مـا وراء : ((ول فيـه الجرجـانيفهـو رفـع حجـاب القلـب؛ ويقـ

شفـاء )). الحجـاب مـن المعـاني الغيبيـة واألمـور الحقيقيـة وجـوداً وشهـوداً
أمـا المشاهـدة فـهي المعرفـة باللـه وصفاتـه . 105: السائـل لتهذيـب المسائـل، ص

فـاء السائـل أنظـر ش. وأفعالـه وأسـرار ملكوتـه وجـالء الحقيقـة بـدون شـك
  . 108، 42: لتهذيـب المسائـل، ص ص

 .كـل مـا خـرج عـن طبيعـة العـادات: خـوارق العـادات 1
: يستعمـل المتصوفـة مصطلـح الحضـرة للتدليـل عـلى عـدة معـاني؛ مـن ذلـك 2

. جـالل الحضـرة، والحضـرة العمائيـة، والحضـرة الهبائيـة والحضـرة الربوبيـة
شفـاء السائـل لتهذيـب : يمكـن التوسـع في معرفـة ذلـك باإلطـالع عـلى كتاب

وكتـاب أصـول مفـردات . 52ـ  51. 46. 40: المسائـل؛ البـن خلـدون، ص ص
وكتـاب األربعيـن مرتبـة؛ للشيـخ . 25. 23: التصـوف اإلسـالمي؛ لماسينيـون، ص ص

وكتـاب التعريفـات لعـلي . 85. 71. 25. 18.  10. 8: عبـد الكريـم الجبـلي، ص ص
  . 106: بـن محمـد الجرجـاني، ص

 .هـو الـذي يفسـد فيـه :هـو الفسـاد؛ والـذي يدغـل في شـيء: الدغَـُل 3
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 أن املـرآة عندمـا تعلوهـا غشـاوة مـن :ـ الوضـع بقولـه
وإذا . الصـدأ أو الغبـار؛ ال تنطبـع صـورة مـن يقـف أمامهـا

أزيـل مـا علـق عليهـا؛ تبـدو الصـورة املنعكسـة عـلى 
وكلمـا ازداد صقـل املـرآة، . املـرآة جليـة واضحـة

وتكاثـف تلميعهـا؛ ازدادت الصـورة املنعكسـة عليهـا جـالء 
  . وحـاًووض

وهـذا هـو بالضبـط مـا قـد حيـدث للنفـس البشريـة؛ 
إذ تصقـل ـ هي األخـرى ـ بواسطـة العبـادة وااهـدة 
والترويـض عـلى الطاعـة واألعمـال الصاحلـة؛ حـىت تتطهـر 
وتصفـو وتـرقى للمقـام السـامي؛ أيـن يتمكـن السالـك يف 

ه نفسـه؛ مـن طريـق الكشـف مـن حتقيـق مـا تصبـو إليـ
كشـف احلجـاب، وظهـور احلقيقـة املطلقـة بيـن عينيـه، 
ومشاهـدة مـا حجـب عـن غيـره مـن النـاس يف دنياهـم 

  . الفانيـة
وبذلـك يظهـر مـا تنطـوي عليـه النفـس البشريـة، 
ويتبـدد مـا حييـط ـا مـن ركـام وغمـوض؛ فتنجـلي 

. طريـق التصـوفحقيقـة مـا يصبـو إليـه السالـك يف 
وهكـذا؛ فبواسطـة الصقـل هـذا والترويـض املستمـر؛ تعـود 
احلقيقـة النفسيـة ألصلهـا وطبيعتهـا الـيت خلقـت فيهـا؛ أي 

وبذلـك يتطهـر . ضمـن احلضـرة القدسيـة الطاهـرة النقيـة
القلـب ويتخلـص مـن الشوائـب والشـرور واألدران 

يف مرتبـة أنـقي وأطهـر هي  وهكـذا حيـل القلـب. والفسـاد
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مرتبـة الكمـال؛ الـيت يتطلـع إليهـا كـل متعبـد ورع، 
  .وكـل تـقي ومستقيـم

20 اتـداهاملُج    اعـوأن  ـن1ـ لَك  
اتــادلســبِ   املَقَــامِ    لس2بِح  

21 كَشـفـةٌ  وقَامتاسقَـاٌء    و3ـ ت  
                                                

مجاهـدة التقـوى والـورع، ومجاهـدة االستقامـة، : المجاهـدات ثـالث درجـات 1
لمـا : ((وهي متفاوتـة ومتالحقـة؛ يعرفهـا ابـن خلـدون بقولـه. ومجاهـدة الكشـف

كـان معـنى المجاهـدة ـ كمـا قررنـاه ـ اكتسـاب النفـس للصفـات المحمـودة 
صفـة بعـد صفـة؛ ولهـا ترتيـب في تعليـم اكتسابهـا مخصـوص  وتلونهـا بهـا

حمـل النفـس عـلى المشـاق البدنيـة : ((ويعرفهـا ابـن العـربي بأنهـا)). بهـا
في الشـرع : ((أمـا الجرجـاني فيقـول عنهـا)). ومخالفـة الهـوى عـلى كـل حـال

عليهـا بمـا هـو مطلـوب محاربـة النفـس األمـارة بالسـوء بتحميلهـا مـا يشـق 
  .  106. 41: شفـاء السائـل لتهذيـب المسائـل، ص)). مـن الشـرع

المقـام لـدى الصوفيـة هـي الصفـات الـتي تكـون بالكسـب واالختيـار؛ مثـل  2
عبـارة عمـا : ((ويقـول الجرجـاني في المقـام. إلـخ..التوكـل والصبـر والـرضى

)). ويتحقـق بـه بضـرب تطلـب ومقاسـاة تكلـفيتوصـل إليـه بنـوع تصـرف، 
  .114: شفـاء السائـل لتهذيـب المسائـل، ص

ألن الباعـث عـلى هـذه ((مجاهـدة التقـوى هي الوقـوف عنـد حـدود اللـه؛  1ـ   3
المجاهـدة طلـب النجـاة؛ فكأنهـا اتقـاء وتحـرز؛ بالوقـوف عنـد حـدود اللـه عـن 

لظاهـر؛ بالنـزوع عـن المخالفـات، والتوبـة عنهـا، وتـرك عقوبتـه وحصولهـا في ا
الجـاه، واالستكثـار مـن المـال، وفضـول العيـش، : مـا يـودي إليهـا؛ مـن

والتعصـب للمذاهـب؛ وفي الباطـن مراقبـة أفعـال القلـب الـتي هي مصـدر األفعـال 
قـال عليـه الصـالة . ..ومبدؤهـا؛ أن يلـم بمقارفـة محضـور، أو إهمـال واجـب

حقيقـة التقـوى أن : "وقـال ابـن عمـر"... الحـالل بيـن والحـرام بيـن: "والسـالم
ال يبلـغ العبـد حقيقـة : "وقـال" تـدع مـا ال بـأس بـه مخافـة ممـا بـه بـأس

وقـال أبـو بكـر الصديـق رضي اللـه ". التقـوى حـتى يـدع مـا حـاك في الصـدر
". ا نـدع سبعيـن بابـاً مـن الحـالل مخافـة أن نقـع في بـاب مـن الحـرامكنـ: "عنـه

ومجاهـدة االستقامـة هي الصفـة الثانيـة مـن صفـات المجاهـدة؛ يقـول فيهـا   2ـ 
هي تقويـم النفـس وحملهـا عـلى التوسـط في جميـع أخالقهـا؛ : ((ابـن خلـدون
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أخالقهـا وتصـدر عنهـا أفعـال الخيـر حـتى تتهـذب بذلـك وتتحقـق بـه؛ فَتَح ـنس

بسهولـة وتصيـر لهـا آداب القـرآن والنبـوءة بالرياضـة والتهذيـب خلقـاً جبليـة؛ 
والباعـث عـلى هـذه المجاهـدة طلـب الفـوز بالدرجـات . كـأن النفـس طبعـت عليهـا

قـال . " ـق إليهـاالعـلى؛ درجـات الذيـن أنعـم اللـه عليهـم؛ إذ االستقامـة طري
(: تعـالى        

  (] .وحصـول هـذه االستقامـة .] 7ـ  6:سـورة الفاتحـة، اآليتـن
هـوة، ومخالفـة الهـوى، ومقابلـة كـل ومداواتُهـا بمضـادة الش. بعـالج خلـق النفـس

والميـل إليـه واالعتـداد بـه؛ بارتكـاب ضـده . خلـق يجـس مـن نفسـه هـواه
اآلخـر؛ كمعالجـة البخـل بالسخـاء، والكبريـاء بالتواضـع، والشـره بالكـف عـن 

 .35ـ  34: شفـاء السائـل لتهذيـب المسائـل، ص ص)). المشتـهى، والغضـب بالحلـم
: وحـاول ابـن خلـدون توضيـح مفهـوم مجاهـدة االستقامـة بعـرض هـذا المثـال

إذا كانـت محدبـة أو مقعـرة وحـوذي بهـا ] المصقولـة[ومثالـه أن المـرآة الصقيلـة ((
غيـر صورتـه؛ وإذا كانـت مسطحـة  جهـة المـرئي فإنـه يتشكـل فيـه معوجـاً عـلى

فاالستقامـة للنفـس كاالنبسـاط للمـرآة فيمـا ينطبـع . تشكـل فيهـا المـرئي صحيحـاً
أمـا مجاهـدة الكشـف  3ـ . 1202: ، ص3: المقدمـة، ج)). فيهـا مـن األحـوال

ومجاهـدة الكشـف واإلطـالع؛ وهي إخمـاد : ((واإلطـالع يقـول فيهـا ابـن خلـدون
لـه إلى مطالعـة الحضـرة القـوى البشريـة كلهـا؛ حـتى األفكـار؛ متوجهـاً بكليـة تعق

الربانيـة؛ طالبـاً رفع الحجـاب؛ ومشاهـدة أنـوار الربوبيـة في حياتـه الدنيـا؛ ليكـون 
ذلـك وسيلـة إلى الفـوز بالنظـر إلى وجـه اللـه في حياتـه األخـرى الـتي هي غايـة 

ول ويقـ. 44ـ  43: شفـاء السائـل لتهذيـب المسائـل، ص ص)). مراتـب السعـادة
وأمـا الكـالم عـن الكشـف وإعطـاء حقائـق العلويـات وترتيـب صـدور : ((أيضـاً

الكائنـات؛ فأكثـر كالمهـم فيـه نـوع مـن المتشابـه لمـا أنـه وجـداني؛ وفاقـد 
واللغـات ال تعـطي داللـة عـلى . الوجـدان عندهـم بمعـزل عـن أذواقهـم فيـه

تعـرض لكالمهـم في ذلـك؛ ونتركـه فيمـا تركنـاه فينبـغي أن ال ن... مرادهـم منـه
ومـن رزقـه اللـه فهـم شـيء مـن هـذه الكلمـات عـلى الوجـه . مـن المتشابـه

وأمـا األلفـاظ الموهمـة؛ الـتي . الموافـق لظاهـر الشريعـة فأكْـرِم بـه سعـادة
أن اإلنصـاف في يعبـرون عنهـا بالشطحـات، ويؤاخذهـم بهـا أهـل الشـرع؛ فاعلـم 

شـأن القـوم أنهـم أهـل غيبـة عـن الحـس، والـواردات تملكهـم؛ حـتى ينطقـوا 
وسلـف المتصوفـة مـن ... عنهـا بمـا ال يقصدونـه؛ وصاحـب الغيبـة غيـر مخاطـب

أهـل الرسالـة أعـالم الملـة ـ الذيـن أشرنـا إليهـم مـن قبـل ـ لـم يكـن لهـم 
جـاب، وال هـذا النـوع مـن اإلدراك؛ إنمـا همهـم اإلتبـاع حـرص عـلى كشـف الح
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  ـا  بِـهم  ذَاكفُـووصت  1القُلُــوب  

  ـ فَـأي  من شـد للْحـزمِ عـرا 22
 فُـوسي النـضترظَـلَّ  يـ  ووثاـمر  

  ـ حتى إذَا صحت سماُء  القُـدسِ 23
  2بِطَـرد   مركُـومِ  سحـابِ  النفْـسِ

  ـ حينئذ تبـدو  شموس  الغيـبِ 24
صررِقَــةً   بِعشالقَلْــبِـم   3ـات  

25 آةـرالْم  طسي وف ـتعطَبانـ و  
ـصــاتيــورِ  املَلَكُوتاألم   ر4ـو  

   
                                                                                                                        

ومـن عـرض لـه شـيء مـن ذلـك أعـرض عنـه، ولـم . واإلقتـداء مـا استطاعـوا
: المقدمـة، ج)). يحفـل بـه؛ بـل يفـرون منـه، ويـرون أنـه مـن العوائـق والمحـن

  . 1214ـ  1213: ، ص ص3
اعلـم أن هـذه اللطيفـة الربانيـة الـتي فينـا . ((أي يـزول عنهـا الكـدر: تصفـو 1
إذا حصـل لهـا بالتصفيـة والمجاهـدة العلـم اإللهـامي ـ ] وهي النفـس أو القلـب[

كمـا قدمنـاه ـ ويسـمى كشفـاً وإطالعـاً؛ فهـو ذو مراتـب تختلـف وتتفـاوت بتفـاوت 
وهي آخـر مراتـب الحجـاب، الصفـا والتخلـص مـن الكـدرات؛ فمبداهـا المحاضـرة 

  .  30: شفـاء السالـك لتهذيـب المسائـل، ص)). وأول مراتـب الكشـف
مـا اجتمـع مـن : الركـام. السمـاء الطاهـرة النقيـة: سمـاء القـدس هنـا هي 2

  .السحـاب وتراكـم بعضـه فـوق بعـض
. الحجـابأن تتجـلى أنـوار الغيـب وينكشـف : المقصـود مـن الشطـر األول 3

  .دعائمـه وحنايـاه وخفقاتـه وبريـق أنـواره: والمقصـود بعرصـات القلـب
: عالـم الغيـب المختـص بـاألرواح والنفـوس والعجائـب؛ يقـول تعـالى: الملكـوت 4
)( . سـورة

  .185: األعـراف، مـن اآليـة
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  ـ وزخرِفَـت حدائـق  القُلُـوبِ 26
  بِثَمــرات  الكَشــف والغيــوبِ

  بِالْقَلْبِ  انسجم 1ـ ووابِلُ األسرارِ 27
كَـمـُع  الْح   وانفَجـرت  منـه   ينابِي

  
ـ للمجاهـدات صفـات وأشكـال ) 27إىل  20مـن ( 

جماهـدة التقـوى وهي مراعـاة األدب مـع : خمتلفـة؛ أوهلـا
وجماهـدة . اللـه، وااللتـزام حبـدود اللـه يف الظاهـر والباطـن

التقـوى هـذه هي الـيت تعـرف بالتصـوف لـدى السلـف 
زم النفـس ثـم تليهـا جماهـدة االستقامـة؛ الـيت تلـ. األول

ثـم جماهـدة الكشـف الـيت ختبـو . إتبـاع الصـراط املستقيـم
فيهـا قـوى النفـس، ويتعطـل فيهـا النشـاط الفكـري 
متامـاً؛ وال يبـقى لـدى السالـك يف هـذا النهـج سـوى 

  .  وجدانـه وقـوة الـروح املتناميـة فيـه
وأنـواع ااهـدات هـذه تصنـف حسـب الصفـات 

سبـة؛ أي املقـام الـذي يكـون عليـه السـادة املتصوفـة؛ املكت
وكـل تلـك . تقـوى، أو استقامـة، أو كشـف: مـن

لـذا . املقامـات تصفـو ـا القلـوب مـن الكـدر والقـذى
فـإن عمليـة الزهـد وضبـط النفـس وكبـح شهواـا؛ 
بالتضييـق عليهـا بواسطـة الرياضـة وااهـدة؛ ستساعـد 

                                                
  . السـر؛ اصطـالح يطلـق عـلى القلـب إذا كـان محـل أنـوار المشاهـدة والمعرفـة 1
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هـا عـلى صفـاء األجـواء، وجـالء مسـاء الطهـارة كل
كـل ذلـك حيـدث بعـد إزالـة مـا تراكـم . والقدسيـة

  . مـن كـدر وسحـب قامتـة كانـت تغلـف النفـس
عندئـذ تنجـلي أنـوار املعرفـة مشرقـة ساطعـة؛ تلـك 
 تـرشاألنـوار الـيت كانـت غائبـة؛  فأشرقـت بضيائهـا، وب

وانطبعـت ـ نتيجـة لذلـك ـ .  القلـب ونشاطـه بنبضـات
وظهـرت يف مـرآة احلقيقـة الصـورة املنيـرة لعالـم الغيـب 
املتعلـق باألرواح العجيبـة والنفـوس النقيـة؛ فتجلـت واضحـة 
جليـة؛ وزخرفـت القلـوب باأللـوان البهيـة الباعثـة للبهجـة 

اهـدات الصادقـة والسعـادة؛ وأمثـرت األعمـال الصاحلـة وا
بثمـار الكشـف عـن حجـاب الغيـب؛ فاالـت عـلى 

؛ "بالسـر"القلـوب أنـوار املشاهـدة واملعرفـة الـيت تعـرف 
فينتـج عـن انسجـام القلـب باألسـرار انبعـاث ينابيـع 

  .  احلكَـم وتدفقهـا مـن القلـب
  ـ واعلَـم بِـأنَّ  رتبـةَ الكَمـالِ 28

  وخـارِق  العــادات   في  املثَـالِ
  ـ مطْوِيةٌ في النفْسِ طَي الْحب في 29

  يـفي   أكْمامـه  ظُهورهـا  منهـا
30 قَـهائالس عودالر ادعإر دعب نـ م  

اتـرصِسكَـابِ املُعان 1ثُم  قَـهائالر  

                                                
 .السحائـب تُعتَصـر  بالمطـر: المعصـرات 1
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ـه الناظـم القـارئ؛ إىل أن الرتبـة ـ وينب) 30، 29، 28(

الـيت يتحقـق ـا كمـال العمـل، ومتـام ااهـدة؛ مطويـة 
يف النفـس مثلمـا تطـوى حبـوب الـزرع والنبـات يف 
قشرهـا وأكمامهـا؛ حيـث تتجـلى عـلى حقيقتهـا بـزوال 
تلـك القشـور واألكمـام؛ نتيجـة هلديـر الرعـود وبريـق 

الرعـود اجلالبـة للسحـب املشبعـة باألمطـار  ضوئهـا؛ تلـك
  .املنهمـرة الصافيـة

31 ـارجاألش ـترِبى إذَا  شـتـ ح  
  الغبــار  وزالَ   عـن  أغْصانِهـا 

  ـ والَنت األعـراف  بِارتوائهـا 32
  وسريــان  املَـاِء  في  أرجائهــا

33  تزتاهـاحِـ ويـانُ بِالراألغْص  
ــاراألثْم  ــتيهلِّقَــاحِ    1تل  

34 ـودعمِ بِالرالقَـو دنع  دالقَصـ و  
يـدعالوو  ـدعالو   عـودح  رقَـد  

  
ـ وقـد رمـز الناظـم بصـورة ) 34إىل  31مـن (

الرعـود اهلـادرة وبريقهـا إىل وعـد اللـه ووعيـده، أمـا 
األمطـار املنسكبـة فترمـز لسيـول الوعـظ واإلرشـاد الـيت 

                                                
  . أثْمـار وثُمـر: وجمـع الجمـع. ثمـار: جمـع الثمـرة 1
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لـذا فقـد . ـدف إىل إصـالح النفـوس وتطهيـر القلـوب
ختيـل الناظـم الوضـع؛ بعـد سقـوط تلـك األمطـار 

افيـة النقيـة؛ حيـث يـرى أن األغصـان قـد النـت الص
واألشجـار انتعشـت؛ بسبـب مـا حلقهـا مـن رعايـة، 
وارتـواء، وزوال الغبـار والقـذى عنهـا؛ فاهتـزت األغصـان 

  . ومتايلـت؛ بفعـل الريـاح الـيت هيـأت الثمـار للقـاح
  ـ ثُم انِسكَاب  مطَرِ الوعـظ علَى 35

يـرصــالَبثتمي   ـكَيِء  لاملَـر  ة  
36 ةكْـربِالف  ـهيـن قلْبلى يـتـ ح  

  فلــةالغ  ــارغُب  ـهني عـفتنيو  
  ـ واستخرِجت ثمارغُصنِ القَلْـبِ 37

  بِهزهــا فَبعـد هـذَا  اخلَطْــبِ
  واألعمـالِـ يبدو  لقَاح العلْـمِ   38

ـنلْقَلْـبِ مـا لرِ مـالِ  بِقَـدكَم  
  
ـ وقـد استعـار الناظـم هـذه ) 38إىل  35مـن (

الصـورة للتعبيـر عمـا حيـدث للقلـب مـن غفلـة وـاون؛ 
فيليـن بالوعـظ؛ كمـا تليـن األغصـان بالرعـود واألمطـار، 
ويتطهـر وتـزول عنـه الشوائـب بالرياضـة وااهـدة؛ كمـا 

تزيـل  تغتسـل األغصـان مبيـاه األمطـار الصافيـة الـيت
فيسهـل عندئـذ قطـف مثـرات القلـب؛ بعـد . الغبـار عنهـا

وهكـذا يظهـر لقـاح العلـم . هـزه بااهـدة والرياضـة
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املفيـد، واألعمـال الصاحلـة، عـلى قـدر مـا أضـحى عليـه 
  . القلـب مـن كمـال ومتـام احلـال

39 ـلَ  اللِّقَـاحصحـا تم ـدعبـ و  
  ـبفَه ــاحيــا  الرهائجي  أرف  

40 ـاني ألغْصف  ارهاألز رظَهـ و  
ــانمي  الزالُ  فــدتعكَـانَ  االو  

  ـ وجالَت الريـاح في األشجـارِ 41
  وسقَــطَ  اجلُـلُّ   مـن  الثِّمــارِ

42 ـارهاألز    ـدقعنت   ـذئينـ ح  
ــارــا   الثِّملِّهبِج  رِفَــتخزو  

  ـ كَـذَاك من بعد لقَـاحِ  العلْـمِ 43
  والعمـلِ األزهــار عنـد القَــومِ

44 ةـادبالعلْمِ  والع ـورظُه وهـ و  
  اجلَــوارِحِ مـع  الزيــادة  عـلَى 

45   لَه حص ـنـ ألنَّ مـالَصاإلخ  
لَـه  ـحص   اخلَـالَصيـلُ  وصحالت  

46 انِـهسلَى  لـرِي عجت كَـمحـ و  
كَانِــهـلَى أرــرِي عجـةٌ تطَاعو  

  
ـ جلـأ الناظـم إىل االستعـارة ) 46إىل  39مـن (

ووصـف مـا يالقيـه املتصوفـة مـن أهـل الرياضـة 
الصـورة الـيت تصـف أعمـال وااهـدة؛ فابتكـر هـذه 
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املتصوفـة ومساعيهـم مبـا جيـري يف األعمـال الزراعيـة؛ 
حيـن يتطلـب األمـر مـن الفـالح القيـام بتلقيـح أشجـاره؛ 

  .لـكي جيـين مثـاراً صاحلـة
فيقـول الناظـم أن الريـاح جتـري بيـن األغصـان؛ 

يساعـد  فتنقـل اللقـاح يف األرجـاء كافـة؛ األمـر الـذي
األشجـار عـلى اإلزهـار؛ وذلـك حينمـا يعتـدل الطقـس؛ 
ولكـن الريـاح تتسبـب ـ أيضـاً ـ يف سقـوط معظـم 
الثمـار؛ وال يبـقى منهـا سـوى مـا كـان صاحلـاً 

وهـذا ينطبـق ـ كذلـك ـ عـلى أهـل العلـم؛ . ومتماسكـاً
تظهـر إذ ينتـج عـن لقـاح العلـم إزهـار العمـل عندهـم؛ ف

عالمـات العلـم والعبـادة عـلى اجلـوارح؛ ألن املخلصيـن يف 
أعماهلـم هـم الذيـن جينـون التحصيـل، وينجـون إىل عالـم 

ومـن اكتسـب ذلـك؛ يـرزق باحلكمـة الـيت . اخلـالص
  . ينطـق ـا لسانـه، والطاعـة الـيت جتـري عـلى أركانـه

  األعمـالِـ وربمـا هبـت علَى  47
  للرجـالِ   1رِيـح   الريـا  املُوبِـقِ

48 ـاتالطَّاع نبِـطُ اجلُـلَّ مـ فَتح  
ظَــمِ اآلفَــاتأع  ـنم هـذهو  

49 يـرى  كَثري الـوونَ فمالـ فَالع  
ِسيــرــالً   يمــونَ   عالثَّابِتو  

                                                
 .الموبـق هـو الحاجـز بيـن شيئيـن 1
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50 الِ فمألعل قْـدالعـ وي الطَّرِيقَـه  
يقَــهقالْحـالِ   وــا   بِالْحهوتثُب  

  
ـ وقـد تتعـرض األعمـال الصاحلـة ) 50إىل  47مـن ( 

ملوجـة مـن الريـاء والتظاهـر أمـام النـاس بتلـك األعمـال؛ 
فتتعطـل فوائدهـا املرجـوة، وتتعثـر جـل املقاصـد مـن 

وهكـذا؛ فـإن . الطاعـات؛ وهـذه هي اآلفـة الكبـرى
ـون يف العامليـن واملتدينيـن كثيـرون؛ غيـر أن الذيـن يثبت

لـذا فـإن العبـرة . أعماهلـم ويتمسكـون بدينهـم قليلـون
تكمـن يف ثبـوت أهـل الطريقـة والتزامهـم باألعمـال 
الصاحلـة؛ تلـك األعمـال الـيت تثبتهـم يف وضـع تسـود 

  . فيـه احلقيقـة
  ـ فَربمـا هبـت رِياح العجـبِ 51

  لْــبِونحـوِه  في عرصــات  القَ
  ـ فَأسقَطَـت  من ذَلـك الْكَثيـرا 52

  يِسيــرا 1وتركَــت  منـه   زهى
53 اللَّـه ـادبع  ـنيـالً مـ إالَّ  قَل  

ــلِ   اللَّـهبـا  بِحيهكُــوا فسمت  
   

                                                
1 زكانـوا زهـاء ألـف: إذ يقـال. أي قـدر يسيـر: يسيـر هى . 
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  ـ َألنهـم  أهـلُ شهـود   منـا 54
   ـنالطَّاعــاونبِاألس    ــعالقَاط  

  
ـ وقـد ـب ريـاح العجـب ) 54إىل  51مـن (

والكبـر يف حنايـا القلـب فيضطـرب؛ عندئـذ تتساقـط 
أعمـال صاحلـة كثيـرة وتتـالشى وتضمحـل، وال يبـقى 

. منهـا سـوى الشـيء اليسيـر؛ بعـد هبـوب الريـاح القويـة
كـران مـا كـان عليـه بعـض ومـع هـذا؛ فـال سبيـل إىل ن

عبـاد اللـه األتقيـاء؛ الذيـن متسكـوا حببـل اللـه؛ فنجـوا 
وكانـوا ثابتيـن يف . وكانـوا بيننـا شهـوداً طاهريـن

مواقفهـم، قاطعيـن يف أحكامهـم؛ مثـل السيـوف احلـادة 
  . واألسنـة املدببـة

  ذَا املقْـدار 1ثبـتـ وبعـد أنْ  55
  الصــالَحِ  يأخــذُ الثِّمـارفَـفي 

56 هـرهـا بِالشهبـا راهنـ فَإنْ  ج  
ـلَ الطِّيـبكْمي لَن  لْـكتل  هـرالثَّم  

  ـ وحيثُ بِالْخمـولِ قَـد أخفَاهـا  57
  فَبلَغـت  في الطِّيــبِ   منتهاهــا 

58  دعب نمو تمالِ  الطِّيـبِـ تكَم  
 ــظـا  بِالْحهانرِيـبِ  إنْ  صزالت1و   

                                                
الكلمـة هنـا غيـر واضحـة؛ ولـكي يستقيـم الـوزن والمعـنى يمكـن وضـع كلمـة  1
  "ثبـت"بـدال مـن " انبـت"
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  ـ بِتـرك االغْتـرارِ  واألمـانِي  59
  الْبنيــان ورفْـعِ ســورٍ محكَـمِ 

60 ادلـزل  ـتنسحو  فَـترخزـ ت  
 ادــرــةَ  الْمـا غَايهنــالَ  منو  

61  قْـربـا  فَتلَهمأه كُـنإنْ  يـ و  
  ـدــا  كُـلَّ   يهارمث بـذجفَت  

62 ـاعيإلَى   الض  هآلَ  كَــدـ و  
  انتفَـاع  مـنِ  إذْ مـا لَـه  فيهــا

63 طَرِيقَـةُ    القُطَّـاع   هـذهـ و  
 ـرـا غَيهابـا  جم جى  شفَـتـاع  

  ـ ما حـلَّ منها بِسنـام الطّـورِ 64
  إالَّ   امــرؤ   مؤيــد   بِالنــورِ

  
ـ يعـود الناظـم إىل استعـارة املعـاين ) 64إىل  55مـن (

مـن حميطـه الفـالحي؛ فيقـول إذا صلـح الثمـار حتققـت 
ود واملقصـ. االستفـادة منـه؛ عـلى أن ال جيـىن قبـل األوان

بالثمـار ـ هنـا ـ هي مثـار األعمـال الصاحلـة؛ الـيت 
تحفـظ وتخـفى باخلمـول؛ إىل أن تصـل يف الطيـب إىل 

ويتحقـق الغـرض مـن مثـار العمـل إذا . حـدود املنتـهى
. اكتمـل طيبهـا، وتـم حفظهـا؛ برفـع سـور حمكـم البنيـان

                                                                                                                        
والزربـة في األصـل هي حضيـرة . الحفـظ ببنـاء زريبـة حـول البستـان: التزريـب 1

 .المـواشي أو عريـن األسـد
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ون بزخـارف ومثـار العمـل كثمـار األشجـار؛ تتحسـن وتتلـ
وألـوان زاهيـة؛ فتغـدو صاحلـة للـزاد وجاهـزة لتحقيـق 

فـإذا أمهلـت تناولتهـا األيـدي وعبثـت ـا . املـراد
الطـوارئ؛ يضيـع كـد العامليـن وخييـب أملهـم يف االنتفـاع 

لـذا ال يقـدر عـلى صيانـة الثمـار وحفظهـا سـوى . ـا
  .  بنـور احلـق والطهـارةالعامليـن الصاحليـن املؤيديـن 

  ـ واعلَـم  بِأنَّ طُـرق التطْهِيـرِ 65  
  كَثيــرةٌ   عنـد   ذَوِي   التنوِيــرِ

  ـ أقْربهـا نفْعـاً طَرِيـق الذِّكْـرِ 66
 ـةعرــرِ   بِستزِيــلُ   كُـلَّ  سي  

  1ـ لَكن بِشرط اخلَوف واحلُضـورِ 67
  هيبــة   املَذْكُــورِ 2مـع  ادكَـارِ

  ـ مـن تـك  الغفْلَـةُ  واألمـانْ  68
  في  ذكْـرِه   حجبــه   الشيطَــانْ

69 ـهبر  ـنيبو  ـهنيحـالَ  بـ و  
   ي  قَلْبِــهاوِسـاً    فسو    ــهبِقَذْف  

   
                                                

توقـع : ((وهـو. كمـا يقـول ابـن خلـدون)) مـن مواهـب اللـه: ((هـو: الخـوف 1
أنظـر شفـاء السائـل . كمـا يصفـه الجرجـاني)) وقـوع مكـروه أو فـوات محبـوب

حضـور : ((فيقـول فيـه ابـن العـربي: أمـا الحضـور. 99: لتهذيـب المسائـل، ص
  . 98: نفسـه، ص)). قالقلـب بالحـق عنـد الغيبـة عـن الخلـ

سـورة . )(: قـال تعـالى. ذكـر: ادكـر 2
  .17: القمـر، اآليـة
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70  قَــتدأحـ وهــاوشغ بِقَلْبِـه  
هــالَوح   كْـرِهذل   ـذُقي   فَلَـم  

  ـ كَـم بـاذلٍ قُـواه في األذْكَـارِ 71
  ولَـم   يجِـد للذِّكْـرِ  مـن  ثمـارِ

72 طَـانيـاوِسِ الشسو نم ذَاكـ و  
ــاناألمو    فْلَــةبِالغ    هِيــجي  

  
ـ يعالـج الناظـم يف هـذه األبيـات ) 72إىل  65مـن (

قولـه بـأن : موضـوع األذكـار؛ فيضـع هلـا شروطـاً منهـا
للتطيـر طرقـاً وأساليـب عديـدة عنـد أهـل التنويـر 
والصـالح؛ وأهـم تلـك الطـرق وأقرـا نفعـاً هي طريـق 
الذكـر؛ الـذي يزيـل بسرعـة كـل مـا استتـر وخـفي 

: ومثـة شـروط للذكـر الصحيـح؛ منهـا. صيـرةعـن الب
اخلـوف مـن اللـه وإحـالل هيبتـه يف القلـب، ثـم 

ألن مـن استأمـن للغفلـة . احلضـور؛ أي يف صحـوة وجتـلي
يف ذكـره؛ تصـدى لـه الشيطـان وحجبـه عـن نـور احلـق، 
وحـال بينـه وبيـن ربـه؛ بواسطـة مـا يبـث يف قلبـه مـن 

وبذلـك تصيـب قلـب املبتـلي . أوهـاموسـاوس و
بالوسـواس غشـاوة حاجبـة؛ فتلـغي عنـه كـل حـالوة 

وهـذا األمـر واضـح؛ إذ مثـة مـن . وطـالوة يف الذكـر
بـذل كـل قـواه يف األذكـار دون أن حيصـل منهـا عـلى 
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وكـل ذلـك بسبـب . مثـار طيبـة أو نتيجـة صاحلـة
  .   شـط باستكانـة النـاس للغفلـةوسـاوس الشيطـان؛ الـذي ين

73 ـهيدــرِ الرـجِ  اخلَواطالـ فَع  
ـبجح   يفْـعِ    فَـهبِالد   ـهقَوِي  

  ـ هـلْ يرتـقي لسلَّـمِ الْمعـالي 74
الَـمِ  اخلَيي  عف  ـهقَلْب   ـنـالِـم  

75   القَلْـب يـمقتسي ـ لَنجِيـهولتل  
يــهــانُ  فـذَا  اهلَذَيه  امـا  دم  

  ـ كَيف يصح فَتـح بابِ القُـدسِ 76
  مـا  دام  في القَـلْبِ غَيـار النفْـسِ

77 ـاهشغي  ىـلُ اهلَويا لةَ مـدـ م  
الَهـوإلَى  م ـلَ   القَلْـبصي   لَـن  

  إذَا  نهــاره  تجـلَّىـ حـتى   78
  بِفَتـحِ   بـابِ  املَلَكُـوت  األعـلَى

  
ـ ينصـح الناظـم القـارئ بضـرورة ) 78إىل  73مـن (

معاجلـة مـا يتعـرض لـه مـن خواطـر رديئـة وفاسـدة؛ 
وذلـك بتركهـا ودفعهـا عنـه؛ ألـا عبـارة عـن حجـب 

ـن ميتلـك اخليـال هـل ميكـن مل: ثـم يتسـاءل. شديـدة
قلبـه أن يرتـقي يف سلـم املعـايل؟ ثـم جييـب بالنـفي، 

لـن يستقيـم القلـب، وال يقبـل التوجيـه مـادام : ويقـول
كيـف : ثـم يتسـاءل أيضـاً. اهلذيـان ميتلكـه وحيتويـه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


162 
 

يتسـىن فتـح بـاب الطهـارة والقداسـة مـا دام القلـب 
القلـب إذا احتـواه ظـالم  ؟ ألن.مضطـرب بتغيـرات النفـس

  .    اهلـوى؛ لـن يقتـرب مـن اللـه
  ـ من شروط الذِّكْرِ أنْ الَ يسقُـطَ 79   

  بعـض حـروف االسـمِ  أو يفْـرطَ
80 هرِيعالش كاسنم نضِ مي الْبعـ ف  

ـهنِيعــةٌ  شعبِد  لْـكـداً    فَتمع  
  والرقْص  والصراخ والتصفيقـ  81

يـقلالَ  ي  كْــرِ  اللَّـهـداً   بِذمع  
  ـ وإنما الْمطْلُـوب  في األذْكَـارِ 82

  الذِّكْـر    بِالْخشــوعِ     والْوقَـارِ
83 ــهفِْسيكَـة  نرذَا  ح ـرغيـ و  

  لقَوِيــهإالَّ   مـع   الغلبـــة    ا
84 كْـرِ اللَّـهذ زِيـهنت  اجِـبـ فَو  

اهــرِ  األوـلَى  اللَّبِيــبِ  الذَّاكع  
85 عـلُ البِـدأه لُهفْعا تكُلِّ م نـ ع  

  الــورع  ويقْتـدى بِفعـلِ أربـابِ
  
ـ يف البيتيـن األوليـن يشيـر الناظـم ) 85إىل   79مـن (

إىل الذيـن يسقطـون بعـض احلـروف مـن اسـم اللـه أثنـاء 
أداء الذكـر بسرعـة ودون تـرو؛ مثـل إسقاطهـم حـرف 
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ويـرى ". اللـه"عوضـاً عـن كلمـة " الْـلَّ"اهلـاء بقوهلـم 
 كمـا. شنيعـةبـأن هـذا األمـر يدخـل يف إطـار البدعـة ال

يـرى يف األبيـات التاليـة أن الرقـص والصـراخ والتصفيـق 
أثنـاء الذكـر ال جيـوز وال يليـق؛ ألن األذكـار تتطلـب مـن 

وكـل مـا أخـل بشـرط اخلشـوع ال . الذاكـر اخلشـوع
يعـدو أن يكـون سـوى اضطـراب نفـسي يتغلـب عـلى 

زه ذكـر اللـه وجنلـه وعليـه فمـن الواجـب أن ننـ. اإلنسـان
ونبتعـد بـه عـن كـل األفعـال الصـادرة عـن أهـل 
البـدع، وباملقابـل نقتـدي مبـا يفعلـه أصحـاب الـورع 

  . والتقـوى
  ـ فَقَـد رأينـا فرقَـةً إذْ ذَكَـروا 86

  تبدعــوا وربمــا قَـد  كَفَــروا
  صنعاً منكَراـ وصنعوا في الذِّكْرِ  87

  طَبعـاً  فَجاهدهــم  جِهـاداً أكْبـرا
  ـ خلَوا من اسمِ اللَّه حرف  اهلَاِء 88

  وألْحـدوا  في أعظَــمِ  األسمــاِء
  ـ لَقَـد  أتـوا  واللَّـه شيئـاً إدا 89

  تخـر  منـه  الشامخــات  هــدا  
  واأللف املَحـذُوف قَبلَ اهلَـاِءـ  90

  قَـد  أسقَطُــوا وهـو  ذُو خفَــاِء
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  ـ وغَيرهـم إسقَاطُه  في اخلَـطِّ  91
ـطخفَم   كُـهرتي  ـنفَكُـلُّ   م  

  ـ قَد  غَيروا اسم اللَّه جلَّ وعـالَ 92
  العـالَوزعمـوا   نيـلَ املَراتـبِ  

93 ـهيعذَاَقــةٌ   طَبم  ـمهرغـ ت  
ــهفِْسيكَــةٌ     نرـا    حهببس  

  ـ فَزعمـوا أنَّ  لَهـم  أسـرارا 94
 ي     قُلُوبِهِـمأنَّ   فا    وارــوأن  

  ـ وزعمـوا أنَّ  لَهـم  أحـواالَ 95
  ـوا الكَمـاالَوأنهــم قَـد بلَغـ

  ـ والقَوم الَ يدرونَ  ما األحـوالْ 96
  وكَونِهـا   لمثْلهِـم     محــالْ

  ـ حاشا بِساطَ القُـدسِ والكَمـالْ 97
  تطَــؤه   حوافــر     اجلُهـالْ

  
ـ  يشيـر الناظـم يف هـذه األبيـات ) 97إىل  86مـن (

إىل بعـض أهـل الذكـر مـن املبتدعـة؛ فيدعـوا إىل جماهدـم 
ومكافحتهـم؛ إذ يعتقـد يف احتمـال كفرهـم؛ ألـم اتبعـوا 
املنكـر مـن األفعـال؛ حيـن حذفـوا حـرف اهلـاء مـن 

ف الـيت اسـم اللـه جـل وعـلى، ثـم ختلـوا عـن األلـ
تـأيت قبـل اهلـاء أيضـاً؛ ألن هـذه األلـف ال جيـوز تركهـا 
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بـدالً " لـه"يف النطـق أو يف اخلـط كذلـك؛ حبيـث تصبـح 
وقـد زعـم هـؤالء املبتدعـة أن هلـم أسـراراً ". اللـه"مـن 

وأن قلوـم مشحونـة بأنـوار املعرفـة؛ كمـا زعمـوا أيضـاً 
عـض الصفـات واملواهـب املبثوثـة أن هلـم أحـواالً؛ أي ب

فيهـم مـن اللـه سبحانـه وتعـاىل؛ وـا متكنـوا مـن 
بينمـا الواقـع يقـول غيـر . الوصـول إىل درجـة الكمـال

ذلـك؛ ألن هـؤالء القـوم ال يـدرون ماهيـة األحـوال يف 
املصطلـح الصـويف؛ إذ أـا ملثلهـم حمـال؛ وحاشـا بسـاط 

ـال الطاهـر أن يدنـس حبوافـر اجلاهليـن مـن القـدس والكم
  .   العبـاد املشايـن للحيوانـات العجـم

  ـ قَد ادعوا من الكَمـالِ منتـهى 98
ـهيلصحت نـلُّ عكى  يـهأولُـوا  الن  

99 فَـهريِ  املُوكملُونَ كَالْحاجلَاهـ و  
  مشرفَــه   والْعارِفُــونَ  ســادةً

  ـ وهلْ يرى بِساحـلِ األنـوارِ 100
  مـن لَـج  في بحـرِ الظَّـالَمِ سـارِ

  
ـ يقـول ألولئـك املبتدعـة الذيـن ) 100إىل  98مـن (

ينسبـون ألنفسهـم مرتبـة الكمـال؛ الـيت يعجـز عـن 
أن العبـاد : الوصـول إليهـا أصحـاب العقـول الراجحـة

أمـا العارفـون . اجلاهلـون مثـل احلميـر حبملهـا وعملهـا
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هـل ميكـن للـذي : ثـم يتسـاءل. فهـم سـادة وأشـراف
ـادى يف السيـر داخـل حبـار الظـالم أن يـرى ضمـن مت

  . سواحـل األنـوار رؤيـة جليـة؟
101 ـهعباملُت  ةـادس ضعقَالَ بـ و  

ـهعدتاملُب  ـوا بِـهجهـزٍ  يجي  رف  
  ـ ويذْكُـرونَ  اللَّـه  بِالتغيِيـرِ 102

طْـحـونَ  الشطَحشييـرِ  1ومكَالْح  
  ـ وينبحـونَ النبـح كَالْكـالَبِ 103

  مذْهبهـم   لَيـس  عـلَى  صـوابِ
  
أن بعـض : ـ ذكـر الناظـم) 103إىل  101مـن (

السـادة العلمـاء املتبوعيـن قالـوا رجـزاً منظومـاً هجـوا فيـه 
أهـل البـدع ممـن أولعـوا بالتغييـر وانساقـوا وراء الشطـح 

كمـا تكالبـوا . يف األقـوال واألفعـال؛ برعونـة كاحلميـر
خالـف الـذي بالنبـح كالكـالب؛ معلنيـن عـن مذهبهـم امل

  . حـاد عـن الصـواب
   

                                                
وإن صـدر عـن أحـد : ((يقـول ابـن خلـدون في معـنى الشطـح عنـد المتصوفـة 1

عـلى سبيـل ] أي موضـوع المكاشفـة[ كلمـة مـن ذلـك] أي المتصوفـة[منهـم 
النـدور سمـوه شطحـاً؛ بمعـنى أن حـال الغيبـة والسكـر استولـت عليـه حـتى تكلـم 

. 49ـ  48: شفـاء السالـك لتهذيـب المسالـك، ص ص)). بمـا ليـس لـه الكـالم بـه
وى وهي كلمـة عليهـا رائحـة رعونـة ودعـ: ((ويقـول الجرجـاني في الشطـح أيضـاً 

  .   112: نفسـه، ص)). نـادرة أن توجـد مـن المحققيـن
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104 ـاهبتشاال ـرأم اعشو 1ـ قُلْـت  
ـمِ   اللَّـهي  اسف   يـنلاسري  املُتف  

  ـ فَمن يكُـن مشتهِراً  بِالذِّكْـرِ 105
 ـةيشخ  ـنع ــهطركْـرِ  بِشفو  

  ـ جرى  لسانـه علَى األذْكَـارِ 106
  وأمطَــرت سحائــب  األنـوارِ

107 األذْكَـار ـتجزتى إذَا امتـ ح  
األفْكَـار   تــارنتاسبِالقَلْـبِ  و  

108 كْـرِ اللَّـهبِذ ـْب   ـ تأنـس القَل
  سـاه  لَيـس  الدهرِلَ وصـار طُـو

109  تارنتى إذَا  استـ حهرِيـرالس  
هيـرصي البى الذِّكْـرِ  فنعـثَّ مبانو  

110  ـانناجل طسي وف  تسرغانـ و  
ــانكُـلَّ  ج  وقــرةٌ تـرجش  

  ـ دائمـةَ  الظِّـالَلِ  والثِّمـارِ 111
  وتحتهــا جــداوِلُ   األنهــارِ

  
ـ ففـي هـذه األبيـات يصـف ) 111إىل  104مـن (

ملَّـا : الناظـم الذيـن يلتزمـون بالذكـر الصحيـح فيقـول
شـاع االشتبـاه؛ باختـالط األمـر والشـك فيمـا جيـري يف 

                                                
  . شـك في صحتهـا: واشتبـه في المسألـة. أي اختلـط: اشتبـه األمـر عليهـم: نقـول 1
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لـذا فـإن . الذكـر؛ مـن إرسـال وإمهـال السـم اللـه
الذيـن التزمـوا بالذكـر الصحيـح عـن خشيـة ومتعـن؛ 

لـوا إىل حتقيـق سيولـة يف ألسنتهـم؛ الـيت جـرت توص
بالذكـر فاستنـارت القلـوب باألفكـار النيـرة، وامـرت 
السحـب باألنـوار الكاشفـة؛ فاستأنسـت القلـوب بذكـر 

ومـن هنـا استنـارت . اللـه، وصحـت مـن غفوـا طويـالً
ثـم . السريـرة ببـث املعـىن الصحيـح للذكـر يف البصيـرة

يعـود الناظـم حمليطـه الفـالحي فيشبـه العمـل الصالـح 
أن : والذكـر الصحيـح بشجـرة مثمـرة؛ حيـث يقـول

الشجـرة الدائمـة الظـالل والثمـار؛ تعجـب كـل راغـب يف 
قطـف مثارهـا؛ تلـك الشجـرة الـيت انغرسـت يف بستـان 

  . بـه جـداول وأـار جتـري حتـت الشجـرة
  وانقَطَعت عالَئـق الشيطَـان ـ  112

  اإلنســان  وظَهـرت  بصيـرةُ 
113 لُـومع ي  قَلْبِـهف  ـتشقنـ و  

ـومفُه   هـري  سف   تــدأيو  
  ـ والَنَ   قَلْبـه وقَـد  أصابـا 114

املَلَكُـوت وحي القَلْـبِ نـا  فابب  
  فَأين من ألْقَى نِعـالَ النفْـسِـ  115

  إذَ  حلَّ في شـاطئ واد  القُـدسِ 
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  ـ وآنس النـور  بِذَاك الـوادي 116
  املُنــادي  شجــرة   مـن    وزـيفُـ

  ـ إنك بِالْواد  الْمقَـدسِ طُـوى 117
  قُـوىفَيكْتـِسي مـن حلَـلِ النـورِ 

  ـ وربمـا يجـرِى  بِه سحابـا 118
  يفيــض  في  أرجائــه  شرابــا

  ـ فَيمتـلئُ الصـب منه شربـا 119
  فَيستزِيــد     طَربــاً    وحبــا

  
ـ فـإذا التـزم النـاس بالذكـر ) 119إىل  112مـن (

األعمـال؛ انقطعـت كـل عالقـة الصحيـح وقامـوا بصالـح 
مـع الشيطـان؛ حيـث تتجـلى البصيـرة السديـدة لإلنسـان؛ 
فترسـخ يف قلبـه العلـوم الصاحلـة املفيـدة؛ مبـا منحـه اللـه 
مـن قـدرة عـلى استيعاـا بفضـل سـر الفهـم لديـه؛ 

ثـم . فيصيـب قلبـه اهلـدف يف اجتـاه ملكـوت اللـه
موظفـاً خبـر مـوسى عليـه السـالم؛ حيـن  يتسـاءل الناظـم

رأى يف الـوادي املقـدس نـوراً؛ حيـث كلمـه ربـه وتلـقى 
ثـم يفتـرض أنـه يف اإلمكـان تلـقي نـور  1.منـه الرسالـة

                                                
(: جـاء في القـرآن الكريـم 1

       
             

( .12إلى   9مـن : سـورة طـه، اآليـات  . 
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املعرفـة واليقيـن بواسطـة الذكـر السليـم؛ فيكتـسي قلـب 
املنهمـر  الذاكـر بالنـور املبيـن، ويرتـوي فيضـاً مـن اهلدايـة
  .  مـن السحـب املعطـاءة؛ فيزيـده ذلـك طربـاً وحبـاً

  ـ وربمـا  خامــره  التمـلِّي 120
  فَتعترِيــه    صعقَــةُ   التجــلِّي

121 ـالَةإلَى الص عفَزفَالْي ـ إذْ  ذَاك  
ــاةجي  إلَى  النفْــضــا  تهفَإن  

  ه  أنْ  يغـره اخلَيــالْ ـ إيـا 122
  فَيــزدرِي    بِقَلْبِــه    اخلَتــالْ

  ـ فَـرب  سالـك رأى سرابـا 123
  بِقَيعــة     يظُنـــه    شرابــا  

  
ـ وقـد خيالـط اإلنسـان ـ ) 123إىل  120مـن (

فمـا  خـالل الذكـر ـ امتـالء وضجـر، وتداخلـه السآمـة؛
عليـه عندئـذ سـوى اإلسـراع ألداء الصـالة؛ إذ ـا ينجـو 

ومـن هنـا يتوجـب عليـه احلـذر . مـن املصائـب واآلفـات
مـن االغتـرار باخليـال؛ األمـر الـذي يـؤدي بـه إىل ازدراء 

ثـم ضـرب مثـالً؛ بذلـك . غيـره بواسطـة قلبـه املخـادع
سرابـاً بـأرض واسعـة السالـك يف الطريـق الـذي يـرى 

  .سهلـة فيضنـه مـاء للشـرب
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  ـ يا جاهـالً  بِمنصبِ الكَمـالِ 124
  وطَالبــاً  حضيــض  اإلنِسفَــالِ

125 هيـرصذَا بقْـلٍ وذَا ع تـ ألَس  
 لَـم أم هرِيــرالس  رــونم  كُـنت  

  النفِْسيـهـ حجِبـت بِالْعالَئـقِ  126
ــهيســبِ  الْقُداترالْم هـذه ـنع  

127 هـبِ اخلَِسيساتبِاملَر  يتضـ ر  
ــكلهجل    ــهيسفــب   الناتاملَر  

  
ـ وجـه الناظـم نـداءه إىل الـذي ) 127إىل  124مـن (

رة جيهـل مرتبـة الكمـال؛ الـيت هي احلـال الكامـل، والطهـا
. التامـة؛ بينمـا جيـرى وراء املراتـب الدنيـا واملنـازل السفـلى

أليـس لـك عقـل وبصيـرة : ثـم يقـول لـه متسائـالً
لقـد حجبـت عنـك املراتـب . تستنيـر مـا سريرتـك؟

لـذا فقـد . الطاهـرة املقدسـة بسبـب األهـواء النفسيـة
خلسيسـة؛ نظـراً اكتفيـت ـ راضيـاً ـ باملراتـب الدنيئـة ا

  . جلهلـك باملراتـب النفسيـة الرتيهـة
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128 ساحل رائو1ـ د قَـهطْبم  كلَيع  
  عنـك  مغلَقَـه  وحضـرةُ  الكَمـالِ 

  ـ يا مولَعـاً بِالعالَمِ اجلسمـانِي 129
  وجاهــالً  بِالْعالَــمِ  الروحــانِي

130  طَّـالُـ فَكَما بي  مساجل تمدخ  
  ولَسـت  مـن  خدمتــه   تنــالً

131 وررغا مي  وحالر تمدالَّ خـ ه  
ـورالن ـكنع جِـبح قَـد ـاتهيه  

  ـ يـا جاهـالً  بِعاَلـمِ األرواحِ 132
ـرالس ـكنع  جِـبـاحِ   2حببِاألش  

133 هـارجالت  هذه ـتملع ـ فَلَـو  
بِـرتعت  ـا  لَـمونِهد  ـنم  هـارسخ  

  
ـ ويكمـل الناظـم كالمـه ) 133إىل  128مـن (

املوجـه للجاهـل املقصـر يف حـق اللـه، ويف حـق نفسـه؛ 
إنـك حمصـور ضمـن دائـرة ضيقـة وهي دائـرة : فيقـول لـه

                                                
اإلدراك بإحـدى الحـواس، أو الفعـل الـذي تؤديـه ((الحـس عنـد الفالسفـة هـو  1

إحـدى الحـواس، أو الوظيفـة النفسيـة الفيزيولوجيـة الـتي تـدرك أنواعـاً مختلفـة 
المعجـم .)). إلـخ..مـن اإلحسـاس؛ تقـول الحـس اللمـسي والحـس البصـري

  .   467: ؛  ص1: الفلسـفي، ج
لطيفـة مودعـة في القلـب كالـروح في البـدن ": ((السـر"يقـول الجرجـاني عـن  2

)). وهـو محـل المشاهـدة كمـا أن الـروح محـل المحبـة والقلـب محـل المعرفـة
  . 101: شفـاء السائـل، ص
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بينمـا جتـد نفسـك يف . احلـس املرتبـط بالوظيفـة اجلسميـة
. عزلـة عـن حضـرة الكمـال؛ ألن دائرـا تغلـق يف وجهـك

يـا أيهـا املفتـون املولـع : ثـم يضيـف مناديـاً إيـاه ومؤنبـاً
باجلسـم ومـا يرتبـط بـه؛ وباملقابـل جتهـل عالـم الـروح 

ـك يف خدمـة جسمـك وأسرارهـا؛ كـم مـرة وضعـت نفس
واختـرت سبيـل البطالـة والعجـز؟ هـل تعلـم أنـك لـن 
تنـال شيئـاً مـن خدمتـك للجسـم؟ أليـس األفضـل لـك 
يـا مغرور؛ لـو أنـك قمـت خبدمـة الـروح؛ ولكـن 

ثـم . هيهـات هيهـات؛ فقـد حجـب عنـك نـور املعرفـة
األرواح يـا أيهـا اجلاهـل بعالـم : يسترسـل قائـالً

وأسرارهـا؛ فقـد حجـب عنـك السـر؛ تلـك اللطيفـة حمـل 
املشاهـدة املودعـة يف القلـب؛ بسبـب مـا تـراه مـن 

فـإن رغبـت يف الكسـب فطـرق الكسـب . أشبـاح وأوهـام
  .   واخلسـارة واضحـة جليـة

  ـ يا جاهـالً بِقَلْبِه  وما حـوى 134
  ــوات  والْهـوىلشهبِامشتغــالً  

  ـ لَو غُصت في بحرِك يا مغـرورا 135
  وجـدت   فيـه  لُـؤلُـؤاً   منثُـورا

  ـ ولَو تركْت العالَم اجلسمـانِي 136
  لَذُقْـت ســر  العالَـمِ  الروحـانِي
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ـ يستمـر الناظـم يف ندائـه ) 136إىل  134مـن (
يـا أيهـا اجلاهـل مبـا حيتويـه قلبـه مـن األسـرار؛ : قائـالً

ويـا أيهـا املشتغـل مبغريـات الشهـوات وبريـق اهلـوى 
اخلـداع؛ لـو أنـك تأملـت بعمـق يف حمتـوى قلبـك، 
وغصـت يف حبـر أسـراره؛ لوجـدت فيـه جواهـر مثينـة 

ولـو أنـك أيضـاً ابتعـدت عـن . يـدك يف دار القـرارتف
مغريـات العالـم اجلسمـاين لتمتعـت بطعـم سـر العالـم 

  . الروحـاين
137 ـدالَمِ اجلَسـولٍ بِعغشكُلُّ مـ و  

ـدمالص نِ اللَّـهع ـوبجحم فَـذَاك  
  ـ فَلْتشتغـلْ بِالْعالَمِ الروحـانِي 138

  العالَـمِ  اجلسمـانِي  واتـرك سبِيـلَ 
  ـ واخرِق حجاب النفْسِ بعد  اجلسمِ 139

  تـرى  الكَمـالَ في بِسـاط  العلْـمِ 
  ـ فَمن سعى في خدمة  املَوضـوعِ 140

  فَـذَاك   محجـوب  عـنِ الطُّلُـوعِ
  السلُـوك ترك ذَالـكـ إذْ أول  141

  املَسالـك  وبعــده  يسلُــك  في
142 ـهفِْسيالن ةالقُـو ةربِقُـد  معـ ن  

ـهيسالقُد   ةـرضـلْ  بِالْحصتت  لَـم  
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  ـ فَابذُلْ قُواك  في صالَحِ النفْسِ 143
  ـةمصكُـلِّ  و  ـنـسِملُبـا وبِه  

144 راُء السمس ـتحى إذَا صتـ ح  
ـنـا   عرِهـرِ   بِأستالس   قَـاتطَب  

145 احلَـق  ـودهش سمش هدنـ فَع  
  عـلَى  بـروجِ   الصـدقِ  مشرِقَـةً 

  
ـ يقطـع الناظـم وجيـزم حبجـب ) 145إىل  137مـن (

. ـم اجلسـد عـن مشاهـدة األنـوار اإلهليـةاملفتونيـن بعال
لـذا فهـو يدعوهـم إىل االعتنـاء بالعالـم الروحـاين؛ وتـرك 

ثـم يدعـو إىل خـرق . السبـل املؤديـة إىل العالـم اجلسمـاين
حجـاب النفـس؛ بعـد أن يتـم خـرق حجـاب اجلسـم؛ 
وبذلـك يتحقـق الكمـال الـذي يتـوج رحـاب العلـم 

فاملوضـوع اجلسمـاين إن سـعى إليـه أحدهـم . فـةواملعر
لـذا فـأول مـا جيـب القيـام بـه هـو . يحجـب وال يظهـر

تـرك مغريـات النفـس، ثـم الشـروع يف العمـل عـلى قطـع 
املسالـك املؤديـة للحضـرة القدسيـة؛ بواسطـة القـدرة 

عـو إىل وعليـه فالناظـم يد. النفسيـة املتحكمـة يف اإلرادة
بـذل اجلهـد وشحـذ القـوى مـن أجـل إصـالح النفـس، 

. وتقوميهـا وتطهريهـا مـن كـل شائبـة أو وصمـة أو شبهـة
فـإذا صحـت مسـاء السـر الـذي يف القلـب، وجتلـت 
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تنجـلي الشمـس . بأسرارهـا املنبثقـة مـن طبقـات الستـر
  .     املنيـرة بشهـود احلـق بـارزة مـن بـروج الصـدق

  بِساطَ  القُدسِ 1ـ هيهات أنْ يطَا 146
  مكَبــلٌ   بِشهــوات   النفْــسِ

147 ـقمـاطَ األحطَا البِسأنْ ي اتهيـ ه  
قـدصالَ ي  نم ـرـالُ السني ـفكَي  

  ـ هيهات أنْ يرقَى املَقَام العاليا 148
  للنفْـسِ مطيعـاً  تاليـامـن كَـانَ  

149 ـهاباإلن  اجِـدسطَـا ملْ ي2ـ فَه  
ـهاباجلَن  ثـدلْ بِحـزي  لَـم  ـنم  

  ـ كَيف تفيد الشكْلَ مرآةُ  الصدا 150
  القَـذَا  أم كَيف تعشـو مقْلَـةً فيهـا

  
ـ يستبعـد الناظـم ـ عـلى مـن ) 150إىل  146مـن (

قُيـد بشهـوات النفـس ـ أن يصـل موصـل الكمـال، ويطـأ 
ويستبعـد ـ أيضـاً ـ أن يطـأ . بسـاط الطهـارة والرتاهـة

ذلـك البسـاط مـن وصـف باحلمـق؛ وعليـه فكيـف 
حيـظى بامتـالك السـر مـن ال يصـدق باحلقيقـة؟ ويستبعـد 

كذلـك ـ أن يرتـقي إىل املراتـب العليـا مـن سلَّـم أمـره ـ 

                                                
  .تُقْـرأ هكـذا ـ  بـدون همـزة ـ للضـرورة الشعريـة 1
ومساجـد . لـزم الطاعـة للـه: ونـاب فـالن. اببمعـنى تـ: نـاب إلى اللـه: نقـول 2

  . مساجـد الطاعـة والتوبـة: اإلنابـة هنـا تعـني
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هـل جيـوز للمجنـب أن : ثـم يتسـاءل. ملتطلبـات النفـس
يدخـل مساجـد الطاعـة والتوبـة ويطأهـا بقدميـه 

فكيـف ملـرآة يعلوهـا الصـدأ أن تظْهِـر . النجستيـن؟
عيـن الشكـل املعكـوس فيهـا بوضـوح؟ أو كيـف ملقلـة ال

  الـيت تعـاين مـن القـذى أن تـرى يف الظـالم؟  
  ـ عجِبت من مسافرٍ يشكُـو الظَّمـا 151

  وحولَــه عـذْب فُـرات  أي مـا
  ـ ما حلَّ وفْد الراصدين مرصدا 152

  ورام   حـزب  الوارِديـن   مـورِدا 
  البطُون  والسهر ـ إالَّ بِأخماصِ 153

 ـرشكُلِّ الب نع لَـةزالعو ـتمالصو  
  ـ والزهد في الدنيا وتقْصريِ األمـلْ 154

  وفكْـرة  القَلْـبِ وكُثْـرة  العمـلْ
  ـ واخلَوف والذِّكْـرِ بِكُلِّ حـال155ْ

  ـنم  القُـوتـرِ وبالصاحلَـالَلْو  
156 ـالَتاماعِ املُعـوعـلِ أنفـ و  

  أركَـانَ  املُجاهــدات  وفعــلِ 
  ـ من بعد تحصيلِ فُـروضِ العيـنِ 157

  علْمـاً وأعمـاالً مـن غَيـرِ  ميـنِ 
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ـ يضـع الناظـم يف هـذه ) 157إىل  151مـن (
األبيـات الشـروط الواجـب إتباعهـا مـن طـرف السالـك 

فيبـدأ بالتعجـب مـن املسافـر يف تلـك . يف طريـق التصـوف
الطريـق؛ وهـو يشكـو مـن احلاجـة، ومـن الضمـأ؛ يف 

ثـم . الوقـت الـذي تتواجـد حولـه ميـاه متناهيـة العذوبـة
م أنـه ال ميكـن حتقيـق اهلـدف والوصـول إىل املعيـن جيـز

جـوع البطـون، : الدافـق إالَّ بتحقيـق عـدة شـروط منهـا
وسهـر الليـايل، والصمـت بالصيـام عـن الكـالم، والعزلـة 
عـن النـاس، والزهـد يف الدنيـا، وتقصيـر األمـل يف أمـور 

ح، واإلكثـار مـن الدنيـا، والتفكـر يف شئـون القلـب والـرو
األعمـال الصاحلـة، واخلـوف مـن العاقبـة، ولـزوم الذكـر يف 
مجيـع األحـوال والظـروف، والصبـر عـلى املكـاره 
والشدائـد، وتنـاول مـن الطعـام مـا يسـد القـوت فقـط 

وفعـل اخليـر . عـلى أن يكـون ذلـك مـن احلـالل
صاحلـة، والتقيـد واإلكثـار مـن املعامـالت اهلادفـة وال

تقـوى واستقامـة وكشـف؛ كـل : بأركـان ااهـدات مـن
ذلـك يقـوم بـه السالـك بعـد أن يقـوم بفـروض العيـن 

  .   عـلى أحسـن وجـه علمـاً وعمـالً دون تـردد أو تالكـؤ
  ـ فَأيـن حـالُ هـؤالَِء القَـومِ 158

  اليـومِمـن  سـوِء  حـالِ فُقَـراِء  
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159 يلَـهلبـاً جاترا  مـوعاد  ـ قَد  
  ـه ـوالشـرع   قَـد  تجنبـوا   سبِيلَ

  ـ قَد نبـذُوا شرِيعـةَ الرسـولِ 160
  فَالْقَـوم  قَـد  حـادوا عـنِ السبِيـلِ

161 ةَ الطَّرِيقَـهـرائلُـوا دخدي ـ لَم  
ـنـالً  عفَض   يقَــهاحلَق  ةــرائد  

  ـ لَـم  يقْتـدوا  بِسيـد األنـامِ 162
  عـن  ملَّــة  اإلسـالَمِ فَخرجــوا 

163 ـهرِيعةَ الشـرائلُـوا دخدي ـ لَم  
  شنِيعــه    وأولعــوا     بِبِــدعٍ 

  تـضى الكتـابِـ لَم يعملُوا بِمقْ 164
  الصــوابِ  إلَىاهلَــادي    وسنــةَ

165 ـامهأو ـمهقُلُوب لَكَـتم ـ قَـد  
 يــسلإب  مفَالْقَـو  ــامإم   ـملَه  

166 ـهانيخ هِـميعمي جف ـ كَفَـاك  
ــهانيــا  بِالدينالُــوا  الدتاخ  إن  

  وانتهكُـوا محارِم  الشرِيعـهـ  167
ــهيعاخلَد   ــكالسلَكُــوا  مسو  

  ـ من كَانَ في نيلِ الكَمالِ راجِياً 168
 ـنعو    ــةرِيعئيـاً شاـولِ  نسالر  
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  ـ فَإنـه   ملَبــس   مفْتـونُ 169
  مجنــونُ   وعقْلُــه   مختبــلٌ   

  ـ هذَا محـالٌ  الَ يصـح أبـدا 170
 ـابى  برالـو  ـديى   ألنَّ  ساهلُـد  

  
ـ يصـف الناظـم يف هـذه ) 170إىل  158مـن (

أيـن هـو : األبيـات أحـوال املخالفيـن املبتدعـة بقولـه
حـال مـن توفـرت فيهـم الشـروط السابقـة مـن املتصوفـة 

قيـاء؟ أيـن هـم أمـام حـال أدعيـاء اليـوم الذيـن األت
يدعـون ألنفسهـم مراتـب جليلـة؟ بينمـا نراهـم قـد 
جتنبـوا سبـل الشـرع مبخالفـة سنـة رسـول اللـه صـلى 

فهـؤالء ال ميكـن اعتبارهـم مـن أهـل . اللـه عليـه وسلـم
ذلـك ألـم لـم . التصـوف ألـم تنكـروا للحقيقـة

فخرجـوا بسبـب ذلـك عـن  rـدوا برسـول اللـه يقت
كمـا أـم لـم يدخلـوا يف نطـاق . الديـن اإلسـالمي

الشريعـة، وفضلـوا االنسيـاق خلـف البـدع واألعمـال 
ثـم أـم لـم يلتزمـوا مبـا ورد يف كتـاب اللـه، . الشنيعـة

وا لقـد أصيبـ. وال بسنـة نبيـه حممـد اهلـادي عليـه السـالم
بأوهـام متلكـت قلوـم؛ ألن إبليـس اللعيـن أصبـح هلـم 

ويكفيهـم عصيانـاً أـم سلكـوا طريـق . إمـام وقـدوة
اخليانـة؛ باختيارهـم للمغريـات الدنيويـة بـدالً مـن االلتـزام 

حيـث أـم انتهكـوا احملرمـات الـيت . بالديـن وحـدود اللـه
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. يف طريـق اخلـداع والرذيلـة قالـت ـا الشريعـة، وسـاروا
مـن كـان يرجـوا الوصـول : ثـم يقـرر بعـد ذلـك قائـالً

إىل درجـة الكمـال؛ بينمـا هـو بعيـد عـن شريعـة رسـول 
اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم؛ ال بـد أنـه مفتـون، وعقلـه 

هـذا األمـر : ثـم يصـرح بقولـه. غيـر سليـم وجمنـون
ن أن حيـدث؛ ألنـه ال يصـح، ولـن يتـم حمـال وال ميكـ

أبـداً؛ ألن الرسـول صـلى اللـه عليـه وسلـم هـو بـاب 
  .    اهلدايـة ومفتاحهـا

171 ـهيوفالص ةادالس ضعقَالَ بـ و  
ـــهيلج  قَـــةادقَالَـــةً  صم  

172 يـرطـالً  يجر ـتأيـ إذَا  ر  
  قفَـو ـاِءأوم   ِسيـري  ـرِ قَـدحالب  

  ـ ولَم يقف عند حدود  الشـرعِ 173
  فَإنــه    مستــدرِج    وبِــدعي

  ـ واعلَم بأنَّ اخلَـارِق الربـانِي 174
آنالقُـــرو  ـــةنالس ابِـــعلَت  

175   اإلفْك نيب قالفَرابِـ ووالصو  
  يعــرف بِالسنــة   والكتـــابِ

  ـ والشرع ميزانُ األمورِ كُلِّهـا 176
  وشاهــد   ألصلهــا   وفَرعهــا
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  ـ والشرع نور احلَق منه قَد بدا 177
 تـرفَجانو ى   منِْـهاهلُـد  ابِيــعني  

  
ـ يشيـر الناظـم إىل قـول بعـض ) 177ىل إ 171مـن (

ال تصـدق : السـادة مـن املتصوفـة الصادقيـن؛ جـاء فيـه
أهـل البـدع الذيـن ال يلتزمـون حبـدود الشـرع؛ مهمـا 
حاولـوا خداعـك باستدراجاـم وأالعيبهـم؛ حـىت وإن 
رأيـت أحدهـم يطيـر يف السمـاء أو يسيـر فـوق مـوج 

. صدقـه؛ ألنـه يف احلقيقـة مشعـوذ دجـالالبحـر؛ فـال ت
ذلـك ألن اخلـوارق الربانيـة ال تتعـارض مـع سنـة رسـول 
اللـه وتعاليـم القـرآن الكريـم؛ بـل هي تابعـة هلمـا 

لـذا فالكـذب والصـواب يتقـرران . وصـادرة عنهمـا
فالشـرع هـو ميـزان األمـور . مبقيـاس السنـة والقـرآن

والشـرع . تبـر شاهـداً عـلى أصوهلـا وفروعهـاكافـة؛ إذ يع
أيضـاً يتجـلى منـه نـور احلـق، وتنفجـر مـن خاللـه 

  .  ينابيـع اهلدايـة والتـقى
178  ـاِء اللَّـهيلأو  ضعقَـالَ بـ و  

 يـــنكالالس  اللَّــه   اطــربِص  
  ـ منِ ادعى  مراتـب اجلَمـالِ 179

  اجلَــالَلِ ولَـم  يقُــم  بــأدبِ 
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  ـ فَارفُضه  إنما الفَـتى دجـالُ 180
 يــققحالت لَـه ــسالَيــالُ       ولكَم  

  ـ ومن تحلَّى بِحـلَى املَعـالي  181
  وبِحــدود اللَّــه لَـم   يبـــالِ

182   ـهنم ـرطَـانُـ فَفيش  ـهإن  
  مخـــادع  ملَبــس  خـــوانُ 

  ـ يا صـاحِ الَ تعبـا  بِهـؤالَِء 183
  واِء ـذَوِي  اخلَـنى   والـزورِ  واألهـ

  ـ باُءوا بسخط  وضالَلٍ وقَـلَى 184
  د  إلَىـلَـم  يبلُغـوا مراتـب  املَجـ

  رِ البهموت بِالْعرشِ ينـاطْـ إنْ تنظُ 185
  اخليـاطْ    في سـم  أو يلـج  الَْجمـلُ

  
ـ يشيـر الناظـم إىل قـول بعـض ) 185إىل  178مـن (

ال بـد : األوليـاء الصاحليـن القائميـن حبـدود اللـه فيقـول
ملـن يـدعي مجـال اخللـق أن يلتـزم باآلداب اجلليلـة املقـررة 

لـذا فالواجـب هـو أن ترفـض مـن أخـل . يف شـرع اللـه
ـه القـدرة ـذا الشـرط؛ ألنـه كـاذب دجـال؛ ليـس ل

كمـا أن الـذي حـلَّى . عـلى االرتقـاء إىل مراتـب الكمـال
نفسـه بأوصـاف الـرقي والسمـو؛ ولـم يعـطي بـاالً 
حلـدود اللـه؛ ال يستحـق املخالطـة وال املصاحبـة؛ ألنـه 
يتحـلى بأوصـاف الشيطـان املخـادع اخلـوان؛ لـذا 
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اظـم مـن القـارئ ثـم يطلـب الن. فاملطلـوب االبتعـاد عنـه
أن يهمـل أمثـال هـؤالء؛ أصحـاب الفواحـش والكـذب 

ألـم ضلـوا ونالـوا سخـط اللـه . واألهـواء الساقطـة
وغضبـه؛ فتعـذر عليهـم الوصـول إىل مراتـب اـد؛ ولـن 

ـّم اخليـاط   . حيـدث ذلـك حـىت يلـج اجلمـل يف س
  ـدعـ هذَا زمانٌ كَثُرت فيه  البِ 186

تبطَراضو   اجـوأم  ـهلَيع  عـداخل  
187 أفَلَتى  واهلُد سمش فَتسخـ و  

 غَـتزب ا قَـدم ـدعب نم لَـتكَمو  
188 ـهكَانأر تمدهت  قَد يـنالدـ و  

ـقطَب  ورالـزو  ــهانخى  دـوالْه  
189  اتظُلمـ وـانـتهالبورِ  والز  

طَــاناألو  لَــةمي جف فَـترخزت  
190 ـهمى إالَّ  اسدينِ الْهد نم قبي ـ لَم  

ـنالَ مو   آنالْقُــر  ــهمسإالَّ  ر  
  ـ هيهات قَد غَاضت ينابِيع  الْهـدى 191

  والزيـغُ  بـداوفَـاض بحر الْجهـلِ 
  ـ أين رعاةُ الدينِ أهـلُ الْعلْـمِ 192

  قَـد سلَفُـوا  واللَّـه قَبـلَ  الْيــومِ
193 اجِلَـهجفَـةُ الدالطَّائ تاجهـ و  

لَــهاطلطَّرِيــقِ  الْبكُــونَ لالالس  
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  الكَاذبهـ وكَثُرت أهلُ الدعاوى  194
  ه ـوصـارت  الْبِدعـةُ  فيهِـم  غَالبـ

195 اغَ  اللَّـهاغُـوا أزإذْ ز مـ القَو  
  قُلُوبهــم  فَانسلَخــوا   وتاهــوا

  ـ وجاَء في احلَديث عن خيرِ الْورى 196
  األكْبـرا  لَن يخـرج الدجـالُ أعـنِي

  حتى تقُـوم قَبلَـه  دجاجِلَـهـ  197
  بِطَرِيــقٍ  باطلَــه  كُـلٌّ  يلُــوذُ

  ـ من لَم  يلُذْ بِالْمنهجِ  الْمحمدي 198
 ـدطُـولَ  األم  اللَّـه ـطخسـاَء  بب  

  
ـ يصـف الناظـم الزمـان الـذي ) 198إىل  186مـن (

كثـرت : عـاش فيـه؛ وهـو القـرن العاشـر اهلجـري فيقـول
يف زمانـه أشكـال البـدع، واضطربـت أيامـه باألهـوال 

كمـا أفلـت فيـه مشـس اهلـدى . املنطويـة عـلى اخلـدع
ة بأنوارهـا الساطعـة؛ بعـد أن كانـت يف زمـان سابـق كاملـ

كمـا أن الديـن الصحيـح يف هـذا الزمـن عـرف . النـور
تزعزعـاً يف أركانـه؛ بسبـب مـا انتشـر مـن زور وتـان يف 
كامـل األوطـان؛ حبيـث لـم يتبـق مـن الديـن اإلسـالمي 

فبعـداً هلـم . احلنيـف إال امسـه ومـن كتـاب اللـه إال رمسـه
اجلهـل واالحنـراف  إذ نضـب معيـن اهلدايـة أمـام حبـار

أيـن هـم رعـاة : ثـم يتسـاءل. الـيت فاضـت وعمـت
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الديـن واحملافظـون عليـه مـن أهـل العلـم الصحيـح؟ ثـم 
لقـد مضـوا قبـل هـذا الزمـن؛ : جييـب نفسـه فيقـول

األمـر الـذي مسـح لطائفـة مـن الدجاليـن املنحرفيـن 
زاعـم الكاذبـة، بالنمـو والظهـور؛ فتعـددت بينهـم امل

وانتشـرت فيهـم البـدع املتنوعـة؛ فزاغـت قلوـم 
ثـم يقـول أن الرسـول . وانسلخـوا عـن دينهـم وتاهـوا

أن الدجـال : صـلى اللـه عليـه وسلـم قـال يف حديـث
األكبـر لـن يظهـر حـىت يسبقـه دجاجلـة آخـرون أتفـه 

مـن لـم يتبـع : ثـم يقـول. منـه؛ يسلكـون طريقـاً باطلـة
منهـج حممـد عليـه السـالم نـال غضـب اللـه وسخطـه 

  .       طـول األمـد
  ـ هيهات أنْ يطْمع في نيـلِ الوفَـا 199

  فىـمن حـاد عن شـرعِ النبِي املُصطَ
200 رـواألن اجـرالس وه  ـهـ فَإن  

 ـرةضح   ـاببو  اإللَـه   ـراألكْب  
201 ـهتنس نع غَبري نـ فَكُـلُّ م  

ــهتأم  ـنم اللَّـه ـدنع ــسفَلَي  
  ـ من حاد عن سنته فَقَد غَـوى  202

  وفي  غَيابـات الضـالَلِ قَـد هـوى
  ـ املُصطَفَى خير وسيلَـة  إلَى 203

  بـا  رــالَإلَهِنالْع  اتــاومالس  
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  ـ صلَّى علَيه اللَّه ما هبت صبا 204
  ومـا  إلَيـه  قَلْـب  عاشـقٍ  صبـا 

  
ـ يستبعـد أن حيـظى مـن حـاد ) 204إىل  199مـن (

. عـن شـرع النـيب املصطـفى وسنتـه بنيـل رضـاه
فاملصطـفى هـو السـراج املنيـر وبـاب احلضـرة اإلهليـة؛ 
فمـن أعـرض عـن سنتـه فلـن يغـدو عنـد اللـه مـن 
أمتـه صـلى اللـه عليـه وسلـم ؛ ألن مـن احنـرف عـن 

يكـون قـد ضـل وغـوى ويف مهـاوي  سنتـه وجتنبهـا
إن أفضـل وسيلـة : ثـم يضيـف قائـالً. املهالـك قـد هـوى

للتقـرب مـن اللـه سبحانـه وتعـاىل هـو املصطـفى؛ صـلى 
عليـه اللـه بقـدر مـا هبـت ريـح الصبـا، وبعـدد مـا 

  .    خفـق إليـه قلـب عاشـق صـب
  ـ يا أيها املَغلُولُ في سجنِ اهلَـوى  205

  أقْبِـلْ لمـا عليـه  قَلْبـك  انطَـوى
206 ئـهفَاطي اصف  كُلَّ اجلَد جِدـ و  

ـهائجأر  ـنم  ـوزـرِجِ  الكُنختست  
207 ـهاباإلنو  فْوِيضـزِمِ التالْتـ و  

  يقَــةُ   الصحابــهفَهــذه    طَرِ
208 بِاللَّـه    ـمهقُلُوب   ـتسأنـ ت  

لَّــهل    ــمهقَاتــوا    أولَصفَأخ  
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


188 
 

209 ـهبِالطَّاع  مهقَاتقُوا أورغتاسـ و  
ـهاحرالصقِ  وـدالص ـاطـلَى بِسع  

  هجعـ الناس في جوف الظَّالَمِ   210
كَّــعرو  ــدجس يـهف  مالقَـوو  

  ـ حثُّوا مطَايا احلَزمِ في جوف الدجا 211
  تطْلَـع  شمسهـم إذَا اللَّيـلُ  سجـا

212  كُئُـوس ـملَه ـاةاجي املُنـ فَف  
  وسـتحـىي  بِهـا  األرواح   والنفُـ

  داةُ بِهداهـم  اقْتـدـ هـم اهلُـ 213
  ديـإلَى  مراتـبِ  الوصـولِ   تهتـ

214 فْرِيدبِالت  رالس ابجح فاكْشـ و  
رِيـدجالت   ـعى   مـنبِالْعالَـمِ  األس  

215 ـهيلـا جكُلَّه ـوبيى الغرـ ت  
 ةــرضلْحي  لــقترتو   ــهيلالع  

  ـ وزالَ عن مرآته كَشف الغطَا 216
  مـن  لَـم  يـزلْ في حسـه مثَبطَـا

  
ـ ينـادي الناظـم ذلـك السجيـن ) 216إىل  205مـن (

يف سجـن املـالذ واملقيـد بأغـالل األهـواء والضـالل؛ 
عـد إىل ماميليـه عليـك ضميـرك إذا صحـا؛ : فيقـول لـه

واجتهـد جبـد وإخـالص يف اصطفـاء قلبـك لـكي تستخـرج 
مـا ينـطوي عليـه مـن كنـوز؛ ثـم التـزم الطاعـة 
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يـض أمـرك إىل خالقـك؛ ألن هـذه هي سنـة الصحابـة وتفو
وطريقتهـم يف احليـاة؛ حيـث استأنسـت قلوـم بذكـر 
اللـه؛ فأضحـت أوقاـم خمصصـة لـه سبحانـه وتعـاىل 

. فأخلصـوا إليـه وأطاعـوه والتزمـوا يف عبادتـه الصـدق التـام
ليـل بينمـا النـاس يف وسـط ال: ثـم يصـف حاهلـم فيقـول

املظلـم نيـام؛ يظـل ـ باملقابـل ـ أولئـك القـوم املؤمنـون 
فهـم حازمـون يف . يف ركـوع وسجـود للـه عـز وجـل

أعماهلـم طـوال الليـل املظلـم؛ الـذي تضيئـه مشسهـم 
فمناجاـم سـراً نفحـات حتيـي األرواح والنفـوس؛ . املنيـرة

ويـم؛ فالواجـب فهـم الذيـن يهـدون الضـال للسبيـل الق
هنـا يقتـضي أن تتقيـد ـم لـكي تصـل إىل املراتـب 

ثـم ينصـح السالـك يف طريـق االجتهـاد طالبـاً منـه . العليـا
السـعي لكشـف حجـاب السـر بالعزلـة واالنفـراد 
والتجريـد؛ وبذلـك ميكـن أن تنجـلي الغيـوب؛ وحتـظى 

الـذي تبـقى يف حسـه أمـا . باالرتقـاء إىل احلضـرة العليـا
موبقـات مـا فـال تنجـلي مرآتـه وال ينكشـف الغطـاء 

  .   عنهـا
  ـ فَـأي من أدمن قَـرع البـاب217ِ

  منقَطعـاً  عـن جملَـة  األسبــابِ
  ـ فَإنـه   يرتقـب    الفُتوحـا  218

 هرـديـر  صصى  يـتـا  حوحرشم  
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219 ـهفِْسيالن  ـقالَئالع قَطَع نـ م  
ـهيسالقُد   ةـراحلَض  ـابب   لَـجو  

220 هداهاملُجمِ  واحلَز ارإز ددـ فَاش  
  رق  منبـر  املُشاهـدهـعسـاك  تـ

  ـ وقف علَى بابِ الكَرِميِ باكيـاً 221
  وكُـن   هنـاك   خائفـاً   وراجِيـاً 

222 ـهايناجلـبِ ورِفـاً بِالذَّنتعـ م  
ــهايبِالْهِد  ــنمأنْ   ي  ــاهسع  

  ـ فَلَيس للْبابِ الكَرِيـمِ  غَالقـاً 223
 ــهجوقــاً إذَا   تادص   املُرِيــد  

  ص في األمـورِـ والصدق واإلخالَ 224
  شـرطٌ  بِـه  يكُـونُ قَـدح  النـورِ 

  
ـ يكمـل الناظـم نصحـه ) 224إىل  217مـن (

إن الـذي يواصـل طَـرق بـاب الكشـف : للسالـك فيقـول
دون توقـف؛ وداوم عـلى ذلـك؛ منقطعـاً عـن االهتمـام 

راضيـاً، بأسبـاب أخـرى؛ فإنـه يبـقى مرتقبـاً فتـح البـاب؛ 
فكـل . مطمئـن القلـب واخلاطـر، منشـرح الصـدر، مبتهجـاً

مـن انقطـع عـن احلركـات النفسيـة وعالئقهـا املغريـة 
ولـكي . ميكـن لـه الدخـول مـن بـاب احلضـرة القدسيـة

تتمكـن مـن ذلـك عليـك بشـد إزار احلـزم وضبـط حـزام 
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واالستقامـة،  التقـوى،: ااهـدة يف مراتبهـا الثـالث
فبواسطـة ذلـك كلـه ميكـن أن حتـظى . والكشـف

عندئـذ قـف عـلى . باملشاهـدة والتمتـع باألنـوار القدسيـة
بـاب اللـه سبحانـه وتعـاىل خائفـاً، باكيـاً، معترفـاً 

ألن بابـه سبحانـه . بذنوبـك؛ فقـد ميـن عليـك باهلدايـة
ريـد إليـه بصـدق وتعـاىل ال يغلـق؛ عندمـا يتوجـه امل

فالصـدق واإلخـالص شرطـان . وتقـوى واستقامـة
  .           ضروريـان؛ إذ مـا يتحقـق قـدح الزنـاد إلشعـال النـور

225 هيالالع  اتجري الدقاً فاشا عـ ي  
ــهيغَال فَقَــاتبِـأنَّ الص  لَـماع  

  والتـوانِيـ ما نالَها ذُو الْعجزِ  226
  واإلذْعــان   إالَّ  بِكَــد  النفْـسِ

  ـ فَارحلْ إلَى املُهيمنِ القُـدوسِ 227
  وابـنِ عـلَى  تزكيــة  النفُــوسِ

  ـ أفْلَح  واللَّـه امـرؤ زكَّاهـا 228
  يومـاً كَما قَـد خـاب  من دساهـا

229  اخرِقارِـ واألطْو ةعبالس اقبط  
  لـكَي   تـرى   دقَائـق   األسـرارِ

  ـ ترى من السر املَصون عجبا 230
  رتبــا   في الدرجـات  وترتــقي
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231 هنِيـرتسم  وسمالش  رصبتـ و  
 هيــرصالب  ي  فَلَــكــةً  فارِيج  

  
: ـ يقـول الناظـم بصيغـة النـداء) 231إىل  225مـن (

يـا أيهـا العاشـق، احملـب، الراغـب يف الوصـول إىل 
الدرجـات العاليـة؛ اعلـم بـأن الوصـول إليهـا يتطلـب 

فتلـك الدرجـات املرغـوب . منـك أن تقـدم مثنـاً غاليـاً
ـب كـداً فيهـا لـن يناهلـا املتهاونـون والعاجـزون؛ بـل تتطل

متواصـالً وجهـداً نفسيـاً دائمـاً، وإذعانـاً مطلقـاً لشـروط 
فاجتـه خبضوعـك حنـو املهيمـن القـدوس؛ وذلـك . ااهـدة

بترويـض النفـس وتنميتهـا وتطهريهـا؛ ألن مـن روضهـا 
: ثـم يضيـف. أفلـح مـن دساهـا ومـن أنقصهـا خـاب

مـن اجتيـاز طباقـات  ولـكي تـرى دقائـق األسـرار ال بـد
السبعـة أطـوار؛ حيـث تـرى العجـب العجـاب مـن السـر 

. املصـون، وتسمـوا يف املرتبـة بارتقائـك الدرجـات العاليـة
  .   وهنـاك تـرى ببصريتـك الشمـوس املضيئـة يف فلكهـا

  ـ القَلْـب  كَالْمـرآة  للتجِـلِّي 232
  ـه  التحـلِّييصفُـوا بِمـا  صفَـا  لَ

  ـ القَلْـب عرش سره الربـانِي 233
  وحضــرةٌ  للْقُــربِ  والتــداين
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  ـ القَلْـب هو لَوحك املَحفَـوظْ 234
 بـا  املُقَـرهـا   أيــوظْ   ياملَلْح  

  ـ فَاقْرأْ سطُور لَوحك املَكْنـونْ 235
 ـرس  رِيـكي ــرِهــونْ    أماملَص  

  1ـ القَلْب سـر اللَّه في اإلنسـانْ 236
ــهشرعانْ  ويــطُ  بِاألكْــواملُح  

237 راِء  أكْبمشِ السرع نم وهـ و  
  في  احلَديـث  يذْكَـر  وذَاك  معـنى

238 عِ لسيثَ  الْودنِي حـلِّيـ أعجلت  
 قَلْبِـك ــاممذ ــرِفـلِّياألفَاعج  

239 ـاتلِّيجكَـاةُ  التشم  ـ القَلْـب  
اآلفَـات لَـةمج ـنـالَ مـا  خمه2م  

240 ـوزِ  اللَّـهكُن نم زكَن ـ القَلْب  
اللَّــه  لَكُــوتم ــابب يـهفو  

241  نم ـنِـ القَلْبمحبِ  الرائج3ع  
انــدالَــمِ   األبي  عف ــهعدأو  

   

                                                
إن في الجسـد بضعـة إذا : ((يقـول فيـه رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم  1

  )). صلحـت صلـح الجسـد وإذا فسـدت فسـد الجسـد أال وهي القلـب
إن اللـه ال ينظـر إلى صوركـم ((عليـه وسلـم  يقـول رسـول اللـه صـلى اللـه 2

  )).وأعمالكـم ولكـن ينظـر إلى قلوبكـم
قلـب المؤمـن بيـن أصبعيـن مـن ((قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم  3

  )).أصابـع الرحمـن
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242 وح1ـ فَالر ـهيسالقُد  ةراحلَض ابب  
ــهفِْسيالن   ــقالَئالع  ــهبجحت  

  ـ وإنمـا  يفْتــح  بِاألذْكَـارِ 243
  والنهــارِلحــازِمٍ     بِاللَّيــلِ   

  ـ إذَا اعتراك سقَـم في القَلْـبِ 244
  فَافْـزع إلَى  الذِّكْـرِ  ولُـذْ  بِالـربِ

  ـ وإنْ تكُن لَم تنتفـع  بِالذِّكْـرِ 245
 فِْسكلَى نع ـدبـرِ فَانهطُـولَ  الد  

  وجيـ فَاخلع نِعالَ الكَون جملَةَ  246
  لِ املُناجـاة نـجيطُـوتكُـن عـلَى 

  ـ كَيف تناد للتنـاجِ في طـوى 247
  والقَلْـب تحت قَهـرِ سلْطَان اهلَـوى

248 هارا أكْـدجلَى احلع تبذَه ـ لَو  
 ــهللَي  ـدعــاَء  بلَج  هــارهن  

249  ـناطوأى بر  ـنانِيـ فَماألو  
ارــراألس  فَهِــمــانِي    واملَعو  

  ـ من غَير ما كَسب لَه يعـانِي 250
  فَذَلـك  املَخصــوص  بِالتــدانِي 

   

                                                
روح وقلـب وعقـل ونفـس؛ : يتداخـل المعـنى في الشـرع حينمـا تستعمـل كلمـات 1

  .  80: أنظـر شفـاء السائـل، ص. بـط بمدلـول واحـد أحيانـاًبحيـث ترت
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ـ يعالـج الناظـم يف هـذه ) 250إىل  232مـن (
األبيـات موضـوع القلـب والـروح ومكانتهمـا لـدى 

فـفي البيـت األول يشبـه القلـب باملـرآة . اإلنسـان وربـه
مـن حيـث الوضـوح والصفـاء؛ كمـا يـرى أن القلـب 
مبثابـة العـرش يف اجلسـم اإلنسـاين ملـا فيـه مـن أسـرار 

، ومـا لـه مـن قـدرة ميكنهـا تقريبـك مـن ربانيـة
كمـا يعـد القلـب مبثابـة اللـوح . احلضـرة املقدسـة

احملفـوظ؛ مبـا حيتويـه مـن معرفـة وبصيـرة وقـدرة عـلى 
والقلـب هـو سـر اللـه يف اإلنسـان ملـا . فـك األسـرار

وقـد وردت . فيـه مـن قـدرات تستوعـب أسـرار الوجـود
عديـدة عـن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه أحاديـث 

القلـب كنـز مـن : ثـم يقـول. وسلـم تنـوه بالقلـب
كمـا تعتبـر الـروح مبثابـة البـاب للحضـرة . كنـوز اللـه

القدسيـة؛ ولكـن العالئـق النفسيـة حتجـب ذلـك البـاب؛ 
. ولـكي يفتـح؛ ال بـد مـن إكثـار األذكـار بالليـل والنهـار

إذا أحسسـت مبـرض يف القلـب؛ فمـا عليـك إال بالذكـر فـ
وإذا لـم تستفـد . وااللتجـاء للـرب سبحانـه وتعـاىل

بالذكـر؛ فليـس لـك حـظ يف رحـاب اللـه؛ فمـا عليـك 
ومبـا أن القلـب . إالّ نـدب حظـك السـيئ طـول حياتـك

موضـوع حتـت سلطـان اهلـوى؛ فـال طمـع يف مناجـاة أو 
ألن العقـل مقيـد مبـا يعلـوه مـن كـدر؛ فلـو . اءنـد
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ختلـص منـه لوضحـت الرؤيـة ونشـط العقـل بطلـوع 
  .    النهـار وانقشـاع الليـل

  ـ والغيب محجوب عنِ النفُوسِ 251
  يــان  العالَــمِ   املَحســوسِبِهذَ

  ـهـ لَن يستفيد املَرُء علْماً بِاإللَ 252
  لَمحـةٌ ممـن سـواْه 1ىاحلـجوفي  

253 برِفَـةً بِالـرعم  ـرِدـ وإنْ ت  
  فَارغَـب  إليـه   صادقـاً   بِالْقَلْـبِ

  ـ والَ  تعـد غَيـره  موجـودا 254
  فَتغتـدي عـن  بابِــه  مطْــرودا

  بصرية  في الديـنِـ وكُن علَى  255
  بِالعلْــمِ والتحقيــقِ   واليقيــنِ

  ـ وكُن  علَى حـدوده محافظـاً 256
  وكُـن   لهـذَا   اهلَذَيـان   رافضـاً

  ـ إذْ  ذَاك فَالْتفْزع إلَى التخـلِّي 257
  وبعــده  فَافْــزع إلَى  التحــلِّي

  ـ والَزِمِ  الذِّكْـر  بِكُـلِّ حـالِ 258
  وفــر مـن  طَــوارِقِ اخلَيــالِ

   

                                                
  .العقـل والفطنـة: الحـجى 1
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  ـ فَإنْ يفُت  شيٌء من األنفَـاسِ 259
  فَـذَاك   مـن  عالَمـات  اإلفْـالَسِ

  ـ والَ تـزالُ  واقفـاً  بِالبـابِ 260
  وذَاكــراً  للْملــك   الوهــابِ

261 ـتعمجت ةَ قَدمى اهلرى تتـ ح  
ـانةَ اجلَنكْـرف1و  ــتعسوت  قَـد  

  ـ وكُلُّ ما يغشاك  في السبِيـلِ 262
  مـن   وارِد    فَانقَلْــه   للدليــلِ

  
ـ يبـدأ الناظـم هـذا املقطـع ) 262إىل  251مـن (

أن أمـور الغيـب ستبـقى حمجوبـة عـن النفـوس؛ : بتقريـر
لـذا فلـن . مـا دامـت منشغلـة ذيـان العالـم احملسـوس

يستفيـد اإلنسـان بالعلـم الـذي يعرفُـه باإللـه ويقربـه منـه؛ 
رفـة اللـه تتطلـب مـن ألن مع. مـا دام قلبـه منشغـالً بغيـره

فـإذا أشركـت بـه . اإلنسـان التقـرب إليـه بقلـب صـادق
ثـم . وآمنـت بوجـود غيـره؛ طـردت عـن أبـواب رمحتـه

عليـك بالتبصـر يف : يوجـه الناظـم نصحـه للقـارئ بقولـه
شئـون الديـن؛ بواسطـة العلـم الصحيـح، والتحقيـق اجليـد 

وعليـك أن حتافـظ عـلى . ـهوالتيقـن ممـا حققـت في
حـدود اللـه، وأن ترفـض كـل مـا يستـدعي اهلذيـان أو 

                                                
 .جوفـه: والجنـان مـن كـل شـيء. القلـب الستتـاره في الصـدر: الجنـان 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


198 
 

وعليـك . السفسطـة، وتبتعـد عـن تداعيـات اخليـال الزائفـة
وال تسمـح . أيضـاً أن تلتـزم بذكـر اللـه يف األحـوال كلهـا

لنفسـك بالتـراخي؛ حـىت ال تصـل ـا إىل حـدود 
ى الذكـر، والوقـوف عـلى العتبـات وداوم عـل. اإلفـالس

  .     املقدسـة؛ حـىت تلتئـم مهتـك وتتوسـع آفـاق قلبـك
263 رائصالبلِ  ولُ الفَضأه كْرذـ و  

ــرائوازِنُ  الثَّـالَثَــةُ   الدــوي  
264 ـاناإلميـالَمِ  وةُ اإلسـرائـ د  

ةُ    اإلحــرائــا  دمقَهفَوــانس  
265 ـاننالْجو   ـانبِاللِّس   ذَاكـ و  

ـانساإلح ـبصنم ـوهوحِ والـرو  
  ـ فَالْقَلْـب  ترجمانـه اللِّسـانُ 266

 ــهانمجرت  وحالــرــانُ  واجلَن  
267 ذْكَـري  ـانالُ بِاللِّسـزـ فَالَ ي  

 يــرصى يـتحــرفْتــداً  الَ يأب  
  ـ حـتى إذَا ما استغرق اللِّسانُ 268

  فيـه  إلَيــه  التفَــت  اجلَنــانُ
269 رفْتي  سلَي القَلْب ريصى يتـ ح  

 ذْكُـري  ـوهــانُ واللِّس ـتمصفَي  
270 الذِّكْر هلَيلَى عوتى إذَا اسـتـ ح  

 لَـه  كُـني   لَـمو  ـربص   ـهلَيع  
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  ـ واتسعـت دائـرةُ  األفْكَـارِ 271
  وأومضــت  سواطــع   األنـوارِ

272 الَهـوإلَى م  القَلْـب ـهجوـ ت  
اهــوس   ــدأحلُــذْ  بي  لَـمو  

  بِقَلْبِـهـ والَ يـزالُ   ذَاكـراً   273
ــهببِر      ــهتمعــاً    هامجو  

  ـ حـتى  يصري لَفْظُه مستنسخاً 274
  مرتِسخـاً    بـه   ويرجِـع  املَعـنى

  ـ وصـار كَالغـذَاِء  للْقُلُـوبِ 275
  كَالْجِسـمِ  بِالطُّعـومِ   والْمشـروبِ

  فَتستفيق الروح من إغْمائهـاـ  276
  وانبـثَّ  نـور الذِّكْـرِ في أرجائهـا

277 ـهفِْسيقَـةُ  النياحلَق  آلَـتـ و  
ــهيسالقُد   ةــرضلْحـا لهوعجر  

278 ـاتبياملُغ ارـوأن ـتالَحـ و  
 ذَاكو  أ   املُكَاشـــدبمفَـــات  

279 ارـواألن  حقَـدنت    ـذئينـ ح  
  ارــراألسو  ــوبيالغ ــرظْهتو  

  
ـ ويف هـذه األبيـات يعـرف ) 279إىل  263مـن (

الناظـم القـراء بالدرجـات الـيت يتبعهـا السالـك يف طريـق 
إن الذكـر املتبـع مـن قبـل أهـل الفضـل : الذكـر؛ فيقـول
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: وأهـل البصيـرة يتـوازن ويتوافـق مـع دوائـر ثـالث
الدائـرة األوىل هي دائـرة اإلسـالم، والدائـرة الثانيـة هي 

ويتـم . دائـرة اإلميـان، والدائـرة الثالثـة هي دائـرة اإلحسـان
اللسـان، والقلـب، : الذكـر بواسطـة ثالثـة قـوى هي

ويتـم الذكـر  .والـروح الـيت ترتبـط مبنصـب اإلحسـان
بتـدرج؛ حيـث يشـرع اللسـان بالذكـر، ثـم القلـب، 
وأخيـراً الـروح؛ ألن ترمجـان القلـب هـو اللسـان، بينمـا 

وعليـه يبـدأ اللسـان . يكـون القلـب ترمجانـاً للـروح
بالذكـر حـىت يتعـود؛ وال يتوقـف إىل أن يرسـخ الذكـر يف 

ـه اندماجـاً مطلقـاً؛ القلـب، ويتعـود عليـه ويندمـج ب
عندهـا يتوقـف اللسـان عـن الذكـر؛ وينتقـل العمـل إىل 
القلـب الـذي يستـويل عليـه وتتسـع دائـرة األفكـار، 
وتسطـع األنـوار فيـه؛ فيلجـأ القلـب عندئـذ إىل مـواله 
بالذكـر حـىت تصيـر األلفـاظ مستنسخـة وراسخـة؛ فيغـدو 

ومثـل املآكـل املتنوعـة  الذكـر كالغـذاء للقلـب؛
. واملشروبـات املختلفـة للجسـم؛ ال ميكـن االستغنـاء عنـه

عندهـا تستفيـق الـروح مـن مخودهـا وإغمائهـا؛ وذلـك 
عندمـا تنبـث أنـوار الذكـر فيهـا؛ فيحصـل ـ عندئـذ ـ 
مـا يرجـوه السالـك عندمـا تعـود احلقيقـة النفسيـة إىل 

فتنجـلي أنـوار الغيـب؛ وهـذا هـو . احلضـرة القدسيـة
عندهـا تسطـع األنـوار وتظهـر األسـرار . منطلـق الكشـف

  . والغيـوب
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  ـ وهاهنـا مواقـف  عظيمـةٌ 280
  وفتــن  خطُوبهــا    جِسيمــةٌ

  األقْـدام 1ـ تـزِلُّ  في خلَلهـا 281
  ــالَماألح وكَـم  تضـلُّ عندهـا 

282 بلا  سبِه ؤرا امبِه فقـ فَإنْ ي  
قَـد اتجريـعِ الدمج نعو جِـبح  

  ـ وكَـم أخا جهلٍ بِذَاك طُـرِدا 283
  للْهـدى  واللَّـه يهـدي من يشـاُء 

284 ـهايـنِ البِدتبِف ـفقي ـنـ فَم  
جِـبح      ـنعرمـهايهـبِ   النات  

  ـ فَمن يكُن مقْصـوده  متحـدا 285
  ولَـم  يكُـن  ملْتفتــاً لمـا  بـدا

286 هـودقْصـغٌ  إلَى مالب ـ فَـذَاك  
يــدي ـنيب ــفاقوو  هـودبعم  

287 هتريصب نع ابجاحل فكْشـ فَي  
فقْـذيو  ارــواألن  ــهترِيري سف  

288 قَـاتلَـةَ األومالُ جـزالَ يـ و  
أطْــو   ــوبجي ار ــاتيلجالت  

   

                                                
  .منفـرج مـا بيـن كـل شيئيـن: الخلـل مفـرد خـالل 1
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  ـ حـتى  يحلَّ بِسنـامِ الطُّـورِ 289
  1ـورــه    يف    النـفينتـهي   حلظ

290 ـونالد  ةـرضحـهِي  لتنيـ و  
  حظِّــه  مـن  العلُــو  بِقَــدرِ 

291 ـهبـاجِي رني إذْ ذَاك ارـ فَص  
  العلُـومِ   قَلْبـه  فَـزج   في  بحـرِ 

292 ي قَلْبِـهف لَه  ـابالب ـحفَتـ و  
  ـارصوـهنم  ـنـذاً  عآخ   ـهبر  

  البِدايـهـ فَرد نحـو مركَـزِ   293
  درجــة  الوِالَيــه  فيإذْ  حـلَّ   

294 يقَـهلَى احلَقارِثـاً عو ارصـ و  
رمــداً وش     يقَــهــرِ   اخلَلائسل  

  
ـ يتكلـم الناظـم يف هـذه ) 294إىل  280مـن (

األبيـات عـن املرحلـة الـيت يصـل فيهـا السالـك إىل مرتبـة 
؛ حيـث يقـول بأـا مرحلـة خطيـرة وعظيمـة الكشـف

الشـأن؛ ففيهـا قـد تـزِلّ قـدم السالـك يف مهـاوي 
ألن هـذه املرحلـة ال يطيقهـا إال أهـل التـقى  2.املهالـك

                                                
أن الناسـخ نسـي كلمـة؛ هـذا البيـت عجـزه غيـر مـوزون وال مفهـوم؛ ويبـدو  1

  : يصبـح الشطـر هكـذا وبذلـك ؛"في" هي ملمـة وقـد تكـون
  فينتـهي في لحظـة في النـور

قـد يكـون صاحـب المشاهـدة : ((أشـار ابـن خلـدون إلى هـذا األمـر بقولـه 2
متجـاوزاً لمقامهـا، متمكنـاً فيـه؛ فيكـون أثبـت لهـذا التجـلي وأقـوى عـلى 
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فـإن تعثـر السالـك يف هـذا الطريـق . واالستقامـة الصادقـة
ألن مثـة كثيـر . ضـاع وضيـع أحالمـه يف كشـف احلجـاب

أمـا الـذي صـدق . مـن اجلهلـة خابـوا وطـردوا وحجبـوا
يف سعيـه ونبـذ األغـراض املشبوهـة وعمـل يف الذكـر 
وااهـدة بإخـالص؛ فإنـه واصـل إىل مقصـده، وحمقـق 

فيحـظى . هلدفـه يف الكشـف والوقـوف بيـن يـدي ربـه
بكشـف احلجـاب عـن بصريتـه، وببـث األنـوار يف 

وهكـذا يظـل طـوال أيامـه جيـوب أطـوار . سريرتـه
التجليـات، وينعـم بالقـرب والدنـو بقـدر حظـه مـن 

وبذلـك ينفتـح بـاب احلضـرة يف قلبـه؛ فيغـدوا . السمـو
آخـذاً عـن ربـه؛ فيمنـح درجـة الواليـة، ويصبـح مرشـداً 

  .   وعاملـاً باحلقيقـة
295 جطَرِيقَـةُ   الر   هـذـالِ ـ فَه  

  وآلَ    أمرهــا    إلَى   الــزوالِ
   

                                                                                                                        
ـه؛ فـإن المريـد إذا استـولى عـلى مقـام فهـو مـا دام يستـولي عليـه يتمكـن احتمال

البـوادة أو [في بـاب البـوادة ] القشيـري[قـال األستـاذ أبـو القاسـم . فيمـا قبلـه
ومنهـم مـن ] الهواجـم هي مـا يفاجـأ القلـب للوهلـة مـن الحـزن أو السـرور 

ولمـا رجـع مـن . وقـوة؛ أولئـك هـم سـادة الوقـت يكـون فـوق مـا يفجـأه حـاالً
رجـع منهـم مـن هـذا السفـر فائـزاً بالغنيمـة، حاصـالً عـلى الغايـة؛ حـذروا مـن 

أعاذنـا . غـرر هـا الطريـق وخطـره حـتى في نفـس المقصـد الـذي أقلـه النجـاة
: شفـاء السائـل، ص)). اللـه؛ فـإن سلـم مـن هـذا كلـه فقـد فـاز فـوزاً عظيمـاً

32  . 
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  ـ وكَثُـر   املُلَبسـونَ   فيهـا 296
  البِدعــة  يدعيهــا  وصـار  ذُو

297 ابِلَـهلَى الطَّرِيقِ السفَا  عأسـ و  
اجِلَــهجفَــةُ  الدـا الطَّائهدأفْس  

  طَرِيقَـةً بِدعيـهـ قَـد أحدثُوا  298
ــهيعرــوا طَرِيقَــةَ  الشفَضرو  

299 ـهرِيعـضِ الشافرباً لجا عـ ي  
ــهيعفــةً    رجري   دعــديو  

300 يقَـهاحلَق  لَّـمقَى سري فكَيـ و  
يقَــهاخلَل   ــديسل   ــفالخم  

  علَى الصراط املُستقيـم ـ واحسرةً 301
  أفَّـاك  أثيـم قَـد  ادعـاه  كُـلُّ 

  ـ قَد أشرفُوا علَى كُهوف  الكُفْرِ 302
  وستــروا بِدعتهــم بِالفَقْـــرِ

  ـ واتخـذُوا مشائخـاً  جهـاالَ 303
  لَـم  يعرِفُـوا احلَـرام  واحلَــالَالَ

304 اللَّـه  ودـدح دنفُـوا عقي ـ لَم  
  رسـولِ  اللَّــه  وسنـة  اهلَـادي

  ـ فَنفَّروهـم من رعـاة الديـنِ  305
  أولي التــقَى والعلْـمِ  واليقيــنِ
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  ـ فَأعرضوا عن سبلِ الرحمـنِ 306
 ــكالســوا معباتوطَــانيالش  

  ـ وهدمـوا قَواعـد  اإلسـالَمِ 307
  خرائـف  األوهــامِ  واعتبــروا

  ـ وعكَسـوا  حقَائـق األمـورِ 308
  ئــلَ الفُجـــورِحباونصبــوا 

  ـ وأولعـوا بِشهـوات النفْـسِ 309
  ـملَه  يعكُـلِّ  بِــدــأسِ لت  

310 ملهأص  طُونلَْء البلُوا معجـ و  
  وسبلهـمعلَيـه  أمرهــم   بنـوا 

  ـ بعـداً لقَومٍ ألْحدوا في الديـنِ 311
  اللَّعيـــنِ  عــة بِطَا واشتغلُـوا 

312 لْبِيـسالتو  ـوا بِاإلفْكعأولـ و  
  هِــمخييــاً  بِشأست  يــسلإب  

313 يـنالد  ـاةملَى حفَـا عأسـ و  
  والتمكيــن أولي الذَّكَـا والعلْـمِ 

314 ـتبذَه  قَد لَى طَرِيقَـةع ـ آه  
ودـاهولُهأص ــتم  ـــتبقُلو  

  ـ وهاج إفْـك املُدعيـن فيهـا 315
  سفيهــا  وصـار مـن يطْلُـبهـا
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  ـ آه عـلَى  طَرِيقَـة  الكَمـالْ 316
  أفْسدهــا طَائفَــةُ   الضــالَلْ

317 ـلِ الَّـهلَى طَرِيـقِ  أهع ـ آه  
بِ اللَّـهــزـلَى طَرِيــقِ حع آه  

318 علُ البِـدا أههدـ طَرِيقَـةٌ  أفْس  
رِكَـتفَت  ــعبتةً  الَ  تــورجهم  

319 ـارـا  الفُجهدـ طَرِيقَـةٌ  أفْس  
  فَكَثُــروا وانتشــروا  وثَــاروا

320 البِـالَد لَةمي جف  تـرظَهـ و  
ادرداالزلْــــعِ  وفَـــةُ البطَائ  

  العبـارهـ قَد أحسن الوالد في   321
  لَ قَـوالً  صـادق  اإلشـارهقَـاإذْ  

322 اجِلَـهجالد ـكي أولَئـ فَقَـالَ ف  
قَــةً وادقَالَـــةً صامع  لَـــهد  

  ـ وزنتهم بِالشرعِ فَهـو نـائي 323
  والسمــاِء  منهـم كَمثْـلِ األرضِ

  منهـاجِ احلَقيقَـهـ وزنتهـم بِ 324
  لَهـم منهـا  دقيقَــه جِـدفَلَـم أ

325 عِ  القَوِيـمرالش ارِمحكُوا متلْ هـ ب  
  املُستقيـم  الصـراط  فَنكِّبـوا عـنِ
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  إلَى الدجـان  ينمهـمـ فَكَـانَ  326
  واإلحسـانفَارحمـه يا ذَا الفَضـلِ 

  ـ يا ويلَتي هذَا زمـانُ  البِـدعِ 327
بِه  ـاتعِ  مرالْـوـقَى  وـلُ التأه  

328 هررامِ البرلَى الْكي عترساحـ و  
قَـد   هـريـن  الفَجعدفُـوا بِالْملأُخ  

  
ـ يعالـج الناظـم يف هـذه القطعـة ) 328إىل  295مـن (

فيستهـل القـول . موضـوع الدجاليـن املدعيـن زوراً للتصـوف
بالتنويـه بالطريقـة الصحيحـة الـيت قـال فيهـا أـا طريقـة 
الرجـال الصاحليـن؛ ولكنهـا زيفـت وحرفـت؛ فـآل أمرهـا 

عـلى أيـدي املدعيـن إىل الـزوال؛ بسبـب اخللـط واملشاـة 
ثـم يتأسـف عـلى الطريقـة الصحيحـة . مـن أهـل البـدع

الـيت أفسدهـا الدجاجلـة؛ الذيـن أحدثـوا طريقـة مبتدعـة، 
وبعدهـا يتعجـب مـن الـذي . ورفضـوا الطريقـة الشرعيـة

يـدعي املرتبـة الرفيعـة يف الديـن؛ بينمـا هـو متنكـر 
كيـف يطمـع املخالـف : ـاءلثـم يتس. ورافـض للشريعـة

لسيـد اخلليقـة يف الـرقي وتسلـق سلـم احلقيقـة؟ وبعدئـذ 
يتحسـر عـلى الصـراط املستقيـم؛ الـذي يـدعي األفاكـون 
واآلمثـون باجتيـازه؛ أولئـك األفاكـون الذيـن ستـروا 
بدعتهـم بادعـاء الفقـر والزهـد؛ وتـداروا وراء مشائـخ 

بيـن احلـالل واحلـرام، وال حيترمـون جهلـة ال يفرقـون 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


208 
 

. حـدود اللـه، وال سنـة رسولـه صـلى اللـه عليـه وسلـم 
وأمثـال هـؤالء اجلهلـة؛ تسببـوا يف نفـور النـاس مـن أهـل 

وبذلـك تراهـم . العلـم الصـادق، ورعـاة الديـن احلنيـف
 قـد ابتعـدوا عـن السبـل الواصلـة باللـه؛ يف الوقـت الـذي

فوصـل . تراهـم قـد سلكـوا الطـرق املؤديـة إىل الشيطـان
ـم احلـال إىل ديـم أركـان اإلسـالم؛ باعتقادهـم يف 

ثـم يقـول عنهـم أـم عكسـوا . اخلرافـات واألوهـام
كمـا . احلقائـق، ونصبـوا الفخـاخ واملغريـات لنشـر الفجـور

يـن، واشتغلـوا افتتنـوا بشهـوات النفـس، وأحلـدوا يف الد
ثـم يتأسـف عـلى غيـاب . بطاعـة الشيطـان اللعيـن

العلمـاء املتمكنيـن؛ مـن أهـل الذكـاء والعلـم؛ الذيـن 
ثـم يقـول . أوقفـوا أنفسهـم عـلى محايـة الديـن احلنيـف

آه عـلى طريقـة الصوفيـة املؤديـة للكمـال؛ تلـك : متأوهـاً
لضـالل والفجـور؛ فتعرضـت الطريقـة الـيت أفسدهـا أهـل ا

. أصوهلـا للتهديـم يـاج املدعيـن، الكاذبيـن، املزوريـن
وهكـذا ظهـرت يف أرجـاء البـالد طائفـة ال يهمهـا سـوى 

ثـم يشيـر إىل مـا قالـه والـده خبصوصهـم . البلـع واالزدراد
لقـد صـدق الوالـد يف وصـف أولئـك الدجاجلـة : فيقـول

نتهـم بالشـرع فوجـدت أـم بعيـدون عنـه وز: حيـن قـال
ووزنتهـم مبنهـاج احلقيقـة فلـم . كبعـد األرض عـن السمـاء

أجـد هلـم منهـا ذرة مـن احلقيقـة؛ ألـم هتكـوا حمـارم 
ثـم . الشـرع القويـم، وخرجـوا عـن الصـراط املستقيـم
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يـا ويلـيت هـذا زمـان البـدع؛ الـذي غـاب فيـه : يقـول
هـل التـقى والـورع؛ ثـم يتحسـر عـلى الكـرام البـررة أ

  . الذيـن استخلفـوا واستبدلـوا بالفجـرة واملدعيـن للعلـم
  ـ وجـدنِي العذُولُ يوماً باكيـا 329

  وبِحديــث   ســاديتِ    مناديــا
  ـ وا أسفَا بادوا فَمن  لي مرشدا 330

  جاهـالً بِأمـرِي  منشــدا فَقَــالَ
  ـ يـا أيها  التائـه في البيـداِء 331

كَــاِءــمالب  ــمائد   اكي  أرا  ل  
  ـ أراك  نائحـاً عـلَى اآلثَـارِ 332

 سـومي   رـالالطَّلَـلِ   البارِ    والـد  
  مسكيـنـ مهالً علَى نفِْسك  يا  333

  يأتيــك   املَنــونُ  أخــاف  أنْ 
334 ـوحي أنـا أخي  يإن ـ فَقُلْـت  

اقِ   سـرـلَى   فـعيـحي   أصتـاد  
  ـ قَـد رحـلُوا قَاطبةً وذَهبـوا 335

  ـواـعلمـت أيـن  ذَهب طُـراً ومـا 
  مستمِسكَـاـ والَ أزالُ هكَـذَا   336

  عـسى دليـلُ القَـومِ  يسمـع البكَـا
337 ـماهوي هف وتأم  تإنْ أمـ و  

ـسإذْ لَي  ـماهوس  ةـادس  ـني  مل  
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338 يـنلالِ الكَامجلَى الرفَا عأسـ و  
ـوا قَـدبذَه  يـنلامخ  ـادبالْع  ـنيب  

  فَستـروا  بِظُلُمـات  الْبِـدعِـ  339
  مـن  مـدعِ   فَلَـم   يبِيـن  صـادق

  ـ وذَهبوا واللَّـه فيمـن ذَهبـا 340
  وسكَنــوا بِالْفَلَـــوات والــربى

  
ـ يقـول الناظـم يف هـذه ) 340إىل  329مـن (

ـد المـه عـلى أن أحدهـم ممـن جيهـل أمـره؛ ق: األبيـات
: بكائـه لغيـاب شيوخـه املوجهيـن املرشديـن؛ إذ قـال لـه

مـا يل أراك تائهـاً يف البيـداء، ودائـم البكـاء، تنـوح عـلى 
اآلثـار واألطـالل الباليـة؛ هـالَّ أشفقـت عـلى نفسـك ـ 

فأجابـه الناظـم . يـا مسكيـن ـ مـن األسقـام واملـوت
ـلى فـراق شيوخـه؛ الذيـن رحلـوا أنـه يبـكي ع: قائـالً

فـإذا : بكاملهـم دون أن يعلـم مكـان إقامتهـم؛ ثـم أضـاف
ثـم يتأسـف عـلى الرجـال . مـت فسأمـوت حبـاً فيهـم

الكامليـن؛ الذيـن اختـاروا سبيـل اخلمـول؛ ولكـن 
حجبتهـم ظلمـات البـدع، وهكـذا؛ اختلـط األمـر؛ فلـم 

ق واملـدع؛ وعـلى هـذا فقـد يعـد فـرق بيـن الصـاد
  .   اختـار الشيـوخ الصادقـون الذهـاب إىل الفلـوات والـروايب
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  ـ ومن يـرِد معرِفَـةً  بِالبِـدعِ 341
  ومـا يبـنى عليـه أصـلُ املُـدعي

  ـ فَفي كتابِ شيخنـا الـزروقِ 342
  الرتــوقِعجائـب    فَائقَــةُ    

343 يـنكُلَّ ح ـالَةُ اللَّـهص ـ ثُـم  
يـنى  بِالدأت  ـنـلِّ  مـلَى   أجع  

345 ةرـلِ احلَضأه لْطَانس دمحـ م  
  زمــرة  وآلــه  أجـلِّ كُــلِّ

346 ـزجن قَـد نيعبأرعٍ وبي أرـ ف  
 ـزجذَا الرقُلْ ه ونـرِ القُـراشع نم  

  
ـ ويف اخلتـام ينصـح الناظـم ) 346إىل  341مـن (

كـل مـن يرغـب يف اإلطـالع، ومعرفـة أهـل البـدع 
؛ ألن بـه الـزروق الفـاسيوأعماهلـم؛ أن يقـرأ كتـاب 

  .عجائـب ذات منعـة وعـز كربيـن
*** 
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  :لى اهللا عليه وسلمص الرسولخامسـاً ـ الرائية يف مـدح 
  

فمنحـين نسخـة  حممـد يزيـد العلـويتفضـل األستـاذ 
؛ عبـد الرمحـن األخضـريمـن القصيـدة الرائيـة للعالمـة 

مأخـوذة مـن أحـد املخطوطـات؛ كـان قـد جلبهـا مـن 
وهي يف . سعـد السعـود خشـابزميلـه األستـاذ  غردايـة

. مـدح الرسـول صـلى اللـه عليـة وسلـم، ويف الوعـظ
ويبـدو أن . بيتـاً 163نظمهـا مـن البحـر البسيـط؛ وهي يف 

مستـوى النسـخ كـان ضعيفـاً للغايـة؛ ويتجـلى ذلـك مـن 
ومـع هـذا . خـالل األخطـاء اإلمالئيـة، واخلـط الـرديء
اـا؛ فأرجـو فقـد حاولـت حتقيقهـا وشـرح بعـض مفرد

مـن اللـه التوفيـق، وألتمـس مـن القـارئ العـذر إذا مـا 
  . خانـين احلـظ

وقبـل الشـروع يف قـراءة القصيـدة؛ أعـرف القـارئ 
الكريـم بـأن الناسـخ أخفـق يف نسخهـا بشكـل صحيـح؛ 
وعليـه فقـد اضطـررت إىل وضـع خـط حتـت الشطـر أو 

ـات غيـر مفهومـة أو خلـل البيـت املضطـرب؛ بفعـل كلم
. وقـد حاولـت إصـالح األخطـاء مبـا تيسـر. يف الـوزن

ونظـراً النعـدام نسخـة أخـرى ميكـن بواسطتهـا املقارنـة 
والتحقـق؛ فقـد اكتفيـت بوضـع تلـك اخلطـوط لـكي 
يتسـىن فيمـا بعـد التحقـق منهـا؛ إذا مـا توفـرت نسخـة 

  . أو أكثـر مـن القصيـدة
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  احلمـد اللـه طول الدهـر  والعمـر 
   1ار من مضـرِـمث الصـالة على املخت

  ما أسناك من قمـر   2يا ثاقـب النـور
  4على أرض ا وطـري 3هل اطلعـت

   فقلـت لـه ألفيت صب اهلـوى يوما
  5]هال صبوت؛ فما يف احلب  من ضرر[

  رف ساحبـة  ـما للطِّ الطَّرفيا سايـح 
    6تشكوا من الضجـر تغدوا البطاح وال

  7ن  قد فصلـتـقَـال الصبابة يل والعي
  أثـر منوما وجـدت هلـذا العيـن 

   

                                                
 .الئيـأ إمـو خطـ؛ وه))رـمظ: ((لـفي األص 1
  .أي يـا ذا النـور الثاقـب: يـا ثاقـب النـور 2
  .نـالحالتيتصح و)). تـالَّ طلعـه: ((اًـا أيضـلعله 3
  .؛ بـدون اليـاء؛ فصوبـت))وطـر: ((في األصـل 4
كمـا ورد أعـاله بيـن اه ـح؛ فوضعنـر واضـل غيـفي األص شطـرذا الـه 5

  .حاصرتيـن؛ للتسهيـل
 العيـن؛: الطَـرفُ. سـاح المـاء جـرى عـلى وجـه األرض؛ فهـو مـاء سائـح 6

الخيـل : الطِّـرف بكسـر الطـاء. أصابهـا بـشيء فدمعـت: وطـرف طرفـاً عينـه
أي : ذهـب غـدوة: غَـدا غُـدوا. أبعـد في السيـر: سبـح سبحـاً. الكريمـة العتيقـة

  . مسيـل واسـع برمـال وحـصى: البِطَـاح مفردهـا بطحـاء. انطلـق
ـ هنـا ) بكسـر العيـن(العيـن . الشـوق والحنيـن: والصبابـة. لوعـة وحرقـة: قَـال 7

 .خـرج منهـا: فصـل فـالن عـن البلـدة: نقـول: فصلـت. ـ هي بقـر الوحـش
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  د بلغـت        ـومن مفارقـة احملبـوب  ق
  لوال سابـق القـدر 1التـراقينفسي 

  ن األشـواق يف كمـد        ـإين أبيـت م
  والسهـر  2]ماالتخم[وما سئمت من 

  من أحـد          ـارهمن الس  فليـس مثلي
  3]ـرهس[من   كيف السآمـة للعشاق
ـا والقلب منه حبـقد هب ريح الصاد         

ب4من صغـر املهد يفا ـوعاد حال الص   
  قـف يا حمام على ربع شغفـت بـه        

  واختبـر وب ـاحملب ىلوامحل سالمي إ
  حمتفـالً          الدارخـالل  5جـاش احلَمام
   النكَـر  أشواقه يفخالـف القلـب و

          6سطحـه  ملـا رأيـت محـام الـدار
  كـرالوشـوق التالقي إىل األوطان  و

   

                                                
  . التعـوذ عنـد المـرض أو اإلصابـة بـشيء مكـروه: المقصـود هنـا بالتـراقي 1
: ؛ وهي كلمـة عاميـة معناهـا"ماالتخمـ"ويبـدو أنهـا " األخمـام: "كتبهـا الناسـخ 2

  .   أي القمامـة: خمـم وخمامـة: وهي تخالـف المعـنى الفصيـح لكلمـات. التفكيـر
قافيـة ألن وهـذا يصيـب القافيـة بعلـة اإليطـاء؛  .))سهـر(( هـذا كتبهـا الناسـخ 3

  )).سمـر: ((وربمـا تصـح كلمـة .أيضـاً "والسهـر" :هي البيـت السابـق
4 ـاالصالريـح الشرقيـة: المشـددةبنصـب الصـاد  في األول ب .ـاالصبكسـر  الثنيـة ب

  .الصغـر والطفولـة: الصـاد المشـددة
  .باضطـرابرك ـأي تح 5
  .صرعـه، وأضجعـه: سطحـه 6
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  أسفـاً          من أشواقـه تضـرم القلـب 
  من سكَـر العقل  1وعدت مثل تريف

  مضطربـاً           وى بالشوقـمحام اهل 2ىنغَ
  بالسحـرفأضرم القلـب نار الوجد  

  فالقلـب مضطـرم والـروح نائحـة        
  3]احلـزن كاإلبـرووالبـثُّ يؤملـين [

  والنفـس مين لذيـذ العيـش فارقهـا        
  ان يف السهـرـالعين نومهـاوأسلمت 

  فاشتـد حـايل فمـا دائي مبنكشـف        
  وب من خبـر  ـوال مسعـت عن احملب

  بعـده األزواج   باكيـة        4فأصبحـت
  ملا أهـاج نسيـم الوجـد بالسحـر

لَّـتهمدامعهـا          والعيـن مين قـد ان  
  الدمع كاملطـر 5تريقف ؛جوف الدجى

  احلـب قاهـره         إنب ـالص عـاذليا 
  ؟كيف احلبيب سرى يف السمع والبصر

                                                
المتنعـم : والمتـرف. إذا أبطرتـه النعمـة وسعـة العيـش: رجـل متْـرفٌ: يقـال 1

  .   وكلمـة تريـف مخالفـة للقيـاس. المتوسـع في مـالذ الدنيـا وشهواتهـا
  .؛ فصوبـت))غـن: ((لـفي األص 2
  .فوضعنـاه كمـا ورد بيـن حاصرتيـن. هـذا الشطـر غيـر مفهـوم وال مـوزون 3
 .هـذه الكلمـة غيـر واضحـة 4
؛ وهـذا يخـل بالـوزن؛ فوجـب التصويـب اءـف؛ بـدون ال))تريـق((في األصـل  5
 .بطـن الليـل وأعماقـه: جـوف الـدجى  .اءـفضافـة الإب
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  غوائلـهـا         إن الصبـابـة ال ختـفى 
  وأمرهـا من قدمي الدهـر  والعصـر

  وكم حمـب قديـم الشـوق جرعـه        
  بطـرفما للعمـر ذا  1كأس احلمـام

         2الشـوق مشتعـل ارـبنفالقلـب مين 
  شديد احلـزن  منكسـر 3مازال قليب

  ت        ـواهتزت  الروح باألشواق واضطرب
  وأثَّـر احلـب  فيهـا أميـا  أثــر

  إن قلـت أي حبيـب قد شغفت بـه       
  البشـر يفهـذا حبيب اللـه  لأقـو

  قـدم         حممـد خيـر من ميـشي على
  4خيـر الورى سيد األمـالك والنـدر

  حممـد الْمخصـوص بالشـرف         ذاـه
  شـروالبِمن جاء  بالروح والتوسيـع 

  ا املستغـاث بـه        ذـههـذا املقـرب 
  شفيع الـورى يف املوقف النكـر هذا

  هـذا رسـول كريـم ما لـه كفـؤ        
  سيـد البشــر هذاهـذا املفضـل 

                                                
 .المـوت: الحمـام بكسـر الحـاء 1
  )).مشتغـل: ((لـفي األص 2
 .بدون يـاء)) قلـب(( :في األصـل 3
أي : نـادرة الزمـان: ونقـول. مـا شـذ، ومـا فصـح وجـاد مـن الكـالم: النـدر 4

 .وحيـد عصـره
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  ايتـه   جلمـال فـال تـدركأمـا ا
  1]البـدر يسمو إذا ينأى عن البصـرك[

  ذو جيـد  ومبتسـم        2أزكى  اخلليقـة
  أصفا من الذهـب اإلبريـز والـدرر

  تبسمـه  مـن  4الَتـالَ 3ارداجلـويف 
  العطـر  ذينـور كربق يرى من فيه 

  والشيـم          وإن سألـت عن األخـالق
  5خيـر من فليـس فوق  كتـاب اهللا 

  ط مبتهـج        ـيزهـو بوجـه كرمي البس
  6منسفـرلبـدر كابالعفـو ملتحـف 

  مكتنـف          العـز داءمتــوج  بــر
  القمـر 7]من أسنـا[باحلسن متصف 

   

                                                
؛ وقـد وضعنـاه كمـا ومختـل الـوزن ،غيـر مفهـوم ـ في األصـل ـ هـذا الشطـر 1

  .ورد أعـاله بيـن حاصرتيـن
  .أي طهـره: زكـاه اللـه: نقـول 2
 -مـه وسلـلى اهللا عليـص -كـوإذا ضح: الـقإحالـة إلى حديـث أبي هريـرة حيـث  3
. رادـضىء فى الجـأى ي. قىـزار والبيهـرواه الب ـ ومفرهـا جـدار ـ ردـألأل فى الجـيت
    .سـراق الشمـا كإشـا إشراقـوره عليهـرق نـيشو
 .الـوزن لـكي يستقيـم" تـألأل" همـزتيالشاعـر خفـف  4
ألن خلقـه القـرآن صـلى اللـه عليـه وسلـم؛ كمـا قالـت عائشـة رضي اللـه  5

 .عنهـا
  .ضيءـمنكشـف ومشـرق وم: منْسفـر 6
كمـا وضعـت )) ى مـنـاأسن: ((حبـر غطـت كلمتيـن؛ قد تكـونال مـن ةعـد بقـتوج 7

  .وضعـت أعـاله
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  هو النـيب  الـذي جلـت  حماسنـه        
  ومـا لبهجتـه مثَـلٌ مـن الصـور 

  1أناملــه  أبــدت  بآيتـه  كـرمأ
  2منهمـر  من خيـر ماء لذيذ الطعـم

         3مرتلــة  البـدر  واالنشقـاق هلـذا
  أسنـاه مـن قمـر ماالكواكب  على
  إنكـاراً لفرقتــه        4تأسـف اجلـذع

  5وحن مثـل حنني الطِّـرف واجلـزر
          6الغـار  ال  ختـفى  عجائبهـا  وآيـة

  يف نفـر ا اقتفـاه رجـال الكفـر ملَّ
  7نسجـت  والعنكبوت بباب الغـار قد

  8ويف   احلمامــة آيــة  ملعتبــر
   

                                                
فوجـب . بالـوزن؛ وهـذا يخـل ))أكـرم بآيتـه مـا أبـدت أناملـه: ((في األصـل 1

  .التصويـب
 إشـارة إلى معجـزة رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم؛ حيـن وضـع يـده أو 2

  .أصابعـه في إنـاء قليـل المـاء؛ فتوضـأ منـه كـل مـن كـان معـه
 .إشـارة لمعجـزة انشقـاق القمـر 3
  .إشـارة إلى معجـزة حنيـن الجـذع لرسـول اللـه 4
ومـع هـذا يمكـن . كلمـة جـزر هنـا تبعـث عـلى الشـك في ضـرورة وضعهـا 5

الخيـل : ا الطِّـرف بكسـر الطـاء فهيـأم. الـتي تسـاق إلى النحـر باألنعـامشرحهـا 
 .الكريمـة العتيقـة

 .إشـارة إلى معجـزة غـار ثـور الـذي اختـفى فيـه رسـول اللـه مـع أبي بكـر 6
  .وت الـتي نسجـت بيتهـا في مدخـل غـار ثـورإشـارة للعنكبـ 7
  .إشـارة للحمامـة الـتي بنـت عشهـا في مدخـل الغـار أيضـاً 8
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  ل لـه        قـاا رأى خيفـة الصديـق ـمل
  1الضـرر منشى ـمعنـا فال ختاللـه 

  بكـر   يرافقـه          وكـم  متـىن أبـو 
  وطـر منال واهللا ما يرجـوه  ـقد ن

  مرتلـة اخللـدوى يف ـقد حيا فـوزه 
  2مع الرسـول بدار البسـط والسـرر

  3]قـذى[من الـداء العليـل  أزالوكم 
  الطـب والفكـر فحولما كـلَّ عنه 

          4تسبيـح براحتـهد ـاحلـصى بع مىر
  حىت أصـاب من الكفـار  ذا بصـر

  ر وازمـواـل الكفرجاعـا فضاق ذر
  5والدبـر  كل يـويل على األعقـاب

   
                                                

 .بـدالً مـن تخـشى" تجـزع"األفضـل كلمـة  1
  .جـرات والمباهـأي المس 2
 . وحرفـت" قَـذَى"لـذا يمكـن أن تكـون . ؛ ولكنهـا ال تعـني شيئـاً))قـد((الكلمـة بـدت كأنهـا  3

 . وحرفـت
  .صـلى اللـه عليـة وسلـمول اللـه إشـارة إلى معجـزة تسبيـح الحـصى في يـد رسـ 4
 إشـارة إلى خبـر رميـه صـلى اهللا عليه وسلـم الحـصى في وجـه قريـش بغـزوة 5

قى ـن التـحي ـ مـه وسلـلى اهللا عليـول اهللا صـال رسـق(( :الخبـر ؛ وجـاء فيبـدر
ه ـفناول" !ن األرضـصى مـني حـأعط: "هـلي رضي اهللا عنـلع ـ درـوم بـان يـالجمع

ل في ـرك إال دخـق مشـم يبـفل ؛ومـوه القـه وجـرمى بـراب فـه تـصى عليـح
 رـفذك. مـم ويأسرونهـيقتلونه ونـم المؤمنـم ردفهـث. راب شيءـك التـن ذلـه مـعيني

(: الـفق ؛مـه وسلـلى اهللا عليـبي صـة النـرمي ]اهللا[
( . مـن سـورة األنفـال 17مـن اآليـة.  
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          1لرعـب   منتصـرباده   ـيـأاللـه  
  واحلضـر  منه  مجيـع البدو 2فـراع

  يف كـل معتـرك  للحـرب يغلبهـم        
  مقتـدر بـإذن  رب عزيـز النصـر

  مركبـه         اـد 3تعـالَام ـيعلـو أم
  كالقمـر  هم الكواكـب واملختـار

  د وشحهـم        ـسيوف ا 4]جبند[أكرم 
 لَّـهلرمـن نفـر سيـوف اللـه  د  

     ممتشـطالبطـش    شديدسام من كل 
  للَّـه  منتصـر مغتبـط  يف احلـرب

  ف        ـبالقهر متص غىكالليـث يبغ الـو
  معتبــر ب ممتثـل للحـر  لألمـر

  وباجلنـود مـن  األمـالك   أيــده        
  العصـرِ كـذاك ريح الصبا يف ساعة 

  5جمـن  ا قريضـة ما أقرضـت منـفي
  خيـر من  جربـتما  ءيف خبري السو

                                                
 .؛ فيرتدعـونورعـب أعدائـه مـن رهبـةأي أيـده بمـا كـان ينتـاب  1
 .ففـزع منـه: فـراع منـه 2
  .األعلـون في المجـد: عـالة في المجـد 3
؛ كمـا جـاء ))جنـد: ((؛ ويبـدو أنهـا تحريـف؛ واألصلـح))نجـد: ((في األصـل 4

  .أعـاله بيـن حاصرتيـن
أي مـا : مجـنمـا أقرضـت مـن . فرقـة مـن يهـود المدينـة: بنـو قرضـة 5

  .جازيـت بـه أصحـاب الخيـر بالشـر والمجـون
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  در فهـل طلعـت  ـب يفإذا الشهـادة 
  األبطـال  والغـرر منفيك البـدور 

  وب فهـل        ـفيا خبري الوغى  يا ذا اخلط
  الوتـرو السهـمفيك خبيـر  1مسعتأ

  شهـدت         ماويا بن حرب أبا سفيـان  
  خبـر من  عيناك من عقبـات احلرب

  خلفهـم         إىل اهليجـاء  يهـويال زما 
  واحلمـر   إىل األنعام يهـويكالليث 

  ـه         نصرت  اللـه  بنصـر  أُنيـلَحـىت 
  لـدار الشكـر مـن أثـر أقـامفما 

  جوانبهـا         طـوىب لطيبـة قد طابـت 
  البشـر  أرض  ثواها سيـد ضـرما 

  جامثـة         مـا للطِّـرف   فيـا سراقـة
  2كاحلجـر القوائـم يف بطحـاء  على

  ما ألفيـت فيـك قـوى         3كَانـةرفيا 
  مسعت خطاب الصـدق  للحجـر ملا

                                                
 .؛ وهـذا يخـل بالـوزن))سمعـت: ((في األصـل 1
 هـو سراقـة بـن مالـك بـن جعشـم؛ الـذي اقتـفى أثـر الرسـول لمـا هاجـر؛ 2

فعجـز عـن إعادتـه إلى مكـة؛ بسبـب تعثـر فرسـه وغـرق قوائمهـا في أرض 
  .صخريـة؛ وذلـك كلمـا هـم بإطـالق سهـم مـن سهامـه

قـال . هـو ركانـة بـن عبـد يزيـد بـن هاشـم بـن المطلـب بـن عبـد منـاف 3
ك لرسـول اللـه ـ عندمـا التـقى بـه في جبـل مـن جبـال مكـة ـ إني أطلبـ

فصارعـه رسـول اللـه . للمصارعـة؛ فـإن صرعتـني آمنـت بأنـك صـادق في نبوتـك
  .  صـلى اللـه عليـه وسلـم فصرعـه؛ أسلـم ركانـة؛ ومـات في زمـن معاويـة بـن أبي سفيـان
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  السيـر ساجـدة         امـمتخـرت بإثـر 
  ذي القـدر  للمصطفى أدبـاً سبحان

  1من عجـب أبصرت  ]ما[ ويا حذيفـة
  3)البصـر(ماذا نلـت يف  2ويا قتـادة

  الك  من بلـد        ـيا طيبـة اـد ما أع
  املـدر خيـرةفى يا ـيا بلـدة املصط

  سكنـوا           العـز  قـد أنـاسللـه در 
  البشر  منـا فليـس هلـم  كفـؤ 

  ورسـول اللـه حـل ـا          الكيف و
  فوزهـا بضريـح مثمـر عطـر اـي

  قطنـوا         ـا   إىل قـوم سـالممـين 
  هـم  األكابـر والسـادات للبشـر

  دهمبولــ  ةيــآللقـد عجبــت 
  منتشـر  جاءت خبـط على اآلفـاق

                                                
؛ ))ن عجـبـرت مـا حذيفـة أبصـوي: ((ر في األصـل هكـذاـذا الشطـجـاء ه 1
للتصويـب؛ كمـا وردت أعـاله )) مـا((وعليـه فقـد أضفنـا كلمـة . ـهختـل وزنفا

أبـو عبـد اللـه حذيفـة بـن اليمـان العبـسي؛ هـو وحذيفـة هنـا . بيـن حاصرتيـن
؛ "بصاحـب سـر رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم "يعـرف بيـن الصحابـة 

األحـزاب؛  دق لرويـة حـالوهـو الـذي أرسلـه عليـه السـالم في غـزوة الخنـ
  .فرجـع بخبـر رحيلهـم

 ربمـا كـان هـو قتـادة بـن النعمـان بـن يزيـد الظفـري األنصـاري؛ كـان قـد 2
رق تـدال منهـا؛ فأعـاد الرسـول صـلى ـفقـد عينـه في إحـدى الغـزوات؛ فتعلقـت بع

  .لـه؛ فأبصـراللـه عليـه وسلـم حدقتـه بيـده الكريمـه إلى موضعهـا ودعـا 
  .تحريفـاً وربمـا كانـت )).البطـر(( في األصـل كتبـت 3
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  هاتفـة           واجلـنفالشهـب  ثاقبـة   
  مـدة للـه مـن عبــر خاوالنـار 

   ]ومندبـة  أهـوال سـإبليب تحلـ[
  1وأشعـر اجلـن والكهـان   باخلبـر

  شهدوا  الصوامع واألحبار قد 2]أهـل[
  يف الزبـر  على اليقيـن مبـا ألفـوه 

  ـا  ـشهاد  ويف شفاعتـه  العظـمى
  للمصطـفى بكمـال غيـر مستتـر

  مرتقبـا         3فما برحـت إمـام الرسـل
  مشتهـر  4بالصلـب  عـالمقام  إىل

  متـن البـراق ومل         على انثنيـت 5ثـم
  6]ملـدرواالقـدس [الليل بني تستكمل 

  أنـت النـيب الـذي حقـت نبوءتـه    
  والزبـر  يف صلب آدم بل يف اللـوح

                                                
 ؛ وهـذ))عرش إبليس قدما حزنا أسفا: ((في األصـل هكـذاالبيـت  هـذا صـدركتـب  1

فقـد وضعنـا ـ بيـن حاصرتيـن ـ شطـرا آخـر  غيـر مفهـوم وال مـوزون؛ لـذا
  . بـدالً منـه؛ مـن أجـل استكمـال معـنى البيـت، وتسهيـل متابعـة القصيـدة

؛ وعليـه فقـد وعنـا بيـن حاصرتيـن كلمـة ))آتـوا أو آلـوا الصوامـع((في األصـل  2
  .؛ لتقريـب المعـني مـن الحقيقـة))أهـل((
  .صـالة باألنبيـاء والرسـل خـالل المعـراجإشـارة إلى إمامتـه ال 3
4 ـلْـبفقـرات الظهـر: الص .ـلْـبالحسـب: والص .ـلْـبالشديـد: والص. 
 .اطئـف خـ؛ وهـو تصحي))مـفاث: ((في األصـل 5
؛ وثمـة كلمـة أخـرى غيـر واضحـة؛ "القـدس"الشطـر ناقـص كلمـة؛ ربمـا كانـت  6

  . حاصرتيـنبيـن  أعـاله استكمـال الشطـر كمـا جـاءلـذا قـد يكـون 
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  يف التنويـه  مادحهـم    لـهال 1لـغوبا
  ر ـسطر يرى حتت ساق العرش مستط
  ويذكـر امسـك باسم اللـه  مقترنـا        

  فهـذه غايـة التعظيـم  والفخــر
  وليـس فوق كتـاب اللـه  معجـزة        

  الربهـان والنظـر عنب ـاللبي تغـن
  ين املدائـح يف        ـف فما تغـوص قد كل

  اللـه بالتفضيل يف البشـر هـخصمن 
  دح الرسـول فقـد        ـماذا أعبـر يف م

  والفكـر  أعيـا ثنـاه رجال العلـم
  من نسـم          ون ـما يف الك مجلـةلو أن 

  أقالمها  كل ما يف األرض من شجـر
  اد الكتـب ما كتبـوا        مـدأو البحـار 

  من الثناء سوى كالرشـف من مطـر
  مـدحي له يف احلشـر ينفعـين         لـلك

  بالشـرر  إذا اجلحيم تـالقي النـاس
  شفاعتـه         نـمعـسى أنـال نصيبـا 

  يف أهواهلـا  الكبـر القيامـة   يـوم
  معتصمـا          برسـول اللـه يكـنومن 

  ر ـوزالركن وال ن منيـعـيفـز برك

                                                
  .ربمـا يكـون الناسـخ هـو الـذي وضـع هـذه الكلمـة 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


225 
 

  املستغيث به         بـيصي سولحـاشى الر
  ون حبفظـه اللـه م يضـر ـاملن يبر

   1عجـب مناب الضب ـأعجب مبا يف خط
  لبيك يا خيـر خلق اللـه  يف اخلبـر 

           2نطقـت ام قدـألنعوا والذئبوالظـيب 
  ق العيـر والشجـرـاجلماد ونط نطق

  األفـالك  سائحـة          يف الكواكـب  إن
  من مضـر ر اـكل  يصلي على املخت

  كـذا احلجـارة قد جـاءت  حتيتهـا        
  واجلـدر  السقـف وسالمللمصطفي 

  ا يف حسن سريتـه        ـوانظـر ترى عجب
  فليـس يشبههـا شيء مـن السيـر

  ا        ـيوخري األنـام  ويايا سيـد اخللـق 
  ذا  املعجزات  وذا اآليـات  والعبـر

  خالقنـا          العـرش  إلـهقد اصطفـاك 
  والزبـر وخصـك اللـه بالتعظيـم 

   

                                                
  .رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـمإشـارة إلى معجـزة شهـادة الضـب برسالـة  1
كسـؤال الظبيـة لرسـول اللـه صـلى اهللا عليـه وسلـم : إشـارة إلى معجـزات أخـرى 2

وشهـادة الذئـب برسالـة رسـول اللـه . أن يطلقهـا لـكي ترضـع صغارهـا وتعـود
البعيـر لرسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم  وشكـوى. صـلى اللـه عليـه وسلـم

. وشكـوى الطيـور لـه بسبـب أخـذ بيضهـا. مـن قلـة العلـف وكثـرة العمـل
 .ـن هـذاوكثيـر م. وسجـود غنـم بعـض األنصـار لـه
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  ل قد شهـدت        ـالرس مجيـعبعـالك و
ـقْافَو1لتعظيم كل سريوا احلسن يف ت  

  سألـوا          القحط إذ عامدعوت للخلـق 
  فزال القحـط باملطـر ءعاالدمنـك  

  عـتفإذ ر كفـكه ما هبطـت واللـ
  والوعـرحىت  أراق  فجاج السهـل  

  منسجمـا 3مدا األسبوع 2ءـايدام احلَ(
  4مبنهمـر  لـوال  دعاؤك لـم يبـرح

   هـمقرغياس ـالن حولث ـالغيو الزادف
  ضـرر مناس ـالن يفكي ال يكون له 

                                                
 .  صاحـب مـروءة وسخـاء: سـري 1
  .والمطـر إلحيائـه ب،الخصـ: الحيـا والحيـاء 2
 .األسبـع؛ بـدون الـواو؛ وهـذا تحريـف يخـل بالـوزن: في األصـل 3
ول اهللا ـد رسـعلى عه) دبـج(ة ـاس سنـت النـأصاب: الـك قـن مالـس بـن أنـع 4
ب على ـم يخطـه وسلـلى اهللا عليـاهللا ص ولـا رسـم، فبينـه وسلـلى اهللا عليـص

اع ـال، وجـك المـول اهللا هلـا رسـي: الـرابي فقـام أعـة فقـوم الجمعـر يـالمنب
ه ـم يديـه وسلـلى اهللا عليـول اهللا صـع رسـفرف: الـا، قـادع اهللا أن يسقينـال، فـالعي
ا ـا وضعهـده مـسي بيـذي نفـفوال) ابـة سحـقطع(ة ـاء قزعـا في السمـا رأينـوم
ت ـتى رأيـره حـن منبـزل عـم ينـم لـال ثـال الجبـاب أمثـسح) رـانتش(ار ـتى ثـح

ن ـد ومـن الغـك ومـا ذلـا يومنـفمطرن :الـق ،هـعلى لحيت) رـيتقاط(ادر ـر يتحـالمط
ره، ـال غيـرابي أو قـك األعـام ذلـرى، فقـة األخـه إلى الجمعـذي يليـد والـد الغـبع
ول اهللا ـع رسـا، فرفـادع اهللا لنـال فـرق المـاء، وغـدم البنـول اهللا تهـا رسـي: الـفق
ل ـا جعـفم: الـق "اـا وال علينـم حوالينـالله": فقال ؛هـم يديـه وسلـلى اهللا عليـص
ت ـاء إال فرجـن السمـة مـده إلى ناحيـر بيـم يشيـه وسلـلى اهللا عليـول اهللا صـرس
ة ـوم محيطـب والغيـارت السحـتى صـأي ح(ة ـل الجوبـة في مثـارت المدينـتى صـح

ة ـن ناحيـد مـجئ أحـم يـرا، ولـاة شهـوادي قنـال الـاب، وسـفي السح) ةـبالمدين
 .اريـرواه البخ. ودـدث بالجـإال ح
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  أسرى بك اللـه من بيـت احلرام إىل        
مشتهـر  بالقـدس  كـةمبار بيـت  

  ـكترـا        باألن  1]رؤوس[وبش  يـاء  
  ـر بشوال ر ـذا الفخ يالك البشـارة 

          2يـت السمع  خمترقـاوق هناك ]ومن[
  زمـر يفدس ـالق روحمع األفاضـل 

  مدائحه من عقىب 3فزتي إذ علّ
  مدخـر 4القـرب ف  ومقـامـمبوق

  ومنـذ ألفيـت نفـسي  يف سرادقـه       
  منتظـر جبـاه غيـر  هـمنفـرت ظ

  يا سيـدي يا رسـول اللـه ليس لنـا       
  5]والـوزر[األهوال  لـدىإال محـاك 

  فيـا حبيـيب ويا ذخـري ويا أمـلي       
  واخلطـر قـالضي يفيا شفيـع الورى 

   

                                                
ولـم يظهـر منهـا سـوى الحـرف األخيـر؛  بقعـة مـن الحبـر غطـت هـذه الكلمـة؛ 1

؛ كمـا وضعـت أعـاله ))رؤوس: ؛ وعليـه؛ يبـدو أن الكلمـة اللمحـاة هي))س((وهو 
  .بيـن حاصرتيـن

  ".ومـن"الكلمـة األولى في الصـدر عليهـا بقعـة مـن الحبـر؛ ويمكـن أن تكـون  2
 .؛ بيـن حاصرتيـن]فـزت[ كلمـة هنـا غيـر واضحـة؛ فوضعنـا بـدال منهـا كلمـة 3
  .كلمـة الواقعـة بيـن حاصرتيـن وضعناهـا في مكـان كلمـة غيـر مفهومـةهـذا ال 4
  .؛وهـذا يخـل بالـوزن))من ووزري: ((في األصـل 5
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  سنـدي         اـويعـزي  وياويا رجـائي 
  1وطـري ويا عمادي ومن أقـضي به 

  من أستغيـث  بـه         ما يل شفيـع وال 
  سـواك يا سيـد األمـالك والبشـر

كُـمديبأخـا  حينـواجلـاين  2هذا ع  
  من الـزالت منكسـر 3كئيـبقلب 

  بكـمبباهـذا  عبيدكُـم  ملــقى  
  منتصـر  يرجـوا شفاعتكم يا خيـر

  بـه  جـاه ألـوذ والـام  مـايل  مق
  يوما سواك حبيـب اللـه  يف النـدر 

  ذ بيـدي        ـخ األهـوالإذا مررت على 
  رـعلى سق 4يا سيدي ليس يل صبـر

  ل ويا ذا الفضـل والكـرم        الـاجليا ذا 
نـج عبيـديا رب مـن ك  5عـرالس  

   

                                                
ووكتبـت كلمـة )). عمـاد((وكذلـك كلمـة  .؛ بـدون اليـاء))وطـر((: في األصـل 1

  . ؛ ربمـا تكـون بقلـم الناسـخ))حاجـتي: ((فوقهـا؛ ال توافـق الـروي؛ هي
  .استعمـل صيغـة التصغيـر لكلمـة عبدكـم 2
  .لعلهـا مـن الناسـخ)). حزيـن: ((كتـب في كلمـة كييـب كلمـة أخـرى هي 3
  .قـد تعـطي معـنى معاكـس" صبـرليـس لي "ـارة ؛ ألن عب"جهـد"األفضـل هنـا كلمـة  4
 .الجنـون: والسعـر أيضـاً. لهـب النـار: سعـر؛ مفردهـا السعيـر 5
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  مغفـرة          وامنـح عبيـدك يا مـوالي
  تبقي وال تـذر المتـحي الذنـوب و

1وى ويف طـربـى يف اهلرـعم قد مر          
  العمـر  ويف اتباع اهلـوى يا ضيعـة

  الزلـل   ، ذاواسوءتـا كيف ألقى اللـه
  وزر  من  إين املقـر مـا يف الكـون

  من أحـد         اليـومفليـس ينجو بـذاك 
إال رجـال التـقى، وـحملقتصـر  ي  

  ذو كـرم          محـنوالر  مـين القطيعـة
  ومل أصـغ ملزدجـر ،ا امتثلـتـوم

  من عمـل         قدمـتوما  ،النجـاةكيف 
  أجنـو  بـه يـوم ال عـذر ملعتـذر

  القلـب يا مغرور باألمـل  2امـدسيا 
  خطـريف و وـالوقت يف هل ذاهـبيا 

  منعكفـا  تالـزالراك عـلى مـايل أ
  كأمنـا إللـه العـرش لـم  حتشـر

   

                                                
؛ ))بـرد: ((كتـب فوق كلمـة طـرب؛ كلمـة أخـرى في غيـر محلهـا؛ وهي كلمـة 1

 .ولعـل الناسـخ هنـا هـو كاتبهـا لعـدم فهـم مغـزى صـدر البيـت
  رفـع رأسـه، ونصـب صـدره تكبـراً: سمـوداًسمـد  2
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  ندمـا رىـنيـا تمن الد اخلـروجبعد 
  1ولـو  دخلـت إىل دار النعيـم جـر

  بعـد خروجـك يـا أسفـا لتقـو[
  2]على ضياعي وضياع الروح  والعمـر

  ث ينفعـين        ـيف البع عمالمل أكتسـب 
  وال مجعـت شئـون الـزاد للسفـر

  سـوى         ناـمات الرجال وما أبقى الزم
  احلجـر مـنقلوـم أقـسى م قـو
  مبوعظـة          رواـمإن   عـمي البصائـر

  مـروا كسائمـة األنعـام  واحلمـر
  فاحذرهـم أبـداً واحـذر جمالسهـم        

  هـم الشياطني كن منهم على حـذر
 ـرجمتهـداً          السـوء  قرنـاء مـنوف  

  من القذر  ل التقى تصفورجاواصحب 
  إـم          وفـر مـن  علمـاء  السـوء

  سقـر علىيف البعث أول من يلـقى  
  مل يكن بالعلـم ذا عمـل          منيا ويـح 

  ذا خطـر كـانيا طول حسرتـه إن 

                                                
 . أي بضمـان. ضامـن: جـري 1
  : وزون هكـذاـجـاء هـذا البيـت مضطـرب الصياغـة، وغيـر م 2
وعليـه فقـد )). حزني على ما فات من عمـر وليا  أسفا  وأطوتقول بعد  خروجك  ((

  .عـوض ببيـت آخـر بيـن حاصرتيـن؛ حفاظـاً على السيـاق
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  واجلاهلـون مـن  العبـاد  أكثرهـم        
  حـذر علىعلى الضـالل فكن منهم 

  ختلـوا الدنيـا بآخـرة         قـدفالقـوم 
  الغـرر يفجلهـل بابأنفسهـم  ألقـوا

  ا  بالفقـر  بدعتهـم        ولكنهـم  ستـر
  البشـر يف  لهـم الزنادقـة الضـالَّ

  ا        ـباعـوا الفريضة باملنـدوب  يا عجب
  رمى بالنفس يف السعـر 1ما للْفَـراشِ

  ـا        ـإىل الدنيـا  وزخرفه ال تطمئـن 
  فـإن  غايتهـا  كاللمـح  بالبصـر

  متقيـا         منيبـا  إىل  الرمحـن  وكـن
  مذكـر  منيب القلـب ملرأىطـوىب 

  فكرتـه         سـراح القلـب بأنفاعلـم 
  بالفكـر  اراألنـو هوالقلـب تغمـر

  القلـب أربعـة        ء صفـا أنـبواعلـم 
  2والسهـربالورع والصمت واإلفـراد 

   

                                                
إشـارة إلى الفراشـات الـتي ال تكـف عـن الـدوران حـول ضـوء القنديـل حـتى  1

  .تسقـط في لهيبـه
ـ الورع وهـو مجاهـدة  1: هـذه الصفـات اتبعهـا المتصوفـة؛ ويقصـد منهـا 2

 3. الصيـام عـن الكـالم وتعويضـه بالذكـر وـ ثـم الصمـت وهـ 2. التقـوى عندهـم
وهـو قضـاء الليـل : ـ ثـم السهـر 4. وهـو اإلنفـراد والعزلـة: ـ ثـم اإلفـراد
 .بالذكـر والتأمـل
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  أبـداً          عليك بالذكـر فاستمسك بـه
  اخليـر يفكـر مشغلـة للقلـب فالذ

  م        ـالغافلـون  هـم  املـوتى  قلوـ
  هم األحيـاء يف البشـر نوالذاكـرو

  باسـم اللـه جمتهـداً         الذكـرفـالزم 
  ـريسف 1]إذ[ باألنوار صدركإن شئت 

  2إذ للعـال وصلـواـال  بـه إن  الرج
لِّوعـمالقلب ـوا قدر س والفكـر ر  

  ت اللـوح واطلعـوا        وـملكوناظـروا 
  القـدر واللـه  عـصنعلى عجائـب 

  3غربـت  إذا تبدوود هلم ـشهمشـس ال
  مشس النهار فباعـوا النـوم بالسهـر 

  مراتبهـم  يغشـولتابعهـم    طـوىب
  القشـرأصدافـه ويبصـر الـدر يف 

  ظفـروا          تظفـر مباا وـفافعـل مبا فعل
  وابتـدر   وجاهـد النفس يف األعمال

   

                                                
 ].إذ[ة ـة كلمـبإضاف ؛نـا أمكـمبا ـة؛ فأصلحناهـأصابـت التفعيلـة الرابعـة عل 1
طـرب ضموهـو  ؛))العـال وصلـواإن  الرجـال  بـه ((: هكـذ هـذا الشطـرجـاء  2

  .فصوبنـاه كمـا ورد أعـاله بيـن حاصرتيـن. وغيـر مـوزون
ذا خطـأ يخـل ـضمـن صـدر البيـت؛ وه ـ في األصـلـ )) غربـت((وردت كلمـة  3

  . فوجـب التصويـب. بالـوزن
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  متبعـا         النفـس  1هلـواءال  تكـن  
  من كـدر  ما يغشاه  القلبفيطمـس 

  وراقــب اللـه إن اللـه  مطلــع        
  والفكـر   عليك يف مجلـة األنفـاس

   2جـالَواحلافظيـن الكـرام الكاتبيـن 
   حـذرفكن منه على  يغـينما ليـس 

  ل الشيطـان معتصمـا       ـوفـر من سب
  أثـر   من 3باللـه يف كـل ما تقفـوه

  النفـس  مائلـة        نوعالـج النفـس  إ
  باللـه  واصطبـر  نمصتاعللفخـر فَ

  وقـف بربـك إن  اللـه  ذو  كـرم      
  4]والذكـر[ نوامـأل قداحك بالقـرآ

         5تقطعـه  للسبـح ماسابـح اليـوم  يا
  واألسـر 6األلواحلوال ارتقيـت على 

   

                                                
 .؛ وقـد اضطـر لذلـك"هـواء"وليـس " هـوى"يقصـد بهـذه الكلمـة  1
 . كشفـه وأظهـره: جـال يجلـو جـالء األمـر 2
 .  اختـاره: تقـفى الـشيء 3
 .؛ فوجـب التصويــب))واذكـر: ((في األصـل 4
5 ـحبفي الكـالم أكثـر منـه: س .ـحبومعـنى الشطـر هـو. قـال سبحـان اللـه: وس :

 ؟ ..يا أيهـا المسبـح طـول اليـوم؛ مالـك تقطـع تسبيحـك
  .عظمـه: الجسـد جمـع ألـواحلـوح  6
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  فَىتر ـما جاب صعب فجاج القدس غي
  1]د واألزرــاجل  بلــواء[ر ـمشم

  ـة        ـليسـت  بنافع  موعظـةوكـل  
  سليـم الصـدر مؤمتـر 2لمـرئٍ الإ
  الرمحـن  فانتبهـوا        نـعيا غافلـون  

  3]خطـر  ون لدى الدنيا علىـفاالهف[
  مبا عملـت نفسي مجحـتال حول يل 

  4]رـالسق حسي عن طوى فيهافالسهو [
ـلَّزت 5]مبوعظـة[نفـسي  وما عملت  

  عمـرما ضيعـت من  خسـارةا ـفي
  ينـاللـه يرمحـ طمعـا يف لكـن يل

  ويف شفاعـة خري اخللـق من مضـر 
  يصحبهـا          صـالة اللـه كيعليـه أز

  أزكى التحيـة باآلصـال والبكــر 

                                                
وهـو  )).مشمـر فـوق الجـد باألزر: ((جـاء هـذا الشطـر في األصـل هكـذا 1

  .وعليـه فقـد عوضنـاه بمـا ورد بيـن حاصرتيـن أعـاله. مضطـرب ومختـل الـوزن
 . كسـر القيـاسفهي امـرئ؛ ويبـدو أنـه اضطـر  2
  : في األصـل غيـر مـوزون، ومضطـرب؛ إذ ورد هكـذا هـذا الشطـر 3

فعوضنـاه بآخـر؛ وضـع أعـاله بيـن . ))التنافسـون في الدنيـا عـلى خطـر((
 .حاصرتيـن

وهـو )). بمـا  أمـرت  ومـا قلـبي بمذكـر((: اء هـذا الشطـر هكـذا في األصـلـج 4
بديـالُ؛  وعليـه فقـد وضعنـا ـ بيـن حاصرتيـن ـ شطـراً .مضطـرب ومختـل الـوزن
  . لتسهيـل متابعـة القصيـدة

  .؛ فوجـب التصويـب))بمـا عظـة: ((في األصـل 5
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  سادتنـا          دـا 1ةداـس عن الرضىمث 
  الرسول ومن يقف على أثـر  2صحب

  اـاز ومـاحلج أرضما هبت الريح من 
  واحلجـر  احلجيج مقـام الركن  آوى

  
وهـذه أيضـاً بعـض املقطوعـات واألبيـات املتفرقـة 

؛ نثبتهـا عبـد الرمحـن األخضـريالـيت نظمهـا العالمـة 
  .هنـا لعلهـا تكـون مفيـدة

  طالبــا ربـه بصـدقيـا 
  اخلطـوب  در وإن جلـتبــا

  بـال تـوان اـكرميد واقصـ
   خييــبفسائــل  اللـه  ال  

  :غيـره
  ا        ـزينتهوا ـالدني علىوال تأسفن 

  وأرح فؤادك من هم  ومن حـزن
  وانظر إىل من حوى الدنيا بأمجعها       
  والكفن هل راح منها بغري القطن 

   

                                                
تعـني النـدى : وسـداة. فصوبـت. اء المفتوحـةـ؛ بالت))سـدات: ((كتبـت في األصـل 1

  ...مـن السـادات الذيـن أسـدوا بالمجـد: ويقصـد هنـا. واإلحسـان والكـرم
 .؛ وهـذا يخـل بالـوزن؛ فوجـب التصويـب))وصحـب: ((في األصـل 2
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  :غيـره
  أن اللـه  قـال  ملريـم          تـرألـم  

  إليك فهـزي اجلذع  تساقط  الرطـب
  اجلـذع من غري هـز        ىنجأولو شاء  

  كـل  شـيء  لـه  سبـبولكـن 
  
  :غيـره

  عجبـا  للمسيـح  بيـن  النصـارى        
  حيـن  قالـوا  أن اإللــه  أبــوه

  ثـم  قالـوا  ابـن  اإللــه  إلــه        
  ثـم  قامــوا جبهلهــم  عبــدوه 

  

*** 
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  :سادساً ـ القصيدة الالمية يف التصوف واإلرشاد الديين
  

  املثـل   عن سبحانه جلّ    اللـه  املقتــدر  األزل   
  ل األزاجلبـار   الفــرد    الصمـد   سبحانـه هـو

  إىل السبـل  دللـه احلمـد على نعـم      منها اإلرشا
  من  امللـل  كانفَهـدى برسول اللـه إىل     أزكى ما 

  مع اُألصـل حمر اإلصبا   صلوات اهللا  عليه  مـدى   
  علي القابم مقا هوحبـا  زكـاه اللــه وفضلـه    
  تلي للعرش كما يف الذكر  يف ليل أسرى اللـه  بـه    

  ينـل  ملوأنيـل مقامـا   فرقى مرقى ورأى  عجبا     
  فقـل  وح مشيعهاوالـر  وتباشرت األمـالك  بـه    
  خري الرسـل  يا لكيسراً   بني األمـالك يطاف بـه    

  جربيـل إليها مل يصـل   رج املختـار  ملرتبـة    ـع
  منتحـل   منإذ  ذاك أتـم اللـه  لـه      ما خولـه 

  الرسـل  منأرباب العزم    فحبـاه مقاما فـاق بـه   
  ميتثــل   لـملـم يقتفـه     ولسنتـه  منخيبـة  يا

  ق تلـوذ بـه     يوم األهوال من الوجـل ـاخلل ومجيع
  سـل تـلي والرشفاعتــه     ملقدمـة    ألن تاللـه 
  لـه      قبـر وحيـلّى  باحلُلـل ينشـق   منبل أول 

  تشتمـل    مل  وحماسنـه   مفاخـره     اهللا  ورسـول
  منهمـل  بكفـهواملـاء    ع له  عجـب   اجلذوحنني 

  مشتمـل وكذلكمثائـة      ورووا ثال  منـه فتوضـأ 
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  فقـل  بـدروانشـق له ألف مع نصف األلـف رووا      
  ا مل يـزل ـع مجيعالصاواأللف بصاع قد شبعـوا     و

  حلمـل وا ذئبنطقـت     كالضب و لهكذا األشجار و
  وفضائل أمحد لو  كتبـت     يف وِقْرِ األلف من اإلبـل

  الـدول   لطـوكلّ  الكتاب وما وصلـوا     لفضائله 
  ل  ـمن زلف ما قار خيشىخري اخللـق  عبيدكـم      يا

  أمـل  ذونَ له طعمـا     يف نيل اجلنـة  إِيف جاهـك 
  من الثقـل  فخا يوقى مافلعـل بفضل شفاعتكـم     

  أمـل  ذويا صمـد     إين يف لطفـك  كـلطفت يا ريب
  الزلـل   فاغفـر للعبـد  جنايتـه     أنت الغفار لذي

  العمـل   ويفاهللا  تقوىيف     يا نفسي تويب وال ـين   
  املشتعـل  النـار وعذاب  ين من احملـن   ـينجي فعسى

  لعجـز  وبالكسـل با إال   عمـل   النفس إىل أيتـال ت
  وباجلـدل   رصـحلتأيت با  تـأيت  ملعصيـة    اـموإذا 

  حذرهـا أيمـا تمـلِ فافتجـارـا ملهالكهــا     
  خلـل   افقهـا فعلىمولنفـس مخالفهـا     وا كاءوز

  زجل   ومتابعهــا ال بـد لـه     يشقى لو فاق على
  حـل الووخبيث  النفس وطائعهـا     تلقيه على ضنك 

  شتغـل فابـك رفيما قصـدت     وبطاعة  ال تقتفهـا
  الزلـل      منعمـا تأتيـه   رحـه   جواون ـواحلي يص

  حـل  وأْهملَهـا     حىت تلقيـه على  منواملَيت القَلْبِ 
  شغـل  ذلك  يف عنالقلـب وال     كنا  سراجوالفكر 
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  الفكر  يـليي مكتنـف     بالقلب فأ  ب الغفلةحجاو
  سوِء العمـلِ  منت ظُلُما  وقعـت      ا اخللقوقلوب 

  ملهـل ا يف فاحلسرةل ـاجلـد وال     مته قعن سا رـمش
  األمـل  لطو خسارتـهو   وعلتـه    وهـالك املـرء 

  الْملَلِ  يغـةواحذَر من ز  أخـي      اهللا  ىفعليك بتقو
  األمـل   قبل حيىي واملوت   يف هذي الدار لنـا أمـل   

  دا     واحلكم ينفـذ باألجـل ـغ ميوتمن عاش اليوم 
  تـزل   مللكـن الغفلـة   وت لنا عبـر   ـفوق امل ما

  رء  عواقبـه     من هول املوت وما سيلي ـلو يدري امل
  العمـل  ىلإ  ال     نوماً وانكبوما ذاق لذيذ العيـش  

  يف ظلل  الغفلة حجابمن   ه    ـبصريتـء لكـن املـر
  جمالسـه     يف القرب فجاهد  وامتثـل   املـرءع ـوصني

  جاهـد يف الذكر  ويف العمـل وهـن      بال  واعبد موالك 
  عجل   علىشيئـاً يلحقـه     من بعد املوت م من قـد

  جيـل   لـم لعبد  يلمقـام اهللا جنـا     والو فمن خا
  الزلـل  مناإلنسان تنجي   هـدى      اقبة الرمحـنمرو

  عجل   على موالكفاحذر    ملعصيـة     وإذا ما جئـت
  ل  ـعم منتصنع ما  ورأى  الْجبـار درى    نَّ واعلَـم أ

  مل حتـل  شهـودوعليك    فاللـه  رقيـب  مطَّلـع   
  ذا خجل ربك من واخشع  ونقمتـه      موالكفاحـذر 
  املهـل ببسـاطتغتـر  أخي     باحللم أو   وأن  إيـاك

  لـمن الغل احلشريف  تلقىمـا     و رـالقبمث اذكر هول 
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  1من قبل  من عذاب جهنم  واشفق عن نفسك ليس هلا   
  ـدلـوإالَّ   فاعت للنـارجلد      ذا كنإن شئت هوى 

  قـل  عصاهما أظلم ذا اإلنسان  ومـا     أطغـاه وما أ
  مجـاً ملّـا يـزلاً رـخولـه     خيواله مـوصى ـيع

  حيـل وذـل الشيطان إنأخي      ن الشيطا كيدواحذر 
  ويل ن الشيطـا هلان ليكولشهوـا       تقودوالنفـس 

  عسـل إىل  أم بومثـال النفس وشهوـا     كذبـا
  لـيعلو يف اجلنة عن زح   وهـواء النفس  خمالفهـا   

  صـلي  النار يفبعها متاو   جنـا     من ميلك أمر النفس
   ـهتاعزلَـظَى  ن اهـوشالقتـل  أكلتـه أُكْـل   و  
  وحبائلهـا ذات احليـل   ودع الدنيـا وزخارفهـا   

  الزلـل  أمـال      فمحبتهـا رأس  فازهد فيها واقصر
  حيـل مل جهنـم واهمـأ  من آثرهـا عـن آخـرة    

  تكتمـل   إن  هـاحبذافر  يف اجلنة يفضلهـا     2سوط
  منسـدل  قبـر يف  سـوى     كفن  لإلنسان  منها ما

  لـشغ يف بالطاعـة عنها  وكُـنِ     فاترك حب الدنيا 
  يـزلِ  ملّا  أسفـاً قىـتبهوى       يف األعمال 3والفترة

  الرسـل  من عالماأل فاق  مـن      قل يقفـو سنةوالعا

                                                
1 نسـخ هـذا البيـت بخلـل في الـوزن؛ ويستقيـم بالشكـل التـالي  

  مـن نـار جهنـم مـن قبـل
  .هكـذا 2
  .أي الفتـور 3
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  وعلى خلـل وم على هـوة     يف دينهِـمـالي سوالنا
  وتبتـل للمـوىل تصـل     فَارتقهـا   بنفسك  فعليك
  فانعـزل  الغفلة هل اْ لتألفهـا     ومن تاوـاخلل ولُـجِ

  الزلَـل  منمعه  سكهوى     فجلو إن يكسبك وجليسك
  من العلـل  السوء مشاركـه     وجليسء رـوجليس امل

  وغـواة  اإلنس أشرهـم     قرناء السـوء فال  تمـلِ 
  العمـل  أجلهـم     علما وجهادا يفس وخيـار النـا

  من السبـل  رـالشيق لطروأشـر  النـاس  أدهلـم     
  تـل   يهـواه شئت فأنت له     تبـع وملا  منأصحب 

  متثـل فا البـارييف     إسخاط  عـقوعقـوق الوالد يو
  النقـل    مكررة  الذكرووصايـا اهللا  بطاعتهـم     يف 

  نفسك جمتهـدا     وعنِ الضالل فال  تسـل عن  فاحتل
  فانعـزل   الّوإ  سهـر     والصمتعٍ مع وعليـك جبو
  علي   والقلب  وخلّتهـم     تزداد هدى ل ودع اجلهـا

  إىل السبل    والعلم هـدى     يهدي اإلنسان عمىاجلهل 
  وبالعمـل    لعلـمفـىت     إال   با  ما نـال مقام اد

  تنـل   إذا     عملوا بالعلم هدى  العلـم هـلفعليك بأ
  خلطـل باء السوء فقـد     خصوا باإلفك وعلماواحذر 

  القـوم قـل ء حفظوا األقوال وما  عملوا     بالعلم فسا
  قلـل   بال الناسم إال لعبـا     وحلـو  مـا حرفتهـم

  مل متـل  الـأصأربـاب قلـوب قاسيـة     للطاعـة 
  ال نطـق لذكر اهللا  هلـم     إال باللهـو  وباهلــزل 
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  لوللجـد اسـالنلريـاء   سـوى    ال يكسبون العلم 
  اخللـل      ويمتلقهـم     لوالة السوء ذ لطمس األقـوا 

  ثان قـل واأل أويلكما وردا     من قبلِ  ارـالنيصلـون 
  فاتـرك  أفعاهلـم  أبـدا     وخذ األقـوال وال متـل 

  العمل  ويفيف العلـم  حظء اخليـر أويل     ش علمااـح
  تصـل ظفر مبحبتهـموا  بِمجالِسهِـم      خيفعليك أ

  األمل  يف واقصر   ن  إىل     موالهمـاملنقطعي وادخل يف
  بـال  كلـل  الليل آنـاء   حـجى   بفكر آنواتل القر

  جره املنهـاج تـلي وزوا   مبواعظـه     والـزم عمال 
  ذوي الوجـل األلباب ألويلما فوق كتاب اهللا هـدى     

  أهدى السبـل  إىلكتـاب اللـه  تالوتـه     ديك و
  ل ـق الفردوسضا مونقـة     وحدائق يف ياشئـت ر إن

  بكل تـل  القـرآن فاتـلواحلـور العني  وفاكهـة     
  الرسـل   منار ـاملخت طهبسيـرة سيدنـا      فعليـك

  فاجتهـد     يف تقوى اهللا بـال ملـل  اجلنةشئـت  إن
  وم النكـل ـيف ي جمـزىشئت فأنت بـه       ما اعمل

  العمـل  وىلء غنيمتـه     سعد الشبان أرـملوشبـاب ا
  امتثلِ   س لهتبـاً لفـىت قـد ضيعـه     وحديث اخلم

  واحللـل  باجلنـةزى ـأمنا وال قنطـا     جت الواعبـد 
  علي  اخللـديرقى مرقى يف ام  بـه     ـقومن صام احلر 

  من العسل  الكوبق دهاو  خمـدرة      فيـه وكواعب 
  البطـن  ملي  منهومحيما   حمرقـة      جحيما  إن شئت
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  واألغالل تلي  سالسـلو    س هلا مثـل  ـلي ومقامـع
  وال تسـل موالكفاعص     ب ليس له طـرف  وعـذا
  يف اخللـد قبابا مل حتـل     تنـل    ى اهللابتقـوفعليك 

  املقـل  باحلور مغنجـة    ا مشرقـة   ـوخيام رضىو
  حلل  من يا لكس لسندكا   رائقـة     وثيابـاوحـلى  

  ينـل وامليـت بألـفلم     مبوعظـة     يليـن واحلي 
  فالناس اليوم على خلـل   وا    ـفحذار الناس وما صنع

  ة  والنكـل حلسريف يوم ا   من احلكـم     للنـاسويل 
  ذوي الزلل  عوراتوترى    رار بـه   ـساألإذ تنفضح  

  من العمـل   عليهاا     للخلق ـقعو وحتدث األرض مبا 
  الرسـل   ىلوتفر الناس إ  دت    ـشه مبا األشهادوجتي 

  على رجـل  اليومظلم  ال  ال    ـرء مبا عمـوجيازى امل
  من الوجل   يشيبوالطفل   الناس إذا كثـروا     بكـاءو

  املرء من العلـل يفيـحو   ويفيض الدمع  من النـدم   
  العمـل  من الـذر مثقال  بل يفتقـر اإلنسـان  إىل    

  مل  ينـل  شيئـا ومتنـوا   عهـم   رجو  يتمىن اخللـق
  اجلمل  شكلعلى  كالقصر  وجهنم تـرمي  بالشـرر    

  كاجلبـل يعلـو النارمن   يكلمهـم عنـق     والنـاس
  ذي ثقـل  هولفزعا من    الركب    على قـاخلل زوجيو

  الشعـل  وتغيظها عنـد   ار بصيحتهـا   ـالن ويـج
  تلي  األجـرام أوىل غيـظ    مـن    وتفور تكاد تميـز

  بإذن اهللا  قـل  تصطـك  بـدت      للخلقوإذا زفرت 
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  كالظلـل  أمـواج وهلـا    وهلا زعـاقات  مدهشـة  
  اخللق بـال مهـل جبميع   لوال حلم املوىل  مكـرت   

  من شعـل  تفتـرأبدا ال    مظلمـة   دا سـو وجهنـم
  اخلجلمن  إذ ذاك  مخدتهلـا       جاء املختـار فـإذا

  باللطـف ووفق للعمـل       وعاملنـا   اللـه   جنانـا 
  واألمر  مقاضى يف األزل    في   ـش القولحق عليه  من

  ل ـمن الغل املختاراخللـق إىل     حوض ود م بورـأعظ
  من عسـل  أحلىومذاق    من لبـن    صفىون أـذو ل

  فامتثـل   كالنجم كؤسا   مسك أطيب  رائحـة    من
  كزوايا أربـع  معتـدل    فتـه   مساومسيـر الشهر  

  يلي   اهللا  لرسوبـه  أبـدا     وهنـاك شارال يظمـأ 
  الراغب عنها ذو احليـل    سنتـه      ركالتـا  دويـذا

  يلي   ل الزيـغ إذا     يتبـرأ منهم حيـنـهحسرة أيا 
  امليل   لذويسحقا سحقا   هلـم     اهللا  رسولويقـول 

  من  الوجل  يف أخذ الصحفومـا      زانـاملي هول واذكر
   الرجلالعرش إىل  حتتمن   متطايـرة    صحـف أيت ـت

  العمـل   من تقرؤها     فيها ما قلت  هذي صحف لك
  منصقل   من سيف أمضى  ق من شعـر    رراط أـوص

  ت فامتثـل عقبـاولـه    جهنم منتصـب     قمن فو
  ختـل فـالبقضـاء اهللا   ق  تعبـره    ـاخلل  ومجيـع

  ذا الزلـل ويوبق برمحتـه      من شاء  وينـجي اللـه 
  تلي  مجـا لكتـاب اهللا  أتـت      يوم البعث وزالزل
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  احلق من اخللـل  فرقـان    وكتـاب  اللـه وسنتـه  
  إذ كم قد أوبق من رجل     رء  حماربـه  ـولسـان امل

  اجلبـل   شـم اتنهـد    مبوبقـة     ويفـوه املـرء 
  ا حقبـا     متضيـه بسخط اهللا قـل   ـالنار  يهوى يف
  يف الثقـل الشامخق وتفوهينـة       الناطـقا ـيهجوه

  ينـل  ومل  للشهرة خاب    أحسن طاعتـه طلبـا   من
  اهللا بـلي وبسخـط قلب غـوى      من أم رياء الناس 

  بل يفضحه يوم الوجـل    عمـال     له  ال يبـقي اهللا
  مهـل  ن بالاإلنسايردي    د   ـاملرء وق هالكوالعجب 
  العلـل   من  القلبالسمع تفـز     بنجاة  حبفظوعليك 

  لي  ـمسع برصاص النار م   يف    أمهـلع إذا ما ـفالسم
  ومل ينـل  طمـع يغشاه   وفسـاد الديـن وآفاتـه   

  املثـل يفاجليفـة  بذباب  شبـه      هلم األطماعوذووا 
  من حجاب الغفلة والزلل    سالمتـه     القلبوزكـاة 

  لي ـقلب املرء فذاك ي يف   إذا ركـدت    كـدارإن األ
  حيـل  اهللا بال  شـاءيصادفهـا     من  القلـبوكنوز 

  مقل   يلذأشكال الكون      من مـاط صـدئ املـرآة رأى  
  عجـل  ألقى النعلني على   وقد     النفسمن جاب رحاب 

  خـل   ما آنس منه النور  وقـد      سالقدإذ حل بواد 
  حلل   يف ذاكسى إذ ـأم   القدس وقد    حضرات حاذي

  النهل ء عرصات القلب إىل اض فضـا     ـفلنعم فىت يرت
  لكسـل وا يصبو للراحة    س فىت   القـدما حلّ بساط 
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  فشل  خوما طاق احلرب أ    ما طاق السري أخو  عرج   
  السبل  هل يهدي العمي إىل   دعـا     الصم يستمعونهل 

     عـلي القدس شاوا يف يعلو   من عاق النفس عوائدهـا   
  اخلطـل  من ا ـواهـمموزكاة النفـس طهارـا      

  دلـفلتعتـ مبجاهـدة    رياضتهـا    سـالنف جعالو
  الغلـل دـمقالي ر القلب  وحضـو      ىلوـامل اقبةومر

  مل  ميتثـل   ملنوالويـل   اهللا جنـا     ألمـرن دان ـم
   درجات القدس وبالرجل   الص رقي   ـمن صح  له اإلخ

  النحـل  ينابيعيف القلب    حكم ظهرت ملا  انفجرت   
  ة للسبـل  صـالديـه     فقيـد دليـل  يرشـده  و

  وخيـوض مباء منهمـل    يشكـو ظمـأ    لفىتعجبا 
  وجـل   قلب حي ألخي   جتـه   واحلـق  ودـوشه
  ظهرت وربت قبل الذلل   لكـت مشس وخبت    د فإذا

  الياقوت جلي   رأىكاليم   بدا      القلب بذكرمن غاص 
  يقضي وطرا مهما  يصل    وسرى     حزم عرىمن شد 

  تنـل   واعتق عبدا تنجو   أسلك أثـرا تربح سفـرا   
  ت الظلـل ـا حتمثرجتين     را  ـشج واسقيأجري را 

   منسفل  والنفس رمى يف   مى   ـع اجلبارسام محى من 
  جلي   لتنال تفـز باحلور   ر أخي   سحـاوبناشئـة األ

  منصقـل   حبجاء أضحى    مبخمصـة   ومـيق باتمن 
  ويل  رـخيفيما يروى عن    بـه   وتبيت احلور تطوف 

  مكتمـل   ى بنعيمجيـز   وريـاض اجلنة  مسكنـة   
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  جل   اإلخالص يف الصدق ويف   ومركـزه     الدين  وعمـاد
  يف القول ويف العمل  صدقوا  قبـة    مرا  أخلـص  للـه 

  اخللل  وبقى يف الوقت ذووا   هيهات أولوا اإلخالص  عفوا   
   وكاجلعل  كخشاش األرض  عمي حمـر     بكـم صـم

  ل ـاخلط من القلب يفمما   ال تنفـع فيهـم وعظـة    
  هلم إبليـس ويل فالقـوم  ىل هـزؤا    وـاملجعلوا دين 

  ملي   مللء البطـن والكل  شهوات النفس  عبادـم    
  ل ـاألك إىل احليوانالشهوات  كما     يسعى  إىليسعون 

  الزلـل   مهـواة يففهووا    قلوـم     ملـك الشيطان
  يسـلومل ينبوع احلـق    بـه     ضغـاهذا زمن قد 
  مكتمـل  من بعد ضياء    أفَلُـوا     لقـدوجنوم الدين 

  فـاق ومل يـزل اآل عـم   وظالم الباطـل  منتشـر   
  س بال خجل وبدت يف النا   انتشـرت    قد ومعاص اهللا 

  أولوا العمل وقلَّ يف الناس    هاج الفساق وقد كثـروا  
  أجـل   إىل  أنظـار اهللا   وأوبقهـم    الناسقد غـر  

  والناس توسع يف األمـل     مقتـرب   وهجوم الساعة 
  ملرجتـل  احـاإلصبودىن    وا   ـصرخقد  الدجلةوديوك 

  الطلل   يف ئي بكاوأطول    أسفـا    األقـوام فيا  رحل
  نكـل  يف وبقيت أكابد   وا    ـقد ظعن كبوثبات املر

  من بطـل  الثلةتركوا يف     ا  ـوم األبطالعين  تقد ما
  خليـل وا البدعـة أبنـاء   س دجاجلـة   الناوبدت يف 

  الطاعة والعمـل  شبكاتنصبـوا       حلطام الناس لقد 
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  م  قد انتهكـوا     حرمات الدين فال تطـل اليووالناس 
  ط يلي السو بضربوالعبد    العيـن كفى    برمزر ـواحلُ

  والـدول   عصراأل بتعاقب   هـدى    والدهر يفيد املرء 
  ميتثـل    قل مهـمىللعا  مشرقـة      رةـس العبمشوو
  عمـل  مننفسي  مبقايل    وما عملت    بذاك قد وهنت 

  وجلي   عملت باخلري فيا  ر  ومـا    ـختص الغيللخري 
  العلـل   ذا  سقم ويعاجل  بـه      مثلي كطبـيب حل
  الثقـل    أوزارو بالذنب    معتـرف    يا رب عبيـدك

  موالي ومن ذا غريك  يل   ورجائي فيـك يـؤانسين    
  يـده من سيء العمـل    فاغفر لعبيدك  ما اكتسبت   

  الشفعاء لذي الزلل  أزكى   سيدنـا     أمحـدحلبيبـك 
  أرج حفـل ذا وسالمـا   تفي     عليـهصلوات اللـه 

  لوا النحل أو وأسود احلرب  ل صحابتـه    اـاألبطوعلى 
  وأيب عمرو  والليث علي     وأيب حفـص    بكـروأيب 

  الناس ذوي العمل  مشكاةت مشرِقَـة      كلمـاهـذه 
  املثـل   وقت حججمجع   اآلخر مـن    بيع زت برـجن

  

*** 
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    :الجوهـر المكنـون في الثالثـة فنـون سابعـاً ـ
البيـان ( الجوهـر المكنـون في الثالثـة فنـون

؛ األخضـري؛ أرجـوزة نظمهـا )والمعـاني والبديـع
وهي عبـارة عـن . بيتـاً 291ويصـل عـدد أبياتهـا إلى 
التلخيـص في علـوم "كتـاب منظومـة لخـص فيهـا 

لجـالل الديـن محمـد بـن عبـد الرحمـن ؛ "البالغـة
نفسـه  األخضـريوهـذا مـا صـرح بـه  1.القزويـني
  : حيـن قـال

 يــدفــزٍ   مجبِر  فَجِْئتُــه  
يــددنَقَّــحٍ  ســذَّبٍ  مهم  

  "التَّلخيـصِ"ملْتَقطـاً مـن دررِ 
  جواهـراً  بديعـةَ  التَّلْخيـصِ

  سلَكْـتُ ما أبدى مَن التَّرتيـبِ
  دهتَ  الْجا ألَوميويـبِ  فذالتَّه  

  
بأنـه قـد اتبـع الترتيـب  األخضـريإذن فقـد صـرح 

؛ غيـر أنـه اجتهـد القزويـنينفسـه؛ الـذي وضعـه 
بالتهذيـب ـ كمـا قـال ـ ولـم يكتـف باالقتبـاس 

 القزويـنيوبالمقارنـة المتأنيـة بيـن كتـاب . والشـرح
                                                

ولـد وهـو أبـو المعـالي جـالل الديـن محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن عمـر؛  1
فقيـه . م1338/ هـ 1268م وتـوفي بدمشـق سنـة 739/هـ 666بالموصـل سنـة 

" اإليضـاح"مـن مؤلفاتـه أيضـاً . شافـعي وأديـب؛ تـولى القضـاء في عـدة أماكـن
  ".السـور المرجـانيمـن شعـر األرجـاني"، و"وهـو شـرح للتلخيـص
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يتبيـن أنـه ـ بالفعـل ـ اتبـع  األخضـريومنظومـة 
؛ وقـد "التلخيـص"معظـم الترتيـب الموضـوع في كتـاب 

ئقـة؛ حـتى قـام بنظـم المحتويـات الملخصـة بمهـارة فا
أنـه عالـج بعـض القضايـا بطريقـة واضحـة وبعناويـن 

تخصيصـه عنوانـاً لإلسنـاد العقـلي؛ : أكثـر داللـة؛ مثـل
في محتـوى  القزويـنيالـذي كـان مدمجـاً عنـد 

كمـا حـرص عـلى إعـادة . اإلسنـداد الخبـري ككـل
؛ بغـرض "أحـوال المسنـد إليـه"تبويـب موضـوع 

الفكـرة وتوضيحهـا لتالميـذه؛ فقـام بإنشـاء  تقريـب
؛ بينمـا "الخـروج عـن مقتـضى الظاهـر: "فصـل بعنـوان

مدمجـاً " التلخيـص"عولـج هـذا الموضـوع في كتـاب 
ومجمـل القـول؛ فاألمثلـة عـلى ذلـك . وبشكـل غامـض

  . عديـدة وال يتسـع المجـال للخـوض فيهـا
وجـدت عنايـة كبيـرة  المهـم أن هـذه المنظومـة

مـن قبـل العلمـاء وطـالب العلـم؛ فنقلـت واستظهـرت 
وقـد تـولى . وشرحـت؛ كمـا طبعـت في مصـر

؛ فأنجـز "الجوهـر المكنـون"بنفسـه شـرح  األخضـري
لـه شرحـاً كبيـراً فـاق التلخيـص للقزويـني؛ وهـو 
 بالمكتبـة الوطنيـة الجزائريـة؛ ولكنـه غيـر منقـح؛

. للقيـام بذلـك األخضـريويبـدو أن الزمـن لـم يمهـل 
وعليـه فقـد اهتـم بهـذا الشـرح عـدد مـن العلمـاء في 

أحمـد بـن مبـارك العطـار : المغـرب والمشـرق؛ مثـل
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وعبـد الكريـم " نزهـة العيـون"الـذي كتـب  القسنطيـني
الـذي حـاول تبييـض المخطـوط  الفكـون القسنطيـني

ومحمـد بـن محمـد عـلي ؛ "للجوهـر المكنـون"ام الخـ
موضـح : "الـذي كتـب ابـن مـوسى الثغـري الجزائـري

؛ ويوجـد ـ "السـر المكنـون عـلى الجوهـر المكنـون
ـ هـذا  الشيـح عبـد الرحمـن الجيـالليكمـا يقـول 

بإحـدى زوايـا مدينـة  األخضـريالشـرح مـع شـرح 
معجبـاً  الثغـريوكـان  1.ـليمعسكـر؛ في حي بابـا ع

وبشرحهـا عليـه؛ إالّ أنـه  األخضـريللغايـة بمنظومـة 
أشـار ـ كمـا ذكـر ابـن الفكـون ـ إلى حالـة الشـرح 

وقـد تـولى ـ . تنقيحـه األخضـريالـذي لـم يكمـل  
الجوهـر "أيضـاً ـ بعـض علمـاء المشـرق شـرح 

وجملـة القـول  .أحمـد الدمنهـوري: ؛ منهـم"المكنـون
ستعـرض  لألخضـري" الجوهـر المكنـون"فـإن منظومـة 

كاملـة في قسـم المالحـق؛ فنتمـنى أن تعـود بالفائـدة 
  . عـلى القـارئ الكريـم

    تُـهيمكْنُـون(سـرِ   الْمهوبِالْج(  
  صـدف  الثَّالَثَـة  الفُنُـونِ   في

  ـو  أنجأر اللَّـهـاوفعنَا  كُـوني  
  ِلكُـلِّ مـن  يقْـرُؤه    ورافعـا

                                                
وتاريـخ الجزائـر الثقـافي، . 81ـ  80: ، ص ص3: أنظـر تاريـخ الجزائـر العـام، ج 1
 . 175ـ  173: ، ص ص2: ج
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  وأن   يكُـون   فَاتحـاً     ِللْبـابِ
  انِ  واألصحـابِ خْـوِلجملَـة  اإل

  
  المقـدمــة

ـنم خْلُصي  أن دفْـرـةُ الماحفَص  
ـنكز  خُلْـف  ـةابتَنَافُـرٍ  غَر  

  الكَـالَمِ مـن تَنَافُــرِ  الكَلـموفي 
ـملس يـدقتَعو تَأِليـف ـفعضو  

  وذي الكَـالَمِ صفَـةٌ بِهـا  يطيـقْ
 بِاللَّفْـظ ودقْصـةَ المييـقْاأل تَأدن  

  وجعلُــوا   بالَغَــةَ   الكَــالَمِ
  طباقَــه  ِلمقْتَــضى المقَــامِ

افحيوــانعــةَ   الميــظٌ   تَأد  
  بِالمعـاني عـن خَطَـٍإ يعـرفُ 

  وما من التَّعقيـد في المعـنَى يـقي
  لَـه البيـان عنْدهـم قَـد انْتُـقي

يـنِ الكَـالَمستَح ـوهجو ـا بِـهمو  
ـالَمالسيعِ ودي بِالْبعـدفُ يـرتُع  
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  علـم المعـاني: الفـن األول
  علْـم  بِه ِلمقْتَـضى الحـاِل يـرى

  لَفْظــاً مطَابِقـاً  وفيـه  ذُكـرا
نَــدسم ـهإلَي نَــدسم  نَــادإس  

دــٍل   تُــورعلِّقَــاتُ فتَعمو  
ـٌل أوصـٌل وفَصو إنْشَاءو ـرقَص  

  إيجـاز اطْنَــاب مسـاواةٌ رأوا 
  

  اإلسنـاد الخبـري: البـاب األول
  الحكْـم  بِالسـلْبِ   أوِ اإليجــابِ

 ـدقَصو  ـمهنَاديإسطَـابِ ذالخ  
  إفَـادةُ  السامـعِ  نَفْــس  الحكْـمِ

  أو كَــون مخْبِـرٍ بِـه ذَا علْـمِ
  اِئــدةٌ    والثَّــانيفَـأوٌل      فَ

  الَزِمهـا عنْـد  ذَوِي األذْهــانِ
  وبمـا أجـرِي  مجـرى  الجاهـِل

 ـرغَي كَان إن خَاطَـبـِل مامع  
ي  غَفْلَــةاِلـمٍ   ذِلنَــا    ِلعكَقَو  

  الحضـرة ِلبـابِ حالذِّكْـر مفْتَـا
صي  اقْتـغنْبـارِفَيي  اإلخْبذ  ـار  
  خَشْيــةَ اإلكْثَـارِ لمفيـدا عـلَى
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 يـدكالخَـاِلي   بِـالَ  تَو   خْبِـرفَي  
  الحكْـمِ ذَا تَرديـد لَم يكُـن في ما

  فَحســن   ومنْكــر  اإلخْبــارِ
لَـه تْـمــبِ حساإلنْكَــارِ  بِح  

  إلَيكُـم  مرسلُــون كَقَوِلــه إنَّـا
 اها اقْتَضم دعب ادفَـز ونـرنْكالم  

  ِللَفْـظ  االبتــداء  ثُـم الطَّلَــبِ
  انْسـبِ  ثُمـتَ االنْكَـارِ الثَّالَثَـةَ

ـتَ لَـهحلَو إن يـدالتَأك نستُحاسو  
  المنْزِلَــه فيبِخَبــرٍ  كَساِئـٍل 

ةَ  اإلنْكَــارِ بِـهـارقُـوا  أمألْحو  
 ِلنُكْتَــة  ـهكْسكَعلَـم تَشْتَبِــه  

  بِقَســمٍ   قَـد  إن  الَم  االبتــدا
  ونُـوني  التَّوكيـد  واسـمٍ ُأكِّـدا

  والنَّـفْي  كَاإلثْبـات  في ذَا البـابِ
ـلَى الثَّالَثَـةـرِي عجاأللْقَـابِ ي  

يــنمي ـاءب الَمٍ  أو  كَـأن بِـأن  
 يـنقالفَاس يـسلا جكَم يـنبِاألم  
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  فصـل في اإلسنـاد
  وِلحقيقَــة      مجــازٍ     وردا

  المبتَــدا  ِللْعقْـِل منْسوبيـنِ أما
  إسنَـاد  فعــٍل  أو مضاهيـه إلَى

  حبِـه  كَفَـاز مـن  تَبتَّــالَصا
قَـادتعـثُ  االيح  ـنم   ـهامأقْس  

  تُفَــاد  وواقــع   أربعــةٌ  
  والثَّـانِ  أن  يسنَــد  ِللْمالَبِــسِ

  الَبِـسِ  لَيـس لَه يبـنَى كَثَـوبٍ 
  أقْسامـه بِحسـبِ  النَّوعيــنِ  في

ـعبأر  ـهأيزج  بِـالَ  تَكَلُّــف  
ــهيــتْ   قَرِينَــةٌ   لَفْظبجوو  

ــهيادع    إنــةٌ  ونَوِيعم  أو  
  
  في المسنـد إليـه: البـاب الثـاني

  يحــذَفُ   ِللْعلْــمِ   والخْتبــارِ
  مستَمـعٍ  وصحــة  اإلنْكَــارِ

  وضيـق  فُرصـة  إجـالَِلستْـرٍ 
  استعمــاِل  وعكْسـه  ونَظْــمٍ

ــهيوفــذَا  طَرِيقَــةُ  الصبكَح  
ــهيلالع ـةتَبري إلَى الْمــدتَه  
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ـاطيتحاالــِل  وِلألص   هاذْكُـرو  
ــاطـاحٍ  انْبِسإيض   ةــاوغَب  

    ظَــامِتَلَــذُّذإع      كــرتَب  
  إهانَــة   تَشَــوق    نظَــامِ

  تَعبــد    تَعجــبٍ    تَهوِيــِل
ـادإشْه تَقْرِيـرٍ أو  جِيــِل أوتَس  

  وكْونــه   معرفــاً  بِمضمــرِ
  النَّحـوِ درِي بِحسـبِ المقَـامِ في

  المخَاطَـبِ  التَّعييـنواألصـُل في 
تَبِيــنسـوِل  مِللشُّم   كالتَّـرو  

  وكَونُــه    بِعلَــمٍ   ِليحصــالَ
  بِذهـنِ  سامـعٍ  بِشَخْـصٍ  أوالَ  

ــةنَايع     تَلَــذُّذ     كــرتَب  
ــةنَايك  انَــةإه  ـالٍَل   أوإج  

  الْوصــِل  ِللتَّفْخيــمِوكَونُــه  بِ
  تَقْرِيــرٍ أو هجنَـة أو تَوهيــمِ

ـعِ  لَـهامالس  ــهجتَو أو ـاءإيم  
  مـعٍ غَيرِ الصلَـهساأو فَقْـد علْمِ 

  وبِإشَــارة   ِلكَشْــف  الحــاِل
  من قُـربٍ أو بعـد أوِ استجهـاِل

ـةغَاي يــمِ  أوظالتَّعيــزِ  ويالتَّم  
  والحـطِّ والتَّنْبِيــه  والتَّفْخيــمِ
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ـْم لــوِ عي النَّحبِالـالَّمِ ف نُـهكَوو  
ـمنْقَسي يـهاقَ  فغْـرتساال ـنلَك  

  إلَى  حقيــقي   وعــرفي  وفي
 ـمعِ أعمالج ـنم ديفَـرفَاقْتُـف  

ـارصاخْتـرٍ   وصِلح   افَـةبِإضو  
قَــارتاحثَـانٍ وٍل وأو تَشْرِيـف  

ــةٌ     إخْفَــاءآمتَكَافُــٌؤ    س  
اءــزهتاس ــازجم ـثٌ أوحو  

  ونَكَّـروا  إفْــراداً  أو  تَكْثيــرا
قتَح يمـاً  أوظتَع اتَنْوِيعـاً أويـر  
  كَجهــٍل  أو تَجاهــٍل تَهوِيــِل

  تَلْبِيــسٍ أو تَقْليــِل أوتَهوِيـنٍ 
  ووصفُـه  ِلكَشْـف  أو تَخْصيـصِ

ذَم   يـدكيــصِ ثَنَـا تَوتَنْص أو  
الخُلُـوص دقَص وا تَقْرِيراً أوأكَّـدو  

ظَن نم وٍ أوهس وصخُص ازٍ أوجم  
  وعطَفُــوا   علَيــه   بِالبيــانِ

  يخْتَـص  ِللْبيــانِ  بِـه بِاسـمٍ 
  وأبدلُـوا   تَقْرِيـراً   أو تَحصيـالَ 

  وعطَفُــوا  بِنَسـق  تَفْصيــالَ 
  ألحـد   الجزأيــنِ   أو  رد  إلَى

  الحكْـمِ ِللَّـذي تَـالَْف حقٍّ وصر
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  والشَّـك   والتَّشْكيــك  واإلبهـامِ
 ـنم ـرِ  ذَِلـكغَيكَــامِ  واألح  

نَـدسالم ـرقَص  يـدفي  لُــهفَصو  
و يـوفكَالص هلَيعـوي هتَـدهالم  

تَشْرِيـف  ـِل  أوـوا   ِلألصمقَدو  
  تَلَــذُّذ    تَشْرِيــفِلخَبــرٍ  

  وحــطٍّ  اهتمــامٍ  أو  تَعظيــمِ
  تَفَــاُؤٍل تَخْصيـصٍ  أو تَعميـمِ

  إن صاحـب المسنَد حرفَ السلْـبِ
  إذْ  ذَاك  يقْتَـضيعمـوم  السلْـبِ

  
  في الخـروج عـن مقتـضى الظاهـر: فصـل

 نـوا عجخَرـرِواهى الظَّوقْتَـضم  
  كَوضـعٍ مضمـرٍ مكَان الظَّاهـرِ

  ِلنُكْتَــة   كَبعــث  أو  كَمــاِل
  تَمييـزٍ أو سخْرِيــة  إجهــاِل

دـدالمورِ وى الظُّهوعد كْسٍ أوع أو  
  "اللَّـه الصمـد"ِلنُكْتَـة التَّمكينِ كَـ

 ـدقَصـابِوهاإلرو  طَـافعتساال  
  ـوـابِ"نَحـفٌ بِالباقو يـراألم"  

ادرفُ المرى صقْتَضالَفْ المخ نمو  
  أراد ماذي نُطْق أو سـَؤٍل ِلغَيـرِ 
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  ِلكَونــه  أولَى  بِـه   وأجــدرا
  كَقصـة  الحجـاجِ   والقَبعثَـرى  

ـنقَـاُل  منْتاال  ـوهو فَـاتلْتاالو  
  قَمـن  بعضِ األساِليبِ إلَى بعضٍ

  والوجـه  االستجـالَب  بِالْخطَـابِ
  ونُكْتَـة تَخْتَـص بعـض البـابِ

  وصيغَـةَ  المـاضي  ِآلت  أوردوا
  وقَلَبــوا  ِلنُكْتَــة  وأنْشَــدوا

وــاُؤهجأر   ةــرغْبم   ــهمهم  
ــهضأر نلَـو كَـأن  ـاُؤهمس  

  
  المسنـد: البـاب الثالـث

  يحــذَفُ  مسنَــد ِلمـا تَقَدمــا
  والْتَزمـوا  قَرِينَــةَ   ِليعلَمــا

  وذكْــره ِلمـا مـضى  أو ِليـرى
  فَيفيـد المخْبـرافعـالً أوِ اسمـاً 

ــهامِ   التَّقْوِيــدنْعال   وهدأفْـرو  
  "التَّزكيـه أسالزهـد ر"وسببٍ كَـ

يــدلتَّقْيــالً    فَلعف    نُــهكَوو  
يـددالتَّح  ةإفَـاد  ـعم  قْـتبِالو  
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  ـوتمـاً ِللثُّباس كَونُـهواموالـدو  
  رعيـاً ِللتَّمـام  وقَيـدوا كَالْفعـِل

ِلنُكْتَــة    هيــدكُــوا   تَقْيتَرو  
  ةتْـرــازِ  أوِكَسهانْت  ـةصفُر  

افَـهاإلضو ـفصـوا بِالوصخَصو  
الَفَــهقْتَــضٍ خكُــوا ِلمتَرو  

  بِالشَّــرط وكَونُــه   معلَّقــاً  
طالشَّــر    اتوي  أدــانعمفَل  

  ونَكَّــروا  إتْباعــاً أو تَفْخيمــاً
  حطـا وفَقْـد عهـد  أو تَعميمـاً

  وعرفُــوا    إفَــادةً    ِللْعلْــمِ
  بِنسبــة   أو الَزِمٍ     ِللْحكْــمِ

  أو  مبالَغَـه   وقَصـروا   تَحقيقـاً
  "الْمباِلغَـه  هنْـد"بِعرف جِنْسه كَـ

ــهتَقْوِي ــبٍ  أوبلَــةٌ  ِلسمجو  
  "الذِّكْر يهدي ِلطَرِيق التَّصفيـه"كَـ

ـهيلعالفو   لَــةمــةُ  الجيماسو  
ــهيلالج  ـا  ِللنُّكْتَــةطُهشَرو  

  ــروا  أصالَــةً  وقَدمــواوأخَّ
كَـمحي  ـهلَيع ـا بِـهـرِ مِلقَص  
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فتَفَـاُؤٍل     تَشَـو  أو     تَنْبِيـه  
  فـرذُو تَص  ةـرضبِالْح كَفَـاز  

  
  في متعلقـات الفعـل: البـاب الرابـع

ـعـِل معكَالْف وِلـهفْعم عـُل معالفو  
  معـه اجتَمـع لَـهفَاعلـه فيمـا 

  والغَـرض  اإلشْعـار  بِالتَّلَبــسِ
 ـداحبِوـنفَأتَـسِ م   ـهيباحص  

ْـدعـرٍ  يـرٍ  كَقَاصقَاص   ـرغَيو  
  فَقَـد مهما يـك المقْصود نسبـةً 

  ــمِويحـذَفُ   المفْعــوُل  ِللتَّعمي
لَــةفَاص  نَــةجهتَفْهِيــمِ   و  

  مـن   بعـد  إبهـامٍ  واالخْتصـارِ
  " بلَــغَ المولَـع  بِاألذْكَــارِ"كَـ

  وجـاء ِللتَّخْصيـصِ قَبـَل الفعـِل
  تَهمــمٍ   تَبــرك   وفَصــِل

ــرـا ذُكبِم ـهوالَتمعِلم  كُـماحو  
شْتَهِـرا ميهيبِ فتي التَّرف ـرالسو  
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  القصـر: البـاب الخامـس
  تَخْصيـص أمـرٍ  مطْلَقــاً بِأمـرِ

  يدعونَـه  بِالْقَصـرِ  هـو الَّـذي
ـافصاألوو وفصوي المف كُـوني  

ييـققح  ـوهي  وـافـا  إضكَم  
  ِلقَلْـبِ  أوادإفْــر يــنٍ  أويتَع  

ادــدعتسقَى بِاالــا تَــركَأنَّم  
  وأدواتُ    القَصــرِ  إالَّ   إنَّمــا

  تَقَدمــا عطْـفٌ وتَقْديـم كَمـا 
  
  في اإلنشـاء: البـاب السـادس

قـدـالً ِللصتَمحم  كُـني ـا لَـمم  
  "بِالْحـقِّ  ـنكُ"والكَذبِ اإلنْشَا كَـ

  والطَّلَـب استدعـاء ما لَم يحصـِل
ــهامي   أقَسـلتَنْجةٌ  سيــركَث  

  أمـر   ونَـهي   ودعـاء    ونـدا
  الهـدى  تَمن استفْهـام اعطيـتَ

  واستَعملُـوا كَلَيـتَ لَو  وهْل لَعـلّْ
  هـْل وحرفَ حض وِلالستفْهـامِ 
  أي مـتَى أيـان أيـن مـن  ومـا

  وكَيـفَ أنَّى كَـم وهمـز علمـا
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  والهمـز   ِللتَّصديـق   والتَّصـورِ
يـهلي يبِالَّـذو  نَـاهعـرِي   مح  

  غَبـروهـْل ِلتَصديـق بِعكْـسِ ما 
ـربـا  عمبـامِ رفْهتسلَفْـظُ االو  

  ِألمـرٍ   استبطَــاء   أو  تَقْرِيـرِ
  تَعجــبٍ   تَهكُّــمٍ   تَحقيــرِ

  تَنْبِيـه   استبعـاد    أو  تَرهيـبِ
  إنْكَـارِ  ذي  تَوبِيـخٍ أو تَكْذيـبِ

  ونَهيـاً  ونـداقَـد يـجِي  أمـراً  
  قُصـدا  في غَيـرِ معنَـاه ِألمـرٍ

ي ِللطَّلَـبـارِ تَـأتيغَـةُ اإلخْبصو  
بأدـٍل ومحصٍ وـرح ِلفَـاٍل أو  

  
  الفصـل والوصـل: البـاب السابـع

  الفَصـُل تَرك عطْف  جملَـة أتَـتْ
نم  دعىبتْ ُأخْرثَب ٍل قَدصو كْسع  

  فَافْصـْل لَـدى التَوكيـد واإلبـداِل
  ِلنُكْتَــة   ونيــة   الســَؤاِل

  وعـدمِ التَّشْرِيـك في  حكْمٍ جـرى
  أو خَبــرا   أوِ اخْتـالَف  طَلَبـاً

  وفَقْــد  جامـعٍ  ومـع  إيهــامِ
  المقْصود في الكَـالَمِعطْف سوى 
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  وصْل  لَدى التَّشْرِيك في اإلعـرابِ
  الجـوابِ  وقَصد رفْعِ اللَّبـسِ في

  وفي  اتِّفَــاق  مـع  االتِّصــاِل
  عقْـٍل أو في وهـمٍ أو خَيـاِل في

  والوصـُل مع تَنَاسبٍ في اسـمٍ وفي
فَقْـدـٍل وعي فطُـفاص ـعٍ قَدانم  

  
  اإليجـاز واإلطنـاب والمسـاواة: البـاب الثامـن

رِهقَــد  ـنَى  بِلَفْــظعـةُ الميتَأد  
يه كْـرِهبِذ ــراةُ كَســاوسالم  

ـملع  ــازإيج   نْـهبِأقَــلَّ  مو  
  ينْقَسـم فوهو إلَى قَصـرٍ وحـذْ

  مجاِلـسِ الفُسـوق بعـداعـن "كَـ
  "والَ تُصاحـب  فَاسقـاً  فَتَـردى

  وعكْسـه    يعـرفُ    بِاإلطْنَـابِ
  "البابِ قَرع ـرعاك اللَّه ـ  الْزم"كَـ

  يـجِيء بِاإليضـاحِ  بعـد اللَّبـسِ
  في النَّفْــسِ  ِلشَـوق أو تَمكُّـنٍ

 ــاءجيــِل والتَّذْيبِاإليغَــاِل و  
  أو تَكْميـِل  تَكْرِيــرٍ اعتـراضٍ

  يـدعى    بِاالحتـراسِ   والتَّتْميـمِ
  التَّخْصيصِ ذَا التَّعميـمِ ذيوقَفْـوِ 
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  ووصمـة   اإلخْـالَِل   والتَّطْوِيـِل
  والحشْـو مـردود بِـالَ تَفْصيـِل 

  
  علـم البيـان: الثـاني الفـن

  فَـن البيـانِ علْـم ما بِـه عـرِفْ
  تَأديـةُ المعـنَى بِطُرق  مخْتَلـفْ

ي ثَالَثَـةف  هـرصاحـا  وهوحضو  
  كنَايــة  أوتَشْبِيـه أو مجــازٍ 

  
  فصـل في الداللـة الوضعيـة

  الَلَــةبِالد  ـدالقَصوــهيعضالو  
ـهيسالَ الح ـمالفَه ـحلَى األصع  

قَــهطَابــا   ثَالَثَــةٌ   مهامأقْس  
ابِقَـهـا  السام  امـزالْت ـنمتَض  

  فَهي الحقيقَـه لَيـس في فَن البيـانِ
  العقْليتَـانِ  عكْسـهوبحـثٌ لَهـا 

  
  التشبيـه: األولالبـاب 

اكـرـلَى  اشْتالَلَـةٌ عنَـا  دتَشْبِيه  
  معـنًى بِآلَـة أتَـاك في أمريـنِ  

 اهأد   ـهجــةٌ  وعبأر  كَانُــهأر  
ـاهـَل النَّجبس فَاتَّبِـع  فَـاهطَرو  
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فَـانالطَّر نْـهـانِ  ميسحـٌل وفَص  
قْلعضـاً وـانِ أييأو  فَــانخْتَلم  

يـهشْتَرِكَـانِ    فـا  يم   ـهجالو  
يــهخَارِجــاَ  تُلْفــالً واخدو  

  وخَـارِج وصـفٌ  حقيـقي  جـالَ
  بِحـسٍ أو عقْـٍل ونسـبِي  تَـالَ

  وواحــداً  يكُــون   أو مَؤلَّفَــا
  وكُــلٌّ عرِفَــا أو  متَعــدداً 

  بِحـس أو عقْـٍل  وتَشْبِيـه  نُـمي
  الضـد  والتَّلْميـحِ ِللتَّهكُّــمِ  في

  
  في أداة التشبيـه وغايتـه وأقسامـه: فصـل

  أداتُــه  كَــافٌ  كَـأن  مثْــُل
  ضاهـاه ثُـم  األصـُل مـاوكُلُّ 
  كَالْكَـاف ما شُبـه بِـهإيـالَء مـا 

انْتَبِـهو لَـمفَاع اهـوا سكْسِ  مبِع  
  وغايـةُ التَشْبِيـه  كَشْـفُ  الحـاِل

  مقْـدارٍ أو  مكَـانٍ  أو  إيصـاِل
  تَزييــنٍ  أو تَشْوِيــه اهتمــامِ

  إيهــامِ أوتَنْوِيـه  استظْـراف  
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  رجحانُـه  في الوجـه  بِالمقْلُـوبِ
  "الفَاسق المصحوبِ مثُْلاللَّيـثُ "كَـ

ـمنْقَسـنِ    يفَيـارِ    الطَّربتبِاعو  
ـملاداً  عيبــاً افْـركـةً تَرعبأر  

أو  لْفُـوفم   دــدـارِ  عبتباعو  
مج  ـةوِيتَس أو وقفْـرامأوـعٍ ر  

  وبِاعتبـارِ  الوجــه  تَمثيـٌل  إذَا
 دــدتَعم  ـنـذَا مأخ  اهتَــر  

  وبِاعتبـارِ الوجـه أيضـاً مجمـُل
  خَــفي أو جـلي  أو مفَصــُل

ضـاً  قَرِيـبأي ـارِهبتبِاع  نْـهمو  
 يلج وهوهجالو الغَرِيـب ـهكْسع  

ةرِلنَــد  يــِل  أوالتَّفْص  ةِلكَثْـر  
  "التَّرتيبِ في كَنُهيتي"في الذِّهنِ  كَـ

َؤكَــدم    ــارِ    آلَــةبتبِاعو  
جـدــٌل إذْ تُوسرمــا وهذْفبِح  

  ومنْـه   مقْبـوٌل   بِغَايـة   يـفي
 ـهكْسعوــفسالتَّعو وددـرالم  

  وأبلَـغُ التَّشْبِيـه مـا منْـه حـذفْ
يــهلآلَـةٌ يو ـهجـرِفْ  وا عم  
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  الحقيقـة والمجـاز: البـاب الثـاني
ـعضـا ويمــٌل  فمتَعسيقَـةٌ مقح  

طَابِ فَاتَّبِـعي الخذ فـربِع لَـه  
 ـازجالم اثُـمدفْـرم  ـجِيءي قَـد  

  فَالْمبتَــدا  وقَد يـجِي مركَّبــاً
ـعم ـوعضوالم  تـرـةٌ غَايمكَل  

عرلْـتَ الـون لْقَــةِلع  قَرِينَـة  
اهتَـر نِ كَيـاَل  الكَـوعن كَاخْلَـع  

اهـوس نفَ القَلْـبِ عطَر غُضو  
  شَــرعي  أو عــرفيكالَهمـا  

 ةرضتَـقَى ِللْحار ونَح يـوفالص  
  أو لُغَـوِي  والمجــاز  مرســُل

  أوِ استعــارةٌ    فَأمــا  األوُل
الَقَتُــهع  ــهى تَشَابـوـا سفَم  

ـٌل  آلَتُـهحم كُـٌل أوو   ءـزج  
  ومظْـروفٌ مسبـب سبـبظَـرفٌ 

ـبتَقرآٍل مم اضٍ  أوـفٌ ِلمصو  
  

  فصـل في االستعـارات
لْقَتُــهع ــازجةُ  مــارعتساالو  

  "أســد  شَجاعتُــه"تَشَابـه كَـ
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ـحـلَى األصلُغَـةً ع ـازجي مهو  
  علَـمٍ ِلمـا اتَّضـح ومنعـتْ في

  وفَـرداً  أو معــدوداً  أو مَؤلَّفَــا
  منْـه قَرِينَــةٌ لَهـا قَـد أِلفَــا

  ومـع تَنَــافي طَرفَيهــا تَنْتَـمي
 نَـادلَـمِ الَإلَى العفَاع  الوِفَــاق  

ــهييحــةُ     تَلْمينَادالع     ثُـم  
  تَهكُّميــه  تُلْـفَى كَمـا تُلْــفَى

ــهــعٍ  قَرِيبامــارِ   جبتبِاعو  
ــهغَرِيب  أ  أوقْــرــرٍ يكَقَم  

  وبِاعتبــارِ  جامـعٍ  وطَرفَيــنِ
  حساً وعقْـالً ستَّـةٌ بِغَيـرِ ميـنِ

ـهيلجِنْسـاً فَقُـْل  أص اللَّفْـظُ إنو  
ــةٌ لَــديعتَبى و  ــهيفصالو  

  والفعُل والحرفُ  كَحـاِل الصـوفي
  ينْطـقُ أنَّـه المنيــب المـوفي

تَقْتَـرِن ي لَـمالَّـت يهقَـتْ وُأطْلو  
  فَاستَبِـن أمرٍ بِوصـف أو تَفْرِيـعِ

  وجــردتْ  بِالَِئــق   بالفَصـِل
و  ــتْ بِالَِئــقشِّحـِلبِارألص  
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  نَحـو ارتَـقَى إلَى سمـاء القُـدسِ
  الحـس  فَفَـاقَ من خَلْـفَ أرضِ

نَاِئــهتبال   يـحشــا   التَّرلَغُهأب  
  الشِّبـه  وانْتفَاِئـه عـلَى تَنَـاسي

  
  فصـل في التحقيقيـة والعقليـة

  معـنًى  ثَابِـت  بِحـسٍ  أووذَاتُ  
  عقْــٍل فَتَحقيقيــةٌ  كَـذَا  رأوا

ــهيوفالص اِئـرصقَــتْ  بكَأشْر  
ـهيسالقُد ةـرضـسِ نُورِ الحبِشَم  

  
  فصـل في المكنيـة

  وحيـثُ تَشْبِيـه  بِنَفْـسٍ  ُأضمـرا
ـوـا سمى و لَـم ـهشَبامذْكَـري  

بِــه   ــهـا  شُبِلم  لَّ  الَزِمدو  
نْتَبِــهالم نْـدع التَّشْبِيـه فَذَِلـك  

ــةنَاية  الكــارعتفُ  بِاســرعي  
ــةييلالَزِمٍ     بِتَخْي    كْــرذو  

  كَأنْشَبــتْ   منيــةٌ  أظْفَارهــا
تُهرضقَـتْ حأشْرـَاو   ـا   أنْواره
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  فصـل في تحسيـن االستعـارة
 رِيــهتَد   ةــارعتسا  ــنسحم  

ـهجى بِوعـدـنِ يسالح ِللتَّشْبِيـه  
  والبعـد عـن راِئحـة التَّشْبِيـه في

 لَفْـظألْغَـاو هجالو سي   زاًلَيقُـف  
  

  فصـل في تركيـب المجـاز
  مركَّــب المجــازِ مـا تَحصـالَ

  في نسبـة أو مثِْل تَمثيـٍل  جـالَ
كَّـبرةً    مــارعتى   اسأب  إنو  

  والَ  ينَكَّــب فَمثـالً يــدعى 
  

  فصـل في تغييـر اإلعـراب
  ومنْـه  مـا  إعرابــه  تَغَيــرا

  تُـرى و زِيـادة بِحـذْف لَفْـظ أ
  
  الكنايـة: البـاب الثلـث

ـدقُص  نَــاهعم  الَزِم  لَفْـظٌ بِـه  
ـرِدي ـهعم  هـدازِ قَصـوج عم  
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وفصوبِالم  فصاصِ الوصإلَى اخْت  
  "العزلَة يا ذَا الصوفي فيالخَير "كَـ

 فصوو وفصوم نَفْسوضالْغَـرو  
ضرع نوص أو ارصخْتا  احإيض  

  أوِ  انْتفَـاء   اللَّفْـظ    الستهجـانِ
  "اللَّمـسِ واإلتْيــانِ"ونَحـوِه كَـ

  
  فصـل في مراتـب المجـاز الكـنى

ـنلَـغُ مالكُـنَى أبو ـازجالم ثُـم  
  زكـن  تَصرِيـحٍ أو حقيقَـة كَذَا

  في الفَـن تَقْديـم  استعـارة عـلَى
  بِاتِّفَـاق  العقَـالَ  تَشْبِيـه ايضـاً

  
  علـم البديـع: الفـن الثالـث

يـنِ الكَـالَمستَح ـوهجو  بِه لْـمع  
ابِقيِ سعر دعفُ بـرعي  امـرالم  

  انِثُـم  وجـوه   حسنـه   ضربـ
  بِحسـبِ األلْفَــاظ والمعــاني
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  المعنـوي: الضـرب األول
 قَــهطَابالْم  ألْقَابِــه ـنم ـدعو  

افَقَـهوالمو  افاألطْـر ــهتَشَاب  
شَاكَلَـهالمو  هِيـمالتَّسو   كـسْالعو  

لَــهقَابم  أو  ـوعجر  اوجتَـز  
  تُـدعى   بِإيهـامٍ   ِلمـا   تَورِيـةٌ

 ــا ُأرِيـدمنْهم  يـدعالب نَـاهعم  
القَرِيـب  الَِئـمـا  يـتْ بِمشِّحرو  

يـبنم  فَكُـن  هتْ بِفَقْـددـرجو  
ـعمو  يـمتَقْستَفْرِيـقٌ  وو  ـعمج  

  واحـد  جمـع  يقَـع أوكلَيهِمـا 
امخْـدتساالو    النَّشْـراللَّـفُّ   وو  

ــامأقْس  لَـه  رِيـدتَجضـاً وأي  
  ثُـم   المبالَغَـةُ  وصـفٌ  يـدعى 

  بلُوغُـه  قَـدراً  يـرى  ممتَنعـا
ـاءـلَى  أنْحع  ـوهبعـاً  وتَا  أو  
   اقٌ  غُلُـوغْـريـغٌ الـاِئيتَبج  

وداً    التَّفْرِيـعدـرم  ـوالً   أوقْبم  
 تَنْوِيـع   يـٍل لَـهلتَع ــنسحو  

  وقَـد أتَـوا في المذْهـبِ الكَـالَمي
  كَمهيــعِ  الكَــالَمِ   بِحجــجٍ
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الـذَّم  ـهبحــاً بِشدوا  مأكَّــدو  
 ـاجمكْسِ واإلدذَاكَالْع نلْـمِ  مالع  

  وجـاء االستتْبـاع والتَّوجِيـه  مـا
  يحتَمـُل الوجهيـنِ عنْـد العلَمـا

  ومنْـه قَصـد الجـد بِالْهـزِل كَمـا
  اعتَمـا  يثْنَى علَى الفَخُورِ ضد ما

  وسـوقُ معلُـومٍ مسـاقَ  ما جهِـْل
  ِلنُكْتَــة تَجاهـٌل  عنْهـم  نُقـْل

  والقَـوُل بِالموجِـبِ قُـْل ضربـانِ
  في الفَــن  معلُومـانِ  كالَهمـا

ــاءطْــفُ  بِاآلبالع   ادطِّـراالو  
  الْـوالَء عـلَى مطْلَقـاً ِللشَّخْـصِ

  
  اللفـظي: الضـرب الثـاني
  نْـهـامِمذُو تَم  ـوهو  الجِنَـاس  

  مـع اتِّحـاد الحـرف  والنِّظَـامِ
  ومتَماثــالً   دعي   إنِ  اْئتَلَــفْ

عفًى إذَا النَّوتَوسمو عاخْتَلَـفْ  نَو  
  لَـن يعـرِفَ الواحـد  إالَّ  واحـدا

ـدشَاهم نِ تَكُـننِ الكَوع جافَاخْر  
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ـهيـبِ  ذُو تَشَابكذُو  التَّر  نْـهمو  
ـهوقٌ بِـالَ  تَشَابفْـرمـا  وخَط  

  وِإن  بِهيَئـة  الحــروف  اخْتَلَفَـا
  فَهـو الَّـذي  يدعونَـه المحرفَـا

دـدي العف ـالَفاخْت عم  ـصنَاقو  
  حد فَقَـدوشَـرطُ خُلْف النَّـوعِ وا

  ومـع تَقَـاربٍ  مضارِعـاً  ُأِلـفْ
  ومـع تَباعـد بِالَحـق  وصـفْ

  وهو جِنَـاس القَلْبِ  حيثُ يخْتَلـفْ
  تَرتيبها ِللْكُـلِّ والبعـض أضـفْ

  مجنَّحـاً  يــدعى  إذَا   تَقَاسمــا
  وخَاتمــابيتـاً فَكَانَـا فَاتحــاً 

  ومـع  تَـواِلي  الطَّرفَيـنِ  عرِفَـا
  مزدوجــاً كُـلُّ جِنَــاسٍ ُأِلفَـا

قَــاقــنِ  بِاشْتاللَّفْظَي   ـبتَنَاس  
ــاقحذُو الْت فَــذَاك هِــهْشو  

 ةبِاإلشَـار    يــسنالتَّج   ـرِديو  
 ذْكَـري ـرِ أنغَي نميف ةـاربالع  

  ومنْـه  رد عجـزِ  اللَّفْـظ  عـلَى
 ةي نَثْـرٍ بفَقْـررٍ فَفـدـالَ صج  
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  مكْتَنفــاً   والنَّظْــم  األوْل  أوالَ
  تَـالَ آخـر مصراعٍ فَمـا قَبـُل 
  مكَـرراً  مجانسـاً  ومـا  الْتَحـقْ

  النَّـاس واللَّه أحـقْيأتي كَتَخْشَى 
  

  فصـل في السجـع
  والسجـع  في فَواصـٍل في النَّثْـرِ

  مشْبِهـة قَافيــةً  في  الشِّعــرِ
ي الفَــنثَالَثَــةٌ  ف  ــهوبرض  

  اخْتـالَف الْـوزنِ  معمطَـرفٌ  
ـهيي الثَّانـا فم كَـان إن ـعصرم  

أو  لُّـهلَىجع ـهياضالم وِفَــاق  
  ومـا سـواه  المتَـوازِي  فَـادرِي

  "في الذِّكْـرِ عـة سـررٍ مرفُو"كَـ
  أبلَـغُ  ذَاك  مستَـوٍ  فَمـا  يـرى

  فيـه الْقَرِينَتَيـنِ  األخْرى أكْثَـرا
 ـسفَلَي كْثُري إن كْـسالعوـنسحي  

كَّــنـا  تُسهازجطْلَقــاً أعمو  
  وجعـُل سجـعِ كُلَّ  شَطْرٍ غَير مـا 

نْدع يـري اآلخَرِ التَّشْطـا   فلَمالْع  
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   فصـل في الموازنـة
ـهوِيالتَّس   يهنـةُ   وازوالم  ثُـم  

  التَّقْفيـه فيِلفَاصـٍل في الْوزنِ الَ 
  وهي المماثَلَــةُ حيــثُ يتَّفــقْ

  فَقْرتَيـه فَاستَفـقْ لَفْـظٌفي الوزنِ 
  والقَلْـب والتَّشْرِيـع والْتـزام  مـا

 هكْـرذ وِيَل الـرقَبـا  لَـنملْزي  
  

  السرقــات
قَـهبـرٍ   كَالَمـاَ  سأخْـذُ   شَاعو  

 رِقَـهبِالس ونَـهعدي  يالَّـذ ـوه  
  وكُـلُّ  مـا  قُـرر  في  األلْبـابِ

  أو عـادة  فَلَيـس  من ذَا البـابِ
  والسرِقَــاتُ  عنْدهـم    قسمـانِ

  خَفيــةٌ  جليــةٌ    والثَّــاني
  مسجـالَتَضمـن المعـنَى جميعـاً 

  إرادةُ  انْتحـاِل  مـا قَـد  نُقـالَ
  بِحاِلــه   وألْحقُــوا  المرادفَــا

  بِـه ويـدعى مـا أتَى مخَاِلفَــا
  ِلنَظْمــه   إغَــارةً    وحمــدا

كَان ابِـقالس نـثُ ميا  حدـوأج  
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  مجـردا   دعيوأخْـذُه  المعـنَى  
  سلْخـاً وإلْمامـاً وتَقْسيمـاً فَـعي

  
  السرقـة الخفيـة

  ومـا سـوى  الظَّاهـرِ  إن تَغَيـرا
  يـرى  معنًى بِوجه ما ومحمـوداً

  ِلنَقْـٍل  او خَلْـط  شُمـوٍل الثَّـاني
  وقَلْـبٍ او تَشَابــه  المعــاني

ــبِ   الخَفَــاءسبِح  الُــهوأح  
  الحسـنِ  والثَّنَـاء فيتَفَاضلَـتْ  

  
  االقتبــاس

 الكَـالَم  ـنمضي  أن  ـاسبقْتاالو  
  قُرآنـاً أو حديـثَ سيـد  األنَـامِ

  واالقْتبـاس   عنْدهـم    ضربـانِ
  المعــانيثَابِــتُ ومحــوٌل  

اهــوس  نٍ  أوزِلــو  اِئــزجو  
نَـاهعالَ م  رِ اللَّفْـظنَـد  يـرتَغْي  
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  التضميـن والحـل والعقـد
  واألخْـذُ  من شعرٍ بِحذْف ما خَـفي 

 مينُهماتَضمي وـفـِل يلَى األصع  
   ــةيلج    اِلنُكْتَــةــراغْتُفو  

  يسيـر تَغْييـرٍ  وما منْـه يـرى
  بيتـاً فَأعـلَى  بِاستعانَـة  عـرِفْ

  أدنَى بِإيـداعٍ  ُأِلـفْ  اووشَطْـراً 
ـاسبقْتالنَّثْـرِ الَ بِاال نَظْم  قْـدالعو  

ـاسيالق رِفالنَّظْمِ فَاع لُّ نَثْرالحو  
  واشْتَرطُـوا  الشُّهـرةَ  في الكَـالَمِ

  والمنْـع أصـُل مذْهـبِ اإلمـامِ
  

  التلميــح
  إشَــارةٌ  ِلقصــة  شعـرٍ مثَـْل

  من غَيـرِ ذكْـرِه فَتَلْميـح كَمـْل
  

  تذنيـب باأللقـاب مـن الفـن
يـددالتَّرو  يـحشالتَّو  ذَِلـك  ـنم  

  تَعديـد أو  رتيــب اخْتــراعتَ
 ونـدامالح  ونابِـدالع  ـونكَالتَّاِئب  

وناجِـدالس ـونعاكالر وناِئحالس  
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ـادشْهتاس   بِيـجتَد  أو   تَطْرِيـز  
ادطْــرتــالَفٌ اساْئت ـاحإيض  

 أو   الَــةٌ  تَلْوِيــحيــُلإحتَخْي  
  وفُرصــةٌ تَسميــطٌ أو تَعليـُل 

تَخْتُــم نَقْــٌل  أو ــةٌ   أويلتَح  
  أو تَهكُّــم تَجرِيــد استقْـالٌَل 

قَــاءترا إلْغَــاز أو رِيــضتَع  
ـاءإيم أو  يــستَأن تَنْزِيـٌل  أو  

رم فٌ أوصانِ  ويالب ـنسحـهعاج  
ـهعنَازتَخَلُّـصٍ بِـالَ  م ـنسح  

  
  فيمـا ال يعـد كذبـا: فصـل

  ولَيـس  في اإليهــامِ  والتَّهكُّــمِ
  والَ التَّغَـاِلي بِســوى المحـرمِ

لُـزِب احِ قَدـزي المفبٍ وكَـذ نم  
بالكَـذ نم ـدعي نْـهثُ الَ ميبِح  

  
  خاتمـــة

  وينْبــغي  ِلصاحــبِ  الكَــالَمِ
  والختَــامِ  البِــدء فيتَأنُّــقٌ 
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  بِمطْلَـعٍ  حسـنٍ  وحسـنِ  الفَـاِل
  وسبـك أو براعـة  استهــالَِل  

ـابضي تَخَلُّصٍ أوِ اقْتف  ـنسالحو  
 ونَهعدي يي الَّذفَلوفَص طَـابالخ  

  ومن  سمـات الحسـنِ في الختَـامِ
  إردافُــه  بِمشْعــرِ  التَّمــامِ

هـودقْصالم  لَـةمالج  ـامـذَا  تَمه  
 ـةالَغالب فَـةص نم هـودمحالم  

ـدطُـوَل  األم  ـالَةُ اللَّـهص ثُـم  
  )محمـد(  علَى النَّبِي المصطَـفَى

  وآِلــه  وصحبِــه   األخْيــارِ
  مـا غَـرد المشْتَـاقُ بِاألسحـارِ

  وخَـر  ساجِــداً  إلَى  األذْقَــانِ
  يبـغي وسيلَــةً إلَى الرحمــنِ

  تَـم  بِشَهـرِ الحجـة  الميمــونِ 
  تَتْميم نصـف عَ اشـرِ  القُـرونِ

   

*** 
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ـًا    :ـ السلـم المرونـق: ثامن
منظومـة مـن بحـر الرجـز؛ " السلـم المرونـق"

بيتـاً؛ وقـد لخـص فيهـا  144في  األخضـريأنجزهـا 
ببراعـة كبيـرة؛ بغـرض إفـادة " علـم المنطـق والحكمـة"

تالميـذه، وتعليمهـم أهـم القضايـا التـي عالجهـا علـم 
العلميـة  األخضـريوبذلـك تتضـح مكانـة . المنطـق

ـ بنفسـه ـ بإعـداد  األخضـريكمـا قـام . والمنهجيـة
وقـد طبـع المتـن ". السلـم المرونـق"شـرح لمنظومـة 

ا طبعـت المنظومـة ـ كمـ. وشرحـه معـاً في مصـر
  . لوحدهـا ـ عـدة مـرات في مصـر

السلـم "وقـد تــولى ـ أيضـاً ـ شـرح منظومـة 
: عـدد مـن علمـاء المغـرب والمشـرق كـ" المرونـق

حيـث طبعـت وتناولهـا  1مصـر والسـودان والهنـد؛
فـفي المشـرق شرحـت مـن . النـاس بالحفـظ والـدرس

ومحمـد  3ومحمـد األنبـابي، 2وري،إبراهيـم الباجـ: قبـل
                                                

  .160ـ  159: ، ص ص2: أنظـر تاريـخ الجزائـر الثقـافي، ج 1
 1198وهـو إبراهيـم بـن محمـد بـن أحمـد الباجـوري؛ فقيـه شافـعي ولـد سنـة  2

األزهـر؛ م؛ في قريـة باجـور التابعـة للمنوفيـة بمصـر؛ وتـولى مشيخـة 1784/هـ
حاشيـة عـلى مختصـر : "مـن مؤلفاتـه أيضـاً. م1860/هـ1277ثـم تـوفي سنـة 

وهي حاشيـة عـلى الشنشوريـة في " التحفـة الخيريـة"في المنطـق، و" السنـوسي
 .، وغيـره"تحفـة المريـد عـلى جوهـرة التوحيـد"الفرائـض، و 

نبـابي؛ فقيـه شافـعي؛ ولـد هـو شمـس الديـن محمـد بـن محمـد بـن حسيـن األ 3
م؛ تقلـد 1896/هـ1313م، وتـوفي بهـا سنـة 1824/هـ 1240في القاهـرة سنـة 

في " حاشيـة عـلى رسالـة الصبـان: "مشيخـة األزهـر مرتيـن؛ مـن مؤلفاتـه أيضـاً
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أمـا في الجزائـر؛ فأهـم شـرح لمنظومـة . التفـاني
سعيـد بـن إبراهيـم كـان مـن قبـل " السلـم المرونـق"

؛ هـذا باإلضافـة إلى المستشـرق الفرنـسي 1،قـدورة
؛ الـذي أعـد ـ أيضـاً ـ تحقيقـاً وشرحـاً 2لوسيـاني

  ".للسلـم المرونـق"
وهكـذا؛ فـفي الوقـت الـذي يقـف علمـاء آخـرون 
ضـد تدريـس المنطـق والكتابـة فيـه ـ العتقادهـم أنـه 
مـن العلـوم العقليـة؛ الـتي تتعـارض مـع المعتقـد 

يقـف في صـف العلمـاء  األخضـريالديـني ـ نـرى 
المتنوريـن؛ الذيـن يؤيـدون تدريـس المنطـق؛ لمـا فيـه 

بنفسـه لهـذا األمـر  األخضـريوقـد أشـار . مـن فوائـد
  :حيـن قـال

  الحمـد ِللَّـه الَّـذي قَـد  أخْرجـا
  نَتَاِئـج  الفكْـرِ ِألربـابِ  الحجـا

  وحـطَّ عنْهـم من سمـاء العقْـِل
  لَّ حجـابٍ من سحابِ  الجهـِلـكُ

                                                                                                                        
في " تقريـر عـلى حاشيـة السجـاعي عـلى شـرح القطـر البـن هشـام"البيـان، و

 . رهالنحـو، وغيـ
 1066هـو فيـه مالـكي ومفـتي الجزائـر؛ ولـد بالجزائـر وتـوفي بهـا سنـة  1

شـرح عـلى "، و"شـرح الصغـرى للسنـوسي: "مـن مؤلفاتـه أيضـاً. م1656/هـ
 ".جوهـرة التوحيـد للقـاني

2 Luciani,J,D. (1851 – 1932).  ؛ وهـو مـن علمـاء القانـون؛ ولكنـه اهتـم
  .بتحقيـق ونشـر عـدد مـن المخطوطـات العربيـة؛ في الجزائـر وباريـس
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 وسشُم  متْ لَهدـتَّى بحرِفَـهعالم  
  مخَدراتهـــا  منْكَشفَــه   رأوا 

  
  :إلى أن يقـول

)ـدعبنَـانِ):  وـقُ   ِللْجنْطفَالْم  
تُــهبســانِ  نــوِ  ِللِّسكَالنَّح  

  فَيعصم األفْكَار عن  غَي الخَطَـا 
  يكْشفُ  الغطَـا  وعن دقيق الْفَهمِ

  فَهـاك  من  أصوِلـه  قَواعـدا 
ـعما  تَجاِئـدفَو  ـهفُنُون  ـنم  

تُــهيمس" :نَـقورلَّـمِ  الْم1"بِالس   
  " الْمنْطـق"يرقَى بِه سمـاء علْمِ  
  واللَّه أرجـو  أن يكُون خَاِلصـا

قَاِلص ـسالكَرِيـمِ لَي هِـهج2ـاِلو  
  وأن  يكُـون  نَافعـاً  ِللْمبتَـدي

  بِـه  إلَى  المطَـوالَت  يهتَـدي 
  والخُلْـفُ في جـوازِ االشْتغَـاِل

 اِل بِـهأقْــو   ـلَى  ثَالَثَـةع  
   

                                                
ويبـدو أن ذلـك حـدث " السلـم المنـورق: "كتـب في النسخـة الـتي بيـن يـدي 1

 .بسبـب التصحيـف
  أي ليـس منقبضـاً وال منكمشـاً 2
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  فَابن الصالَحِ والنَّواوِي  حرمـا
  ي أنـغنْبي  مقَاَل قَـوـاولَمعي  
ـهيححةُ الصورشْهلَـةُ  المالقَوو  

 هازــوج  ـهـِل  القَرِيحِلكَام  
  ممـارِس   السنَّـة   والكتَـابِ

  ِليهتَـدي  بِـه  إلَى  الصـوابِ
  
  في أنـواع العلـم الحـادث: فصـل

 ـملراً   عــوتَص  دفْـرم  اكرإد  
كردو ـمسو  يـقدبِتَص ــةبسن  

  وقَـدمِ  األوَل   عنْـد   الوضــعِ 
  ألنَّـه       مقَــدم      بِالطَّبـعِ

  والنَّظَـرِي  مـا  احتَـاج  ِللتَّأمـِل 
  وعكْسـه هو الضـرورِي الْجـلي 

  ومـا بِـه إلَى تَصــورٍ  وصـْل
  بِقَـوٍل شَـارِحٍ  فَلْتَبتَهِـْل  يـدعى

  ومـا  ِلتَصديـق  بِـه  تُوصــالَ
  بِحجـة  يعـرفُ  عنْـد  العقَـالَ
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  في أنـواع الداللـة الوضعيـة: فصـل
 افَقَـهـا وـلَى مع  الَلَـةُ  اللَّفْـظد  
طَابالَلَـةَ   الْمــا   دونَهعديقَـه  
 ـا    لَـزِممنـاً   ومتَض  ِئـهزجو  

 قْـٍل الْتُـزِمبِع  ان امـزالْت  ـوفَه  
  

  في مباحـث األلفـاظ: فصـل
 ـدوجيـثُ  يح ـُل األلْفَـاظمتَعسم  

دفْـرـا   مإمو  كَّــبرـا  مإم  
  فَـأوٌل  مـا  دلَّ   جـزُؤه  عـلَى 

  جـزء معنَـاه بِعكْـسِ مـا تَـالَ 
  وهو علَى قسميـنِ أعـني المفْـردا

  كُـلِّي أو جـزِئي حيـثُ  وجِـدا
يالكُـل    اكــراشْت     ـِـم   فَمفْه

 ِئيــزالج  ــهكْسوع ــدكَأس  
ـا  انْـديهف  إن  الً  ِللـذَّاتأووجر  
  خَـرج فَانْسبـه أو ِلعـارِضٍ إذَا 

قَـاصانْت  ونـةٌ دسـاتُ خَمالكُلِّيو  
  نَوع وخَـاص عرضجِنْس وفَصٌل 

  وأوٌل   ثَالَثَــةٌ   بِـالَ    شَطَـطْ
  جِنْـس قَرِيب أو بعيـد أو وسـطْ
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  فصـل في نسبـة األلفـاظ للمعـاني
  ونسبــةُ    األلْفَــاظ   ِللْمعـاني 

  خَمسـةُ أقْســامٍ بِـالَ  نُقْصـانِ
  تَواطُــٌؤ  تَشَاكُــك   تَخَالُــفُ 

  واالشْتـراك عكْســه التَّـرادفُ
 ـرخَب أو  ـا  طَلَـباللَّفْــظُ  إمو  

تُذْكَــرٌل      ثَالَثَــةٌ    سأوو  
  مـر مـع استعـالَ وعكْسـه دعـا أ

  وفي التَّسـاوِي  فَالْتمـاس وقَعـا 
  
  في بيـان الكـل والكليـة والجـزء والجزئيـة : فصـل

  الكُـلُّ  حكْمنَـا  عـلَى المجمـوعِ 
  كَكُـلُّ ذَاك  لَيــس  ذَا  وقُـوعِ

  وحيثُمــا  ِلكُـلِّ  فَــرد  حكمـا 
  فَإنَّـه   كُلِّيــةٌ   قَـد    علمـا

 ـهِئيزالْج ـوـضِ  هعِللْب كْـمالحو  
 ـهيلج    رِفَتُــهعم   ءـزالْجو  

  
  في المعرفــات: فصــل

ــمقُس ـلَى ثَالَثَــةفٌ عــرعم  
 ـدحـملع  يلَفْــظو يـمسرو  
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  فَالْحـد بِالْجِنْــسِ وفَصـٍل وقَعـا
  والرسـم بالجنـس وخاصة معـا

  ونَاقـص الحـد  بِفَصـٍل  أو معـا
  قَرِيـبٍ  وقَعـا  جِنْـسٍ بعيـد الَ

  ونَاقـص الرسـمِ بِخَاصـة  فَقَـطْ
  أبعـد قَـد ارتَبـطْأو مع جِنْـسٍ 

  ومـا بِلَفْــظي لَديهِــم شُهِــرا
  تَبديـُل لَفْـظ  بِرديـف  أشْهـرا

  وشَـرطُ  كُـلٍّ  أن يـرى مطَّـرِدا
  منْعكسـاَ وظَاهـراَ    الَ   أبعـدا

  والَ   مساوِيــاً    والَ   تَجــوزا
  قَرِينَــة  بِهـا   تُحـرزابِـالَ  

  والَ   بِمـا  يـدرى  بِمحـدود  والَ 
  مشْتَـرِك مـن القَرِينَــة  خَـالَ

وددـرالم  لَـةمج  ـنم  ـمهنْدعو  
ودـدي الحف كَـامخُـَل األحتَد أن  

أو كْـرذ  ودـدي الحف  ـوزجالَ يو  
جاوووا ررِ ممِ فَـادسي الرف اِئـز  
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  بـاب القضايـا وأحكامهـا
  ما احتَمـَل الصـدقَ ِلذَاتـه جـرى

  بينَهـم    قَضيــةً    وخَبــرا 
  ثُـم   القَضايـا  عنْدهـم  قسمـانِ 

  والثَّــاني  شَرطيــةٌ حمليــةٌ
  كُلِّيــةٌ     شَخْصيــةٌ    واألوُل

  إمـا مســور وإمـا  مهمــُل
  والسـور  كُلِّيـا  وجزِئيـا  يـرى

  وأربـع أقْسامـه  حيـثُ جـرى
  إمـا  بِكُـلٍّ  أو بِبعـضٍ  أو  بِـالَ

  شَيء ولَيس بعض أو شبـه جـالَ
ــهاِلبســةٌ   وبوِجــا   مكُلُّهو  

ــهبـانِ  آيإلَى الثَّم  إذَن يفَـه  
ـهيلمي  الحف  ـوعضوُل  الماألوو  

  بِالسوِيــه واآلخـر المحمـوُل 
ـمكح ـا  قَديهف يـقللَى التَّعع إنو  
  قَســمفَإنَّهــا شَرطيــةٌ   وتَنْ

لَــهتَّصم ــةيطضـاً  إلَى شَرأي  
لَــهنْفَصــةٌ  ميطـا  شَرثْلُهمو  

  جزآهمــا    مقَــدم   وتَــالي
  أمـا  بيــان ذَات  االتِّصــاِل
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  مـا  أوجبـتْ  تَـالَزم  الجزأيـنِ
  ونــاِل دصنْفذَاتُ االــنِويم  

  مـا  أوجبـتْ  تَنَافُــراً  بينَهمـا
  فَالْتُعلَمـا  أقْسامهــا  ثَالَثَــةٌ 

  مانـع  جمـعٍ  أو خُلُـو  أو همـا
ييققالح وهـا   ولَمفَاع  األخَـص  

  
  في التناقـض: فصـل

  تَنَاقَـض  خُلْــفُ  القَضيتَيـنِ في
فكَي ـرأم داحقُ وـدصي  وقُـف  

لَـهمهم ـةً أويشَخْص  تَكُـن  فَـإن  
لَـهدتُب  أن ــفـا  بِالْكَيهفَنَقْض  

  وإن  تَكُـن محصــورةً  بِالسـورِ
  المذْكُـورِ فَانْقُض بِضـد سورِها 

ــهــةً   كُلِّيوجِبم   تَكُـن  إنو  
  جزِئيــه  قيضهــا  ساِلبــةًنَ

ــهــةً   كُلِّياِلبس  تَكُــن  إنو  
ــهِئيزــةً  جوجِبــا مهيضنَق  
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  في العكـس المستـوي: فصـل
ـهيأيِ  القَضـزج  قَلْـب كْـسالع  

 ـهيفالْكَيو  قـدالص قَـاءب  ـعم  
  الْكَـموــهالكُلِّي  ــبوجإالَّ  الم  

ــهِئيزـةُ  الجبوجـا المهضوفَع  
جِـدـا وـرِ مِلغَي الَزِم كْــسالعو  

ـدـنِ  فَاقْتَصتَيسالخ اعمتاج بِـه  
ــهلْبِيلَــةُ   السمهــا  المثْلُهمو  
  ـهألنَّهـا في  قُــوة   الجزِئيـ
  والعكْـس   في  مرتَّـبٍ  بِالطَّبـعِ

  ولَيـس في مرتَّــبٍ  بِالوضـعِ
  

  في القيــاس: بـاب
  إن القيـاس  مـن قَضايـا صـورا

  مستَلْزِمـاً بِالـذَّات قَـوالً آخَـرا
  ثُـم  القيـاس   عنْدهـم   قْسمـانِ

  يـدعى   بِاالقْتـرانيفَمنْـه مـا 
ـةيجـلَى النَّتلَّ عي  دالَّـذ  ـوهو  

ــةيلمبِالْح اخْتَــصو ةبِقُــو  
  فَـإن تُــرِد  تَركيبــه فَركِّبــا

  مقَدماتــه عـلَى مـا  وجبــا
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  ورتِّـبِ   المقَدمــات  وانْظُــرا
  صحيحهـا مـن فَاسـد مخْتَبِـرا

  إن     الَزِم      المقَدمـــاتـــفَـ
آت   ــاتمقدــبِ     المسبِح  

  ومـا  مـن  المقَدمـات  صغْـرى
  فَيجِـب انْدراجهـا في  الكُبـرى

  وذَاتُ   حـد  أصغَـرٍ  صغْراهمـا
ذَاتُ حــاوماهرـرٍ   كُبأكْب  ـد  

  وأصغَـر   فَـذَاك  ذُو  انْــدراجِ
  ووسـطٌ يلْـغَى  لَـدى  اإلنْتَـاجِ 

  
  في األشكـال: فصـل

  الشَّكْـُل عنْـد  هــُؤالَء  النَّـاسِ
  يطْلَـقُ عـن قَضيـتَي   قيـاسِ

  ـرتَبتُع ـرِ أنغَي  ـنمارـواألس  
شَـاري  بِ لَـهــربِالض إذْ ذَاك  

  وِللْمقَدمــات   أشْكَــاٌل   فَقَـطْ
  أربعـةٌ بِحسـبِ الحـد  الوسـطْ

  حمـٌل  بِصغْرى وضعـه بِكُبـرى
  يـدعى بِشَكْــٍل أوٍل ويــدرى
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يـاً عي الكُـلِّ  ثَانف لُـهمحـرِفْو  
  ووضعـه في الكُـلِّ ثَاِلثـاً ألُِـفْ

  ورابِـع  األشْكَـاِل  عكْـس  األوِل
  وهي علَى التَّرتيـبِ  في التَّكَمـِل

  فَحيـثُ  عن هـذَا النِّظَـامِ يعـدُل
  فَفَاســد  النِّظَــامِ أمـا  األوُل

  صغْـراهفَشَرطُـه اإليجــاب في 
  كُبــراه  وأن تُــرى كُلِّيــةً

ـعم ـفي الكَيفَا  فخْتَلي ي أنالثَّانو  
قَـعطٌ وشَـر ى لَهـرالكُب ـةكُلِّي  

  والثَّاِلـثُ اإليجـاب في صغْراهمـا
  وأن تُـرى  كُلِّيــةً  إحداهمــا

  الخستَيـنِ  ورابِـع  عـدم  جمـعِ
تَبِيــنــا تَسيهفَف ةـورإالَّ بِص  

ــهِئيزــةٌ جوجِبــا مماهغْرص  
ــهــةٌ   كُلِّياِلبــا  سماهركُب  

  فَمنْتــج       ألوٍل      أربعــةُ
  كَالثَّـانِ ثُـم  ثَاِلــثٌ  فَستَّــةُ

  ـد انْتَجــاورابِــع بِخَمســة قَ
  وغَيـر ما  ذَكَرتُـه  لَـن ينْتجـا
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ـنم  ـةُ  األخَـسيجالنَّت  ـعتَتْبو  
ـنككَـذَا زه  ـاتمقَدالم  لْـكت  

يــلماألشْكَــاُل   بِالْح   هـذهو  
يطبِالشَّـر  ــسلَيـةٌ  وخْتَصم  

  بعـضِ  الْمقَدمـاتوالْحـذْفُ في  
لْــمٍ   آتِلع    ـــةيجأوِ  النَّت  

  وتَنْتَـهِي   إلَى  ضــرورة   ِلمـا
نـا  ملَزِم  ـٍل قَـدلْستَس رٍ أوود  

  
  في القيـاس االستثنـائي

  ومنْـه  مـا  يـدعى  بِاالستثْنَـاِئي
  امتـراءيعـرفُ بِالشَّـرطي  بِالَ 

ـةيجـلَى النَّتلَّ  عي  دالَّـذ ـوهو  
ةــِل الَ  بِالقُـوعـا بِالفهدض أو  

  فَـإن  يـك الشَّـرطي  ذَا اتِّصـاِل
  أنْتَـج وضع ذَاك وضـع التَّـاِلي

  ورفْـع  تَـاٍل  رفْــع   أوٍل  والَ
 ملْـزـلَىيـا انْجـا  ِلمهِمكْسيعف  

  وإن يكُـن  منْفَصـالً  فَوضـع  ذَا 
  ينْتـج رفْـع ذَاك والعكْـس كَـذَا

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


295 
 

كُـني  إن  ثُـم ي األخَـصف ذَاكو  
ـنكـعٍ ذَا زضـعٍ فَبِومج ـعانم  

  رفْـع ِلـذَاك دون عكْـسٍ وإذَا
 فْعٍ كَانر ـعانذَا م كْـسع ـوفَه  

  
  في لواحـق القيـاس: فصـل

  ومنْـه  مـا  يدعونَــه  مركَّبــا
  ِلكَونـه مـن حجـجٍ  قَـد ركِّبـا

ــهلَمتَع أن تُــرِد إن نْــهكِّبفَر  
ــهمقَدم ـةً بِـهيجنَت ــباقْلو  

  ملْـزىيــا  بِأخْـريبِهكتَر ـنم  
  إلَى هلُــم   جــرا  نَتيجــةٌ

  متَّصـُل  النَّتَاِئـجِ  الَّـذي  حـوى
  يكُـون أو مفْصولُهـا كُـلٌّ سـوا

ـِّلي استُـدلَّ   وإن بِجـزِِئي عـلَى كُ
  فَـذَا بِاالستقْـراء عنْدهـم عقـْل

  وعكْسـه يدعى القيـاس المنْطـقي
قِّــقفَح تُــهمي قَدالَّـذ ـوهو  

  وحيـثُ  جـزِئي علَى جزء حمـْل
  ِلجامـعٍ فَـذَاك تَمثيـٌل  جعــْل
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  والَ يفيــد  القَطْــع   بِالدِليــِل
  قَـراءتساال  ـاسييــِلقثالتَّمو  

  
  أقسـام الحجــة

ــهيقْلــةٌ    عيــةٌ    نَقْلجحو  
ـهيلــةٌ  جسي خَمـذه ـامأقْس  

  خَطَابـةٌ شعـر  وبرهـان  جـدْل
  وخَامـس سفْسطَةٌ نلْـتَ  األمـْل

ـنـا ُألِّـفَ مم  ـانهرـا البلُّهأج  
  ات بِالْيقيــنِ   تَقْتَــرِنمقَدمـ

اتــدشَاهم    ــاتِليأو   ـنم  
اتـــراتتَوم   ـــاتبرجم  

ــاتوسسحمو      ــاتيسدحو  
ــاتيينقلَــةُ  اليمج  لْــكفَت  

ــاتمقَدالم       الَلَــةي    دفو  
  خــالَفٌ آت النَّتيجــة عـلَى

لُّــدتَو أو  يــادع أو  يقْــلع  
ــدَؤيُل  الماألوو اجِــبو  أو  
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  خاتمــــة
  وخطَـُأ  البرهـانِ حيـثُ  وجِـدا

 ةـادي ما فتَـدبفَالْم  ةـورص أو  
  في اللَّفْـظ كَاشْتـراك أو كَجعـِل ذَا

  مثْـَل الرديـف  مأخَـذَا  تَبايـنٍ
ـهبـاسِ  الكَاذبلْتي  الـانعي المفو  

  المخَاطَبـه بِـذَات صدق فَافْهـمِ 
  كَمثْـِل  جعـِل العـرضي  كَالذَّاتي

ــاتمقَدى المــدـجٍ إحنَات  أو  
  والحكْـمِ  ِللْجِنْـسِ بِحكْـمِ  النَّـوعِ

ـرغَي يـُل القَطْععجي  والقَطْـع  
أشْكاِلـه ـنوجِ عي كَالْخُـرالثَّـانو  

اِلـهإكْم نالنَّتْـجِ م طشَـر كتَرو  
ـودقْصضِ  المالغَـر  ـامـذَا تَمه  

ـودمحالم  ـقنْطالم ـاتهأم نم  
  ـققَـد  انْتَـهى  بِحمـد  رب  الفَلَ

ـقنْطلْـمِ المع فَن نم تُـهما رم  
ـرفْتَقالذَِّليـُل  الم  ـدبالع  ـهنَظَم  

  المقْتَـدر  ِلرحمة المولَى العظيـمِ
   ـرِيــنِ(األخْضمحالر ابِـدع(  

  المرتَـجِي مـن ربـه المنَّــانِ
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  بِالذُّنُــوبِمغْفــرةً  تُحيــطُ   
  القُلُـوبِ وتَكْشــفُ الغطَـا عنِ

  وأن  يثيبنَــا  بِجنَّــة  العــالَ
  فَإنَّـه  أكْـرم  مـن  تَفَضــالَ

  وكُـن أخي  ِللْمبتَــدي  مسامحـاً
  وكُن إلصـالَحِ الفَسـاد نَاصحـاً

بِالتَّأم   ــادــحِ  الفَسلأصــِلو  
  وإن بديهــةً  فَــالَ   تُبــدِل

  إذْ قيـَل  كَـم  مزيـف  صحيحـاً
  فَهمـه  قَبِيحــاً  ألجـِل كَـونِ

  وقُـْل ِلمن  لَم ينْتَصـفْ ِلمقْصـدي
  العـذْر حـقٌ واجِـب  ِللْمبتَـدي

  هوِلبـنَي احـدى  وعشْرِيـن  سنَـ
نَـهستَحسولَــةٌ  مقْبةٌ   مرـذعم  

  الَ سيمـا   في  عاشـرِ   القُـرونِ
  ذي الجهـِل والفَســاد والفُتُـونِ

  وكَـان  في  أواِئــِل   المحــرمِ
  تَأِليـفُ هـذَا الرجــزِ المنَظَّـمِ

 يـنعبأرى   وـدإح   نَـةس  ـنم  
ِئيـنالم  ـنم  ـةعسـِد ت عب نم  
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  ثُـم  الصـالَةُ  والسـالَم  سرمـدا
  علَى رسوِل اللَّـه خَيرِ من هـدى

الثُّقَــات   بِــهحصو   آِلــهو  
ــاةــَل  النَّجبس  يــناِلكالس  

  ما قَطَعـتْ شَمـس النَّهـارِ أبرجـا
  وطَلَع البـدر المنيـر في الـدجى 

  

*** 
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  :ـ منظومـة السـراج في علـم الفلـك: تاسعـاً
. في الفلـك" السـراج"وهـذه المنظومـة المسمـاة بـ 

وجـدت مـن شرحهـا؛ ألهميتهـا وفائدهـا؛ إذ تـولى  
عبـد العزيـز بـن ؛ وهـو األخضـريشرحهـا تلميـذ 

سحنـون ، ثـم تـاله الشيـخ أحمـد بـن مسلـم الفـارسي
؛ الـذي شـرح أيضـاً بـن عثمـان الميـدوي الونشريـسيا

 مفيـد المحتـاج في"تحـت عنـوان " السـراج"منظومـة 
 1324سنـة  مصـروقـد طبـع في " شـرح السـراج

. وفي الجزائـر بواسطـة المطبعـة الثعالبيـة. م1906/هـ
وبعدهـا . كمـا طبـع المتـن وشرحـه في الجزائـر أيضـاً

تعـددت الشـروح عـلى السـراج مـروراً بشـرح 
ومـن بيـن تلـك الشـروح . سحنـون الونشريـسي

ويفتتـح  ".لسـراججوهـر المحتـاج في شـرح ا"
  :منظومتـه هـذه هكـذا األخضـري

  الخلـق  الحمـد  للـه  العـلي  الحـق     المالـك الوهاب رب
  نحمـده جـل  عـلى األنعـام      بنعمـة اإليمـان  واإلسـالم
  ثـم  الصـالة  عـلى  محمـد     خير الورى المشرف الممجـد

  وقـره مـن أمتـهوآلـه وصحبــه وعترتــه     وكـل من 
  مسلـك   وبعـد فاعلـم أن علـم الفلـك     علم عزيـز من أجل

  أعني الذي تدري به  األوقـات     والفجـر والقبلـة والساعـات
  ومـا بـه تطـرق  للغيــب     فذلـك الحـرام دون  ريــب
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  بالمذمـوم  واعلـم بـأن العلـم  بالنجـوم     علم شريـف ليس
  والساعـات ألنـه يفيــد  في األوقــات     كالفجر واألسحار 

  األوراد وهكــذا  يليــق بالعبــاد      حيـن قيامهــم إلى 
  انقـضى  فليس يدري جاهل ما قد قـضى     في الليل جملة فربما

  الفلـك فهاك منه ضابطا  يا من سلـك      سميته السراج في علم
  كتـاب      بنبـذ لطيفـة مـن الحسـابوقد بدأت يا أخي هذا  ال

  المهيمــن المعيــن وإنمــا  باللــه  أستعيــن     بأنــه
  
  فصـل

  واعلـم أن الجهـل  باألوقـات     جهل بأمر الصـوم والصـالة
  فالعلم باألوقـات  فرض يقبـل      ألنَّـه بِـه  يتــم الْعمــُل

  ألـف وقامـة للعصر بعد ما   فأول الظهر الزوال قد  عـرف   
  إذا  فقـد  شفــق  والمغرب الغروب وقت متحـد      وللعشـاء

  والفجر بالفجراألخير  الصـادق      المستطيل الضوء في المشارق
  واألول  الكــاذب  بالعيــان     مرتفـع  كذنـب السرحــان
  ومستطيـل الضوء  كالغمامـة      تعرفــه بهــذه العالمــة

  يغتـر كـل جاهـل  وغافـل      بـه ويدريـه اللبيـب العاقـل 
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  فصـل في معرفـة ساعـات النهـار باألقـدام
  وتعرف الساعـات  باألقـدام      في جملـة الشهـور واأليـام

  توصـف )بيـب( تعرف      وبعدها التي) بكد(فالساعـة األولى 
  ثالثـة كــذا  أتىلثالث الساعات سـت يا فـتى      رابعهـا  

  وقدمـان  يا  فتى  للخامسـة      وقـدم منفــرد  للسادســة
  وسابع الساعات مثل السادسـة      وثامن الساعات مثل  الخامسة

  ما  ذكر وهكذا اعكـس ما بقى واعتبر      واجمع إلى الزوال كل
  واعرف حروفه وهي اثنا عشر     يحـود جب بجد وحي تعتبـر

  واحـد منهـا علـم      واقسم على أيامه نقطـا فهـملكل شهر 
  وهكذا في النقـص والزيـادة       وذاك ما قد اقتضتـه العـادة
  واالعتـدال يـوم يويـا  فتي      من مارس واشتنبـر قد  ثبتـا

  معتبـرا فكـن كذا رجوع الشمس من  دجنبرا      وشهـر ينيـه
  

  فصـل 
  الـزوال جملـة األيـام مـع    للعصـر سبعـة من  األقـدام 

  ألف  وما بقى من النهار قد عـرف      ثالث ساعات خال سدساً
  وزد على ظـل الزوال قدمـاً      للظهر مع نصف وربع فاعلما
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  فصـل في نُبـذ مـن الحسـاب
  راـمثاي  ويدخـل الربيـع من  فبرايرا      ليلـة يـه  فالتكـن

  الخريـف  المصيف      ومثلـه من غشتجليـز ميـب يدخـل 
  فاستمـع ودبـرا  يـو ويدخـل الشتـاء في نونبـرا      ليلـة

  
  فصــل

  امـويعـرف المجهـول في األيام     بقـدر حرف الشهر  واألي
  الـذي  عهـد  عليه نقط حرفهخذ ما مضى من شهرك العجمي وزد     

  أدنى فاستمع  وحقـقواطرحه طرح سبعـة فما بقي     سبعاً أو 
  انتـهى فيـه من األيـام فابـدأ به من يـوم ذاك  العام     فمـا

  فذاك عين يومـك  المجهـول     وكالشهـور جملـة الفصـول
  

  فصـل في معرفـة السنـة الكبيسـة
  مقالـة فخـذ سـالكب ودخـل  النيـروز  بالثالثـة      في سنة
  مبينـة  بعـد تسعمائـة عـام ثمـان وثالثيـن سنـة      مـن

  فاحسب وكبس خامس  األعوام     من سنة الكبـس على الـدوام
  حـتى إذا بلغـت عـام  نـد      وعـام فـز فازدلـف وعـد 

  فاستمـع كـالم الكبيس مثلعامـا وصير سادس  األعوام      
  وفيه وجه آخر فاعلـم  ذكـر      فخذ سنين هجـرة بالمنكسـر
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  من المئيـنعلـم وأربعـاً فاواطرح من المجموع قـل  خمسيـن       
  ثالثين ثالثيـن تطـع حفاطرواضرب في ياء ما بـقي فما  اجتمع       

  وما بـقي أقل من طرح فـإن      تجاوز العشر فكبس قد زكـن
  اسقط لذي القرنين نقط  شيـن      ونقط  عـا مع نقـط  سيـن

  فلتـع  فكبسوما بقي فاطرحه طرح أربـع      فإن بـقى طرح 
  من ربيـع تقبـل يـاءوعدة الحسـوم  سبع  تدخـل      ليلـة 

  معتبـرا  كنمنه   يـب ليلةوتدخـل الليالي منه  دجنبـرا      
  كذا مذكـورة يليـزوهكـذا السمائـم المشهـورة      من شهر 

  فاعرف الدليـال   كـزليلة     ويدخـل النيسان من  أبريـال    
  وهي  سبعــة  من  الليـالي      وغيثهـا مبـارك ذو بــال

  تاسـع فالتعلـم يـوموعاشـوراء عاشـر المحـرم     وقيـل 
  من ربيـع السابـق يـبوكان مولد الرسول  الصـادق      ليلة 

  منه قدمـا  شهـرا كـد  ليلةومولد المسيـح من   دجنبـرا     
  العـام في صيامهاواعلـم بـأن السبعـة األيـام     المبتـغى 

  من رجب قد كانـا كـزكان من  شعبانـا     ويوم   يـهليلـة  
  الجليـل بنـاألن فيـه بعـث  الرســول      صلى عليـه ر

  ذي القعـدة      كـذاك يوم تاسـع للحجــة  يـهوثالث األيام 
  وعاشـر له فحصـل واعلـم  ومثـل ذاك ثالـث  المحـرم      
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  فصـل في معرفـة سنيـن ذي القرنيـن
  وإن ترد  سنين ذي  القرنيـن      خـذ ما لهجـرة من السنيـن

  وعامك الموجود إن به  دخـل     اكتبرج فاحسبه وإال  فاختـزل 
  يختـزل لـجثـم تـرد أعجميـة  أجــل      فواحد من كل 

  عليه ذا فزد بعدما بقي من ووما يرى أدنى فال إسقاط فيـه      
  ثم لذي القرنيـن كلما خـرج      لـجمع   غيـنمن النين قدر 

  
  فصـل في معرفـة أول يـوم مـن الشهـر العـربي

  بي فاستمـع  لشعـريالعـروإن تـرد أول يـوم  الشهـر     
  وابدأ بيوم عامـك الذي عهـد خذ نقط حرف شهـرك الـذي  فقـد      

  فحيـث ما قد انتهى لك العـدد     فذاك يوم الشهر فاستمع  تفـد
  لكل شهر واحد نلـت  العـدد     أجـد وزبجهو  أبـدحروفـه 

  جليـةوعـدة الشهـور  األعجميـة      خذهـا إليـك جملـة 
  اكتبـر دجنبـر نقـل ينايـر مارس مايـه يليـه قل     غشـت

  ما ذكـر لغير ثالثينشهـر      واجعل   كـحلها فبرايـر  الء
  فصل وإن ترد يا صاح تعقـل      بأي يوم كـل شهـر يدخـل

  أ بيوم عامك المعهـودابـدخذ نقط حرف شهرك المقصود      و
  يوم شهـرك المـراد   فـذاكفحيث ما انتهى لـك  التعـداد      

  لكل شهـر واحد كـذا  رووا      أددز بـه زجود  حـوحروفه 
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  للعـدد معـاً الهـاء والـدال     رصـدمـع  خشـهوللفصول 
  أتى والصـادللربيع  والـراءللشتـا       والشينللخريف  الخاء

  للصيـف ثم افعـل كما تقررا      وحصل العلـم تكن  معتبـرا
  

  فصـل في معرفـة أس السنـة العجميـة
  في ذلـك دجنبـروإن تـرد تعرف أس عامـك      فانظر إلى 

  وإن يكـن آخـره يوم األحـد      فاألس واحد وقس ما لم تـزد
  واحداً وحصل واجتهد األس وإن يكن في العام كبس  فالتزد     في

  وربع  يـوم للسنـة      العجميــة فخذهـا متقنــة شسـهو
  ربي وبــذا يكبــسوخمـس يوم سـدس      للعــ سنـدو

  
  فصـل في ترحيـل الشمـس عـلى المنـازل

  محكمـا  فخذهاوإن ترد ترحيل شمس فاعلمـا     على المنازل 
  حصـل  له يومين ثم ما ورد خذ ما مضى من ذلك  الفصل  أجـل     

  وكـن مبتدئـا بـاألول يـجفاجعله إطراحـا لكل  منـزل      
  قد قطعت من منزل قد  علمـا وما بـقي أقل من طرح  فمـا    

  تبـدل   للصيـف ال  وهقعـةأول        فـرغفـأول  الربيـع  
  مفهومـة  شولـةمعلومـة      وللشتـاء   صرفـةوللخريـف 
  يجمع كل ما ذكـر     فسبعـة لكل فصـل فاعتبـر وشفهـص
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  مكملــة  وعشـرة ثـة وهي تقيـم عنـد كل منزلـة      ثال
  الفائدة فابغاال  بجبهـة  فيـوم  زائــد      فيها ألجل الصيف 

  
  فصـل في ترحيـل الشمـس عـلى البـروج

  قطعت من الدروج قد الذي وإن ترد ترحيلها على  البروج      وما
  فخذ من أبريـل إلى  نهـارك      وزد عليـه تسعـة يا سالـك

  يا سميـع واطرح ثالثين ثالثين الجميـع      وابدأ بأول البروج 
  من واحـد فكل طـرح كامـل لواحــد      ما لم يصل فدرج 

  
  فصـل في ترحيـل القمـر عـلى المنـازل

  اشتهـرإن ترد يا صاح ترحيل القمـر     على المنازل فلذ بما 
  بمنزلة شمس في العـدد وابدأخذ ما مضى من شهرك العربي تفـد      

  واعـط  ليلـة لكـل  منـزل     وهو يـرى لكل منـزل جـل
  اختلـف بينهمـاالتساع  ألنأو  بإزائـه وربمـا انحـرف     

  
  فصـل في ترحيـل القمـر عـلى البـروج

  الدروج منوإن  ترد ترحيله على  البروج     وما الذي قد قطعه 
  عليه مثلـه وخمسـة تجــدخذ ما مضى من شهرك العربي وزد       

  لكل بـرج خمسـة من ذلـك      وابدأ ببرج الشمس في حسابك
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  بـه لهفـإن  بـقي واحـد  فانتبـه       فسـت أدراج مضت 
  وإن بقي اثنـان فاثنـا عشـر     من الدروج ثم قـس ما غبـر

  بثالـث للشمـس  يستحــلواعلـم بـأن البـدر يستهـل      
  ومن هنا في االزدياد  يشـرع      في كل يوم نصف سبع يسطع
  وهكذا في النقـص ثم يرجـع      يسيـر  ليلتيـن ثـم  يطلـع

  في  القمر     وثامن العشريـن ربما ظهـر ليـهويرجع النقص 
  والشهر كامـل إذا ما  ظهـرا     لذا النهار وناقص إن  لم يـرا

  
  في معرفـة ساعـات الليـلفصـل 

  وتعـرف الساعات بالمنـازل      في الليل مهمـا قمت فلتقابـل
  المعلوممن الشمس إلى  وابدأوانظـر إلى  توسط  النجـوم      

  حاءأعـني التي في وسط السمـاء     واطرح من المجموع نقط 
  فاطرحه طرح سبعة وال حرج واضرب في ست ما بقي فما خـرج      

  لكل طرح ساعـة وما يـرى      أقل من طرح فأسبـاع تـرى 
  وبيـن كـل منـزل ومنـزل      ستـة أسبـاع بأمـر منجـل

  مقسـطالقضا فبالتحري  منوإن  يكـن ما بينهـا توسـط      
  وإن يكـن في القبلـة الغمـام      فبالطلـوع  كلهـا   تــرام

  أبدا يـهواطرح من المجموع فاحسب من الشمس إلى الـذي  بـدا       
  واعمل على المعلوم فيه ترتقي      وإن  يكن في قبـة ومشـرق
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  قـلفاحسب من المنزلة التي تـلي      شمساً لساقـط بال طرح 
  سقط الشرقوإن بدا نجم من وقس على المعلوم في هـذا النمـط        

  النظائـر فينظيـره في الغرب  فالتبـادر      وهذه األبيـات 
  للنطح غفـر بطنـه الزبـاني      ثريـة اإلكليـل قـد  أبـاني
  والدبـر  إن  قلّبـه  نظيــر     وهقعـة   لشولـة   تشيــر

  تاليهــاوهنعـة    نعائــم   لديهـا      وللـذراع  بلـدة  
  ونثـرة تذبـح سعـد األبلـع      وجبهـة من السعود  األرفـع

  لهـاتظلهـا      وصرفـة فـرغ مقـدم   لزبــرة   أخبيـة 
  عواؤها فرغـا مؤخراً  تـلي      وبطن حوت للسماك األعـزل
  شاميها من نطحها إلى  السماك      ويمـاني ما سـواه قد أتـاك

  ستمـع نظــاميفاوهكـذا البـروج منه شـامي      ويمـني 
  نجـلىقد ا عداهاشاميهـا من حملهـا للسنبلـة      ويمـني ما 

  فحملهــا  رقيبـه  الميـزان      وثورهــا بعقـرب  بيـان
  جوزاؤهـا للقوس  قد  تشيـر     سرطانهـا لجديهـا  نظيــر

  وأسـد لدلوهـا قـد  نفــرا     عذراؤها تطرد  حوتا  مدبـرا  
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فصـل في معرفـة القطب ومعرفة التوسط واالستدالل بالقطب 
  على القبلة

  خفي  حولـه      نجم سـني النـور حكمه لـهالقطـب كوكب 
  السمكـة وسطوهو مقيـم ما له  من حركـة     لكنـه استقـر 

  وهي التي بنات نعش  حولهـا     والفرقـدان كوكب رأس  لهـا
  طـراً يعـرف المنجمينذنبهـا الجدي بذاك  يوصـف     عند 

  قد  بـنيوانظر إلى الجنوب كل يمـني      والقطب بين منكبيك 
  وكل شام بين شرق  وجنـوب      والقطب عن يسار منكب يؤب

  بـه علينــا مـنفـذاك  خـط   قبلـة  لدينـا      سبحـان 
  

  فصـل في معرفـة الطالـع
  وطالـع البـروج  بالنهــار      يعرف باساعة  يا ذا القـاري

  في التنقـل لكل بـرج ساعتيـن فاجعـل      وابدأ ببرج الشمس
  ارتيـاب  بـالوحيث ما انتهيت في  الحساب      فـذاك طالع  

  عاقـل ياساعة  لكلوإن أردت  طالـع  المنـازل      فاجعـل 
  تقدمـابما  وافعـلمنزلة وسدسهـا وابـدأ  بمـا      ذكرتـه 

  فزحـل في كل بـرج يعـرج     بقـدر الم  أشهـرا  فيخـرج
   وأربعينـا  حمـر خمسـاوأوالمشتـري عاما فخـذ يقينـا     

  والشمس شهرا كامال  والزهرة     في كل بـرج قـدر كوتثبـت
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  وكاتـب يقيـم سبعـة عشـر     في كل برج دائماً كذا  استقـر
  والقمـر المنير يسري ليلتيـن      وثلثـا من ليلة بغيـر  ميـن
  واعلـم بأن جملـة الـدراري      مسيرهـا للشرق  باشتهـرار

  القديـر  وجملة األفالك بالعكس تسيـر      لمغـرب بقـدرة اهللا
  سمـاء  شهـرا  دريفهـذه عدتهــا كمـا تـرى      لكـل 

  أتىأسبوعها في السير بدر  يا فتى     ألنــه  أقربهـا  كمـا  
  بقـدر ما يكون بعد الكوكـب      يكـون قـدر مكثـه  فرتـب

  
  ـس وكيفيـة سيرهـا فصـل في ذكـر عـدد خـدام الشم

  في الفلـك وفيـه فوائـد
  أنشـأ ربي منـشئ األفـالك       للشمـس ستين من األمـالك

  رابع األفـالك يخدمونهـا مـع  ثالثمائــة  يجرونهـا      في
  ووكـل  اإللــه  رقيائــل      بهـم كـذا أتى عن األوائـل

  المذكـور الفلك يجرونهـا في عجلة من نـور      وهي بظهـر
  بظهر بحر زاخـر  من مـاء      مرتفـع في وسـط  السمـاء
  والبحـر  من أسفله مكفـوف      يجري من أعاله  وال يحيـف

  المقتـدركجريان السهم يجري فاعتبـر      وذاك من أقل صنع 
   وصفها فاعرف الطلوع والعكس فيفجلهـم عند الغروف  خلفهـا      

      المألـوفسـوف      أسقطها في بحرها وإن أراد اللــه  بالك
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  بقـدر هـذا الغـرق الذكـور     يكون في الشمس ذهاب  النور
  جليـةوتظهـر الكواكـب  الخفيـة      حـتى تصيـر كلهـا 

  وقيـل غير ذاك  في أسبابـه      فانظـره في محلــه وبابـه
  

  :بـاب في القسمـة وفيـه خمسـة فصـول
  .قسمـة البـروج عـلى الـدراريفي : ـ األول

  .في قسمـة المنـازل عـلى الـدراري: ـ والثـاني
  .في قسمـة المنـازل عـلى البـروج: ـ والثالـث
  .في األيـام عـلى الـدراري: ـ والرابـع

  .في قسمـة الـدراري عـلى الساعـات: ـ والخامـس
  

  الفصـل األول في قسمـة البـروج عـلى الـدراري
  البروج االثـنى عشـرا     على الدراري كلها كما تـرىوتقسم 

  والميـزان   فأسـد  للشمـس والسرطـان      للقمـر والثـور
  لزهـرة والحمل  ثم العقـرب     ألحمـر فهو  المريخ  ينسـب

  لزحل فاعلموالجدي ثم الدلو للمشتري الحوت مع القـوس  أجـل       
  للكاتـب الجـوزاء والعـذراء     جـاءت بـذاك عنهم األنبـاء  
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  الفصـل الثـني في قسمـة المنـازل عـلى الـدراري
  واقسـم عليها أيضا المنـازل      وردهـا في جدول يا فاضـل

  فاألزهـر  يوابـدأ بشمس قمر  فاألحمـر      فكاتب فالمشتر
  تسهـم دريفزحـل  وبعـد  ذاك  تقسـم      فأربـع  لكـل 

  
  الفصـل الثالـث في قسمـة المنـازل

  على البروج قسمة  مشهـورة     وتقسـم المنـازل المذكـورة    
  ثـم ثلـث  منـزلن منزلتـا     لكـل واحـد بتقسيـم  جـلي   
  ليلتيـن وثلـثج في كل بـر      من أجل ذاك البدر كان قـد  مكـث    
  جواحـد  مـن البـرو لكـل     واعلـم بأن عـدة الــدروج   
  األبـواب  ومثـل ذاك عـدة     بقدر نقط الـالم في الحسـاب   

  
  الفصـل الرابـع في قسمـة األيـام عـلى الـدراري

  النظـمترتيبه في  علىفاعــط دريـا  لكـل يـوم      وقس 
  حسـب تلبمشتر زهـر مقا  شمس تقمـرت بأحمر  كتـب    

    فاحسـبكذاك   بقيفأحـد  للشمـس ثـم  رتـب     عليه ما 
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  الفصـل الخامـس في قسمـة الساعـات عـلى الـدراري
  النهـار  منلساعـة    ربوكـل دري مـن  الـدراري      

  اليـوم لـربوالليل قس عليه في ذا النظـم      وابدأ بساعـة 
  لبس  دون القمرزحـل مشتري مريخ شمـس      زهرة كاتب 
   البيـتفي  ترتيبهفزحل رب األولى يوم  السبت      وقس على 

  
  فصـل في السعـود والنحـوس مـن الـدراري

  والشمس والزهرة ثم المشتري      سعد مريخ زحل نحيس  حري
  نحسـان هماوكاتــب   وقمـر  سعـدان     لكن مع النحس 

  وأعظـم  النحـوس  باتفـاق      مقاتـل  فاحـذر وال تـالق
  وراقـب اإلله في كل  عمـل      تنـل من اإلله أحسن  األمـل
  وكل من قد حـرم  المراقبـه      فماله في الخيـر من مطالبـه
  ومن أطاع اهللا رب  العالميـن      أطاعـه كل  قـوي  ومتيـن

  سلط شيء عليه منمن خاف  وجاء في الحديث عمن أسقـط     
  ومن يخاف اهللا  خوفا  مؤلمـا      خـاف منه كل شيء فاعلمـا

  حسنهـا قبواعمل بتقوى اهللا واعلم  أنهـا     قطب المعاملة فار
  ذكرتـهبما  عامـال ولستأمرتـك الخيـر وما اتمرتـه      

    فعالتي عنالعفو  جولكــن ربي غافـر الـزالت      فمنه أر
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  فصـل في الكواكـب
  مستنيـرة وجملـة الكواكب  المذكـورة      مضيئـة بالـذات

  ملتمـس نورهإال  القمــر فإنـه  مقتبـس      من نور شمس 
  

  بـاب في شـرف الـدراري وسقوطهـا
  العقـل يا ذاوشرف الشمس ببيت  الحمـل      سقوطها الميزان 

  اء حقا يعـرفالعذروزهـرة لها  بحوت  شـرف      سقوطها 
  امتـراءبال وشرف  الكاتب  في العـذراء      سقوطـه الحوت 

  حـري  سقوطهوالثـور فيه شـرف  للقمـر      لكن بعقرب 
  مقاتــل يشـرف بالميـزان      سقوطـه بالحمـل خذ بيـاني
  والمشتـري شرفه السرطـان      سقوطـه بالجـدي يا إنسـان

  سقوطـه السرطـان يا  ذكي  وأحمـر شرفـه  في الجـدي    
  الشمس تشرف في عشر من الحمـل       من بعد تسع حساب غير  ذي خلـل

  وحل ثالثة األجـزا بال مهـلوالبدر بالثور يرقى منتـهى  شرفـا       
  وللمقاتـل بالميـزان مرتبـة       تعلو لعزتها األمالك في الدول

  ه الشرف المأثـور عن  زحـلإحدى وعشرين تمضي منه  في درج       مكان
  فالنصف من سرطان المـاء منزلـة       للمشتري شـرف أربى على األمـل

  بال مثـل   عـال في الجدي ذا شرفوإنني ال أرى المريخ مرتفعـا      
  واألسل ترى له صولة بالبيض وفي ثمـان مع العشريـن  من درج      
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  والحلل الحليتسير فيه بلبس لزهرة السعد بطن الحوت إن نزلـت       
  باألستار والكللفيه  تحجبتسبعا وعشرين من أجزائـه  كملـت       
  له عطارد مسرورا أخا جـذلوالنصف من درج العذرا غدا شرفـا       
  سميت منه ضليعا شاكي العللوفي النظاير لألشراف  يسقـط  مـا       

  
  ب في األعـداء واألصدقـاء مـن الـدراريبـا

  سرمـدا نيتفقـا  والالشمس والكيوان أعـدا  أبـدا      نعـم 
  جرى هكذاالعكس وسقوطها إن شرف الكيوان فالشمـس  تـرى        
  سالكيا  أحمرالمشتري مع ووكاتـب مع  زهـرة  كذلـك      

  منهـموما لبـدر مـن عـدو فيهـم      وأحمـر صديق شمس 
  بـدر صديق زهرة  قد علمـا      والمشتري صديقه  قد انتـمى

  إنسـانيا  للشمس وكاتـبوأحمــر صديقـه الكيـوان      
  

  بـاب األعـداء واألصدقـاء مـن البـروج
  أصدقاء فاعلمـاالبروج  منوكلما للنار  والريـح  انتـمى     

  بال ارتيـابوهكـذا المـاء مـع التـراب     فاعلم صديقيـن  
  والعكس في التراب مع  الهواء     والنـار أيضـاً هكـذا للمـاء  
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  بـاب سعـادة البـروج وشقاوتهـا
  أتى قد سعيـدفأول الحمل شقي  يا فـتى      وآخر منه 
  نستوفيـه كذاكوالثور بالعكس  وما يليـه      بعكسـه 

  ذكي ياس ـاحد بالعكوفواحـد  أولـه  شـقي     و
  قد كـان قبلهإذ كالذي من من بعد أن تستثني السرطـان      

  
  بـاب في نـواحي الـدراري

  بمغرب في الليل باشتهـاروالشمس بالمشرق في النهـار      
   سائليوالعكس في عدوها المقاتل      فخذ وكن متبعـا يا 

  قبليـه أخيبالنهـار يا ووزهرة بالليل  قل جوفيـه      
  اشتهروالعكس في عطارد والقمر      ما بين قبلة وغرب 

  لألحمـرق قبلة شروبين وبين مشرق وجوف مشتـري      
  

  فصـل في قـدر عظـم الشمـس والقمـر
  قصا  ونيفا  فخذه وامـضوعظم الشمس كقـدر األرض      

  في بعض من األنباء قيل والبدر قدره كنقـط   فـاء     قد
  وبيـن كـل فلـك وفلـك     كنقط ثا من السنين قد حكي 
  وغلـظ كل واحـد كذلـك     سبحان ربنا القوي المالـك
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  وفي الكتاب جملة الدراري      في قوله بالخنس  الجواري
  كما أتى في الذكر يسبحونوالكـل في األفـالك قـد يجـرون        

  
  علـم الفلـكبـاب معرفـة التربيـع وهـو مستخـرج مـن 

  ج الكمين بالتوزيـعتخرو      وإن تـرد معرفة التربيـع
  انتبـهووكوكب الساعة فاعلم فانظـر إلى اسـم طالـع وكوكبـه       

  يافث مع سـام وحاموزد عليهم هذه  األسـامي      نوح 
  تسعة طرحثـم تعدهـم بعـد سبعـة      وتطرح الجميع 

  أي ربع بات فيه  القمروربع األرض وبعد تنظـر     في 
  العددمن قبلة فاعلم بما في فإن يكن في مشرق  فالتبتـدي     

  يليه يفبالذ ربعوهكذا فيما  بـقي تبتديـه      إن بات في 
  المـرادوهو  الربعفحيث ما انتهى لك  التعداد      فذلك 

  جال  حتى ترى الكمين فيه قدوافعل به كما فعلـت  أوال      
  

  جهـات البـروج اإلثـنى عشـربـاب في 
  فخذ مقاصدبيت الحية برج كل واحـد      والثاني كبسه 

  فبيت األخوة فبيت  األبوين      فبيت األبناء تفهم دون مين  
  يتلوه بيت مرض قد  انجلى     من بعده بيت النكاح  فانقال
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  ال تزدريوفبيت موته فبيـت  السفـر     فبيت ملكه فخذ 
  باألصدقـاء      فبيـت األعـداء بالشقـاء  فبيـت سعده

  
  فصـل في نحـوس القمـر

  ونحسه بعقـرب قد ذكـرا     ألنها سقوطـه كما جـرى
  وهكذا اجتماعه مع  زحـل     وذنب واحمر نحس جـلي
  وكونه في ثامن  المطالـع      وثاني عشرة كذاك  واقـع

  وما يليه وذاك بين عقرب أو موضع محترق قد كان  فيه      
  

فصـل في معرفـة الليـل والنهـار مـن البـروج اإلثـنى 
  عشـر

  ميـنأن البروج قل  على قسمين     الليـل والنهار دون 
  ليليـان ابالنـار والريـاح نهاريـان     والمـاء والتر

  هكذا ذكرفكـل ليـلي مؤنث شهـر      وغيره بالعكس 
  

  فصـل في البـروج
  فالتحسـب تقلب      وثابت مجسـدفصل من البروج  ذو 

  الميزان ي معفاألول الحمل مع السرطان      وهكذا الجد
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  والمجسد رالثو ثموالثابت العقرب  ثم األسـد     والدلو  
  والقوس والعذراء  مع الجوزاء     وهكذا الحوت فاستمع إلى أنباء

  فلتعلـم  أربعويجمع المذكور شكل تثـم      لكل حرف 
  ريحيان والكيوانوالشمس واألحمر ناريـان      عطارد 

  دريمائيـة فاعلم وخذ ال تزوزهرة وقمر  والمشتـري      
  

بـاب في بيـان األركـان الـتي تقـوم منهـا األبـدان وهي 
  الطبائـع

  األبـدان صرواعلم بـأن عدة األركـان     أربعـة عنا
  مثقـالن رضواألالنـار والهـوا  مخففـان      والماء 

  لترب جارفالحر واليبس لطبع  النـار     والبرد واليبس 
  حـوى  رطوبة حرارة قـل للهـوا     رطوبة برودة ماء

  
  فصـل في قسمـة الحـروف والبـروج عـلى الطبائـع

  تكليـفبال  الطبائع وإن أردت قسمة  الحروف      على
  أبجد  وكمـلواقسم عليها فضع حروف نتهم في جـدول      

  وذا على طريق أهل  الفلك      والحكماء نهمة عنهم حكي
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  مـاءفنتهـم  معنـاه   بإقـراء      نـار تراب وهواء  
  المسالـك ولتقسم البروج  مثل ذلـك      عليـه كي تتبع

  
ومـع هـذا . يبـدو أن المنظومـة لـم تنتـهي هنـا

نكتـفي بمـا حصلنـا عليـه ـ إلى اآلن ـ مـن هـذه 
عبـد الرحمـن المنظومـة الرائعـة في الفلـك؛ الـتي سماهـا 

نقلناهـا مـن كتـاب مفيـد . السـراج في الفلـك: األخضـري
سحنـون بـن المحتـاج  في شـرح السـراج؛ الـذي أعـده 

. ـان بـن سليمـان بـن احمـد بـن أبي بكـر الميـدويعثم
  . وهـو منشـورات المكتبـة الثعالبـة بالجزائـر

*** 
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في علـم  أزهار المطالب"ـ ومنظومة : عاشـراً
  ". 1باإلسطـرالب

  :يبـدأ هـذه المنظومـة هكـذا
  2القــول  في تسميـة  اآلالت

  ورسم االسطرالب حيث يـاتي
   3البطن والكرسي مـاباألم ذات 

   4رسمـا  عال وفيه عـروة قـد
   

                                                
عريقـة؛ تسـمى عنـد ة ـة فلكيـآل :)Astralabe(األسطـرالب أو األسطـراالب  1

أو ربمـا عـاد اختراعهـا األول إلى الفراعنـة و. )حـذات الصفائ(العـرب أيضـاً باسـم 
وتتبـع النجـوم ودراسـة ك ـبالفلبعلـم  ؛ نظـراً لعنايتهـم واهتمامهـمنـالبابليي

وذكـر اليعقـوبي أن ثيـون األسكنـدري الـذي عـاش في القـرن الرابـع  .حركتهـا
. الميـالدي ألـف عمـالً حـول األسطـرالب؛ غيـر أن عملـه هـذا لـم يصـل إلينـا

رن ـالقكمـا تبيـن أن السريانييـن كـان لهـم اهتمـام باألسطـرالب؛ إذ قـام ـ في 
وفي العصـر  .لكتابـة حـول اآلسطـرالببا تـروس سيبوخـسفي ـ الديـع الميـالساب

اإلسـالمي شـاع استعمـال األسطـرالب وانتشـر استعمالـه بيـن المسلميـن؛ حيـث 
 أبـو الحسـن عبـد الرحمـن بـن عمـر بـن سهـل الصـوفي الـرازيألـف 

وفي القـرن رالب، ـل األسطـفي عم؛ كتـاب العمـل )م986/هـ376م ـ 903/ـ291(
ومـن ذلـك  .ـالدي قـام أبـو إسحـاق إبراهيـم بتطويـر األسطـرالبالثامـن المي

الوقـت تعـددت المؤلفـات المتعلقـة باألسطـرالب لـدى المسلميـن؛ خاصـة في 
 .األندلـس والمغـرب؛ منهـا منظومـة األخضـري هـذه

فمنهـا . تعـددت أشكـال آلـة األسطـرالب؛ كمـا اختلفـت المـواد الـتي صنعـت بهـا 2
 ...الخشبيـة، ومنهـا النحاسيـة ومنهـا الحديديـة

فهـو الخـط : أمـا الكـرسي. الـتي تشتمـل الصفائـح المثبتـة في الوجـه هي: األم 3
 .األيمـن واأليسـر: المستقيـم المـار بمركـز الدائـرة والكـرة المنتـهي إلى الجانبيـن

  .سكـة للكـرسيهي الـتي فيهـا الحلقـة؛ وهي ما: العـروة 4
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  وظاهـــر األم بـه  مميـز
  1دوايـر محيطــة  بالمركـز

  2أولهــا دايــرة لألشهــر
  ينقصهـا من  كامل  وأبتــر

  حاويــة لكـل أيـام السنـة
  مبينـة  وهي الـتي بسطحـه
  3وبعدها البروج اإلثنى  عشـرة

  سطـراقسم البروج فوقهـا قد 
  فكـل واحـد مـن  األبـراج

  4لـه  ثالثـون  مـن  األدراج
  وربع االرتفاع فـوق  سطـرا

  تـرا  بالجهتيـن فيه تسعـون
  ووسط الظهـر بـه  ضلعـان

  فجهـة الظليـن  موضوعـان
  قد عـرف المبسوط والمنكوس

  كل من االصبـاح فيه  اقتـفي
   

                                                
 .هـو النقطـة المفروضـة في وسـط الصفيحـة: المركـز 1
  .أي محيـط الدائـرة األولى في وجـه األسطـرالب تكـون لألشهـر 2
الحمـل، الثـور، الجـوزاء، السرطـان، األسـد، العـذراء، : البـروج الفلكيـة هي 3

  الميـزان، العقـرب، القـوس، الجـدي، الدلـو، الحـوت،
  .أي لكـل بـرج ثالثـون درجـة 4
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  فظلـه المبسـوط  باإلجمـاع
  االرتفـاع  يزيـد عند نقـص
  وحيـث زاد االرتفـاع نقصـا

  نصحا  وعكسه المنكـوس فيما
  1ومـا يـدار فوقهـا  عضـاده

  لإلفـادة  الرأسيـندة  محـدو
  وشطبتـاه  فوقهـا مثقوبتـان

  ألخـذ الرتفـاع قل مبعدتـان
  2ووجه األم فيه حجـرة  بـدت

  فيهـا جميـع  الدرجـات  نزلـت
  3والعنكبـوت شبكــة  تـدار

  على الصفائـح لها اضطـرار 
  وعـدلـت منطقـة  البـروج

  الـدروج  بجملـة في وسطها 
   

                                                
  .هي المسطـرة الـتي تـدور عـلى ظهـر األسطـرالب: العضـادة 1
  .هي الدائـرة المقسومـة: الحجـرة 2
هي الصفيحـة المشبكـة الموضوعـة فـوق الصفائـح المشتملـة عـلى : العنكبـوت 3

  . منطقـة األبـراج
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  وحولهـا كواكب قد عـدلـت
   1عدلـت وكلها على السمـوت 

  وعند رأس الجـدي  باستـواء
  مـدى األجـزاءعي محـدد يد

  تدرى به األجـزاء  للساعـات
  األوقـات  منثبت وقـوس ما 

  2وتحتهـا صفائـح األعـراض
  األراضي  مـن  إقليـم  لكـل

  في وجهها دوايـر  مرسومـة
  محيطـة  محكومــة  ثالثـة

  فالدارة الكبرى لرأس  الجـدي
  الجـدي  يمشي عليها دايما في

  وسطاؤها للحمـل  والميـزان
  للسرطـان  وبعدها الصغـرى

   

                                                
 ؛وسـول القـلى طـة عـك للداللـم الفلـعل فيل ـيستعمو: السمـوت مفردهـا سمـت 1

ع ـارا بموضـق مـوم في األفـم مرسـن أي مستقيـورة بيـالمحص ةـو الزوايـوه
ويقصـد بهـا أيضـاً  .ربـرق إلى الغـالش نـوم مـط المرسـن الخـد، وبيـالراص

  .خطـوط الطـول
توجـد ؛ وفي كـل صفحـة )ذات الصفائـح(الصفائـح سميـت بهـا آلـة األسطـرالب؛  2

  .ثـالث دوائـر عـلى مركـز واحـد
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  فـدارة الميـزان ثـم الحمـل
  1المعــدل  ةبـدار  يدعونهـا

  ما فيها انـدرجوللشمـال كل 
  ا خـرج ـما عنه وللجنوب كل

  وخطها المنصـوب  باستـواء
  يـدعى بخط وسـط  السمـاء

  2منشـؤه مـن قبـة الكـرسي
  يمر نحو الجـانـب  السفـلي

  فإن تعد القطب سمـة  الوتـد
  وخط نصف الليـل كل ذا ورد

  وخطها المدعو بخـط  األفـق
  المشـرق  من مغرب يمر نحو

  3المقنطــرات ثـم دوايــر 
  كاملـة وغيــر  كامــالت

  وعد االرتفـاع بينهـا وضـع
  يصطنـع اصطالح من قد بحسب

   

                                                
ويقصـد أن الـدارة الوسـطى؛ وهي دارة الميـزان . هكـذا للضـرورة الشعريـة 1

 .؛ هي مـدار االعتـدالوالحمـل
 .هـو الجـزء البـارزع، محيـط الحجـرة ومسمـار العـروة نافـذ فيـه: الكـرسي 2
  .هي خطـوط العـرض: المقنطـرات 3
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  والنقطة الوسطى بسمت الرأس  قد
  ورد  قـدتدعى سمت السموت 

  ومن هنالك السموت أخرجـت
  أعدادها بين الخطوط أدرجـت

  وخط لألعـراض والساعـات
  ولألوقـات  السفـلى الجهة في

  القطب تسمى المحوروثقب في 
  شهـروا   س قدبفـروممسـك 

  
*** 
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لمنظومـة أزهـار المطالـب نكتـفي بهـذه المقدمـة؛ 
؛ ألنهـا مازالـت مخطوطـة وتستـدعي في اآلسطـرالب

لعـل عرضهـا هنـا . تحقيقـاً دقيقـاً مـن قبـل مختصيـن
يلفـت أنظـار المهتميـن بميـدان الفلـك؛ فيتناولونها 

  . بالتحقيـق والدراسـة والشـرح
ـ ال  األخضـريومـا سبـق ذكـره ـ مـن مؤلفـات 

ا مـن يتجـاوز عشـرة أعمـال؛ وهـو العـدد الـذي تمكنـ
الحصـول عليـه؛ عـلى أننـا سنواصـل البحـث عـن 
بقيـة أعمالـه؛ بغـرض نشرهـا في المستقبـل؛ فنرجـو 

ومـع هـذا؛ نشيـر بلمحـة . مـن اللـه العـون والتوفيـق
خاطفـة إلى بعـض األعمـال الـتي نتوقـع الحصـول 

  :عليهـا فيمـا بعـد؛ منهـا
؛ مـا زالـت في التوحيـد" الفريـدة الغـراء"ـ 

 عبـد الرحمـن الجيـالليمخطوطـة؛ ويملـك الشيـخ 
  .نسخـة منهـا

موجـودة في بعـض . في النحـو" الـدرة البهيـة"ـ 
  .الزوايـا بواليـة بسكـرة

وبهـذا نصـل إلى نهايـة هـذا الفصـل؛ الـذي 
عبـد الرحمـن درسنـا فيـه بعـض مؤلفـات اإلمـام 

ـا وهي عشـرة أعمـال الـتي حصلنـا عليه األخضـري
  :رئيسـة
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  .ـ رسالـة في الحسـاب 1
  .ـ الـدرة البيضـاء 2
  .ـ متـن األخضـري في العبـادات 3
  .ـ المنظومـة القدسيـة 4
ـ الرائيـة في مـدح الرسـول صـلى اللـه عليـه  5

  .وسلـم 
  .ـ القصيدة الالميـة في التصوف واإلرشـاد الديـني 6
  .في الثالثـة فنـونـ الجوهـر المكنـون  7
  .ـ السلـم المرونـق في المنطـق والحكمـة 8
  .ـ منظومـة السـراج في الفلـك 9

  .ـ أزهـار المطالـب في علـم األسطـرالب 10
ـ باإلضافـة إلى القصيـدة المنسوبـة إليـه عـن 11

  .الـتي وضعـت في الفصـل األول. النـبي خالـد
وقـد حاولـت جهـدي التعريـف بهـذه المؤلفـات  

مـع الشـرح والتحقيـق؛ ولكـن اإللتـزام بصفحـات 
محـددة وقـف أمـامي عائقـاً وكابحـاً في االستمـرار 

وعليـه؛ أرجـو مـن اللـه التوفيـق . بالشـرح الكامـل
  .لمـا فيـه الخيـر والفـالح

B  
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ـ القـرآن الكريـم؛ مصحـف الشـروق المفسـر الميسـر، دار الشـوق بالقاهـرة، 
  .م1977

وْل الَبـوم؛ ترجمـة محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، چُـ تفصيـل آيـات القـرآن الحكيـم؛ 
وهـو فهـرس مـواد (المستـدرك ويليـه . م1954دار الكتـاب العـربي ببيـروت 

  .لـ إدوار مونْتيـه) القـرآن
ـ المعجـم المفهـرس أللفـاظ القـرآن الكريـم؛ ترتيـب محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار 

  ).كتـاب الشعـب(الشـروق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ي، دار الفكـر ومطبعـة لجنـة ـ إحيـاء علـوم الديـن، أبـو حامـد محمـد الغـزال

  .م1975، 1: نشـر الثقافـة اإلسالميـة، ط
ـ اإلصابـة في تمييـز الصحابـة؛ أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العسقـالني، وبهامشـه 
االستيعـاب في معرفـة األصحـاب البـن عبـد البـر النميـري القرطـبي، مكتبـة 

  . هـ1328، 1: المثـنى ببغـداد ومطبعـة السعـادة بمصـر، ط
ـ  1954، 2: اس وشركـاه، طـ األعـالم؛ خيـر الديـن الزركـلي، مطبعـة كوستـا تومـ

  .م 1959
ـ تاريـخ الجزائـر الثقـافي؛ أبـو القاسـم سعـد اللـه، الشركـة الوطنيـة للنشـر 

  .م1981والتوزيـع بالجزائـر،
  .م1980ـ تاريـخ الجزائـر العـام؛ عبـد الرحمـن الجيـاللي، دار الثقافـة ببيـوت،

ي مبـارك، منشـورات المكتبـة ـ التصـوف اإلسـالمي في األدب واألخـالق؛ زك
  العصريـة ببيـروت، 

ـ التلخيـص في علـوم البالغـة؛ محمـد بـن عبـد الرحمـن القزويـني الخطيـب؛ 
، 2: شـرح وضبـط عبـد الرحمـن البرقـوقي، المكتبـة التجاريـة الكبـرى بمصـر، ط

  . م1932
  .م1933رون، القاهـرة، ـ دائـرة المعـارف اإلسالميـة؛ محمـد ثابـت الفنـدي وآخـ

ـ ريـاض الصالحيـن؛ يحـيى بـن شـرف النـووي، مكتبـة محمـد عـلي صبيـح 
  .بمصـر
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ـ رسالـة العقـد في التعريـف بالشيـخ عبـد الرحمـن الشهيـر باألخضـري؛ ألبي 
  .م1999محمـد أحمـد بـن داود األخضـري؛مصلحـة االتصـال لواليـة بسكـرة؛ 

؛ محمـد عيـسى بـن سـورة الترميـذي؛ )وهـو الجامـع الصحيـح( ـ سنـن الترميـذي
  .م1978، 3: تحقيـق عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف، دار الفكـر، ط

  .ـ السـراج في علـم الفلـك؛ عبـد الرحمـن األخضـري؛ المطبعـة الثعالبيـة بالجزائـر
دم العلميـة بمصـر ـ شـرح الـدرة البيضـاء؛ عبـد الرحمـن األخضـري؛ مطبعـة التقـ

  .هـ1325
ـ شـرح ديـوان زهيـر بـن أبي سلـمى؛ شـرح أحمـد بـن يحـيى الشيبـاني ثعلـب، 

  .م1964الـدار القوميـة للطباعـة والنشـر بالقاهـرة، 
؛ شـرح الحسيـن بـن أحمـد زروق بـن )مخطـوط(ـ شـرح قدسيـة األخضـري 

  .ـةمصبـاح، مخطـوط بالزاويـة العثمانيـة بطولق
ـ شفـاء السائـل لتهذيـب المسائـل؛ عبـد الرجمـن بـن خلـدون؛ تعليـق األب 

  .م1959أغناطيـوس عبـده خليفـة اليسـوعي، المطبعـة الكاثوليكيـة ببيـروت، 
  .ـ صحيـح البخـاري؛ محمـد بـن إسماعيـل البخـاري، دار الفكـر ببيـروت

القشيـري؛ شـرح اإلمـام ـ صحيـح مسلـم؛ مسلـم بـن الحجـاج بـن مسلـم 
  .النـووي، دار الفكـر

ـ الطبقـات الكبـرى؛  محمـد بـن سعـد، دار بيـروت للطباعـة والنشـر ودار صـادر 
  .م1960للطباعـة والنشـر بيـروت، 

ـ عمـدة البيـان في معرفـة فـروض األعيـان عـلى مذهـب اإلمـام مالـك بـن أنـس 
ألبي محمـد . مختصـر األخضـري في العبـاداتوهـو شـرح ل. رضي اللـه عنهمـا

  .م1572/هـ980عبـد اللطيـف بـن المسبـح المـرداسي؛ التـوفي سنـة 
وهـو شـرح لقسـم الفقـه مـن الـدرة البيضـاء (ـ الغـرة في شـرح فقـه الـدرة 

  .م1936؛ محمـد الصـادق الشـطي، المطبعـة التونسيـة بتونـس، )لألخضـري
  .رائيـة في مـدح رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـمـ القصيـدة ال

  .ـ القصيـدة القدسيـة في التصـوف؛ لعبـد الرحمـن األخضـري
  .ـ القصيـدة الالميـة في التصـوف واإلرشـاد الديـني؛ لعبـد الرحمـن األخضـري

  .لعبـد الرحمـن األخضـري. ـ القصيـدة الالميـة في النـبي خالـد بـن سنـان
كتـاب البيـان عـن الفـرق بيـن المعجـزات والكرامـات والحيـل والكهانـة والسحـر ـ 

والنارنجـات؛ محمـد بـن الطيـب الباقـالني،؛ تصحيـح األب رتشـرد يوسـف مكـارثي 
  .م1958اليسـوعي، المكتبـة الشرقيـة ببيـروت، 
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مـد العـدوي ـ كتـاب شـرح الـدرة البيضـاء؛ لألخضـري؛ صححـه عـلي بـن أح
  تونـس .الشهيـر بالهـواري

لشيـخ . ـ الكواكـب العرفانيـة والشـوارق األنسيـة في شـرح ألفـاظ القدسيـة
  .الحسيـن الورثـالني؛ وهـو شـرح منظومـة القدسيـة لعبـد الرحمـن األخضـري

ـ متـن األخضـري في العبـادات عـلى مذهـب اإلمـام مالـك بـن أنـس، عبـد 
بـن الصغيـر األخضـري؛ تصحيـح ومراجعـة محمـد حبيـب اللـه الشنقيـطي  الرحمـن

المالـكي، المكتبـة األهليـة بـواد مـدني بالسـودان والمكتبـة المحموديـة التجاريـة 
  بالقاهـرة، 

  .م1949، 4: ـ مجمـوع مهمـات المتـون، مكتبـة مصطـفى البـابي الحلـبي بمصـر، ط
المنطـق؛ أبـو حامـد محمـد الغـزالي؛ ضبـط وتصحيـح محمـد ـ محـك النظـر في 

بـدر الديـن النعسـاني، المكتبـة التجاريـة للطباعـة والتوزيـع والنشـر ودار النهضـة 
  .م1966الحديثـة ببيـروت، 

ـ مـروج الذهـب ومعـادن الجوهـر؛ عـلي بـن الحسيـن المسعـودي؛ تحقيـق محمـد 
  .م1958، 3: يـد، المكتبـة التجاريـة الكبـرى بمصـر، طمـحي الديـن عبـد الحم

؛ )شـرح سنـن اإلمـام أبي داود سليمـان بـن األشعـث السجستـاني(ـ معالـم السنـن 
  .م1981، 2: شـرح أحمـد بـن محمـد الخطـابي، المكتبـة العلميـة ببيـروت، ط

قافيـة للتأليـف ـ معجـم أعـالم الجزائـر؛ عـادل نويهـض، مؤسسـة نويهـض الث
  .م1980، 2: والترجمـة والنشـر ببيـروت، ط

  .م1977ـ معجـم البلـدان؛ ياقـوت الحمـوي، دار صـادر ببيـروت، 
ـ معجـم المطبوعـات العربيـة والمعربـة؛ جمعـه ورتبـه يوسـف اليـان سركيـس، 

  .م1928مكتبـة سركيـس بمصـر، 
شـرح لكتـاب السـراج في علـم الفلـك ـ مفيـد المحتـاج في شـرح السـراج؛ وهـو 

لعبـد الرحمـن األخضـري؛ تـولى شـرح الكتـاب سحنـون بـن عثمـان بـن سليمـان 
  .بـن أحمـد بـن أبي بكـر الميـدويا

ـ مقدمـة ابـن خلـدون؛ عبـد الرحمـن بـن خلـدون؛ تحقيـق عـلي عبـد الواحـد 
  .م1968ـ  1965وافي، لجنـة البيـان العـربي بالقاهـرة، 

؛ أبـو حامـد محمـد الغـزالي؛ )شـرح أسمـاء اللـه الحسـنى(ـ المقصـد األسـنى 
  .م1968تحقيـق محمـد مصطـفى أبـو العـال، مكتبـة الجنـدي بالقاهـرة، 

  .ـ منظومـة األسطـرالب؛ لعبـد الرحمـن األخضـري
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عدنـان نجـا، دار ـ المواريـث في الشريعـة اإلسالميـة؛ الشيـخ حسـن الخالـد و
  .م1967لبنـان للطباعـة والنشـر ببيـروت، 

؛ مالـك بـن أنـس بـن )بروايـة يحـيى بـن يحـيى الليـثي(ـ موطـأ اإلمـام مالـك 
مالـك بـن أنـس بـن الحـارث األصبـحي الحميـري؛ إعـداد أحمـد راتـب عرمـوش، 

  . م1977، 2 :دار النفائـس للطباعـة والنشـر والتوزيـع لبنـان، ط
  .م1969ـ نشـأة التصـوف اإلسـالمي؛ إبراهيـم بسيـوني، دار المعـارف بمصـر، 

  .م1978، جانـفي 53: ـ مجلـة األصالـة؛ وزارة الشئـون الدينيـة الجزائـر، العـدد
    *****  

 LE SOULLAM; TRAITé DE LOGIQUE; tradouire de L'ARABEـ  
par J.D. Luciani; ALGER; 1921.        
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