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بضـى هللا انشدًٍ انشديى 

 

يــذخــــم 

 
 

بدأ فن ا٤بديح النبوي متأخراً نسبيًا، ومل يسجل للشعراء يف العصر اإلسالمي 
أوؿ العصر العباسي قصائد يف ا٤بديح النبوي، باستثناء ماكاف يلقيو  واألموي وكذلك يف

 .شعراء الدعوة اإلسالمية بْب يدي النيب صلى اهلل عليو وسلم من قصائد

وشعراء الدعوة اإلسالمية كحساف بن ثابت وكعب بن زىّب وكعب بن مالك مل 
يكونوا يتعاملوف يف مسألة ا٤بديح النبوي على أساس أنو فن مستقل بقدر ما كاف ذلك 

 .غرضاً من أغراض القصيدة الذي يدرجو النقاد عادة يف باب ا٤بديح والفخر وشعر ا٤بالحم

ومل يكن إعراض األولْب عن اإلشتغاؿ بفن ا٤بديح النبوي بسبب سوء رأيهم فيو، 
ا٤بثوؿ يف حضرتو الشريفة، سيما إذا  ، وإشفاقهم من هتيبهم ٤بقاـ النيب بل كاف بسبب

من تكسب الشعراء وابتذا٥بم، وامتداح للفسقة  ما كاف يصاحب فن ا٤بديح آنئذ الحظنا
 .والظلمة

سألوه أف يكتب يف ا٤بديح النبوي،  يعتذر ألصحابو إذا أبو نواس الغاية كاف و٥بذه
واهلل ما بلغ شاعر الكسب وا٣بمرة والنساء أف يتطاوؿ إىل مقاـ النيب صلى اهلل : ويقوؿ

. عليو وسلم، فكاف يرى مقاـ النيب أبعد من أف يرقى ٫بوه، وأمنع من أف يتسامى إليو

مطلع  النبوي هنض على قدميو وتبوأ ٧بلو يف األدب العريب يف ولكن فن ا٤بديح
القرف السابع ا٥بجري، وكاف عميد ىذه النهضة بال ريب، ىو شاعر ا٤بديح النبوي شرؼ 
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ىػ، وقد أويت البوصّبي لغًة 694الدين ٧بمد بن سعيد البوصّبي الصنهاجي، ا٤بتوىف عاـ 
موفقة، وليس يعرؼ يف  جزلًة قوية، ورزؽ الوقوؼ على أدؽ ا٤بعاين وألطفها بألفاظ متخّبة

يف أعقد  واإلفحاـ وا١بدؿ احملاورة األدب العريب رجل أويت القدرة على نظم الشعر يف
 :ا٤بسائل النظرية كالبوصّبي، وبوسعك أف تقرأ هبذا ا٤بعُب الميتو الٍب مطلعها

 فأبى أقل العالمين عقوال                          جاء المسيح من اإلله رسوال                    

وقد خصصها حملاورة النصارى من كتبهم، وأكثر اإلستشهاد بأقوا٥بم وأ٠بائهم إىل 
. حد فريد، من غّب أف يسيء أية أساءة إىل رونق القصيدة وألقها وعذوبتها

وبعد جولة طويلة من شعر ا٤بديح والتكسب، أقلع البوصّبي عن ذلك كلو، 
كلها بعدئذ على نظم قصائده يف ا٤بديح النبوي، وأفرغ فيها عاطفة صادقة،  ووقف حياتو

الكواكب الدرية ): ا٤بيمية الٍب أ٠باىا: ا٣بالدتاف جرت بلساف عجنتو احملبة، فكانت رائعتاه
: والٍب مطلعها (يف مدح خّب الربية

 مزجْت دمعاً َجَرى ِمْن ُمْقَلٍة بدـِ       أمْن تذكُّر جيراٍف بذي سلم                                                          

: الٍب مطلعها (ا٥بمزية)وقصيدتو 
    يا سمػػاًء َمػػا طَاولَتها َسػػماءكيَف  َترَقى  رقّيَك  األنبياء         

 

وقد راجت القصيدتاف رواجاً عظيماً حٌب صارتا كاألـ الٍب أٜبرت ىذا الفن 
 .األديب الغزير

 لقصيدة الربدة حٌب (1)والتخميسات والَببيعات وا٤بعارضات وكثرت التشطّبات
 : فيها بردة البوصّبي(2)قاؿ أٞبد شوقي يف هنج الربدة الٍب عارض

 لصاحب البردة العصماء في القدـالمادحوَف  وأرباُب  الهوى  تبٌع 

 َمن ذا يعارُض  وَب العارِض الَعػػِرـِ إني ال أعارضُه ... أستغفُر اهلل

                                                        

ىي أف يعمد الشاعر إىل قصيدة شاعر سابق فيقلدىا نظماً وقافية ومعاين، وذلك إما بقصد توكيد معانيو : ا٤بعارضات (1)
. وبسطها، وإما بقصد الرد عليها، وقد شاع ىذا اللوف من األدب وأغلب إطالقو على ا٤بعُب األوؿ

. ننوه أننا نقصد با٤بعارضة ىنا أف ينهج الشاعر على منواؿ شاعر سابق بقصد تأييده وتكميل معناه (2)
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 يغبْط  َوليََّك  ال ُيْذَمِم وال يُػَلِم       ومْن ... وإنما أنا بعُع الغاببينَ 

و ادُؽ  الحبِّ  يهدي   ادَؽ َمدحُته  بمديٍح  أستقيُل  به          
 الَكِلم

 وال شكَّ أف ا٢باجة تتعاظم اليـو للعناية هبذه القصائد األصيلة يف ا٤بديح النبوي،

وىي ظاىرة عافية . أساسية يف ٦بالس األفراح واأل٠بار مادةً  ا٤بديح فن أصبح أف بعد سيما
 ويزيدىا ٗبا ينهض ٕباؿ األمة، بال ريب خاصة إذا ٛبكَّنَّا من توجيو القصيدة واللحن واألداء

فالتغِب . العظيم الذين صنعوا اجملد اإلسالمي  وأصحابو الكراـنبيها العظيم ارتباطاً بسّبة
حاجة فطريّة، ٰبسها اإلنساف يف جوانح ذاتو، ولكنها أداة يف يد ا٢بادي، فإما أف يتخذ 

مزمار ّغي يفسد فيها نصح  إف ٯبعلها وإمابنفوس سامعيو،  يرقي فيو منها معراجاً 
. مستنصحيو

ٰبدو يف  يأمره أف وكاف للنيب صلى اهلل عليو وسلم حادياف األوؿ أ٪بشو، وكاف
رفقاً .. يا أ٪بش: األشواؽ، ويقوؿ  السفر بقصائد ا٢بكمة، ويأذف لو بأداء لواعج

الفٌب ا٤بسلم  أف يدمدـ ألمر ٝبيل بالقوارير، والثاين ىو الرباء بن مالك رضي اهلل عنو وإنو
 .بقصائد تزيده ارتباطاً بإسالمو وتشده إىل السلف الصاحل، وتنهض بلغتو وبيانو

يفرقوف بْب  الكثّب من ا٤بنشدين ال مستوى اإلنشاد الديِب، وأصبح لقد ا٫بط
الغث والسمْب، ودخلت ألفاظ عامية و٥بجات ٧بلية يف قصائد ا٤بديح لتحل عمداً أو 

سهواً مكاف الفصيح القوي ا١بزؿ وأصبح كثّب من اإلنشاد ما ىو إال لقلقة بكلمات خالية 
ا٤بعاين عطل عن الدالالت، واستهلك اللحن أيضًا، فصار اللحن ا٤ببتذؿ ا٣بفيف أكثر  من

. شيوعاً من اللحن األصيل القوي، ويف ذلك فساد األذواؽ، وٟبود األشواؽ

العريب الٍب لن تستطيع  تتعاظم إىل الكشف عن روائع األدب وىكذا فإف ا٢باجة
ويف  كتب الَباث، يف بطوف وىو كثّب من إشراقتو، أو ٚبفف من نضارتو أف تقلل األياـ

.  من يكشف عنها ويدلل عليها ٙبتاج إىل تزاؿ مغمورة جليلة ال أعماؿ
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ْزِ انًخطٕطت 

 
الدعوة اإلسالمية  يف كلية داغستاين يدرس أسعدين طالب الشهر ا٤باضي يف

هنج الربدة  نظمها شاعر داغستاين على نسخة ٨بطوطة من قصيدة بدمشق بإىدائي
. العصماء، ورجاين أف أقرأىا وأتأملها

الفريد، الذي ال نبالغ  من ىذا النظم إىل إخفاء عجيب مل أجد سبيالً  وا٢بق أنِب
فمع أف القصيدة من نظم شاعر داغستاين، عاش يف .إف وصفناه بإعجاز ا٤بديح النبوي

غّب  حديثو وخطابو وكتابو، اللغة الداغستانية ىي داغستاف يف أواخر عهد القياصرة، وكانت
 أنِب كتمت اسم الشاعر عنك، بالعربية، فكاف ٦بلياً يف حلبتها، ولو أنو نظم قصيدتو ىذه

النابغة الذبياين أو امرؤ القيس، أو نظّبىم من  طرفاً منها ٢بسبتها من شعر وقرأت عليك
فحوؿ شعراء ا١باىلية، وذلك لكثرة ٛبكن الشاعر من العربية، وتوفر غريب ألفاظها وعزيزه 

. بْب يديو، حٌب كاف حوشي العربية أطوع لسليقتو من طاعة إنسِّيها لكاتب ٦بيد

الشاعر الداغستاين يقذفها إىل ا٢بجاز  ومراراً ذرفت عيِب وأنا أقرأ عواطف ىذا
من شاطىء ٕبر قزوين، ٧بملًة بآماؿ العجم وأمانيهم، تَبقرؽ شوقاً وحباً ووفاء، ووجدت 
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أف من أعظم الغنائم الٍب ٲبكن أف أحصلها يف عمري أف أٞبل إىل روضة النيب ىذه ا٥بدية 
: متمثالً بقولو

 وفوَؽ  مقداِر  ُمهديها ِمَن الععمِ هديًَّة دوَف قدِر المصبفى عظمػاً 

 ترضى بما بلغْتُه  طػاقتي  ِهَممػػيوال ..ما فوقها مبلٌغ لي في الثناء

 وأنا رسوؿ ىذا ا٤بشتاؽ ورأيت أفَّ ُجثوِّي على الركب يف حضرة ا٤بصطفى
أف أصحب نسيم الصبا ا٤بشتاؽ إىل ا٢بجاز،  العاشق أرجى يل يف القبوؿ ٕبضرتو، واخَبت

 :والذي ٱباطبو ابن دنوغونة بقولو

 ذي سَلمِ  بّلْغ  سالمي  إلى سكافأيا نسيم الصبا إف كنَت ُتسعُدني 

 و احػػػترـِ .. فحيِّ  عني  َحياً  َ مَّ إْف سػْرَت َيوماً بَسْلٍع أو بكاظمٍة       

 والتزـِ     . قبراً حوى خَير خلِق اهللوعفِّر  الخدَّ  عني  بالبقيػػػع  وُزْر 

 بِه  يداُا  من  الخيرات  وااتنػػػمِ وُخْذ مَع القرِب قبَل البعِد ما سمحْت 

ـِ وقْل  لُه  إف  نعم الدين  يسأُلكم          أف تععػػلوا مع الغلمػػاف والخػَد

 :ورجوت أف أكوف الّساعي يف أمانيو إذ قاؿ

 مشهورَة الصِّيِت بين الُعْرِب والَعَعمِ وَروَِّجْن هذا األمداَح تَػْنُشُرها 

 قلوَبهػم كحيػاة األرض بالدِّيمِ مصحوبًة بفيوٍض منَك محييػػًة 

 أأهى من الَعَسل الصَّافي بكلِّ فَػمِ واجعػْل تالوتهػا ورداً ألمَّتِػػِه 

 :واجتهدت يف خدمة القصيدة راجياً أف تصيبِب دعوتو الصادقة

 ومْن  ُيبالُعها  من ففلك  الَعِممِ وآتْين  مْن  تالهػا   مَّ  َسػاِمَعها 

خباً وطبعاً مػن  اإلمالؽ  والنِّقم واحفظ إلهي مْن َيسعى ليَػْنشَرها 
 

ْـ 1415انًذشو    
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بانشاعش  انتعشيف

 
٪بم الدين بن ٧بمد بن دنوغونة ا٢بزي الداغستاين ا٤بلقب باإلماـ  الداغستاين  

. ا٣بامس، من أ٤بع القيادات اإلسالمية يف القوقاز يف مطلع القرف العشرين

ـ لعائلة عريقة قوية وغنية يف القوقاز، فقد كاف أبوه 1858ولد ٪بم الدين عاـ 
٧بمد بن دنوغونة من الوجوه البارزة يف داغستاف وكاف ينهج هنجاً تصا٢بياً مع االمرباطورية 

. الروسية، من غّب أف ٲبسَّ ذلك انتماءه الوطِب واإلسالمي إىل داغستاف

ويف مطلع القرف التاسع عشر التهبت داغستاف يف ثورة عارمة قادىا األئمة 
النقشبنديوف، وتعاقبت على إذكاء روح الثورة ىذه ثالثة من األئمة اجملاىدين وىم األمّب 

 الذي أصبح أسطورة ا١بهاد يف القوقاز، (1)غازي ٧بمد مث ٞبزة بك مث اإلماـ الكبّب شامل
. والذي أقّض مضاجع االمرباطورية الروسية قريباً من ربع قرف

                                                        

قائد أبرز حركات ا١بهاد التحريري اإلسالمي يف قفقاسيا، حقق انتصارات أسطورية على ا١بيوش : اإلماـ شامل (1)
الروسية، كاف ينادي بوجوب قياـ حكم إسالمي يف سائر بالد القفقاس، وقياـ ذلك يف دولة واحدة، وكاف شعاره الشهّب 

. (القوقاز للقوقازيْب)الذي أطلقو 
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ـ سّبت روسيا جيوشاً عظيمة بغرض سحق ثورة اإلماـ شامل 1856ويف عاـ 
وعقب معارؾ طاحنة ٛبكن الروس من إرغاـ اإلماـ شامل على النزوؿ على حكمهم حيث 

. أرغموه على اعتزاؿ ا٢بياة السياسية

يف تلك الفَبة جاء دور ٧بمد بن دنوغونة والد شاعرنا الكبّب، حيث ٛبكن من 
ا٢بصوؿ على تفويض من القيصر بتدبّب شؤوف الداغستانيْب، وىكذا فقد ٙبوؿ ابن 

. دنوغونة نائب اإلماـ شامل سابقًا، إىل موظف كبّب يف حكومة القيصر

وقد كاف ىذا التحوؿ سعياً ضرورياً حكيماً ٢بفظ مكاسب ثورة اإلماـ شامل 
. واإلعداد للمرحلة القادمة الٍب جاءت على يد ابنو ٪بم الدين فيما بعد

ـ كاف ولداه أٞبد و٪بم الدين قد 1898وعندما تويف ٧بمد بن دنوغونة عاـ 
أصبحا مركز اىتماـ الشعب الداغستاين الذي تفهم إىل حد ما الدور ا٥باـ الذي قاـ بو 

. والدٮبا

أما ولده الشيخ أٞبد فقد تفرغ للعلم وا٤بعرفة، ورفض أف يأخذ قرشاً واحداً من 
ماؿ أبيو، على أساس أنَّو ماؿ اختلطت فيو عطايا القيصر بأرزاؽ والده، ولعل ىذا ا٤بوقف 
من الشيخ أٞبد كاف بالتنسيق مع شقيقو ٪بم الدين حيث كاف نتيجة ا٤بوقفْب إنفاؽ ىذا 

. ا٤باؿ الكبّب على مقاومة الروس وٙبقيق حرية داغستاف

وىكذا فقد أصبح ٪بم الدين يف آواخر القرف ا٤باضي من أغُب أغنياء داغستاف، 
. وأصبحت بْب يديو إمكانات تؤىلو إلعالف ا١بهاد ضد الروس

إىل جانب ذلك فقد كاف ٪بم الدين قد حقق تبحراً عظيماً يف علـو الشريعة 
حيث رحل إىل تركيا وا٢بجاز وبالد الشاـ وأفاد رسوخاً يف العلم ونبوغاً يف األدب العريب، 

. وسوؼ تكتشف مدى ذلك عندما تقلب صفحات ىذه القصيدة ا٤بعجزة

وقد بدأ ٪بم الدين ٞبلتو لتوحيد إرادة الداغستانيْب ضد القياصرة عقب وفاة 
والده حيث بدأت تلك ا٢بركة التحررية من مناطق اأَلَور والغموؽ، حيث مشى ٪بم الدين 
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مع ا٤بفكر اإلسالمي ا٢باج أذف توكل، حيث مت تنظيم انتخابات شورية، مت على أثرىا 
. مبايعة الشيخ ٪بم الدين قائداً لكفاح داغستاف ضد الروس

وكاف البد من خطوة أخرى ٫بو توحيد ا١بهاد يف مشاؿ القوقاز، وبالفعل تنادى 
، حيث اجتمع 1917صيف عاـ  (عندمور)القوقازيوف عموماً إىل عقد مؤٛبر عاـ مدينة 

سفراء شاشاف وأنغوش وبلقار وكربدينيا وداغستاف، وىناؾ ألقى ٪بم الدين كلمتو 
 الٍب مت انتخابو على أثرىا ليصبح اإلماـ ا٣بامس ٢بركة ا١بهاد لعمـو مشاؿ (1)ا٤بشهورة
. القوقاز

 وعقب قياـ ثورة اكتوبر البلشفية اٚبذ ابن دنوغونة قراره ا٢باسم 1918ويف عاـ 
ٛبرخاف )بإعالف االستقالؿ التاـ، وىكذا فقد توجو يف شهر شباط من ىذا العاـ إىل 

حيث عقد مع أنصاره مؤٛبراً حاشداً وطرح إعالنو الشهّب بوجوب طرد الروس  (شورى
. وإقامة دولة إسالمية يف القوقاز

وعلى إثر ىذا ا٤بؤٛبر بدأت ا٤بواجهات العنيفة بْب اجملاىدين والقوات الروسية 
، وقد تصدت ميليشيات البالشفة الشيوعية لكتائب بن دنوغونة، وكانت (إسبلكم)

تتفوؽ عدداً وعدة، نظراً ٤بخزوف السالح الروسي يف أيديهم، ولكن رغم ذلك فقد 
لالعَباؼ بوجود الدولة اإلسالمية يف  (إسبلكم)اضطرت قوات ا٢بكم احمللي الروسي 

داغستاف، وبدأت التفاوض حوؿ انسحاهبا مع الشيخ ٪بم الدين من جانب ومع الشيخ 
. علي اآلقوشي من جانب آخر، بغرض كسب الوقت وخلق شرٍخ يف صفوؼ اجملاىدين

 يف مناطق األور بغرض طرد ا٢بامية 1920واستأنف اجملاىدوف ىجماهتم عاـ 
الروسية الشيوعية حْب تبْب ٥بم أف الروس الٱبططوف لالنسحاب، ولكن ذلك حرؾ 
القيادة العسكرية يف موسكو الٍب وجهت جحافل جرارة لسحق ا٢بركة اإلسالمية يف 

. داغستاف وشيشاف
                                                        

 انظر تفاصيل أوسع عن جهاد داغستاف ضد الروس والشيوعيْب فيما أثبتناه يف ىذه الطبعة عن ا١بهاد الشيشاين نظراً (1)
. لتالـز مسار ا١بهاد يف كل من البلدين ا٤بتجاورين
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وٛبكنت ا١بحافل الروسية ا٤بدججة بَبسانة عسكرية مدمرة من السيطرة على 
ا٤بدف ا٤بكشوفة، مث السيطرة على عمـو مناطق داغستاف، وىكذا فقد انتقل ٪بم الدين 

برجالو إىل جباؿ الشيشاف، وبدؤوا ٱبوضوف حرب عصابات فدائية ضد القوات الروسية 
وىي ا٢برب الٍب كبدت الروس خسائر ىائلة، كادت أف تنسف ا٢بلم الروسي القدًن 

. بالسيطرة على تلك ا٤بواقع، بالرغم ٩با بذلتو روسيا من رجاؿ وعتاد

وبعد ٟبس سنوات من ىذا ا١بهاد النادر الذي أقضَّ مضاجع الروس، ويف شهر 
ٗبهاٝبة  (أوبري فيتش) قاـ ا١بيش األٞبر ٙبت قيادة ٦بـر ا٢برب 1925تشرين األوؿ عاـ 

حيث كاف ابن دنوغونة يعقد اجتماعاً مع أنصاره الذين أبدوا بسالة  (ويدوجي)وادي 
فريدة ٘باه ذلك ا١بيش الكبّب، وقد حرص قادة ا١بيش على القبض على ٪بم الدين حيًا، 

. (ستونادونو)رغم أف ذلك كلفهم كثّباً من ا٣بسائر، حيث نقل إىل سجن 

بتاريخ  (ستونادونو)وبعد أياـ قليلة صدر حكم احملكمة العسكرية يف سجن 
.  وقضى باإلعداـ على اجملاىد الكبّب ٪بم الدين بن دنوغونة15/10/1925

ومل يعرؼ أحد بعد ذلك كيف ومٌب مت تنفيذ ىذا ا٢بكم، حيث مارست 
السلطات الشيوعية تعتيماً إعالمياً على ذلك، ويقاؿ إهنم ألقوه من طائرة، ويقاؿ إهنم 

. طحنوه يف طاحونة وذرُّوا رماده يف البحر

وتواطأت الصحافة الشيوعية على طمس جهاد ابن دنوغونة وكفاحو الوطِب، 
وصورتو كما يناسب مصا٢بها وأىواءىا، يف عملية خائبة من العبث بالتاريخ، وتزوير 

. ا٢بقيقة، حٌب آهنار ذلك النظاـ البغيض إىل غّب رجعة

وتقـو اآلف يف القوقاز عموماً حركات وطنية هتدؼ إىل إعادة اإلعتبار لقادة 
التحرر الوطِب الذين صنفتهم ا٤بؤسسات الشيوعية يف عداد اجملرمْب والقتلة، يف ٧باوالت 

 .مستمرة لطمس حقيقة جهادىم ا٤بشروع يف الدفاع عن ا٢برية وا٢بق
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وال شك أف الصحوة اإلسالمية الٍب تشهدىا داغستاف والشيشاف اليـو ٜبرة من 
ٜبرات كفاح الدعاة الداغستانيْب العاملْب، الذين كاف ابن دنوغونة لساهنم الناطق، 

. وشهيدىم الصادؽ

وتعجب حْب تطالع مانظمو ابن دنوغونة من قصائد عصماء، يف أعلى درج 
البالغة العربية، مع ماعرفَت من جهاده وكفاحو وقيادتو للكتائب ونفّبه مع األلوية، فمٌب 

كاف يرتاح ذلك احملارب ليجد يف وقتو فسحة يغوص فيها يف معاجم العربية، ليستخرج من 
.. خباياىا تلك الكنوز الدفينة؟

إف لذلك يف رأيي تفسّباً واحداً، وىو أف اهلل عز وجل يكتب الربكة يف أوقات 
. العلماء فتتَّسع أيامهم القصّبة للمطالب الكبّبة واهلل يقبض ويبسط وإليو ترجعوف

وقد كنت أصدرت الطبعة األوىل من ىذا الكتاب متضمنة قصيدة واحدة 
األزىار الروية يف ا٤بدائح النبوية، كما كتب على : لشاعرنا وىي القصيدة ا٤بوسومة

 ، وأتيت على شرح غريب ألفاظها، أردت بذلك أف أضع أماـ ا٤بشتغلْب بتعليم (1)غالفها
. القوقازيْب يف بالدنا حقيقة ما لدى ىذه الشعوب من مواىب دفينة

ـ أثر طيب يف دفع حركة تعليم 1994وقد كاف لصدور تلك الطبعة عاـ 
مسلمي القوقاز يف الشاـ، على مستوى ا٤بهاجرين الوافدين، واألنصار ا٤بستقبلْب، وأعانِب 

. اهلل عز وجل فأىديت نسخاً منها لكل طالب علم وافد من داغستاف او الشيشاف

مث تكـر علي السيد ٧بمد نور داغستاين والسيد ٰبٓب ٧بمدوؼ وكالٮبا من الدعاة 
العاملْب يف داغستاف، وقد كتب اهلل ٥بما ٙبصيل العلم الشرعي يف اجملمع االسالمي 
 ، (1)بدمشق، فأفاداين معلومات مفيدة وجديدة عن ٪بم الدين ابن دنوغونة الداغستاين

                                                        

.  انظر صورة ا٤بخطوطة يف هناية الكتاب(1)
 

 

، بقلم ٧بمد 12/8/1995 وكذلك مقاؿ خاص عن ابن دنوغونة نشرتو صحيفة ا٢بقيقة يف عددىا الصادر يف  (1)
. ترٝبو إىل العربية مرتضى علي الداغستاين وىو من طلبة جامع أيب النور بدمشق. عليوؼ
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صفحة البن دنوغونة  (240)وكاف أحسنها نسخة ٨بطوطة من ديواف شعر يقع يف ٫بو 
ـ، وىي ٦بموعة من القصائد 1990كتبت ٖبط السيد حسْب بن أٞبد الكندي عاـ 

الرفيعة يف أغراض ٨بتلفة من الشعر، ففيها ا٤بديح والغزؿ والفخر وا٥بجاء والردود، 
وتعليقات لو مفيدة، فتواصلت بذلك سعاديت يف االطالع على روائع أعماؿ ذلك اجملاىد 

الشاعر، وىي ٗبجملها ترسم لك صورة ا٤بوىبة ا٥بائلة الٍب أوتيها ىذا الرجل يف اللغة 
والبياف، وال شك أنو لو نشرت أعمالو يف البالد العربية لطار ذكره يف اآلفاؽ ولصنف من 

. دوف ريب واحداً من أعالـ النهضة األدبية البارزين يف ىذا القرف

ىذا باختصار ماعرفتو عن الشاعر ابن دنوغونة من ألسنة الطلبة والدعاة 
. الداغستانيْب الذين جاؤوا إىل دمشق

وقد جهدت أف أستخرج للشاعر ترٝبة حية من كتب الَباجم العربية فأعجزين 
. ذلك ومل أىتد إىل شيء تقرُّ بو العْب، وتكتفي بو النفس

ولكن حْب وقع بْب يدي ديوانو ا٤بخطوط أمكنِب أف أرسم من خاللو صورة 
الشيخ وثقافتو وشيوخو وزمالئو حيث عرض ٥بم يف ديوانو إما يف مديح  استقرائية لشخصية

. أو رثاء وكذلك أتى على ذكر بعض خصمائو

ولكن ٯبب أف نعَبؼ ىنا بأف معرفتنا بأعالـ داغستاف ضئيلة للغاية ومل يتيسر 
يل أف أترجم ٥بؤالء ا٤بعاصرين باستثناء رجل واحد وىو األستاذ ا٤بباشر ألخيو عبد اللطيف 

ا٢بزي كما ذكر أخوه يف مقالة لو يف الديواف ذاتو وال يبعد أف يكوف ٪بم الدين أيضاً قد 
. تتلمذ عليو نظراً لوحدة مشرب األخوين غّب أين مل أجد لذلك إشارة كافية

وىذا األستاذ ىو الشاعر األديب حسن حسِب بن حسْب عارؼ بن حسن 
 ولد يف القاىرة، ونشأ هبا، وىو من أصل 1897 ووفاتو 1850الطويراين مولده عاـ 

تركي، وأقاـ بالقسطنطينية إىل أف تويف وكاف غزير األدب، صدر لو بالعربية ٫بو ستْب 
مؤلفًا، ويف الَبكية ٫بو عشرة، ونظم ستة دواوين بالعربية، واثنْب بالَبكية، إضافة إىل عدة 
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جرائد رئس ٙبريرىا، وقد التقاه عبد اللطيف ابن دنوغونة فأخذ عنو وٚبرج بو وعبارتو يف 
: ذلك

أين وإف كنت من ا٤بولعْب هبذا ا٣بطب ا١بليل وا٤بتطلبْب لنفعو ا١بزيل، لكن مل 
يتبْب يل ٲبينو من الشماؿ، وسهولو من ا١بباؿ، إىل أف منَّ اهلل سبحانو وتعاىل علي برحلٍب 

إىل ٩بلكة اإلسالـ، واالجتماع ٔبهابذهتا النجباء الفخاـ، فصرفت ٮبٍب الفائرة يف نقد 
األشعار وشرب زال٥با من حوضهم، وعرض بعض ما نظمتو على بعضهم، وىو العاّلمة 

الرباين حسن حسِب بيك الطويراين، فلم يزؿ حفظو اللطيف ا٣ببّب يبْب وجوه التحبّب إىل 
 .أف ٚبرجت عليو بفضل سبحانو وتعاىل أنو ميسر كل عيسر

ىذا ما أدركناه من ترٝبة الطويراين يف ا٤بصادر ا٤بتوفرة لدينا، أما الشيوخ اآلخروف 
من الذين أتى ٪بم الدين على ذكرىم يف ديوانو، فها أنا أذكرىم لك وليس عندي ٥بم أي 

 .ترٝبة، ولعل اهلل يسعفِب ٗبن يعرفهم فيَبجم ٥بم فنفيد من ذلك يف طبعات قادمة

 .قصيدة يف الثناء على الشيخ ٧بمد ا٣بشدادي

 .مَبتضى علي العتلجي: ذيل على قصيدة ا٣بشدادي من عمل

 .قصيدة يف مناظرة الشيخ علي الثغوري

 .قصيدة يف الثناء على الشيخ ٧بمود أفندي العبودي

 .أيب أٞبد الشيخ ا٢باج عبد الرٞبن الثغوري: قصيدة يف رثاء العالمة الغوث

 .قصيدة يف لـو فخر األرغِب

 .قصيدة كتبها إىل حسن األلقداري، قصيدة أخرى يف مآثره

 .قصيدة لو يف ا١بواب عن أخيو ا٢باج عبد اللطيف ا٢بزي

 .قصيدة أنشأىا لتكتب على قرب حاج مراد األواري

 .قصيدة يف مدح السلطاف عبد ا٢بميد خاف وعساكره يف حرب اليوناف
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 قصيدة يف مأثر الشيخ ٧بمد الككِب

 .قصيدة يف مدح العارؼ باهلل الشيخ كنت حاج ا٤بشكي

 .قصيدة جوابيو لزيد الكركلي

 .رثاء للمحقق أيب تراب السلطي

 .قصيدة حملمد عمري األحلي

. مع ٦بموعة من القصائد األخرى

وال شك أف أكثر الناس صلة بشاعرنا ىو أخوه العاّلمة عبد اللطيف ا٢بزي، 
ويظهر أنو هنج هنجو يف أدبو وأسلوبو، ولو ٦بموعة من القصائد يف الديواف ذاتو ال تكاد 

 .ٛبيزىا من قصائد أخيو ٪بم الدين

 وىا أنا أضع بْب يديك الطبعة الثانية مصدرة هبذه الَبٝبة ا٣بجولة لرجل كبّب، 
 اللهم أين :باعتذاري عن تقصّب ي يف ترٝبتو كما يستحق، معللة بدعاء مأثور مشفوعة

وقد رأيت أف أضيف إىل ىذه . بك من العجز فيما أعلم، ومن تكلف ماال أعلم أعوذ
الطبعة ٦بموعة أخرى من قصائد ابن دنوغونة يف ا٤بديح النبوي خاصة إذ ذاؾ ٩با يتسق مع 

 .أشواؽ داغستاف، وقد تركت نشر بقية قصائد الديواف إىل فرصة قادمة: عنواف كتايب

وقد ذيلت ما تشتد إليو ا٢باجة من شرح غامض الكلمات يف ىذه القصائد تاركاً 
 .للقارىء الكرًن أف ٱبوض يف ١بج معانيها كما يشاء

 ((74))قصيدة من البسيط قافيتها قاؼ مكسورة يف : والقصائد الٍب أضفتها ىي
 : بيت مطلعها

 هل  بالتالقي  الذي  أهواا  لي راؽهلل مػا أنا مػن ُسػمِّ الهػوى الؽ 

 :بيتاً مطلعها (162)قصيدة من البسيط أيضاً كافيتها راء مضمومة، يف 

 إال  إذا  ساعد التدبير تقدير      ال ينفع المرء في دنياا تدبير 
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 بيتاً منها فقط، إذا ىذا ىو القدر الذي خصصو ((70))وقد اقتصرت على أيراد 
 .للمديح النبوي منها، وىذا ما ينسجم مع طبيعة االختيار الذي أوردناه من قصائده

 بيتًا، وقد أوردهتا لك مشكولًة، واجتهدت أف 362وقصيدتو الغرّاء تتألف من 
أشرح غريبها مستنداً يف األساس إىل ما دوَّنو الناسخ على ىامش ٨بطوطتو، واستكملت 
شرحها من مراجع اللغة األصوؿ، فجاءت ىاتاف القصيدتاف وصيفتْب للقصيدة ا٤بعجزة 

 .الٍب سطرىا ابن دنوغونة يف ا٤بديح، ومل تلق حٌب اليـو ما تستحقو من عناية واىتماـ

وقد آثرت أف أعرض عليك عدة صفحات من ا٤بخطوطة األصل وذلك ٤با فيها 
من حواٍش وتعليقات بالعربية واإلنكليزية والداغستانية وقصدي من ذلك أف يتأمل القارىء 

 .فيها، وأف يتمتع أيضاً بروعة خط العجم إذا ما كتبوا ا٢بروؼ العربية

وأؤكد للقارىء الكرًن أنِب عشت يف رحاب ىذه القصيدة الصَّادقة ٫بو عشرين 
يوماً وأنا أقلِّب معانيها، وأدىش ٤با تضمنتو من فنوف القوؿ وروائع األدب، ومل تغب عن 

الشاعر الداغستاين، وىي تشتاؽ إىل أريج ا٤بدينة، وتصل ما بْب العرب  خاطري روح ذلك
 .والعجم برباط غّب منصـر من ا٢بب والكلف والشوؽ

لقد ٙبطم اليـو ذلك الغل ا٢بديدي األٞبر، الذي كاف يطوِّؽ بكلكو شعوب 
وسط آسيا وقوقازيا ا٤بسلمة، وا٪بلى ذلك ا٢بدث التارٱبي عن شعوب طا٧بة، ظهورىا 

تواقة إىل ماضيها، تتلمس يف حناياىا  مرىقة ٗبظامل اإل٢باد، وقلوهبا بكر مشتاقة إىل تارٱبها
 .جذوة اإلٲباف

الشعوب اإلسالمية مطالبة اليـو أف تؤدي حق الوفاء الذي ستطالبها بو  إف
األياـ، ٘باه تلك الشعوب الصابرة، الٍب لقيها العنت وا٣بسف وا٤بظامل، فكانت بو صابرة 

. راضية، وما بدلت تبديالً 

وأسأؿ اهلل أف يكتب جهدي ا٤بتواضع ىذا يف سجل الوفاء لقلوب العجم 
 .الصادقة الٍب نطقت بلساف عريب مبْب
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لشاءة في تاسيخ انكفاح اإلصاليي 

 في داغضتاٌ
 

داغستاف ٝبهورية ذات حكم ذايت ضمن ٝبهوريات روسيا االٙبادية ٙبدىا جنوباً 
روسيا من الشماؿ والشماؿ الغريب فيما ٰبدىا  أذربيجاف، وغرباً جورجيا وشيشانيا، وٙبدىا

. شرقاً ٕبر قزوين
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نسمة حسب 1ر600ر000 وعدد سكَّاهنا 2كم 300.50مساحتها  وتبلغ
 ـ 1980إحصاءات عاـ 

وىي  (ستاف)وىي ا١ببل بالَبكية و (داغ) مركبة من كلمتْب (1)وتسمية داغستاف
األرض بالفارسية فيكوف معُب التسمية األرض ا١ببلية، وىو وصف لطبيعة داغستاف 

حيث يتوضع أغلب النشاط السكاين يف مدف وقرى جبلية يف سفوح قمم . ا١بغرافية
 .شاىقة

كانت تستعصي على الفاٙبْب الغزاة، ومل  وبسبب من طبيعتها ا١بغرافية، فقد
ٱبضع شعب داغستاف ألي حكم أجنيب خالؿ تارٱبو خضوعاً مطلقاً حٌب كانت السيطرة 

 .ـ1860الروسية عاـ

ويتداخل تاريخ الداغستاف مع تاريخ الشيشاف، نظراً لتجاورٮبا جغرافياً وتشابو 
 .التقاليد وا٤بعتقدات والتاريخ

ويعود الوجود اإلسالمي يف داغستاف إىل العهد األموي يف زمن ىشاـ بن عبد 
. ا٤بلك، حيث وصلت جيوش الفتح بقيادة أخيو مسلمة بن عبد ا٤بلك

ويرجع ابن كثّب تاريخ وصوؿ ا٤بسلمْب إىل داغستاف إىل ما قبل ذلك بكثّب، 
ىػ عاـ أياـ عمر بن ا٣بطاب، فيذكر أف سراقة بن 22حيث يشّب إليها يف حوادث عاـ

عمرو ذي النور جاوز أرمنستاف إىل داغستاف بعساكر ا٤بسلمْب وأمّب مقدمتهم عبد الرٞبن 
بن ربيعة الباىلي، ولقبو أيضاً ذا النور، وكاف على الغنائم سلماف بن ربيعة الباىلي، وقد 

 .منهم يف الصحابة، يف كتابو اإلصابة يف ٛبييز الصحابةعد ابن حجر العسلقاين كالً 

وقد أمضى الصحابة ا٤بذكوروف أيامهم يف نشر الدعوة يف داغستاف، و٧باربة ا٣بزر 
حٌب كتب اهلل ٥بم الشهادة، ومل يذكر ابن كثّب مواقع قبورىم وإف كاف اعتقاد الداغستانيْب 

 .(خالر مزار)أهنم دفنوا يف مشاؿ دربند يف ا٤بزار ا٤بعروؼ 

                                                        

 . انظر دائرة ا٤بعارؼ اإلسالمية مادة داغستاف (1)
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وعقب اشتشهاد الثالثة، ا٫بسر الوجود اإلسالمي يف داغستاف، وشهدت البالد 
تسلطاً خزرياً داـ إىل أف وصلت دفعات جديدة من الفاٙبْب، أو٥بم قتيبة بن مسلم الباىلي 

ىػ، ولكن الوجود اإلسالمي يف 105ىػ ، مث ا١براح بن عبد اهلل ا٢بكمي سنة 89عاـ 
 .ىػ113داغستاف مل يستمر إال عندما وصل مسلمة ابن عبد ا٤بلك عاـ 

وقبل مسلمة وبعده، فإف أكرب منافس على داغستاف كاف يتمثل يف قبائل ا٣بزر 
غّب أف مسلمة الذين ٛبكنوا من صد ٞبالت الفتح األوىل، وحاربوا مسلمة حرباً شديدة،

ٛبكن من إرساء الوجود اإلسالمي يف دربند، فيما انصرؼ الدعاة من اصحابو إىل نشر 
 .اإلسالـ يف جباؿ داغستاف

، فأرسى فيها استقراراً إدارياً  ويف أياـ ىاروف الرشيد ويل داغستاف خزٲبة بن جاـز
   لو  أشهر، ومات  سبعة فيها   فأقاـ   دربند  بنفسو إىل حضر الرشيد   أف ىاروف  حٌب وعمرانياً 

 .(خالر مزار) مقربة   يف دفنا ولداف 

وا٢بق أف الغزوات ا٣بزرية مل تنقطع بعد مسلمة بل استمرت بْب ا٢بْب واألخر، 
ولكن دربند ظلت دوماً مستعصية على ا٣بزر، رغم ما خاضوه من حروب طاحنة يف سبيل 

 .احتال٥با

وا٢بق أف مسلمة مل يكن مهتماً بفتح داغستاف بقدر ما أٮبو السيطرة على دربند 
 .الٍب جعل منها حصناً بالغ األٮبية واعتربىا ثغراً من ثغور ا٤بسلمْب

وخالؿ تاريخ داغستاف فإف ٩بر دربند ا١ببلي فصم تاريخ مشاؿ داغستاف عن 
ا١بغرايف وحدتْب تارٱبتْب منفصلتْب،  الفصم ىذا بسبب تكوف أف تاريخ جنوهبا، وىي أجدر

. على كل حاؿ فإف الطبيعة ا١ببلية تغلب على داغستاف عموماً باستثناء السواحل القزوينية

النصرانية واليهودية : وقد كانت داغستاف عموماً مسرحاً لألدياف الثالثة
واإلسالـ، وكاف ا٢بكم فيها غّب مستقر يتناوبو عادة أمراء ٧بليوف، غالباً ما كاف 

يكتسحهم مّد روسي أو خزري أو فارسي، وبدءاً من القرف الثاين ا٥بجري جعلت 
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داغستاف تتحوؿ إىل اإلسالـ، ومل يكن ىذا التحوؿ شامالً وسريعاً بالطبع إذ أف الطبيعة 
 .ا١بغرافية القاسية لداغستاف كانت تسمح بتباين عقائدي كبّب بْب السكاف احملليْب

ولكن حركات الدعوة إىل اهلل مل تتوقف خالؿ تاريخ داغستاف وكاف الزمن يف 
 .صا٢بها حيث أصبحت داغستاف يف النهاية أرضاً إسالمية

ولعل من أقدـ ا٤بعامل اإلسالمية يف داغستاف مسجد يف قرية مشخ يقاؿ إف 
 ، ويف ا٤بسجد قربه وبردتو وسيفو، وقد (1)مؤسسو ىو الداعية ا٤بسلم أبو مسلم ا٤بروزي

 .(ىػ150)نقش على القرب أف وفاة أيب مسلم كانت عاـ 

وقد شككت دائرة ا٤بعارؼ اإلسالمية هبذه ا٤بعلومات وشككت أيضاً يف انتشار 
 !!اإلسالـ يف داغستاف قبل القرف العاشر ا٥بجري

ومهما يكن من أمر فإف غلبة التسميات العربية، وارتباط الداغستاف بالقضايا 
اإلسالمية ٯبعلنا نؤكد أف داغستاف أصبحت بلداً إسالمياً خالؿ قرنْب أو ثالثة بعد 

 .مسلمة بن عبد ا٤بلك، بغض النظر عن سياسات حكامها احملليْب أو الوافدين

الشا٨باؿ، ويرجع كثّب من ا٤بؤرخْب تسمية : وكاف الزعماء احملليوف يسموف
 .الشا٨باؿ إىل بالد الشاـ الٍب وصل رجا٥با إىل األمصار الداغستانية

أي اجملاىد يف سبيل اهلل،  (الغازي)الٍب تعِب غالباً  (قازي)وكذلك تسمية األمّب بػ
 (مسلمة)الٍب رٗبا يكوف ٥با ارتباط باعالـ الفاٙبْب ا٤بسلمْب األوائل  (أو٠بي)وتسمية 

 .(أبو مسلم)أو

 ىػ ولكنها مل 986وسجلت أوؿ سيطرة عثمانية على األراضي الداغستانية عاـ
تستمر إال تسعة وعشرين عاماً حٌب ظفر الفرس هبا يف عهد الشاه عباس الصفوي عاـ 

 .ىػ، وىكذا تقسم والء ا٢بكاـ احملليْب بْب الفرس والعثمانْب1015

                                                        

 ٜبة قوالف يف ترٝبة أيب مسلم ىذا، األوؿ أهنا كنية مسلمة بن عبد ا٤بلك، ولكن مسلمة مل يكن مروزيًا، أضف إىل  (1)
. انظر سّب أعالـ النبالء ترٝبة مسلمة. ذلك أنو مات يف الشاـ

 .        والقوؿ الثاين أنو داعية مروزي سافر من عربستاف بعيالو إىل داغستاف واشتغل بتعليم الشريعة وتويف يف قرية خونزاخ
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وبدءاً من القرف العاشر فإف روسيا والسلطنة العثمانية وفارس جعلت تتنازع 
السيطرة على داغستاف، ويف كل ىذه الفَبات كاف حكاـ ٧بليوف ينتفضوف على االحتالؿ 

 .األجنيب

ىػ سّبَّ بطرس األكرب ٞبلة إىل فارس واحتل يف طريقو أراضي 1134ففي عاـ 
 .داغستاف، وادعى حق روسيا يف ىذه السواحل ا٥بامة

ىػ عاد فمدَّ نفوذه إىل البالد متحدياً بذلك 1147ولكن الشاه الفارسي نادرشاه 
ىػ يف حالة من التفكك ٫بو 1160اإلرادة الروسية، وظلت البالد بعد مقتل نادر شاه 

نصف قرف، ويف ا٢بقيقة فإف ذلك النزاع ا٤بستمر مل يكن يتجاوز البالد الساحلية، يف حْب 
 .ظلت ا٤بناطق ا١ببلية وىي تشمل أكرب قمم البالد يف أيدي ا٢بكاـ احملليْب

وخالؿ تلك الفَبات كلها فقد كاف الدعاة ا٤بسلموف بزعامة الصوفية منهم 
يطوفوف البالد يف غيبة عن النزاع السياسي، وينشروف فيها الدعوة اإلسالمية، وأصبحت 

 .الطريقة النقشبندية ىي السمة الغالبة على كل السكاف احملليْب

( 21)ىػ اكتسحت روسيا البالد من جديد، وبعد 1775ىػ و1188ويف عاـ 
عاماً عاد الفرس من جديد، فاحتلوا داغستاف بعد أف انتصروا على ا١بيش الروسي يف عهد 

ـ ولكن ذلك مل يطل فعادت روسيا من جديد عاـ 1796ىػ ػ1209كاترين الثانية عاـ 
ـ، ومل تكن ا١بيوش ا٢بقيقة تتجاوز السواحل الداغستانية أما ا٤برتفعات 1801ىػ ػ1230

فقد كانت يف أيدي ا٢بكاـ احملليْب كما أسلفنا، وىؤالء كانوا عادة يتوزَّعوف يف والئهم بْب 
 .الفرس والعثمانيْب أو يكونوف دوف والء ألحد

 نزلت إيراف عن داغستاف لصاحل روسيا، وبدأ الروس يوطدوف 1813ويف عاـ 
سلطاهنم يف داغستاف يف غياب ا٤بنافسة الفارسية، كما لو كانت داغستاف إرثاً شرعياً ٧بضاً 

 .٥بم

ـ 1830وٲبكن القوؿ إف الثورة اإلسالمية يف وجو الروس قد بدأت عاـ 
ىػ، وذلك عندما أفٌب األئمة النقشبنديوف بوجوب ٧باربة الكفار، وظهر األمّب 1245ػ
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غازي ٧بمد ويسميو الروس قاضي ماًل، منادياً بوجوب ٙبكيم الشريعة اإلسالمية وطرد 
الكفار من سائر الَباب الداغستاين، وقد كاف األمّب غازي ٧بمد فقيهاً رفيعًا، وقد عرؼ 

 ـ، فخلفو ٞبزة بك1832بالتبحر يف العريبة إىل مستوًى عاؿ، وقد كتبت لو الشهادة عاـ 

ـ، وخلفهما األمّب شامل الذي أصبح رمزاً للمقاومة 1834ولكنو اشتشهد أيضاً عاـ 
الداغستانية يف وجو الروس، واستمر يف الكفاح قرابة ربع قرف، وأحرز انتصارات مذىلة 

، واقتصر الوجود الروسي حينئذ على 1844ػ 1843ضد الروس وخصوصاً عامي 
 .ـ1877السواحل فقط إىل عاـ 

وخالؿ ىذه الفَبة مل هتدأ داغستاف من اإلنتفاضات ا٤بستمرة يف وجو الروس 
 .ـ1859وخصوصاً انتفاضة 

ومع مطلع ىذا القرف كاف شاعرنا ٪بم الدين بن دنوغونة من أ٤بع القيادات 
الواسعة بالقيادات اإلسالمية يف آسيا الوسطى  اإلسالمية حركة ونشاطًا، وكانت صالتو

ويف الشرؽ األوسط تكسبو عمقاً اسَباتيجياً ظاىراً، وكذلك فإف ٛبكنو من العربية والعلـو 
داغستاف، واستمر كفاح ابن  اإلسالمية جعلت منو واحداً من أ٤بع القيادات اإلسالمية يف

يف تصاعد حٌب أصبح يشكل ٙبّدياً حقيقياً للوجود الروسي برمَِّتو يف داغستاف،  دنوغونة
ولكن تفاقم األحداث وظروؼ ا٢برب العا٤بية األوىل كاف أكرب من جهد ابن دنوغونة 

وجهاده احملدود الوسائل، وىكذا فقد أفاد البالشفة من ظروؼ ا٢برب العا٤بية األوىل، وقاـ 
، لتصبح واحدة من الواليات  ا١بيش الشيوعي األٞبر باكتساح داغستاف ٔبيش عرمـر
السوفيتية ضمن ٝبهورية روسيا اإلٙبادية، وكاف من أوؿ القرارات الٍب اٚبذىا ا٢باكم 

العسكري الشيوعي يف داغستاف إعداـ ابن دنوغونة، وىناؾ حكايتاف يرويهما الناس حوؿ 
إعدامو فقد قيل إف ابن دنوغونة اعتصم ٗبقاطعة جبلية صعبة، ولكن الشيوعيْب ٛبكنوا من 

خّبة رجاؿ ىذه البلدة وىددوا بقتلهم ٝبيعاً إف مل  دخوؿ قريتو وأسروا ٫بو عشرين من
. يظهر ابن دنوغونو
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فقد اختار أف يسلم نفسو إيثاراً إلخوانو على نفسو، ومل تتورع السلطات  وىكذا
فوراً، قيل إهنم ألقوه من طائرة، وقيل إهنم ألقوه يف طاحونة مث قذفوا  الشيوعية عن إعدامو

 .ـ1925رمَّتو يف البحر وذلك عاـ 

ودخلت داغستاف يف جحيم ا٢بكم الشيوعي الذي كاف يسحق أّي ٛبّرٍد بوحشية 
كاسرة، وسجلت عدة ىجرات من داغستاف إىل آسيا الوسطى والشرؽ األوسط وقد 

٠باء الشاـ عدد من ىؤالء ا٤بهاجرين  سعدت دمشق بعدة ىجرات داغستانية إليها و٤بع يف
نذكر منهم الشيخ عبد اهلل الداغستاين، والعالمة الشيخ ٧بمد سعيد الربىاين شيخ الطريقة 

 .الربىانية ومؤسس النهضة العلمية يف جامع التوبة بدمشق

عدد منهم قد  وال يزاؿ ٥بم يف الشاـ إىل اليـو حي يف جبل قاسيوف، وإف يكن
اختلطوا بسكاف الشاـ ومل ٯبدوا أي عقدة يف اإلقامة الطيبة يف ديار الشاـ يف أحياء 

 .دمشق كا٤بيداف والصا٢بية

ويف أعقاب اهنيار ا٢بكم الشيوعي يف اإلٙباد السوفيٍب عادت داغستاف تطالب 
باستقال٥با عن الروس والعودة إىل الشريعة اإلسالمية، واعَبؼ الروس مبدئياً بالوضع 
ا١بمهوري لداغستاف ضمن إٙباد روسيا، وىواألمر الذي كاف موجوداً يف األصل على 

 .صفحات الدستور الروسي فقط

وتشهد داغستاف اليـو هنضة إسالمية حقيقية، وقد وفد إليها دعاة من سوريا 
والسعودية وإيراف وتركيا، وبعثت ا٢بياة يف ا٤بدارس اإلسالمية، وأوفد مفٍب سوريا عدداً من 

ـ واألمل كبّب أف 1992الدعاة ا٤بتخصصْب بتاريخ ولغات اجملتمع الداغستاين وذلك عاـ 
يستعيد الشعب الداغستاين ٦بده وعافيتو، ويتبوأ منزلة طيبة يف الصحوة اإلسالمية تليق ٗبا 

 . (1)قدمت من أعالـ كبار كاألمّب غازي ٧بمد واألمّب شامل وابن دنوغونة وغّبىم
                                                        

 وجو ٠باحة الشيخ أٞبد كفتارو ا٤بفٍب العاـ للجمهورية العربية السورية، ورئيس ٦بلس اإلفتاء األعلى، العناية الكبّبة (1)
للنهضة بالدعوة اإلسالمية يف ا١بمهوريات اإلسالمية يف قفقاسيا وآسيا الوسطى، وقد أمكنو أف يتحرؾ يف ىذا السبيل على 

: أربعة ٧باور
. توجيو الدعاة األكفاء من دمشق إىل تلك البالد، والقياـ برعايتهم وٛبويل نشاطهم يف ىذا السبيل: األوؿ
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تقدًن منح دراسية ألفراد منتخبْب من ا١بمعيات اإلسالمية يف القوقاز وآسيا الوسطى، وتوفّب الظروؼ الدراسية : الثاين
. ا٤بناسبة إلعدادىم دعاة أكفاء يف بالدىم

تنظيم ندوات تعليمية وتدريبية مكثفة للدعاة العاملْب يف تلك البالد، وقد مت بالفعل تنظيم دورة ناجحة لنحو : الثالث
، وكذلك نظمت دورة أخرى صيف 1993سبعْب من الدعاة الداغستانيْب والشاشاف يف ٦بمع النور اإلسالمي بدمشق عاـ 

.  شخصاً من تلك ا١بمهوريات150و٘بري اآلف الدورة الثالثة ٤با يقرب من .  لضعف العدد تقريباً 1994عاـ 
ا٤بساعدة يف إنشاء ا٤بدارس الشرعية، وتشغيل ا٤بتوقف منها، وقد مت بالفعل إحداث عدة معاىد شرعية يف داغستاف : الرابع

. وشاشاف وقرغيزيا
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انمضيت انشيشاَيت 

 
مل تكن ا٤بسألة الشيشانية قد  (األشواؽ)حينما صدرت الطبعة األوىل من ىذه 

، ولذلك فإنِب أتيت بشكل عابر  برزت على ا٤بسرح الدويل بالشكل الذي تتفاعل فيو اليـو
على داغستاف والشيشاف على أساس أهنا البالد الٍب انطلق منها جهاد شاعرنا ابن 

دنوغونة، من غّب أف تتاح للقارىء الكرًن فرصة التعرؼ بعمق على القضية اإلسالمية يف 
 .الشيشاف وعمـو قوقازيا

واليـو فإنِب أجد لزاماً علي وأنا أدفع الكتاب للطبعة الثانية أف أمضي مع قارئي 
الكرًن إىل التعرؼ على ماال ٯبوز أف ٯبهلو مسلم، من معاناة إخوانو يف الشيشاف يف ىذه 

 .األياـ الرديئة

وال بد من أكوى إلى ذي مػروءة   يواسيػك أو يسليػك أو يتوجع  
كما يرد ذكرىم يف الدراسات القدٲبة، شعب قوقازي  (ججن)الشيشاف أو 

، 2كم (19ر300)عريق، يسكن يف مرتفعات قوقازية، ضمن أرض تبلغ مساحتها ٫بو 
نسبة إىل الشعبْب ا٤بتالٞبْب اللذين يشكالف غالبية  (شيشاف أنغوش)وتعرؼ باسم 

% 76: السكاف يف ىذا اإلقليم، حيث بلغت نسبتهم بعد ٞبلة التهجّب الستاليِب الظا٤بة
 .كيست% 4أنغوش و% 20شيشاف و

وتقع ٝبهورية الشيشاف وسط قوقازيا فتحدىا شرقاً داغستاف، وٙبدىا جنوباً 
جورجيا وٙبدىا مشاالً روسيا فيما ٙبدىا غرباً ٝبهوريات أوستينا وكربدينيا بلقار ذات ا٢بكم 

 .الذايت ضمن اٙباد روسيا
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وموقعها بالنسبة لداغستاف يشبو موقع لبناف بالنسبة لسوريا، إذ تزيد مساحة 
، وٙبدىا من سائر جهات 2كم (50.300)الداغستاف على شيشاف ٫بو ضعفْب وتبلغ 

 .ا٤بشرؽ وبعض الشماؿ وا١بنوب أيضاً 

 حوايل مليوف ونصف نسمة، ولكن ىذا 1990وبلغ عدد سكاف الشيشاف عاـ 
الرقم ال يعرب إال عن ٫بو ربع الشعب الشيشاين الذي مزقو التشريد واإلبعاد وتالحق 

 .ا٤بظامل

مؤلف كتاب تاريخ القوقاز إىل أف « ؽ ت جونا توقو»ويشّب ا٤بؤرخ السيد 
االعتقاد السائد يف الشيشاف أف ىذا الشعب عريب األصل، وأنو ٙبرر من جد يقاؿ 

، قدـ إىل قوقازيا من دمشق الشاـ يف تاريخ بالغ القدـ، ومن ولده جاء (علي عرب)لو
، الذي يعترب ا١بد ا٤بباشر للشاشاف، وٰبب الشاشانيوف أف تناديهم باسم (ناخ جو)
 .(ا٤بلة): الٍب معناىا عندىم أيضاً  (ناخجلي)

ولكن ا٤بؤرخ ا٤بذكور ينكر ىذا االعتقاد، ويعتربه أسطورة حا٤بة، ويؤكد أف أصل 
الذين ذكرىم ىّبودوت بأهنم من قبائل ا١براكسة الٍب  (طوربيل)الشعب الشيشاين من قـو 

كانت تسكن سواحل ٕبر قزوين الشرقية مث ىاجرت واستوطنت شرؽ قوقازيا، وعلى كل 
 2000حاؿ فإف ٜبة آثار باقية تشّب إىل وجود الشيشاف على أرضهم ا٢بالية منذ عاـ 

 .ـ حسب ما حققو ا٤بؤرخ أوسلر.ؽ

وتعترب ا٤بسألة الشيشانية من أكثر ا٤بسائل حساسية يف العامل اإلسالمي، ومع أهنا 
ـ غّب أهنا مل تزؿ تتفاعل على 1994تفجرت على ا٤بستوى الدويل منذ فَبة قريبة هناية عاـ 

ا٤بستوى احمللي منذ أكثر من مائٍب عاـ عندما أندلع الصداـ ا٤بسلح بْب االمرباطورية 
 .الروسية ومسلمي الشيشاف والداغستاف والقربطاي

ومل تكن ثورة ابن دنوغونة يف الداغستاف والشيشاف إال جزءاً من سلسلة متلهبة 
ـ والٍب 1783من الثورات اإلسالمية الٍب قامت يف قوقازيا بدءاً من حرب اإلماـ منصور 

ـ بقيادة اإلماـ شامل الذي حقق انتصارات 1856شهدت ذروهتا وألقها يف ا٢بركة ا٤بريدية 
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ىائلة على ا١بيوش الروسية ا٤بدججة وأصبح أسطورة تلهم حركة الكفاح التحرري يف 
. القوقاز وآسيا الوسطى

 وأجد من ا٢بكمة ىنا أف عرض بشيء من اإلٯباز لتاريخ ا٢بركة اإلسالمية يف 
مناطق ما كاف يسمى االٙباد السوفيايت، ذلك أهنا تعيش اليـو ٮباً إسالمياً متشاهبًا، وما 

حدث يف الشيشاف مرشح أف يتكرر يف غّبىا من ىذه ا٤بناطق، نظراً لتشابو الواقع 
 .التارٱبي، وتوفر األطماع ا٣بارجية

: ا٤بسلموف يف االٙباد السوفيايت السابق ينتشروف يف منطقتْب رئيستْب

آسيا الوسطى وكازاخستاف، وىي ا٤بناطق الٍب تنحصر بْب مشاؿ الصْب : األوىل
وٕبر قزوين، وٙبدىا جنوباً الصْب وأفغاستاف وإيراف ، فيما ٙبدىا مشاالً روسيا وتزيد 

، وقد أعلنت ٝبهوريات آسيا الوسطى وكازاخستاف 2مساحتها اإلٝبالية عن مليوف كم
، واعَبؼ هبذا االستقالؿ على ا٤بستوى الدويل، وىي اليـو كازاخستاف : استقال٥با اليـو

وأوزبكستاف وقّبغيزستاف وطاجكستاف وتركمانيا، ونسبة ا٤بسلمْب يف ٦بموعها ال تقل عن 
يف طاجكستاف وأوزبكستاف وتركمانستاف، % 80من السكاف، فهي تزيد عن % 75

 .يف كازاخستاف% 50يف قّبغيزستاف، و% 70و

منطقة القوقاز ومشا٥با، وىي ا٤بنطقة احملصورة بْب ٕبر قزوين والبحر : الثانية
، حيث 2 ألف كم300األسود، ويعيش ا٤بسلموف ضمن مناطق منها تبلغ مساحتها ٫بو 

يشكلوف أغلبية واضحة يف ٝبهورية أذربيجاف ا٤بستقلة وا١بمهوريات الٍب ال تزاؿ ضمن 
 .االٙباد الروسي

كما توجد ٘بمعات إسالمية ظاىرة يف ٨بتلف مناطق االٙباد السوفيايت السابق 
 .ولكنها ال تتشكل يف إطار جغرايف أو إداري مستقل

وٲبكن قراءة األرقاـ الدقيقة لنسب ا٤بسلمْب وعددىم يف تلك ا٤بناطق من خالؿ 
. ا١بداوؿ ا٤برفقة
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المسلمون في آسيا الوسطى وكازاخستان 

 

 
مليوف /السكاف 2كم/ المساحةعا متها  

 1980احصاء 
نسبة 

المسلمين 
من السكاف 

مالحظات 

تفم مدينة % 87 15.4 400.000طشقند أوزبكستاف  
سمرقند 
وبخارى 

 % 50 15 2.717.300آلما آتا كازاخستاف جمهوريات 
 % 85 5 143.000دوأنبه طاجاكستاف مستقلة 
 % 70 5 150.000فرونزوا قرايزية  
 % 82 3 488.100عشق آباد تركمانيا  

جمهورية ذات 
استقالؿ 
ذاتي 

تتبع أوزبكستاف % 95 1 165.000نوخوس قرا قلبقستاف 

منبقة ذات 
استقالؿ 
ذاتي 

اورنوبد 
خشن 

تتبع جمهورية % 99 0.2 63.700خوروغ 
طاجكستاف 
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المسلمون في القوقاز 

 
 

مليوف /السكاف 2كم/ المساحةعا متها   
 1980احصاء 

نسبة 
المسلمين 
من السكاف 

مالحظات 

جمهورية 
مستقلة 

تفم نخيشيفاف % 82 6 86.600باكو أذربيعاف 
ونااورنوكاراباخ 

العدد اإلجمالي للتتار % 47 3.5 68.000قازاف تتاريا  
 مليوف 6.3في روسيا 

ربعهم في تتاريا فقط 
 % 50 4 143.500أوفا بشكيريا  

جمهوريات 
ذات 

كبردينيا 
بلقار 

 % 55 0.7 12.500نالتشيك 

استقالؿ 
ذاتي 

تتميز بتعدد اللغات % 85 1.6 50.300مختش قلعة دااستاف 

أيشاف  
أنغوش 

 أيشاف 0.76 19.300اروزني ونزراف 
 أنغوش 0.2

استقلت عن روسيا % 80
االتحادية من طرؼ 

واحد 
تتبع أذربيعاف % 80 0.3 5.500نخيتشيفاف نخيتشيفاف  

مناطق ذات 
حكم 

تتبع إقليم كراسنودار % 21 0.5 7.600مايكوب األديغة 
في روسيا االتحادية 

قرا تشاي ذاتي 
أركس 

تتبع إقليم ستافروبوؿ % 55 0.4 14.100أركس 
في روسيا االتحادية 

نااورنو قرا  
باخ 

تتبع جمهورية % 20 0.2 4.400ستباناكرت 
أذربيعاف 
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وقد بدأ وصوؿ اإلسالـ إىل ىذه ا٤بناطق منذ فجر الدعوة اإلسالمية، فقد 
وصلت جيوش األمويْب إىل منطقة قوقازيا بغرض السيطرة على ٩بر دربند كما بينا ذلك 
قبل قليل، أما مناطق آسيا الوسطى فقد وصلها الفتح اإلسالمي أيضاً يف القرف األوؿ 
ا٥بجري، وقد أطبقت ا٤بصادر الٍب ترٝبت للصحايب ا١بليل قثم بن العباس أنو دفن يف 

 .٠برقند بأوزبكستاف وال يزاؿ ضرٰبو معروفاً مشهوراً حٌب اليـو

وال شك أف ىذه ا٢بمالت ا٤ببكرة من الفتح وإف أٜبرت قياـ حكومات إسالمية 
يف بعض مناطق آسيا الوسطى وقوقازيا غّب أهنا مل تكن كافية لتحوؿ ىذه الشعوب من 

 .أدياهنا التقليدية إىل اإلسالـ

وٲبكن القوؿ إف دخوؿ اإلسالـ إىل ىذه ا٤بناطق مت عرب وسائل ثالث، ويف 
 : مراحل زمنية ٨بتلفة نلخصها كاآليت

: الفتوح اإلسالمية، وقد مرت بعدة مراحل: أوالً 

فَبة الدولة األموية فقد وصلت جيوش مسلمة بن عبد ا٤بلك إىل : األولى
. شواطىء قزوين، كما وصل قتيبة بن مسلم إىل ٖبارى و٠برقند

 . نشاطات السامانيْب والغزنويْب خالؿ القرف ا٢بادي عشر ا٤بيالدي: والثانية

فتوح ا٤بغوؿ بعد إسالمهم يف القرف الثالث عشر والرابع عشر ا٤بيالدي : والثالثة
فإضافة إىل مناطقهم التقليدية يف سفوح ا٥بمااليا والٍب امتدت لتشمل سائرآسيا الوسطى 

فإهنم أيضاً سيطروا على مناطق واسعة من القوقاز والقـر ومشايل البحر األسود وكامل 
 .شواطىء قزوين

عن طريق التجار، فقد كاف ىؤالء وسيلة حقيقية لنشر اإلسالـ، وذلك :  انياً 
عرب طريق القوافل التجارية الشهّب طريق ا٢برير والذي ازدىر إباف القرف التاسع ا٤بيالدي 

 .وحٌب القرف الثالث عشر ا٤بيالدي، وٲبتد من الصْب شرقاً إىل خراساف يف إيراف
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ا٢بركات الصوفية وقد كانت تشكل رفيداً طبيعياً لنشاط الفاٙبْب، وقد :  الثاً 
سجل نشاط كبّب ألئمة الطرؽ الصوفية يف غياب حركة الفتح اإلسالمي، فقد كاف رجاؿ 
التصوؼ يتغلغلوف يف ىذه الشعوب، فيحملوف إليها الدعوة اإلسالمية، وينشروف الثقافة 

. وا٤بعرفة اإلسالمية

 وال شك أف النشاط األكرب للحركات الصوفية ٘بلى يف سِب احملن ا٤بتالحقة، 
فخالؿ ما يزيد على ثالٜبائة عاـ من بطش روسيا القيصرية، و٫بو ٟبسة وسبعْب عاماً من 

ا٢بكم الشيوعي فإف دور ا٢بركات الصوفية يف ا٢بفاظ على ا٥بوية اإلسالمية ومقارعة 
 .اإل٢باد كاف ماثالً للعياف ٕبيث ال ينكره أي باحث حر

وقد قدمت آسيا الوسطى للعامل اإلسالمي واحدة من أكرب الطرؽ الصوفية 
انتشاراً يف العامل وىي الطريقة النقشبندية الٍب قامت على يد الشيخ ٧بمد األويسي 

 .شاه نقشبند: البخاري األوزبكستاين ا٤بشهور باسم

وخالؿ التاريخ اإلسالمي فإف ىذه الشعوب مل تكن ىامشاً ٧بيداً يف ا٢بضارة 
اإلسالمية بل أسهمت فيها بأكرب قدر من ا٤بعرفة وا١بهاد، حٌب أصبحت فعالً مثالً ٰبتذى 

 .ودليالً واضحاً على عا٤بية اإلسالـ

وىو االصطالح  (العجم)فحسبك أف تتحدث يف النشاط العلمي الذي قدمو 
التارٱبي الذي كاف ا٤بسلموف يطلقونو على غّب العرب، ليتبدى لك مدى ا٤بساٮبة ا٢باضرة 

 .الٍب قدمتها تلك الشعوب ٢بركة ا٢بضارة يف القروف الٍب غرقت فيها أوربا يف عصر الظالـ

ففي العلـو اإلسالمية نبغ يف التفسّب شيخ ا٤بفسرين با٤بأثور اإلماـ الطربي من 
طربستاف وموقعها اليـو يف جنوب ٕبر قزوين وشيخ ا٤بفسرين بالرأي اإلماـ الفخر الرازي 
من الري وموقعها اليـو يف إيراف وشيخ ا٤بفسرين باللغة اإلماـ ا٣بوارزمي من خوارـز وىي 

 .قصبة تضم عدة بلداف بْب تركمانستاف وأفغاستاف وإيراف

 .وىؤالء ٝبيعاً كانوا من العجم
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وليس إيرادي أل٠بائهم على سبيل حصر ا٤بفسرين من العجم ولكِب ٚبّبت 
 .ا٤بدارس الكربى الثالث يف التفسّب، وىؤالء أئمتها بال منازع

ويف ا٢بديث فإف األئمة الستة إال مسلماً كانوا من األعاجم أيضًا، فالبخاري من 
خرتنك يف ٖبارى حاضرة أوزبكستاف، وأبو داوود سليماف بن األشعث من سجستاف وىي 
اليـو يف جنوب إيراف، والنسائي من نسا وىي مدينة يف خراساف بإيراف، والَبمذي من ترمذ 

وىي قرب بلخ فيما وراء النهر، وابن ماجو القزويِب من مدينة قزوين قرب ٕبر ا٣بزر، 
وكذلك فإف اإلماـ مسلماً نشأ يف نيسابور وتتلمذ على اإلماـ البخاري يف ٖبارى وإف كاف 

 .يف منشئو عربياً قشّبياً 

ويف العلـو ا٤بختلفة فإف ابن سينا الشيخ الرئيس كاف من ٖبارى يف أوزبكستاف 
 .والفارايب كاف من فاراب يف آسيا الوسطى، والبّبوين إماـ ا٤بؤرخْب كاف من أصل فارسي

ومن خالؿ استعراض ىذه األ٠باء الستة فأنك تتصور مدى ما قدمو ىؤالء 
. للثقافة العربية وا٤بعارؼ اإلسالمية ا٤بختلفة

وال يتضمن إيراد مثل ىذه ا٢بقائق اهتاـ األمة العربية بالقصور العلمي، بل ىو 
واشَباؾ الشعوب اإلسالمية ا٤بختلفة يف تأسيس ا٢بضارة .توكيد ٢بقيقة عا٤بية اإلسالـ

اإلسالمية، وىي مشاركة معقولة مفهومة إذا علمت أف ا٤بسلمْب من العرب يشكلوف 
.  العامل اإلسالمي الكبّب فقط1/5حقيقة 

وٲبثل ذلك تأكيداً آخر على رسالة العرب العا٤بية الٍب نقلت ا٢بضارة اإلسالمية 
إىل تلك الشعوب فحررهتا وأطلقت مواىبها وأنشأت فيها عبقريات علمية وقيادات فكرية 

. فذة ساٮبت بشكل كبّب يف صناعة ٦بد األمة اإلسالمية الواحدة

وىذا العطاء يف ا١بانب ا٢بضاري من تلك الشعوب مل يلغ دورىا يف العطاء 
ا١بهادي أيضًا، فقد كانت شعوب آسيا الوسطى أوؿ من تلقى الغزو ا٤بغويل وكافحو 
وصمد يف وجهو، وكانوا عرب التاريخ اإلسالمي يلقوف من روسيا القيصرية ومن أباطرة 
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الصْب وا٢بكومات ا٤بنغولية ا٤بختلفة أشد العنت واألذى يف سبيل صمودىم وثباهتم على 
. بوابة العامل اإلسالمي الشرقية

وقد بدأت معاناة ىذه الشعوب اإلسالمية يـو تفكك العامل اإلسالمي، واهنارت 
وحدتو، وبالتحديد فإف آسيا الوسطى وكازاخستاف بدأت منذ القرف السادس عشر تواجو 

األطماع الروسية نظراً لضعف الدويالت ا٤بغولية الٍب كانت حينئذ تسيطر على ىذه 
ا٤بناطق وتتوىل ٞبايتها، فيما كانت مناطق القوقاز وما حو٥با حينئذ أحسن حاالً نظراً لقوة 

الدولة العثمانية الٍب كانت تشكل ضمانة متينة ٰبوؿ دوف األطماع الروسية يف ىذه 
 .ا٤بناطق

، ومنذ القرف  ولكن شباب الدولة العثمانية مل يطل، وسرعاف ما باكرىا ا٥بـر
السابع عشر فقد أصبح العثمانيوف عاجزين عن ٞباية ٩بالكهم ا٤بَبامية األطراؼ، فضالً 

عن توفّب األمن ٢بلفائهم القوقازيْب يف وجو األطماع الروسية القيصرية الٍب كانت 
 .أرمنستاف وجورجيا تذكيها وتلهبها يف سبيل سحق الوجود اإلسالمي يف القوقاز

وىكذا وجدت القيادات اإلسالمية احمللية نفسها موزعة يف الوالء بْب تركيا 
العثمانية وإيراف الصفوية وروسيا القيصرية أحيانًا، ومل ٘بد سبيالً لتوحيد صفوفها ٙبت راية 

إسالمية واحدة، وذلك بسبب تفاوت الثقافات واللغات وطبيعة ا٤بناطق ا١ببلية القاسية 
 .وتباعد األمصار

وا٢بديث عن ىذه الشعوب الصابرة ىو ا٢بديث عن ا١بهاد العظيم الذي التكاد 
ىذه األمة تعرفو إال يف صدر اجملد األوؿ، ذلك أف احملن تالحقت على ىذه الشعوب، 

كأ٭با أراد اهلل اختبار إٲباهنا، وضرب األمثلة للمسلمْب يف األرض حوؿ مايلقاه أىل ا٢بق 
أََدِضَب انَُّاُس * أنــى}: من أىل الباطل سنة اهلل الٍب خلت يف عباده، قولو سبحانو

ُْْى ال يُْفتٌَُُٕ َٔ ا آَيَُّا  ْٕ نُ ْٕ ٌْ يَمُ ٌْ يُْتَشُكٕا أَ ْى * أَ ِٓ ٍْ لَْبهِ ٍَ ِي نَمَْذ فَتََُّا انَّزي َٔ
 ٍَ ٍَّ اْنَكاِْربِْي ًَ نَيَْعهَ َٔ ا  ْٕ ٍَ َ َذلُ ٍَّ هللاُ اَّنزي ًَ  { فَهَيَْعهَ
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وأنقل لك ىنا طرفاً من ٧باضرة لألستاذ العزيز مصطفى زنداقي الشيشاين وفيها 
 (1)يكشف لك جانباً من معاناة مسلمي االٙباد السوفيايت عموماً ومسلمي الشيشاف

. خاصة خالؿ القروف الثالثة األخّبة

ففي منتصف القرف السادس عشر بدأت إمارة موسكو الروسية بالتوسع جنوباً 
وشرقاً فضمت إليها بالتدريج مناطق التتار، مث اجتازوا األوراؿ وسيطروا على بقايا الدولة 
ا٤بغولية الثالثة فيما وراء األوراؿ، وبذلك ظهرت اإلمرباطورية الروسية القيصرية الٍب اتبعت 
سياسة الدمج الديِب، باجبار السكاف ا٤بسلمْب على االرتداد عن دينهم بالقوة فهدمت 

ا٤بساجد وقضي على رجاؿ الدين، ومنعت ٝبيع أنواع أشكاؿ العبادات اإلسالمية 
وا٤بعامالت اإلسالمية، ويف القرف السابع عشر بدأ احتالؿ الروس لشمايل القوقاز وسهوؿ 

قزاخستاف وتابعوا سياسة اغتصاب األراضي ألسكاف القوزاؽ مكاهنم، وسياسية الدمج 
الديِب ٩با أدى إىل سلسلة من الثورات الدامية يف تتاريا وبشكربيا وغّبىا من األقاليم، 
وكانت أكرب مقاومة لقيها الروس يف عمليات الغزو االستعماري ىذه مَبكزة يف مشايل 

القوقاز، حيث واجو الروس حروباً مقدسة حقيقة قادىا األئمة ورجاؿ الدين، نذكر منها 
ـ بقيادة األماـ شامل وثورة 1856ـ وا٢بركة ا٤بريدية حٌب 1783حرب األماـ منصور 

 .ـ وغّبىا1877الداغستاف 

ػ لقد قاـو ا٤بسلموف االحتالؿ الروسي وسلب األراضي وتوطْب القوزاؽ والدمج 
الديِب والتنصّب، بكل وسيلة لديهم، وحدثت معارؾ طاحنة اتبعت خال٥با القوات الغازية 
سياسة األرض احملروقة ا٣بالية من السكاف حيث ىجرت ٦بموعات كبّبة من السكاف إىل 

تركيا واألراضي العربية، وأبيد قسم كبّب منهم، وأف معظم ا١باليات الشاشانية الشركسية 
والداغستانية ا٤بستوطنة اآلف يف تركيا وسوريا واألردف والعراؽ ومصر ومشايل أفريقيا ليست 
سوى ضحية عمليات التهجّب ا٤بذكورة، وإننِب أمثل شخصياً ا١بيل الثالث من ٦بموعة 

ـ عقب انتهاء ثورة ا٤بريدين وأسر اإلماـ شامل، 1865خرجت من بالد الشيشاف عاـ 
االحتالؿ الروسي والقهر : واستوطنت مدينة القنيطرة وا١بوالف، وكاف سبب ا٣بروج

                                                        

 .1993 ألقيت ىذه الكلمة يف حفل استقباؿ الدعاة الوافدين من القوقاز يف جامع أيب النور صيف عاـ  (1)



 34 

والتنصّب فلجوؤا إىل الشاـ وبالد اإلسالـ وكانت كلمتهم الرئيسية أو٥با شاـ آخرىا شاـ، 
 .وشعارىم حفظ دينهم ودين آبائهم رٞبهم اهلل وأثاهبم عنا كل خّب

وبالرغم من األىواؿ وا٤بآسي الٍب آساىا ا٤بهاجروف يف الطريق وا٤بوت برداً وجوعاً 
ومرضًا، فقد وجدوا يف البالد اإلسالمية صدراً رحباً استقبلهم وضمهم واعتربىم من الرعايا 
والسكاف األصليْب، وكل ذلك بفضل وروعة التعاليم اإلسالمية واألخوة اإلسالمية الٍب ال 

مثيل ٥با يف أي مكاف آخر، أما من بقي يف ىذه الشعوب فقد القى األمرين على يد 
ا٢بكَّاـ القدامى القيصريْب وا١بدد الشيوعيْب، حيث تعددت وسائل القهر والقتل ا١بماعي 

والتعذيب ومع ذلك حافظوا على دينهم، ومل تنطفأ شعلة اإلٲباف يف قلوهبم، وألذكر لكم 
طرفاً ٩با القاه ىؤالء يف عصر ا٢بضارة والنور وا٢برية، لتعلموا منها أف ٮبجية القروف 

الوسطى والعصور ا٢بجرية كانت أشكاالً بدائية لظلم اإلنساف وجربوتو أماـ األشكاؿ 
 .ا٢بديثة ا٤بتطورة ا٤برتكزة على الوسائل التدمّبية ا١بديدة

لقد أحصت ا٤بصادر الروسية يف منطقة الشيشاف أنغوش أكثر من ٟبس 
أي ٗبعدؿ ثورة كل ٜباف سنوات، .وعشرين ثورة مسلحة كبّبة شاملة خالؿ قرنْب من الزمن

كانت كلها بقيادة أئمة الصوفية ومريديهم، دفاعاً عن الوطن والدين والعقيدة، ذىب 
ضحيتها ثالثة أرباع السكاف، وىدمت أكثر القرى وا٤بدف، وحرقت كل مظاىر ا٢بياة 

ومل يكن الوضع أياـ ا٢بكم الشيوعي بأفضل من أياـ ا٢بكم القيصري، .النباتية وا٢بيوانية
بل كاف أشد وأقصى، حيث ىدمت ا٤بساجد أو حولت إىل ٨بازف للغالؿ أو زرائب 

للحيوانات وأغلقت ا٤بدارس الدينية واحملاكم الشرعية، ومنعت ٝبيع ا٤بظاىر الدينية من 
عبادات ومعامالت وأحواؿ شخصية، وصودرت الكتب الدينية، وأصبح اقتناء القرآف 

الكرًن جرٲبة كبّبة ٜبنها النفي إىل سبّبيا لعشر سنوات إف مل يكن اإلعداـ ا٤بباشر، وألغي 
ا٢برؼ العريب يف الكتابة وحل ٧بلو ا٢برؼ الالتيِب مث الساليف، وطمست ٝبيع ا٤بعامل 

التارٱبية اإلسالمية، وشوىت حوادث التاريخ وانتشرت أفكار اال٢باد يف ا٤بدارس ووسائل 
األعالـ والكتب والصحف، وأصبحت التحية بْب األفراد ىي كلمة الكفر و اال٢باد، لكن 
شعلة اإلٲباف مل تنطفىء، وازدادت تأججاً يف النفوس، وأحصي من ا٤بريدين عشروف ضعفاً 
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من عدد ا٢بزبْب، واهلل غالب على أمره، و٤بَّا مل ُ٘بِْد كل ىذه اإلجراءات، ومل تنطفىء جذوة 
اإلٲباف واإلسالـ من النفوس، عمد ا٢بكاـ الشيوعيوف ا٤بستعمروف إىل عملية هتجّب ٝباعي 

للشعب بكاملو واعتقالو من جذوره ورميو يف ٦باىل سبّبيا، يف أشد الظروؼ ا١بوية 
ـ دخلت بالد الشيشاف 1944قساوة، وبأبشع الوسائل الالإنسانية ففي أوؿ شباط 

ٕبجة إجراء مناورات عسكرية،  (الكومندوس)واالنغوش فرؽ عسكرية من القوات ا٣باصة 
شباط استدعي السكاف ٝبيعاً بدوف استثناء 22وٛبركزت حوؿ كل مدينة وقرية، ويف مساء 

لالحتفاؿ بعيد ا١بيش االٞبر يف الساحات واالماكن العامة، مث أبلغوا ا٢بكم عليهم بالنفي 
وأمهلوا ساعة واحدة للتحضّب وا٣بروج، و٠بح لكل عائلة ٕبمل أمتعة ٗبقدار ٟبسْب كغ 
فقط، وتبع ذلك مشاىد صاخبة من عمليات قتل ٝباعي لكل من احتج أو رفع صوتو، 

وٙبرؾ ىاربًا، مث سيقوا بسيارات شحن عسكرية إىل أقرب ٧بطات للقطارات، حيث كدسوا 
يف عربات نقل ا٤باشية واقفْب مزدٞبْب بشكل ال يطاؽ، فمات الكثّبوف يف العربات 

ا٤بكشوفة برداً، ويف ا٤بغلقة اختناقًا، ومن ا٤بشاىد ا٤بؤ٤بة أف ٛبوت الفتيات والنساء ا٤بسلمات 
نتيجة حصر البوؿ وٛبزؽ ا٤بثانة حياء واستعفافًا، ودامت الرحلة أسابيع ٟبسة با٘باه قرغيزيا 

كم، 3500وقازاخستاف ومشاؿ شرؽ سبّبيا، حٌب حدود منغوليا على مسافة تزيد من 
وكانت تفرغ ٞبوالت النفايات البشرية ىذه يف سهوؿ سبّبيا ا٤بقفرة ا٤بغطاة بالثلوج، وكانت 

حصيلة العمليات اإلنسانية يف القرف العشرين يف بلد نصرة ا٤بستضعفْب موت نصف 
السكاف ا٤ببعدين الذين قدر عددىم أنذاؾ بنصف مليوف إنساف، ليس ٥بم ذنب جنوه، إال 

أف يقولوا ربنا اهلل ويدينوا باإلسالـ، وكاف ا٤بوت بالقتل رمياً بالرصاص، أو باألمراض 
. كالتيفوس أو برداً وجوعاً وحرقاً 

ويف البالد الٍب حطوا رحا٥بم فيها ُمنع السكاف احملليوف ا٤بسلموف من التعامل 
معهم، وأوٮبوىم أف ىؤالء كفار من أكلة ٢بـو البشر، ومل يعرفوا أهنم مسلموف إال بعد سنة 

أو أكثر من الزمن فبدأت األخوة اإلسالمية والتعاطف الديِب يؤتياف ٜبارٮبا، ٩با خففف 
من معاناهتم قلياًل، ومل ٛبر سنوات النفي بسالـ، بل حدثت ثورات يائسة و٧باوالت بطولية 

للتخلص من معسكرات االبادة والسخرة كانت تنتهي بتصفية اآلالؼ بأشد األسلحة 
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أما من بقي ٨بتبأ أو عاجزاً عن ا٢بركة يف بلده أثناء  (أسلحة نارية وكيماوية وجرثومية)فتكاً 
التهجّب ٤برضو أو شيخوختو، أو كاف من األطفاؿ الشاردين فقد أبيدو عن بكرة أبيهم بال 

. شفقة وال رٞبة

ٝبع قرابة : ومن ا٤بآسي الٍب فاحت رائحتها، ووصلت إىل وسائل األعالـ يومذاؾ
ألف من ىؤالء البؤساء يف مزرعة كبّبة يف منطقة نائية جبلية وإحراقهم وىم أحياء بصب 

تشكو ظلم اإلنساف ... البَبوؿ عليهم وأشعالو، استشهدوا وفاضت أرواحهم إىل بارئها
ألخيو اإلنساف يف عصر النور وا٢برية والعلم، ومع ذلك فقد التجأ بعض األبطاؿ إىل 
ا١بباؿ والغابات وقاموا بشن غارات انتقامية أقضَّت مضاجع الظا٤بْب ا٤بستعمرين مدة 
طويلة، ىذا ومن جهة أخرى فعند إلغاء ا١بمهوريات الٍب ىجر سكاهنا، فقد وزعت 

أراضيها بْب ا١بمهوريات اجملاورة، وغّبت أ٠باء ا٤بدف ونقل الكثّب من الروس للسكن يف 
مكاف ا٤بهجَّرين، ومل تسلم أي من ا٤بظاىر ا٢بياتية من األذى والتدمّب، حٌب ا٤بقابر فقد 
 ..أزيلت ونقلت أحجار الشواىد ٗبا عليها من آيات قرآنية واستخدمت لرصف الطرقات

وعندما تكشف للعامل القليل من األعماؿ الٍب مشلت قوميات عديدة .. وأخّباً 
.. بقصد إبادهتا، الشيشاف واألنغوش والقرشاي والبلقار والكا٤بوؾ وتتار القـر وأ٤باف الفولغا
فقد أضطرت السلطات السوفيتية ٙبت وطأة االحتجاجات العا٤بية لإلفراج عن بعض 

 .ـ1957ا٤بنفيْب والسماح ٤بن بقي منهم بالعودة إىل وطنهم 

وىكذا عاد الشيشاف واألنغوش إىل بالدىم الٍب اقتطع منها نصف مساحتها 
وأ٢بقت ببالد الداغستاف واالستْب وجورجيا، وال تزاؿ عشرات القرى الكربى يف ىذه 

ا٤بناطق ٧بتلة، وأصحاب ا٤بساكن الشرعيْب يعيشوف قرب قراىم وبيوهتم يف مساكن طينية 
متواضعة، وعندما أذف رب العا٤بْب وانفرط عقد الظلم، وزىق الباطل، آثر الشيشاف 

االستقالؿ التاـ عن روسيا االٙبادية وأقاموا حكومتهم الوطنية على األسس وا٤ببادىء 
اإلسالمية، ووضعوا لبلدىم نشيداً قوميًا، تتكرر فيو شهادة الإلو إال اهلل سبع مرات، 

كالزمة تذكر وراء كل بيت من أبيات القصيدة الشعرية يف ىذا النشيد، ولكن ىل تَبؾ 
القوى االستعمارية الغامشة، والصهيونية ا٤بتمثلة باليهود احملليْب وأحالمهم بإعادة ٦بد دولة 
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ا٣بزر اليهودية القدٲبة إىل الوجود والقوى ا٤بضادة لإلسالـ، ىل تَبؾ كل ىذه القوى جذوة 
اإلٲباف تضيء من جديد يف النفوس؟ 

إىل هتديد  (روسيا القيصرية ا١بديدة)وبالفعل مل يطل ىذا التساؤؿ وبادرت 
الشيشاف ٗبختلف الوسائل بغرض التخلي عن االستقالؿ، واالندماج الكلي يف اجملتمع 
الروسي، وحينما اختار الشعب الشيشاين ا٤بضي قدماً يف االستقالؿ الذي مت إعالنو يف 

 قاـ ا١بيش الروسي بارتكاب عمل إجرامي أٞبق، إذ توجهت جحافل 27/11/1990
 وقامت ٗبهاٝبة ٝبهورية الشيشاف من 1995عظيمة من ا١بيش الروسي يف مطلع عاـ 

الرب وا١بو، مستخدمة أعٌب وأعنف آالهتا ا٢بربية ا٤بدمرة وىو تعامل ٮبجي غّب مربر يف 
وقت ٙباوؿ روسيا فيو التنصل من آساليب القهر الشيوعي الٍب كانت تتعامل هبا مع 

 .األقليات

ومع أف ميزاف القوى ليس فيو أدىن تقارب أو تكافؤ إذ يواجو جيش الشيشاف 
وىو جيش حديث التكوين ال يزيد أفراده عن ثالثْب ألف مقاتل، جيشاً روسيَّاً ىائالً كاف 

يوصف قبل سنْب قليلة بأنو أقوى ترسانو عسكرية يف العامل، فإف الشيشاف هبروا العامل 
بصمودىم، وكانت عاصمتهم غروزين الواقعة يف أرض سهلية مكشوفة مرشحة ٕبسب آراء 
ا٤براقبْب أف تسقط خالؿ ساعات قليلة على يد ا١بيش الروسي ولكنها مع ذلك صمدت 

٫بو ثالثة أشهر وأربكت القيادة الروسية إىل حد أف الرئيس الروسي يلتسْب اضطر إىل 
تغيّب جنراالت ا٢برب عدة مرات واالستعانة بالقوات ا٣باصة حٌب ٛبكن جيشو من دخوؿ 

 ..غروزين وىي مدينة أشباح

ولكن سقوط غروزين ليس إال بداية ٤برحلة طويلة من ا١بهاد اإلسالمي والوطِب 
 .(أمْب عاـ)يف جباؿ الشيشاف العنيدة الٍب مل يطل مشوخها من قبل قيصر وال 

ولست أجهد نفسي بالتعريف بطبيعة ىذا الشعب احملارب ا١بسور، الذي يأنف 
من الذؿ، ويشتاؽ إىل ا٤بوت، فقد أثَّرت أحداث القروف ا٤بتواصلة من ا١بهاد على أرضو يف 

تكوين شخصيتو، وسوؼ تقرأ فصوالً من قصيدة ابن دنوغونة يف ذكر القنا واألسنة، 
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والدماء واألشالء، مل يبلغ أف نظمها شاعر من قبل، وىي ترسم صورة ىذا الشعب ا٤بسلم 
 :وتعيد إىل األذىاف كلمة خالد سيف اهلل لصاحب الرـو

 .لقد جئتك بقـو ٰببوف ا٤بوت كما ٙببوف ا٢بياة

 

ولعلك تدرؾ ىذه ا٢بقيقة حينما تقرأ ىذه الكلمات ا٤بلتهبة من النشيد الوطِب 
 :١بمهورية الشيشاف

 ..ػ يف ليلة مولد الذئب خرجنا إىل الدنيا

 ...ومع زئّب األسد يف الصباح ٠بونا بأ٠بائنا

ال إلو إال اهلل 

 ..ػ يف أعشاش النسور، أرضعتنا أمهاتنا

 ..ومنذ طفولتنا علمنا آباؤنا فنوف الفروسية

 ..ال إلو إال اهلل

 ..ػ ٥بذه األمة و٥بذا الوطن ولدتنا أمهاتنا

 ..ووقفنا دائماً شجعاناً نليب نداء اهلل والوطن

 ..ال إلو إال اهلل

 ..ػ نسور ا١بباؿ ألفتنا فقا٠بناىا القمم الشماء واألجواء وطناً 

 ..واجتزنا بإباء وكربياء التحديات واألىواؿ، وشعارنا دائماً 

 ال إلو إال اهلل

 ..ػ كرامتنا وكربياؤنا لن نتخلى عنهما، ولن تلْب قناة عرب السنْب

 حٌب ولو ٙبولت جباؿ الصواف إىل رصاص ذائب
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 ..ال إلو إال اهلل

 ..ػ و٧باؿ أف ندفن يف ىذا الَباب إال بكرامة وشرؼ

 ..حٌب ولو ٙبوؿ ىذا الَباب األسود إىل بارود متفجر

 ال إلو إال اهلل

 ..ػ لن نستكْب ولن ٬بضع ألحد إال اهلل

 ..فإهنا إحدى ا٢بسنْب الشهادة أو النصر

 ال إلو إال اهلل

ػ جراحنا تضمدىا أمهاتنا وأخواتنا الصابرات 

 :فتثّب فينا مشاعر القوة والتحدي فننشد

 ال إلو إال اهلل

 ..ػ إذا ا١بوع داٮبنا سنأكل ا١بذور

 ..وإذا اشتد بنا العطش نرتشف قطرات الندى

 ال إلو إال اهلل

 ..ػ ويف ليلة مولد الذئب خرجنا إىل الدنيا

  ..(1)ػ و٫بن دائماً مطيعوف هلل وأوفياء للخلق والوطن

ال إلو إال اهلل 

 
 

                                                        

ايدمّبوؼ أبو ذر :  النشيد الوطِب الشيشاين ػ تأليف الشاعر الشيشاين (1)
. فاروؽ توبوالت: علي دماييف ػ ترٝبو إىل العربية:       ػ تلحْب ا٤بوسيقا الشيشاين
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 ..وبعد

فإف ا٤بسألة الشيشانية ليست إال فصالً واحداً من فصوؿ ا٤بأساة الٍب مل تكتمل 
بعد، فقد انفرط ا٢بكم الشيوعي يف ىذه األمصار ٨بلفاً وراءه ألف ىّم وىّم، ويف كل بلد 
إسالمي أزمات اقتصادية خانقة، وصراعات حدودية مقلقلة، وال تزاؿ آثار التجهيل الذي 
مورس على ا٤بتدينْب يف العلـو كافة، ويف ا٤بعرفة اإلسالمية خاصة، ال تزاؿ ٙبوؿ دوف قياـ 

 ..ٝبهوريات مستقلة قوية قادرة على ٙبمل تبعات ا٤بستقبل

 مليوف مسلم، وىم 65ويبلغ عدد ا٤بسلمْب يف مناطق االٙباد السوفيايت ٫بو
ـ إىل 2000 باأللف، ويتوقع أف يصل عددىم عاـ 3ر5يتزايدوف بنسبة كبّبة تصل إىل 

 4ر5 مليونًا، ويعيشوف على رقعة واسعة من األرض، غنية ٖبّباهتا، تبلغ مساحتها ٫77بو
 وىو يساوي مساحة الدوؿ العربية يف آسيا ٦بتمعة، ومنها دولة نووية أساسية 2مليوف كم

. يف العامل وىي كازاخستاف، وىي إٝباالً غنية بثرواهتا ا٤بعدنية قوية بانتاج الصلب

وإذا كاف ىذا ا٣بطاب موجهاً للمسلمْب عموماً فإنو موجو بالدرجة األوىل 
٤بسلمي بالد الشاـ، إذ تقع على عاتقهم يف ىذه ا٤برحلة مهمة ٙبقيق ىذا االنفتاح 

 .والتواصل مع تلك الشعوب ونشر ا٤بعارؼ اإلسالمية وبث الدعاة يف ربوع تلك البالد

 :وٰبتم لزـو ىذه ا٤بسؤولية على أىل الشاـ اعتبارات أربعة

 :جانب جغرايف: أوالً 

تشكل سوريا والعراؽ أقرب البلداف العربية جغرافياً إىل ىذه ا١بمهوريات، وال 
شك أف النهضة التارٱبية ا٤بطلوبة يف تلك البالد ستتالـز بالتأكيد مع توجو إىل البالد 

العربية، إذ إف عودة ىذه الشعوب إىل ثقافتها اإلسالميػػة مرتبطػة بتوجههػا إىل اللغػة 
العربيػة، وىػذه األختّبة تلتمػس فػي عواصمهػػا بالطػبع، وإذا كاف العراؽ لو يف ٮبو الداخلي 

شغل شاغل، فإف سوريا مؤىلػة أكػثر مػن أي مصػر آخػر للمسػاٮبة بدور مصّبي يف 
 .صياغة ىػػذا التػػوجو ا١بػػديد
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 :جانب تارٱبي:  انياً 

ا٤بهاجرين، الذين كانوا  من كثّبة وجبات التاريخ خالؿ الشاـ بالد استقبلت فقد
يفروف من ا٤بعارؾ ا٤بستعرة يف تلك البالد، وكانوا ٱبتاروف الشاـ ألسباب اعتقادية، تتعلق 
بفضائل الشاـ ا٤بنصوص عليها يف الكتاب والسنة، وٲبكنك اليـو أف تلحظ أحياًء كاملة 
يف ا٤بدف السورية، وبلدات وقرى يف أطرافها تسكنها جاليات إسالمية مهاجرة من آسيا 

حي ا٤بهاجرين يف دمشق وقرى ا١بوالف السوري : الوسطى والقوقاز على سبيل ا٤بثاؿ
البخاري والكرمانشاىي : وكذلك أ٠باء العوائل الٍب تشّب إىل أصو٥با التارٱبية فتجد عوائل

والداغستاين والسمرقندي والطاشكندي وا٣بوارزمي والَبكماين واآلذربيجاين واألباظة 
 ..(األفخاز)

وىذه ا٢بقيقة التارٱبية تبعث ا٤بسؤولية يف نفوس ا٤بقيمْب من أبناء تلك البالد يف 
٨بتلف مواقعهم االجتماعية والعلمية ليلتفتوا ٗبد يد الواجب ألرض آبائهم وأجدادىم 

 .فيصلوا ما انقطع ويرقأوا ما نكأ ويعمروا ما اهندـ

من إخواهنم  ويرعاىم ٰبتضنهم من الوافدوف ٯبد حيث والثقافة، اللغة غربة ُيسهِّل وىذا
 .وعشائرىم، ومن يرحل إليهم للدعوة والبالغ من أصو٥بم وإخواهنم

 :ا١بانب الديِب:  الثاً 

وىو اعتبار ىاـ، إذ جاءت األخبار الصحاح بفضل الشاـ ومنزلتها عند اهلل يف 
يـو : )٠بعػػت رسوؿ اهلل : آخػػر الػػزماف، ما روي عن أيب الدرداء رضي اهلل عنػػو قاؿ

الملحمة الكبرى فسباط المسلمين بأرض يقاؿ لها الغوطة فيها مدينة يقاؿ لها 
 (.دمشق خير منازؿ المسلمين يؤمئذ

  كنا عند النيب : ػ وروى الَبمذي بإسناده عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنو قاؿ
مل ذلك يا رسوؿ اهلل؟ : فقلت (طوبى للشاـ)يوماً نؤلف القرآف من الرقاع فقاؿ رسوؿ اهلل 

 .(ألف المالئكة باسبة أجنحتها عليها): قاؿ
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وىذه ا٤بعاين مستقرة يف ذىينة تلك الشعوب، وىي تعرفها أكثر ٩با يعرفها أىل 
شاـ )ال تكاد ٘بري على ألسنتهم إال مقرونة بلقب التشريف  (شاـ)الشاـ، بل إف كلمة 

، وقد شهر التاريخ اإلسالمي مئات العوائل الٍب تركت بالدىا وٲبمت صوب الشاـ (شريف
 ..ابتغاء الربكة ا٤بنصوص عليها يف نصوص الكتاب والسنة كما ذكرنا

وال شك أف عالقة األشواؽ ىذه ٯبب توظيفها كما يتناسب مع مصاحل تلك 
الشعوب يف العلم وا٤بعرفة وا٤بواقف السياسية وا٤بنافع االقتصادية ا٤بتبادلة، وىي بال ريب 

 .واحد من االعتبارات الٍب ٙبكم السياسة العامة يف تلك البالد

 :جانب موضوعي: رابعاً 

ويتمثل يف توفر ا٣بربة والتجربة يف ا٤بؤسسات اإلسالمية يف الشاـ ٥بذا ا١بانب من 
التواصل، فا٤بؤسسات العلمية والدعوية يف الشاـ وعلى رأسها اجملمع اإلسالمي الكبّب 

تقـو بدور ريادي يف ىذا ا١بانب آتى أكلو يف ٚبريج مئات الدعاة  (جامع أيب النور)
العاملْب الذين راحوا يضربوف يف األرض، يؤدوف رسالتهم يف الدعوة إىل اهلل عز وجل يف 
مناطق آسيا الوسطى وقفقاسيا، وأذكر على سيبل ا٤بثاؿ أنو مت اليـو إحداث أحد عشر 
معهداً شرعياً يف القوقاز وآسيا الوسطى وذلك بالتنسيق والتعاوف مع اجملمع اإلسالمي 

 .بدمشق
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 األزهار الرويت في الوذائح النبىيت
 

 للشاعر الذاغستاني

نجن الذين بن هحوذ دنىغىنت 
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َيِم         ػ  َما ِأْمُت بَػْرقاً َسػنى ِمن أُْفِق ذي َسَلمِ 1 ِِ َكالدِّ  ِإال َأَسْلُت ُدموَع العَيْن

 ِإال أَ َار الَعَوى في ِجيَرِة الَعَلِم                       ػ  ومػا َسػػَرى ِبَي ِمػن َسْلِع َنسيػُم َ با2

 لوال الهوى العذريِّ لم ُتَشػػمِ ... أوَأْمنَ  ػ  ِإْف أَْنَسُهم ذَكَّرْتنيػهم بُروُؽ ُدجى                                                  3

 آنْسػُت نارُهُم من جانِب اإلَضمِ  ػ  هم آنسوني، وأنَسػوني سعاَد إذا    4

 
 

________________________________________________________
 _____

. األمطار: اسم شجر يف ا٤بدينة ا٤بنورة، الدًن: ظهر، ذي سلم: نظرت، سُب: ػ مشت1
ىي ريح : اسم للرياح العليلة هتب من مشرؽ الشمس، وقاؿ ابن سّبة: اسم جبل با٤بدينة ا٤بنورة، ونسيم الصبا: ػ سلع2

اسم : حرقو العشق وشدة الوجد، جّبة العلم: هتب إىل البيت ا٢براـ، ٙبن إليو، وا١بمع بْب ا٤بعنيْب ٩بكن، آثار ا١بوى
. موضع يف ا٤بدينة ا٤بنورة

. ٤بعن، وأوشم الربؽ إذا ٤بع: الظلمة، أومشن: ٝبع برؽ، الدجى: ػ بروؽ3
. واٍد يشق ا٢بجاز، وا٤بدينة ا٤بنورة فيو: ػ اإلضم4
 
 

 أطوي األضالَع من َوْجٍد على أَلَػػِم       ػ  كم ليلٍة ِبتُّ أرعى سْرَح أْنُعِمها                                                      5

 عيني بدمٍع كهامي الوْدِؽ ُمْرَتِكِم                              يحرِقُني َوْجِدي وتُػْغرِقُني       .. ػ  حػيرافَ 6

 هل عندها خبٌر من تلكُم الِخيِم           أسائُلها                                          .. ػ  أستقِبُل الريَح إذ تْسري7

 كما استعارْت أذاً من ارِب ذي َسَلمِ  ػ  مستنِشقاً َأرَجاً تأتي به َعِبقاً                                          8
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  *  *  *      

 بين الوأاِة أؤوُف األْدُمِع الرُُّذـِ          ػ  َأْسَتْكِتُم القلَب أسراراً فَػتَػْنُشُرها                    9

 إال الهوى فهو ِسرٌّ ايُر منكتِم                          ػ  والقلُب قد كاف قبَر السرِّ يكُتُمهُ                                     10

 ولوُف وجهي بفحوى الحاِؿ الالَكِلِم     ػ  إني ُأسرُّ الهوى والدمُع يُعِلُنهُ                         11

 سعايةُاألففَحْيِن الدمِع والسقِم            ػ  مالي وكتمَي ما يفشي سرائَرُا               12

 قرائَن الوْجِد بالعاِديِّ والعَنِم                             لو قرؤوا                        ..ػ  كػالهما خطَّ في خدَّيَّ 13

 _
________________________________________________________

 ____
كناية عن الصرب على أمل : أي أمضيت الليل مراقباً للنجـو السارحة، كناية عن طوؿ السهر، أطوي األضالع: ػ بت أرعى سرح أ٪بمها5

ا١بسد ا٤بعربِّ عنو باألضالع ػ ٝبع ضلع ػ 
. متجمع: اسم فاعل من ٮَبَا أي اهناؿ، مرتكم: ا٤بطر الغزير، ىامي: ػ ىامي الودؽ6
 النيب: أىل ا٤بدينة، وا٤براد ىنا: العبق ىو مايفوح من ا٤برء إذا ىو تطيب، عرب ذي سلم: نفحة الريح الطيبة، عبقاً : ػ األرج8
. عروؽ الدموع من الرأس إىل العْب، والرذـ السائل إذا قطر عمودياً : الشؤوف: ػ شؤوف األدمع الرذـ9

أي إفَّ السرَّ ا٤بكتـو يف قليب يفضحو سعي الدمع يف وجهي، والسقم يف جسدي، وعرب عن السقم والدمع : ػ سعاية األفضحْب12
. األفضحْب، من الفضيحة ألف كاًل منهما يفضح احملب، ويكشف عن شدة وجده: بَوصف

. والعنم نوع من الشجر لو نَػْوٌر أٞبر، يضرب بو ا٤بثل يف امتالئو با٤باء: ػ ا١بادي اسم فاعل من ا١َبود وىو ا٤بطر الغزير13
 ايػَّْرُت ُ ْفَرَة وجهي  بغًة بدـِ          وإفْ .. ػ  بػل َعبػََّرْت َعْبرتي الحمػػراُء عنػه14

* * *        
بُني              15  وما أحيال هوى أهِل الحمى بفمي                          ػ  ما أعذَب العشَق لوالا يعذِّ
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يَػم           ػ  يبكي على طََلٍل لم يبَق منه سوى                               22  رسٍم  تغيػََّر  باألرياِح  و الدِّ

 تِْه تارًة بالهوى مثلي َوِهْم َوُلِم                     ػ  يا عاذلي في الهوى إف كنَت تُػْنِصُف لػي23

 والكلُّ  ما بين  معصيٍّ  و ُمتػََّهِم        َوْعظَُهُم           ػ  فكم أطاَؿ لي الُعذَّاؿ24
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________________________________________________________
 _____

. دمعٍب: ػ عربيت14
. أىل ا٢بـر الشريف، وا٤براد النيب : ػ أىل ا٢بمى15
. غيَّبو ٝبيعاً : أكثر إتالفًا، وىذـ الشيء: ػ أىذـ17
. ا٥بيم من ا٥بياـ، وىو فرط العشق، وا٤بعُب ضياع القلب وجنونو من شدة العشق: ػ َىيم القلب18
. كناية عن السقم من شدة الوجد: كناية عن الصحة والعافية، يبقي كا٣بياؿ: ػ ذا وـر19

. ا٤بطر الذي يدـو بسكوف، ال رعد وال برؽ فيو: مايتبقى من الطلل بعد جرياف الريح عليو، الدًن: ػ رسم22
. فعل أمر من تاه: ػ تو23

 كالريِح عنهُ  ماُخ الصَّبِّ في َ َممِ  َؽ فهو ُسدىً  ػ  بل كلُّ ُنصٍح نهى العشػَّػا25

* * *        
 ُيْبرِبْػنَػػني  بأاػػانيهنَّ  والنػَّغَػِم                      ػ  واهاً على معهٍد كانت كواِعُبهُ                                                        26

 ونوُر وجهي كنوِر البدِر في الظَُّلِم                                 ػ  إْذ لُمَّتي كعناِح النسػِر وارسةٌ         27

 َيِسلُّ قلبَي قهراً من يد الندـِ                                  ػ وللشبيبِة إذ أزهو بها َمَرٌح                                        28

اِت َأْجَمػػعَ 29 َة  النَّػػعِم         .......لو . ػ   أطِيْب بها َمْعَمَع اللَّذَّ  ال أيبػػػػتي سػلبْتػػػػني لػػػػػػذَّ

ـُ ُمْذ َنَشرْت                              30  بالشَّيب في َأعِر رأسي رايَة الَهَرـِ                                      ػ  ما كاد تُػْنِشبُني األيَّا

 أ باَد أارَِدا في أبكِة الُحُلِم                     ػ  وطاَر عنِّي طيٌف قد هممُت بأف                                   31

 بريدها من أذا َحّيى على العَلِم       ػ  وباَحِت الريُح سرَّاً بَلْغتهُ على              32

 * * *                 

* * *                  
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________
 _____
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. ٠ْبع احملب: ػ صماخ الصب25
. ٝبع كاعب وىي ا٢بسناء إذا هند ثديها: اسم للمكاف ا٤بعهود با٢بديث عنو، كواعبو: ػ ا٤بعهد26
أراد بذلك اإلشارة إىل شقرة شعره يف فَبة الشباب، وىو . ىي أٝبة الشعر، مقدمة الشعر ٩با يلي ا١ببهة: اللمة: ػ ٤بٍب27

وارسة من الورس وىو نبات أصفر يتخذ للصباغ، ويقاؿ للصخرة إذا كثر عليها الطحلب . معُب مل يسبق إليو
. فاخضرت، شجرة وارسة، والكناية ىنا عن ا٢بيوية والنشاط
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انفصم انثاَي 

 
 تُنهى إلى َمْن إليِه ُمنتهى الكرـِ                ػ  فَهػيَّعتػػني أأػػػواقي إلى ِمَدٍح       33

 ومن راحيته منبُع النعػػػػػِم  ..نورٌ  ػ  أزيػُرَهػػا هاأميػػاً في أسرَّتػػِه                     34

 لوالُا لم َيْخِرِج الكوناِف من َعَدـِ   ػ  سرُّ السرارا لبُّ اللبُّ من ُمَفٍر                                             35

 أْأَرْقَن من ُسُرِج األحكاـِ والِحَكِم                ػ  يمحو الدُّجى ويفيىُء العالميَن بما                                     36

 لكاَف َكنزاً خفيَّاً بارىُء النَِّسِم                    ػ  هو الرسوُؿ الذي لوال مكانَػُته             37

 ولو قوبَلْت بالخلِق عن ِقَيِم      .. جّلت ػ  ُمَحمٌَّد تاُج هذا الكوِف جوهرٌة                                                     38

 ُتْخشى بواِدرُا بالَببش والنػَِّقِم                     ال                                    ..ميموُف النقيبةِ ..ػ  ُحلُو السَّعيَّةِ 39

وهنَّ فوضى ِبال رأٍس وال علِم                   لوال كاَف النعبَلْت          .. ػ  رأُس العواِلم40
 ِمْن نورِِا قبَل خلِق اللوِح والقلِم   ػ  َمْن نورُُا ِسرُّ خلِق اهلل أوجَدا           41

 فيها سرى َسَرياَف النوِر في الظّلِم  ػ  كأنما ِسرُّا روُح العوالِم مْذ                                  42

 
________________________________________________________

 _____
 من الزور وىو السّب الشديد مع الشوؽ، وا٤براد أنِب أقصد ٗبدٰبي بلوغ روضة ا٥بامشي: ػ أزيرىا34

. أشرقت أسارير وجهو، يريد مالمح وجهو: يف مالمح وجهو، ويقاؿ: يف أسرِّتو نور
. ٦بتمع األسرار: ػ السرارة35
لوالؾ لوالؾ : كنت كنزاً ٨بفياً فأحببت أف أعرؼ فخلقت ٧بمداً فبو عرفت، وحديث: ػ أراد الشاعر اإلشارة إىل حديث37

. ماخلقت األفالؾ
. وكالٮبا حديث موضوع ال ٱبفى علىالباحث، وال شك أف شاعرنا توىم صحة ىذا النص فنظم معناه

. أي ا٣بلق ا٣بفّي الذي ٰبتاج التعرؼ عليو إىل نقب وٕبث: الطويّة: ُمبارؾ، النقيبة: ػ ميموف39
. راية: علم. أي لتعطلت العوامل: ػ النعطلت40
 

 وأرسُخهم في العلِم والحكِم         ..به أعرفُهم                                          .. ػ  أقفى العباِد لحقِّ اهلل43

 من عنصر األحمديِن الُحْسن والكرـِ                  وهيوالا و ورتُه                .. ػ  نوٌر بدى44

 عن و ِفَها ُفَصَحاِء الُعرِب والَعَعِم           ػ أعيا لدقِّتِه معنى حقيقِتِه                                                        45

 عْن أْف يُػبَػيػَِّنها ذو الَقوِؿ والَقَلِم                جلّػػت عن الو ِف أو اٌؼ لهُ َعظَُمْت                               ػ46

 عيَن الحقيقِة منهُ العيُن َلْم تَػَنِم                              ػ  لم تبصِر الَعْيُن معناا ولو َبُصَرْت                                   47
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ُهْم أيُّ منكتِم                        ػ  وِإنَّما َأْدَرَؾ الرَّاؤوف ُ ورَتهُ                    48  ال كنَهه فهو عنػْ

 لما نسوا ولو في ساعِة الُحُلِم                                ػ  لو أدركوا كنَه معناُا إذا نظروا                                             49

* * *        
 وُأمَّ المعالي اير ُمزدَحِم                   ..فيهاػ  َحاَز الكماالِت طَرَّاً ايَر مشتَػَرٍؾ                                            50

 تعظيِمه دوَف ربِّ النَّاس من  نِم                              ػ  وخَلص الكفَر مما قد َأَ رَّ على                                                            51

 بَمْشَرفيٍّ على األرواِح محتكِم                                 والشِّْرَؾ َهوَّنَهُ                                                                ..ػ  والشَّرَع أرََّفهُ 52

 بكلِّ َمْوِعظٍَة حسناَء والِحَكِم                           ػ  دعى إلى اهلل َمْن لم تأتهم نذٌر               53

َفاً ينفُِّذ حكَم القوِؿ والَقلِم                 ػ  وَمْن أبَػْوا أحكَم األقواِؿ سلَّ لهْم                                  54  َسيػْ

 
 

________________________________________________________
 _____

. ػ ىيواله من ا٥بيوىل وىو أصل الشيء44
. بالغ الكتماف: أّي منكتم. حقيقتو: ػ كنهو48
. ارتفع إليها، أي بلغها بأنفو: ػ شّم ا٤بعايل50
. ا٤بشارؼ قرى من أرض اليمن تنسب إليها السيوؼ ا٤بشرفية ا٤بعروفة بصفائها ومضائها: ػ ا٤بشريفّ 52



 50 

 
َهَب الظَُّلِم              ػ  حتى محا ديُنهُ األدياَف ينسخها               55  كأنَّه الصبُح يمحو َايػْ

 من فَػْقٍر ومن نَِقِم                   ..فيهم أَمانَػْين وقد َبَسبت                                         ..ػ  وعقَّم الُيْمَن يُمنااُ 56

 

 

 * * *                  

* * *                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________
 ________________

. شدة سواد الليل: ػ غيهب55
. مثُب أماف: ػ أمانْب56
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انفصم انثانث 

 

 ُمْذ ُذرَّ كوكُبه من ِضئِفىء الكرـِ                           ػ  أبَاَف مولُدا عْن سعِد طاِلِعه                                                                                                  57

 باليْمِن يُدعى أميناً ايَر ُمتػََّهِم                              ػ  ما زاَؿ مْذ َوَلَدْتهُ األُـّ متَِّصفاً                  58

 كما يزيُد َاالُء الدُّر باليُتِم                                            ػ  وزادا يُػْتُمه بين الورى أرفاً                       59

 دوَف الَعوالِم َكنزاً االَي القيِم                                  ػ  ُبشرى البنِة َوَهٍب إنَّها ُوِهَبْت         60

 طه ابنها خيِر مخلوٍؽ من العدـِ                   ػ  لم تُػْبِق في حيِِّز اإلمكاِف أكرـَ ِمْن                                 61

 بناُت حواَء من يحكيِه في الشَِّيِم            ػ  يا فخَرها حملْت َمْن َقطُّ ما َحَملْت       62

َوُا ُحبلى وما َحِبلْت                          63  أُنثى يمثِل ابنها في الففل والكرـِ   ػ  إذ لم تلْد ِ نػْ

 عن كفِؤِا رَْحُم هذا الكوِف ذو ُعُقِم  كما     ..ػ  أحَّت بُمشِبهِه أيدي الزماف64

* * *        
 عيوُف عاِبدها باألدمِع السُُّعِم                      ػ  خرَّْت لهيبتِه األو اف وانهملْت                                                                  65

 تفرََّسوا باستالِب الملِك والنعِم                  ػ  والفرُس إذ عاينوا األيواَف مرتعَساً                           66

 وأيقنوا قرَب يوـِ الويِل والنػَِّقِم                ػ  وأوجسوا الخوؼ والنِّيراُف خامدٌة                     67

 لْم تُػْلِف منها ولو مقداَر مليِء فِم     ػ  وراَعهم يغتًة اوُر البحيرِة إذ                                                                                68

________________________________________________________
 _____

. األصل وا١بوىر: بدا وظهر، الضئضئ: ا٢بظ، ذرّ : ػ الطالع57
. يشبهو: ػ ٰبكيو62
. الغزيرة: ػ السجم65
. تنبؤوا: ػ مر٘بساً من الرجس وىو الدنس، تفرسوا66
. أي جفافها، وا٤بقصود ٕبّبة ساوة ٤با روي أهنا جفت يـو مولد النيب: ػ غور البحّبة68

 بأفَّ ديَن ذوي األو اف لم َيُدـِ                              ػ  والعنُّ تعزُؼ باألأعاِر ُمْشِعَرًة                                                            69

 بقرِب مولِد خيِر الُعْرِب والَعَعِم       ػ   وقبلها  َعلََّم  الُكهَّاُف  ُمْعِلَنًة                                                                        70

 معارُؾ الحرِب بين العيِن والرُّجِم        ػ  وقد تكرََّر في جّو السَّماِء لهم                                                                     71

َهزِـِ                                            موكُبهم    ػ  وُكبِكَبْت في طريق الوحي72  ما بين محترٍؽ منهم وُمنػْ

 عن استراِؽ ايوِب اللوِح والقلِم    ػ  وأ بحت  وهي ال تدري لػػما ُحرَِمْت       73

 وليَس يكِذُب ذاَت الصمِت والبكِم    ػ  هَي القرائُن تُبدي الحّق  امتًة                                                        74
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 فالحاُؿ أأرُح أحياناً مَن الكلِم                    ػ  فألِق سمَعَك لؤلحواِؿ إْف نػبََقْت                              75

ػػػػرؾِ   ..كال ػ  َهالَّ إذا ما َعموا عمَّا رأوا سمعوا                         76  ذو َ َممِ  فكلُّ ِ َماِخ الشِّ

 

 

 * * *      

* * *       
 
 
 
 

________________________________________________________
 _____

. أي أشارت الكهاف إىل عالماتو: ػ عّلم الكهاف70
إشارة إلىالشهب الٍب ترجم هبا الشياطْب، وقد ورد أف ا١بن كانت تلتمس العلم يف السماء فلما : الشهب، الرجم: ػ ا١بْب71

.  حبسوا عن دخوؿ السماء بالشهب والرجـوولد النيب
. الرمي يف ا٥بّوة: الكبكبة: ػ وكبكبت72
. مل احتسبت: ىي مل اإلستفهامية، ومدىا يف مًب القصيد قبيح، وكاف حقو أف أف يقوؿ: ػ ٤با حرمت73
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انفصم انشابع 

 

 للبحِر مْن كَرـٍ والدَّهِر ِمْن ِهَمِم  ػ  أعِظْم ِبُخْلِق نبيٍّ لم َيدَْع أ َراً                          77

 ُقبَيرٍة من ِبحاٍر فيِه مْن ِحَكِم                       ػ  هَو الحكيُم الذي لقماُف يغرُؽ في                         78

 مشى على متِن هذي األرِض بالَقدـِ   ػ  وخاتُم الرسِل خيُر الخلق أففُل َمْن  79

 وَجاَءنا نصُرُا سرعاَف من َأَمِم                      ػ  مهما دعوناا للُعلَّى َجال ُكَربَاً        80

 آوى وأدَّبَهُ بالعلِم في اليتِم                                          ػ  بدى فقيراً فأاناُا اإللهُ كما                       81

 ِطيَنيهما ايَر موجوديِن مْن َعَدـِ      ػ  ما زاؿ حيَّاً وحّواٌء وآدـ في                      82

 من كلِّ ذاِت عفاٍؼ أطيَب الرَِّحِم                ػ  حتى ادا َأْطَهُر األ الِب توِدُعه                        83

َقِلباً                84  في السُّعَِّد الغُرِّ من أجداِدِا الُقُدـِ                        ػ  ولم يزْؿ نورُا المعروُؼ ُمنػْ

 كغُّرِة الصبِح ينفي أكَّ متَّهِم                   ػ  حتى ادا واضحاً في وجِه آمنةٍ 85

* * *       
 بِه خوارُؽ ِمْن معنى وِمْن َكِلِم                                                                ػ  يا يوـَ مولِد خيِر الخلق َكْم ظهرْت      86

 وتمَّ كالبدِر مببوعاً على الَكَرـِ                                                        ػ  َأهلَّ تُعرُؼ بالسِّيما ِسَياَدتهُ                                                                                              87

 باسم الذي علَّم اإلنساَف بالقلِم                                                ػ  فعاءُا في حراء الوحُي،  يقرؤا                                          88

 يُوحى إليِه إذا ما ناـ بالِحَكِم                                                                                      ػ  وكاف قبَل التحّلي بالرسالِة قد                                                    89

________________________________________________________
 _____

. ا٤بكاف القريب: ػ َأَمم80
. إشراقة الفجر األوىل: ػ غرة الصبح85
. العالمة: السيما. ظهر وأشرؽ: ػ أىلَّ 87
. (با٢براء)أصلها يف ا٤بخطوطة : (يف حراء)ػ 88

 أوائُب الشَّكِّ واألضغاِث من ُحُلِم              ػ  فكلُّ رؤياا وحٌي ال يشوُب به                                                             90

 وقلبُػه أبػػداً يػقظػػػاُف لَػػْم يَػنَػػِم                                                ػ  يختصُّ بالعيِن منه النوـُ يُغِمُفها                                                       91

* * *        
 أضاَؽ ذاَت يديِه ُضغبةُ الُعُدـِ                  ػ  هو الحبيُب الذي يرُجوُا مختبٌط         92

 في كفِِّه كيمياُء الُعوِد والكرـِ                         جاَد كأْف ..على العاّلتِ  ػ  سمُح اليدينِ 93

 عن نائِل األجَوَديِن البحِر والّدَيِم      كلتا يديِه اياٌث تغنياِف لهم                                  ػ94
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 وما التخلُُّق مثَل الُخْلِق والشَِّيِم                مكارُِمهُ                                       ما للمكلِِّف َكفَّْيِه ػ95

 في الَمْحِل ممبرُة اآلالِء والنِّعِم                             ػ  والسُّحُب إْف َأمبَرْت ايثاً فَراَحُته               96

 أو تسَتدْيُن بديِن الَكعِب والَهرـِ           ػ  راٌح ترى البذَؿ َديْناً استداف ِبه 97

 
________________________________________________________

 _____
. ال ٱبالطو: ػ اليشوب بو90
. ٫بن معاشر األنبياء تناـ عيوننا وال تناـ قلوبنا: ػ إشارة إىل حديث النيب91
كناية عن عدـ استحقاقو للنواؿ لوال . طالب النواؿ، السائل من غّب قرابة أو رحم أو صداقة أو يد سابقة: ػ ا٤بختبط92

: الُعُدـ. اصطالح يطلق على ا٤بستدين ٲباطل يف أداء دينو حٌب ٰبط عنو الدائن شيئاً : الضُّغطة. جود ا٤بعطي وكرمو
ٝبع عدًن وىو ا٤بفلس، فيكوف ا٤بعُب ىنا أف الشاعر ضاقت ذات يده من كثرة كرمو ورٞبتو با٤بعدومْب، وىو ىنا ٲبدح 

 فمعُب إ٭با يقصد الكراـ الكراـ، فإذا كاف أىل ا١بود والبذؿ قد وقفوا بباب النيب: نفسو ٕبسب الظاىر، ولكن ا٤براد
.  رئيس األجواد، وأمّب األسخياءذلك أنو 

. منبع ا١بود: ػ كيمياء ا١بود93
. ما ينالو السائل من أكرب مصدرين للجود وٮبا البحر وا٤بطر: ػ نائل األجودين94
، التخلق95 ىو ا٤بكاـر واألخالؽ ا٤بطبوعة يف : تكّلف األخالؽ، ا٣بُْلق: ػ أراد أف الكف الٍب تنفق تكلفاً لن تبلغ ا٤بكاـر

النفس أصاًل  
. النعم: القحط، اآلالء: ػ احملل96

 فقلُبه َمْخَرُج األحكاـِ والِحَكِم                   ػ  والبحُر إف أْخرجوا من قَػْعرِِا ُدرَرَاً                          98

* * *        
 أوهى عرى العيِش منه َعفَّةُ اإلزَـِ                  ػ   يا خير من َأمَّه في الَمْحِل ذو أمٍل                                        99

 جوداً وِبرَّاً أبرُّ الناِس بالكرـِ                               ػ  وعاَد ِمن عندا جذالَف أو قَػَرُا 100

 سمعَت يا  اِح بحراً ايَر ملَتِبِم               ػ  تالطََمْت راحتاُا بالنواِؿ فهْل       101

ـَ برَقَك يوـَ القحِط ذو ظَمٍأ      102  إال وروَّيْػَتهُ بالسَّْلَسِل الشَِّبِم                                       ػ  ماأا

 هَزْزَت للعْفِو ِعبَفي ايِر ُمنتقِم              ػ  وإف أتاؾ مسيُء النَّاِس ُمعتذراً  103

 وال تقابُل َمْن قد تاَب بالنػَِّقِم                             ػ  تعفو وتصفُح عن عزٍّ ومقدرٍة      104

 وعْن مثِل ِسْمِط الدُّرِّ مبتسِم              ..ِبْشرٌ  ػ  تلقاُا هشَّاً بوجٍه زاَد َرْونَقهُ                       105

 إذا رأى َخَعالً في َخدِّ معترـِ                                ػ  يكاُد ُيخعل بدراً من تهلُِّلِه                     106

 إال و فَّاُا منه  ْفوُة الشَِّيِم                               ػ  وما ُتبرََّؽ يوماً ما ُيَكدِّرُُا                                 107
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________________________________________________________
 _____

. العضة الداىية وا٤بصيبة، واإلـز ٝبع أزمة وىي سنُة القحط: سبل العيش، عضة اإلـز: قصده، عرى العيش: ػ أمَّو99
. أثقل عليو ٞبلو ٗبا منحو من كرمو: ػ أوقره100
. البارد: ا٤باء العذب، الشبم: قصد طلعتك البارقة، السلسل: ػ شاـ برقك102
. كنايٌة عن ترفُِّع القادر، والعطفاف ىم الثوب والسيف، وقيل بل طريف العنق حيث يلقى الرداء: ػ ىز عطفيو103
. عقد الدر الدقيق: ػ ٠بط الدر105
.  دائم البشر متهلل الوجو، وأكثر مايكوف بشره حْب يلقى اجملـر إذا جاءه معتذراً خجالً ػ أراد أنو 106
. خيار األخالؽ الفاضلة: ػ صفوُة الشيم107

 
 والغيُظ ما كاَد يبقي بهعَة الوِجِم                          ػ  ال يُنقُص الغيُظ ُحسناً من أِسرَّتِه                  108

 يبِو الفلوَع على ِالٍّ وال َأَضِم      لم يفمِر الغدَر قلٌب منه رؽَّ ولػم    ػ 109

 لسائِر النَّاِس إال السؤَر ِمْن َكَرـِ      واستوعَب الففَل ال تُبقي مكارُمهُ      ػ110

 بكلِّ فظٍّ اليِظ القلِب منتقِم                                 فداؤُا  مقشعرٌّ  إذ  تقا بػُله                      ػ111

 ِسوى محيَّاُا عنَد المَحل ال تِشِم                           َفَما                ..ػ  له مخائُل جوٍد ال تخوفُ 112

َيِم  ال                          ..  و ْق بنائِله مهما تبسَّمػ113  كُخلَّب البَػْرِؽ قد يخلو عن الدِّ

 وُيْستَػَزاُؿ بالُء القحِط في الُقَحِم          أارُّ أبيُع ُيستسقى بدعوتِِه              ػ114

 

 * * *      

* * *       
 
 

________________________________________________________
 _____

ػ أراد أف الغضب الذي يذىب هبجة الوجو من شدة الوجـو والعبوس، ىذا الغضب الٲبكن أف ينقص هباء وجو ا٢ببيب 108
. ألنو اليغضب أصالً 

. األضم ا٢بقد وا٢بسد: ػ أضم109
. مايبقى يف الكأس من أثر الشارب: ػ السؤر110
 عن اجملرمْب تقشعر لو جلود ا٤بؤمنْب، ويناسب ولعل قصده أف عفوه . مل يظهر يل مراد الشاعر: ػ فداؤه مقشعر111

. إذ تقابلو بكل فظ غليظ: ذلك ٛباـ النص
. التقصدْ : القحط، ال تشم: وجهو، احملل: عالئم جود، ٧بياه: ػ ٨بائل جود112
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ليس كالربؽ الكاذب الذي رٗبا .  إشارة إىل وجود خّب مؤكدٗبعُب كلما، أراد أف تبسمو : عطاياه، ومهما: ػ نائلو113
. يربؽ وال يكوف فيو مطر

. يطلب بو زواؿ القحط، والقحم ٝبع قحمة وىي السنة الشديدة: ػ يستزاؿ بو القحط114
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انفصم انخايش 

 

 منهُ جناحيِن من حلٍم ومن كرـِ                                                  بالمؤمنيَن رؤوٌؼ خافٌع لهُم                                                                                   ػ115

 مْن فرِط رحمِتِه فيهم َذوي رحِم                                              ػ  حتى لقد ِخيَل كلُّ المؤمنيَن لهُ                                                 116

 الّذؿِّ والعدـِ                               : َمْنعاً من األنَكدينِ  ػ  كم لي بخيِر الورى  مهما استعرُت بهِ 117

 إال أمنُت كأمِن الصيِد في الحرـِ                                                    وما ركنُت إليِه يـو مفزعٍة                                                                                     ػ118

 إال انثنى زَِمناً عني ولم  ُأَضِم                                                                                             ػ  ما َضامني زمني يوماً وُلْذُت بِه                                         119

 هززُت من نصرِا َنْصالً على اإلزَـِ                   ػ  وكلَّما احَدودقْت بي بالظُّبى إَزـٌ   120

 إال وجدناُا أندى الرَّاح من ِدَيِم                                                  وما مددنا إلى َجدواا أيديَنا                                                                           ػ121

 كالَبرؽ يسبُق  وَب العارِض العرِـِ    يُػَبشُِّر المعتدي بالسَّيِب َمْبِسُمهُ                                              ػ122

 من  غٍر ومن َكِلِم               .. للعيِن والسَّمعِ    إْف يبتسم َأْو يَػُفْه أبدى آلليه                                                                  ػ123

 يبلغ إذا أمَّهُ الحاجاِت من أَمِم                                                                        ولػم لنَّعع منػػه يثق با لػم ذا الذي ػ  َمن124

________________________________________________________
 _____

حاؿ، أراد أف الدىر إذا أرادين بسوء، استجرت بالنيب، فانصرؼ عِب زمِب مصاباً بالزمانة، أي العاىة الٍب ال : ػ زِمناً 119
. تربأ

كلما أحاطت يب : ٝبع أزمة، وا٤براد: ٝبع ظبة، وىي حرؼ السيف والرمح، إـز: أحاطت، الظىب: ػ احدودقت120
. كناية عن ٛبلكي لسالح الدفاع والنصرة على األزمات: األزمات وبلغت حافة ا٥بلكة، ىززت نصالً 

. عطيتو وفائدتو: ػ جدواه121
السحب الكثيفة ا٤بعَبضة : ا٤بطر، العارض: ثغره، الصوب: ا٤بطر، َمْبسُمو: طالب ا١بدوى والفائدة، السيب: ػ اجملتدي122

. الغامر: يف األفق، ا٥بـز
. قريب: ا٤برعى، وىو كناية عن ا٣بصب والري، أمم: ػ النجع124

 ما تشتهي وتلذُّ العيُن ِمْن نَِعِم                                                                                ػ  ذو ساحٍة لم يَػَزْؿ للداخليَن بها                                              125

* * *       
 وال تهتمَّ بالَهرِـِ                                                                                               .. تعَنى بمعنٍ  ػ  أنسى الوَرى ُجوُدُا اسَم األسخياِء فال126

 ُسْحٍب تسحُّ بال َضْعٍر وال سأـِ                                                 أجوُد من.. رحُب الراحِ .. ػ  طَْلٌق محيػااُ 127

 وبثَػْغٍر  أيِّ  مْبتِسِم                                                                                      ... بُحْسِنهِ  ػ  يَلقى الُعَفاَة بوجٍه منهُ ُمتَِّسٍم                                                                       128

 أأهى من العنبِر الورديِّ في الشََّمِم         ونكهُته                    ..  يػفترُّ عن ُدرٍَر فواُ ػ129

 مهابةُ الَمِلِك المحفوِؼ بالَحَشِم                              ػ  أعظْم بِه وهو فرٌد ال تفارقُه               130
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َيِم                    ػ  يُعبي الوفوَد بما يغنيِهُم خعالً                                          131  َوجوُدا بالعبايا ُمخعُل الدِّ

 لحاَتٍم ايَر محِع اإلسِم مْن َكَرـِ           ػ  هو الكريُم الذي لْم تُبِق راَحُته                                          132

 حتى ليغشاُهُم َيمٌّ من النػَِّعِم                                     ػ  قد طَالما أانِت الَعافيَن راحُته          133

 ِمْن نَِقِم       األرضِ  يَديِه يأمُن َمْن في ػ  حتى ادا رحمًة للعالميَن على                   134

* * *       
 يأتي  يواِسُمه  في  الحسِن  لم  َيِسِم        حتى إفَّ يوسَف لو           ..ػ  حاَز المحاسنَ 135

________________________________________________________
 _____

ىو ىـر بن سناف من أشراؼ العرب تعهد بديات قتلى : ىو معن ابن زائدة من أجواد العرب وحلمائها، ا٥بـر: ػ معن126
. (وال ترنو إىل ىـر)عبس وذبياف من مالو، واألعالـ التعرؼ يف اللغة العربية، وكاف حقو أف يقوؿ 

. األضياؼ وطاليب ا٤بعروؼ: ػ العفاة128
. أي فمو ينكشف عن مثل الدر من التبّسم: ػ يفَب عن درر فوه129
. أي أف السحاب ا٤بليء با٤بطر وا١بود ٱبجل حْب يرى جود النيب: ػ ٨بجل الدًن131
. ٕبر: العفاة وىو األضياؼ، ًن: ػ العافْب132
. مل يغلب: يساميو وينافسو، مل يسم: ػ يوا٠بو135

 كلُّ  المحاسِن  ِفيِه  ايُر  منقسِم                                                               َمنْ   ػ  بل ُحسن يوسَف جزٌء من محاسنِ 136

* * *        
 في الظَُّلمِ  يدعو اهلل ذْي النوفِ  تسبيحَ  ػ  ياسيِّداً سبَّحت في راحتيه حصًى          138

 في َأػِدة الببْػػِش أو في  ْفػوة الشِّػيػَم                 ػ  وواحداً  مالهُ   اٍف  يشاركػه                                                  139

ِة الَبأِس منهُ رّقةُ الرَِّحِم                                          ُمزَِجتْ   ػ   عُب  العرائِك  لؤلعداِء قد140  بقوَّ

 منهُ أماٌف أَوْوا منه إلى حَرـِ                                          ػ  عّم  الورى  عدلُه حتَّى يعوَد لهم141

 إليِه يلعأُ فيها كلُّ مْعتػَرِـِ                                                    ػ  وفي  القيامِة  قد  عمَّت  أفاعُته 142

 كلِّ َمْن في الَحْشِر من أَُمِم          فيها على رأفَِتِه          ػ  حتى  لقد  رفَرَفْت  راياتُ 143

 همُّ النفوِس وَهْوُؿ الَحاِدِث الَعِمِم                             أمِتهم  ػ  والرسُل  يشِغُلهم  عن همِّ 144

ِة َما                              145  قد عاينوُا مَن األهواِؿ والنػَِّقِم                     ػ  حتى لقد ُدِهشوا فيها لشدَّ

ـِ 146  يُعبى هناَؾ لواَء الحمِد والَكَرـِ          كما                                 ..ػ  فَػَثمَّ  يػمػدُحه كلُّ األنا

 

 * * *       

* * *        



 59 

 
 

________________________________________________________
 _____

. غمرات العشق: اسم امرأة العزيز، الدجم: ػ زليخا136
. مكاـر األخالؽ العالية: ػ صفوة الشيم139
. جبّار: ػ صعب العرائك، شديد الشكيمة140
. ا٤بصيبة العامة أراد هبا أىواؿ ا٢بساب يـو القيامة: ػ ا٢بادث العمم144
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نفصم انضادس ا

 

 قد  أئَته  ايَر  مهتٍَّم  وُمتػََّهِم                                                                                كما.. وااؿِ .. ػ  بالْغ بمدِحَك واستْغِرؽْ 147

 مدًى لديِه انتهى ذو القوِؿ والَقلِم                       ػ  فإفَّ ففَل رسوِؿ اهلل ليَس لهُ                                               148

 لم يشهدوا مثَلهُ في الَخْلِق والشَِّيِم                                          أنَّهُ بشٌر                                                                                                          فغايػةُ القوِؿ فيهِ ػ149

ِا حاَر ِذْهِن الحاِذِؽ الَفِهِم                                                ...                           ػ  وأنَّهُ  فػوُة الَكونيِن نورُهما150  في حدِّ

 تسمو إلى منتهى األوهاـِ والِهَمِم                                           ورُتَبُته                                                               ..   لهُ َفَفائُل ال تحصىػ151

 من بيَن قوـٍ قديمي المعِد والَكَرـِ                                                             حتى توحَّد فَػْرداً في جاللَتِػِه                                                                             ػ152

* * *       
 أقاَمهُ  اهلل ِمن  عزٍّ  على  ُدُعِم             ػ  قوـٌ لهم في قريٍش بيُت مكرمٍة                                        153

ـَ ِمْن منُذ الِفَبْحل لهم                           154 ْهَر بالػِقَدـِ                       ػ  قوـٌ تقاَد  ِعزٌّ يكاُد يباهي الدَّ

 وكفى  اسُم اهلل في الَقَسمِ   على الورى   أقسمُت باهلل أفَّ اهلل ففََّلهْم                                               ػ155

 فالهاأميِّوَف منهْم  فوُة األَُمِم                             ػ  إذا تشارََكِت األعراُب في َنَسٍب             156

 في منتهى قُػَنٍن منهم وفي ِقَمِم                            ػ  تدرْي قريُش اداَة الفخِر أنهُم                                 157

 ما ُأخَرَجْت ممكناُت الكوِف من َعَدـِ    قوـُ النبيِّ الذي لوال َجاللُتهُ                                                                  ػ158

 وفيه ما لْم يُػَبْن و فاً ولْم يُػَرـِ                                 ػ  يفنى الزماُف ويفنى الوا فوَف َلهُ     159

________________________________________________________
 _____

. ٝبع دعامة وىي األساس ا٤بتْب: ػ الدعم153
. (من عهد الفطحل)أو  (من فجر الفطحل): الدىر السابق ٣بلق الناس، وحقو أف يقوؿ: ػ الفطحل154
. ذرى وقمم: ػ قنن157
. مل يقصد با٤بديح: ػ مل يـر159

 ُخْرَساً بُرتبِتِه الَقْعساِء لم َتُحِم                               ػ  تبقى العوالُم َحيػَْرى حين تمَدُحه                                         160

 يوُفوا ولو بعَع ما فيِه من الَكَرـِ   ػ  فكم تَػَفنََّن فيِه المادحوَف ولػم                                                        161

 بدائعاً من َعواٍؿ فيِه من ِأَيِم                             كم تَػرَُكوا           ػ  بل مفِرطوهم إذا أطػػَرْواُ 162

 بين اللُّغى ما يُػَؤدِّيها مَن الَكِلِم                    بَػْعِدما استقرؤوا الدنيا ولػم يعدوا  ػ  من163

 عن أف يعبػَِّر عنها ناطٌق ِبَفِم                                     ػ  تلَك المعاني التي جلْت دقائُِقها                                    164

َعدـِ                                                             بل ُربَّ معنى بديٍع ال يقابُِلهُ                                                             ػ165  لفٌظ لدقَِّتِه باٍؽ كُمنػْ
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 وهْل َمَع الصُّبِح واإلبصاِر مْن تُػَهِم                     ػ  ِمْن كلِّ أوضِح من  بٍح لمبصرِِا              166

 كما يصحُّ ضياُء الزُّهِر في الظَُّلِم      ػ  يصحُّ في َنظَِر األذهاِف  ورتُهُ                                           167

 َمَع الوجوِد ُمحاَؿ الذكِر كالَعَدـِ  ػ  لكنه لقصور اللفِظ عنه َادا                                                           168

* * *        
َعِثِه 169  بففِلِه الرُُّسُل اأُلولى إلى األَمِم                 ػ  جاءْت مصرِّحًة من قَػْبل َمبػْ

 قبَل الوجود قبيال الُعْرِب والَعَعِم                               ػ  مازاَؿ منتظراً للكلِّ يرقُػُبهُ                            170

 للعالميَن عيوٌف عْنهُ لْم تَػَنِم                                                            ػ  كم ظلَّ مثَل هالِؿ العيِد ترُ ُدُا          171

 كما رَجا البرَء باألدواِء ُذو َسَقِم  ػ  يرجوَف ِمْنهُ إذا ما جاَءُهم فَرَجاً                        172

َعُث ذو األحكاـ والِحكِم        ػ  حتَّى يقوَؿ لفرِط الشَّوؽ قائُِلها                        173  أيَّاَف يُػبػْ

________________________________________________________
 _____

. مل تطوؼ حوؿ ٝبيعها: الراسخة الثابتة، مل ٙبم: ػ القعساء160
. إذا مدحوه: ا٤ببالغوف يف ا٤بديح منهم، إذا أطروه: ػ مفرطوىم162
. ٝبع لغة: ػ اللغى163
. أي باؽ يف ا٢بقيقة وإف كاف منعدماً يف الذكر والرواية: ػ باؽ كمنعدـ165
. األ٪بم الزىر ا٤بشرقة: ػ الزىر167
. مثُب قبيل، وىو القبيلة العظيمة: ػ قبيالً 170

 ذو الُحْمِق والّشقوِة الممقوُت بالنػَِّقِم                  لكن إذا جاءُهْم بالحقِّ قابَػَلهُ                                                                              ػ174

 لم يعَرفوا الَفْرَؽ بيَن النوِر والظُّلِم                                            وُهمُ   من جهلهم ػ  ضلُّوا  فَػَلم  يهتدوا 176

 عْن الصَّباِح وباعوا الصدَؽ بالصَّنِم               َعُموا   أضلُّ  ِمَن األنعاـِ حيثُ  هْم  ػ  بل177

 أف َيْسُتروا نوَر تلَك الشمِس باللَُّثِم              ػ  َهمُّوا إذا ما أبوا إال الشقاء لهم                      178

 في رّدا كلَّ ما فيهْم ِمَن الِهَمِم                                                                                   ػ  فاستعمَل  الُكلُّ  مافي  الوسِع  ارفةً 179

 كي يكتموا نوَر  بٍح ايِر ُمْنَكِتِم                                      ػ  لم يترِؾ الشرُؾ ال َحْوالً وال ِحَيالً 180

  ااوا أباِطَلهم من زُْخِرِؼ الَكِلِم                            وقد..بالعداؿ ػ  طوراً بحرٍب وطوراً 181

َعِدـِ                                                            ..في البعدِ  أنت تبصُراُ  ..ػ  كفوِء َهْيكِل َجوزٍ 182  لكْن متى تقَرْبهُ يَػنػْ

ومهما يرِْدُا عاَد وهو ظَِمي                                 .. ماءً  ػ  أو آِؿ قيَعَة والظمآُف َيْحَسُبهُ       183
 * * *      

* * *       
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________________________________________________________
 _____

. ٝبع لثاـ وىو الغطاء على الوجو: ػ الّلثم178
ا٤باء الذي ٯبوز عليو ا٤بسافروف، ويبدو أهنا ٧بطات كانت توضع فيها جرار ا٤باء للسقيا، وتنصب : ا١بوز: ػ ىيكل جوز182

. عليها ا٥بياكل لّباىا ا٤بسافروف، ويوضع فيها سراج، ومراده أهنا كمحطة السقيا ا٤بضيئة ولكن ال ماء فيها
سراب القيعة، والقيعة ىي ا٤بنبسط العظيم من األرض ال ارتفاع فيو وال ا٬بفاض، تنظر إليو فتحسب بو ماًء : ػ آؿ قيعة183

. وما بو ماء
انفصم انضابع 

 

 

من السعادة ُسوراً ايَر ُمْنثَِلِم                        ػ  بشرى لنا أمََّة األمِّي إفَّ لنا                         184
أهداُء اهلل في األَمِم     .. مرحومةٌ   فنحُن بين الَبرايا أمَّةٌ وسٌط                          ػ185
إذا َادْت أوُجهُ األاَياِر كالِحَمِم     سيبعثوف اداً اراً محّعَلًة                                      ػ186
َمْعٌد وففٌل وِعزٌّ ايُر ُمْنَخرِـِ                   بنا  ػ  َلمَّا  اخُتِصْصَنا  بخير  الرسِل ُخصَّ 187
ولم تعادْلهُ في أخالِقِه الُعَظِم                                      فاَؽ النَّبيِّين واألْمالؾ رتَبُتهُ                          ػ188
رُِقيَّهُ في علوِّ الَقْدِر والِقَيِم                                           منهم أولو العـز الذيػَن َعلوا   ػ  لػم تَػْرؽ189

عظمى فلْم تَػْقَرِب القرآَف في الِعَظِم ػ  وما َأَرْوا قوَمهم مْن كلِّ مععزٍة                          190
منسيَّةٌ بانقراِض الرُّسِل واألُمِم             ػ  بل مععزاُت جميِع الّرسِل داِرَسةٌ              191

وما ِسواها من اآلياِت لْم تُدـِ                        فحبَّذا آيةُ القرآف دائمًة                                          ػ192
َ قَّالًة َ َدأ األذهاِف من تُػَهِم                    ػ  فيها مواعُظ مازالْت رقائُقها               193

________________________________________________________
 _____

. غّب منكسر: حائطًا، وقاًء، غّب منثلمِ : ػ سوراً 184
ويقاؿ ٥با ٧بجلة إذا ابيضت قوائمها، ويف ا٢بديث إف أمٍب يدعوف يـو : يقاؿ للفرس غرٌّ إذا ابيضت غرهتا: ػ غر ٧بجلة186

. الفحم األسود: القيامة غراً ٧بجَّلْب من أثر الوضوء، ألف موضع الوضوء من ا٤بؤمن يشرؽ بالنور يـو القيامة، ا٢بمم
. غّب منقطع: ػ غّب منخـر187
. ذاىبة ومنتهية: ػ دارسة191
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. من الصقل وىو ا٤بسح والصقل: ػ صقالة193
بيفاَء ُتْدِحُع عفواً ُحعََّة الَخِصِم                                   ػ  تبقى على الدهِر بيَن الَخْلِق حعَُّتهُ      194

كأنَّها الصبُح يلغي ايهَب الظَُّلِم     ػ  تلغْي زخارَؼ مْن يأتي يعارُضها                          195
تمحو وساوَس ذي أحناَء ُمتػََّهِم           ػ  ما آيةٌ منه إال وهي مععزٌة                      196

ما سوَؼ يأتي وما قْد َمرَّ في األَمِم                         ػ  بكل معنى بديِع الّلفظ علََّمُهْم                                        197
قد أوجَزْت كلَّ علم اللوِح والقلِم                 ػ  فيها َلمْن يفهُم األسرار فهرَسةٌ                                 198
من جنِس ما َعِلُموا من سائِر الَكِلِم           ػ  تُعِيي الورى وهي أقواٌؿ مؤلََّفةٌ                                      199
َفحِم                                   كلَّ من يأتي يعاِرُضها                 ػ  حتى ترى200 مابين منخزٍؿ منهم وُمنػْ
يذْقه مْن يعهُل المعنى من الَعَعِم             وإف            .. ػ  بكلِّ منَسعٍم حلِو المذاؽ201

* * *       
إال وقد أكلوا األيدي من النَّدـِ        ػ  مارَدَّ دعوى العدى عنها بالاُتها       202

آكلي الُعنَّاِب والعنِم  ..معفوَضةً   حتى يخالوا وقد أدموا أناِمَلُهْم ػ203
وهّن أحَلُك ألواناً من الِحَمِم                           فانقلبوا          جاؤوا وأوجُهُهْم كالزهرِ ػ204
َقد استعاَرْت سواَد القاِر والَقَتِم    ػ  واودرْت كاأل َافي السُّفع قائمًة                     205

 

________________________________________________________
 _____

. بال تكلف: ػ عفواً 194
. الشبهات الٍب يلقيها أىل الشحناء والبغضاء اهتاماً للنبوة: ػ وساوس ذي شحناء متهم196
. تصنيف: ػ فهرسة198
. وىو مشية القهقري فيها تثاقل واعوجاج. من اإل٬بزاؿ: ػ منخزؿ200

. منفحم من االنفحاـ، وىو السكوت أماـ ا٢بجة القاطعة
. ضرب من الشجر يفرز صباغاً أٞبر كأنو ا٣بضاب: والعنم. نوع من الثمر أٞبر: ػ العناب203
. وىي ا٢بجارة الٍب توضع عليها القدر، فتوقد عليها النار فتسود: ػ األثايف ٝبع أثفية205

. ليل قامت: السواد، يقاؿ: القتم. الزفت: السوداء، القار: والسفع
لوناِف ُجوناِف من ععٍز وِمْن َنَدـِ   ػ  تلَك الوجوُا التي أاَهْت فيرهْقها           206
إذا تصدوا لدعواهم سوى َ َنِم   حزٌب ال نصير لهم                       بالععزِ  ػ  َوَأْحرِ 207

حوى بحراً من الِحَكِم  حرؼٍ  كلِّ  منػ  جاَءت بأبدَِع أسلوٍب مرّكبة        208
كغيرها من  فات اهلِل في الِقدـِ بذاِت اهلل قائمًة               .. ػ  مؤزَّالتٍ 209
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من أأقياِء األعادي كلَّ مقتِحِم       ػ  يكاُد يُػْغرُؽ دوَف الموِج قبرتُها                                          210
بال احتياٍج إلى قاٍض وال َحَكِم           ػ  ويلزـُ الخصم فحواها على حدٍة                   211
الَبَكِم   ال ُخْرَساً من.. ُخْرَساً من الَعْعزِ ػ  عقَّْدَف من ْلُسِن األعراِب ألُسَنها                  212

َتهػا    أحَسُب  حتى ذقتُ   ػ  ما كدتُ 213 الشَّهِد في الَكِلِم   أْف  يودَِع  اهللُ معنىلذَّ
كرَّْرَت أيئاً ِسواها ساَء ِمْن َسأـَ                                 ومتى            ..  ػ  أطيْب بها َكلَّما كّررَْتها214
وتحبُني من جديد الُحْكِم والِحَكِم   ػ  مهما َأُذْقها تزدني ِمْن حالوتها                                   215

 * * *      

* * *       
 
 

________________________________________________________
 _____

. مثُب جوف وىو اللوف األسود: ػ جوناف206
. أحق بالعجز: ػ أحر بالعجز207
. أزلية: ػ مؤزالت209
. فصحائها: ُلُسن األعراب. ربطن وأوثقن: ػ عقَّدف212
. العسل: ػ الشهد213
. ا٤باللة: ػ السأـ214
. تعطيِب وٛبنحِب: ػ ٙببِب215
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انفصم انثايٍ 

 

 

من قيِح ِضْحٍي كلفػح النػػاِر في الفَّرـِ  ػ  وظلَّةُ الغيِم سارت تِظّلُله                                 216
ـَ يدَحُع دعوى المنكِر الخِصِم  ػ  وانَشقَّ مععزة عظمى له َقَمٌر   217 إذ قا
ـَ العيِن كالَعَلِم          ػ  وما رأْتهُ الِعدى والعيُن ناِظرٌة     218 في الغاِر وهو أما

عادوا يقولوَف ما في الغاِر من أرِـِ                            ػ  وكلََّما أْحَدقوا في الغاِر َنْظَرُهُم                              219
 غٌر سواُا وإال السعُع للَيَمِم                          وال    .. العنكبوتِ    نسسُ   ػػ  ورّدهم عنهُ 220
يحتْس إلى الحصػػِن واألدراِع في الِعَصػِم ػ  إذا وقى اهلل عبداً بالعناية َلْم    221

فلم يروا بعدا للّداء من ألِم                                   ػ  وكم َأَفْت ُسُقماً بالمسح راحُته           222
الرََّمِم   أحيػػا بها األرَض ُمحيى األعظُمِ ػ  أطاعهُ الغيُم حّتى إفَّ دعوَته            223

 

________________________________________________________
 _____

. حر الشمس، وضحا إذا برز للشمس: السحاب ا٤بظلل، فيح ضحىً : ػ ظلة الغيم216
. الشديد يف ٦بادلتو: ػ ا٣بصم217
. الَعَلم: العالمة الظاىرة، ويسمى ا١ببل الشامخ: ػ العلم218
. ولعلها لغتاف. كما ضبطها الناسخ (أـر)ومل أقف على معُب . األثر: اإلـر: ػ أـر219
ٝبع ٲبامة وىي نوع : اليمم. صوت ا٢بماـ: السجع. أراد المدخل للغار إال من حيث نسج العنكبوت: ػ وال ثغر سواه220

. من ا٢بماـ الربي غالبو أبيض
و٧بيي األعظم الرمم ىو اهلل سبحانو وا٤براد أف اهلل عز وجل أحيا بدعوتو . وىو العظم التالف ا٥بش. ٝبع رمة: ػ الرمم223

. األعظم الرمم
موأّيةٌ منهُ باألزهاِر من ِأَيِم                           ػ  كأنَّما الرَّوُض َمْحياٌة بدعوتِه         224

رؤوَسها عادَة المبواِع من َخَدـِ        ػ  جاءت لدعوتِه األأعاُر ناِكسًة                          225
َنهُ وهو يدعوها لحاجتِه                         226 مشياً على رأِسها ففالً عن الَقَدـِ                          ػ  أَجبػْ

يشكوَف فرَط العوِع والنػََّهِم     أتواُ ػ  وأأبَع العيَش بالتمِر القليِل وقْد             227
من ُجوِعه وهو أأكى منهُ بالتََّخِم                       ػ  وعاَد من عندِا من جاَء مشتكياً                        228

فيا َلهُ من كالـٍ لْم يُكن ِبَفِم                                     ػ  والِكْتُف كلََّمهُ بالسُّمِّ يْخبرُا                   229
* * *       
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َسَرى إلى الحَرـِ األقصى من الحرـِ                            طوى مسافَة أهٍر ساعتين إذا                                                       ػ230
من قَدـِ  من قبله الرسُل في الحاجات  على الُبراِؽ الذي مازاؿ تركُبه                                     ػ231

السَّرج والّلُعِم     ِجبريػُل فػي ُجنَّػػتيِّ يػْصَحبُػه  الفػردوسِ   ػ  قد َجػػاَء ِمْن جنَّة232
كأنّػُهنَّ رُجػػػوـُ الُشهػػب في الظَُّلِم          خبًى تخبُف األبصاَر ُسرعُتها                    ػ  َلهُ 233

َجَناَحي طائٍر َجِذـِ             كما استعػاَرتْ ػ  يػبوي به كّل خبِو منه مرحلًة                           234
 

________________________________________________________
 _____

. مزينة: ػ موشية224
وا٤براد أف الزىر يف الروض أصبح . ٝبع شامة، وىي مايظهر يف ا٣بد، والعرب تعدىا من آيات ا١بماؿ: الشيم

. كالشامات يف خدود ا٢بسناوات
. كثرة الطعاـ: التَُّخم. ػ أشكى أكثر شكاية228
. وكل ما وقاؾ فهو جنة. مثُب ا١بنة، وىي الوقاء: ػ جنٍب232
وا٤بقصود أنو عظيم ا٣بطى شديد .  كيلو مَباً تقريبًا، والعدد ىنا غّب مراد40ا٤برحلة وحدة قياسية تعادؿ : ػ مرحلة234

. السرعة
. سريع القطع، ومنو ا١بذاـ لسرعة العدوى فيو: جذـ
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زانَػْتهما نفُسػهُ بالوأػػي من ِأيَػػػِم                 ػ  يا البساً بُػْرَدتْي عْز وَمْكُرَمٍة                                                                               235
الّشمػػِم          حتى توقػَّْلَت أسنػى ُمنتهػىمازلت تعلو به في المرتَقى رُتباً                                                               ػ236
أْف فُػْزَت بالممكِن األقصى من األمِم           تخترُؽ السَّْبَع الشَداَد إلػى   ػ  وجزتَ 237

إلى حمى الػُقْدِس فَػْرداً اير ُمْزدحِم                                ػ  تُزجُّ في ُحُعِب األنواِر َتخرقُها                                            238
لم يبأها الغيُر بالقدـِ                                                                               .. قدسيَّةً الخلِق منزلٍة             فوؽ لقربِ  ا من ػ  ترقى239
وأنْت بالمنظر األعلى من الِعَظِم                                                        ػ  في موطٍن اببتَك المرَسلوَف به                                            240
مولًى سَقْتَك يداُا البْحَر من ِحَكِم                               ػ  بقاِب قوسين أو أدنى دنوَت إلى                    241

في َحيبِة اللفِظ أو في َحْوزَِة الَقَلِم                        ػ  حتى علمَت علوماً ايَر َداخلٍة                                         242
في طيَّ قلبَك ِسراً أيَّ ُمْنكِتِم                                                                                      ػ  خزائناً من علـو اهلل أوَدَعها                                                             243

ـَ المرسلين َكما                                244 كانوا أئَِمَة أجياٍؿ من األَُمِم                                                                                                    ػ  وقد اَدوَت إما
ْمتَػُهْم في الففِل والكـر                                                        ػ  وقدَُّموَؾ كما قد تستحُق َله                                                                 245 إذا تَػَقدَّ

 
 
 

________________________________________________________
 _____

. ا٣بصاؿ ا٢بميدة: النقش، الشيم: ػ الوشي235
القمم العالية البديعة، ومشم اإلنساف أنفو، وىو رمز كرامتو وعزتو، : الشمم. من وقل أي صعد يف ا١ببل: ػ توقلت236

. القرب: األمم
يراد شدة القرب، وأصل الَبكيب قابا قوس فاستبدؿ بقاب قوسْب، وذلك أف لكل قوس قاباف إف : ػ بقاب قوسْب241

. أمسكتو يوشك أف يتصل قاباه من شدة القرب
. ما حازه الكلم بالبياف: حوزة الكلم. ما أحاط بو اللفظ: ػ حيطة اللفظ242
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استقبلْت منَك ضيفاً أيَّ ُمْحَترـِ                                           ػ  وزِْنَت في المؤل األعلى مالئكًة                                         246
لَمْن عالها بُيمن النَّعِل والَقدـِ                                                                             ػ  وقبػََّلْت نعلَك األفالُؾ إذ فِبنْت               247

 

 * * *      

* * *       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________
 _____

. زيػَّْنت: ػ زِْنت246
. النجـو: ػ األفالؾ247
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انفصم انتاصع 

 

 

إلػى الواػػى اػيَر هيَّػاٍب وال بَػرِـِ             ػ  ياقائػَد الخيػِل خيػِل اهلِل يُػْقِدُمها                 248
َعػَرْمػرِمػاً ُمغرِقػاً كالسَّيػِل من َعرِـِ      ػ  يقوُد في كّل حْرٍب جحفالً لَعباً                    249
أعَدْت قلوَب ِعداها الَخْفَق ِمْن َعَلِم     إْف يخِفْق َلُهم َعَلٌم     .. ػ  ُأْسداً هواِدرَ 250
َلْم ُتْصبْغ بغيِر َدـِ .. من نسِس داوودَ دامْت عليها من الماذيِّ أقمصةٌ                                    ػ251

كأنَّمػػا اعتمػدوا منػهُ على َعلَػِم                                   قد اطمأنَّوا إليِه يوـَ رُْعبِهُم                                                                                  ػ  252
حتى ااتَدوا كعداٍر ُرصَّ مْنتِظِم                                     كلَّما ا بَفُّوا ِلَمْلَحَمٍة      .. ػ  عبيَّتهم253
اً ايَر ُمْنثِلِم                                                                  ػ  تُقيُمُهم دوَف يأُجوِج الخصاـِ إذا         254 جاؤوا يموجوف سدَّ

 
________________________________________________________

 _____
. من الترـب وىو الضجر والسآمة: ػ بـر248
مضطرباً  صاخبًا، وغلب إطالقها ىنا على ا١بيش العظيم : ا١بيش العظيم الذي تقدمو ا٣بيل، ١بباً : ػ ا١بحفل249

. ا٤بطر الغزير ا٤بغرؽ: العـر. الكثّب ا٥بائل: العرمـر. الصاخب بأقداـ ا١بند
. ومل أقف على معناىا، وأغلب الظن أهنا ىوادر من ا٥بدير، وىو الصوت القوي ا٤بزلزؿ. خوادر: يف األصل: ػ ىوادر250

أهنم إف ٚبفق راياهتم وأعالمهم يعدي ذلك ا٣بفق من : السيف ا٤بشقوؽ يف أعاله، وا٤براد: وأْسد ٝبع أسد، والعلم
. راياهتم قلوب أعدائهم، فتخفق قلوب أعدائهم رعباً من سيوفهم ا٤بعلمة

. سالح كلو من ا٢بديد يتَبس بو ا٤بقاتلوف لدرء السيوؼ والسهاـ عنهم: ػ ا٤باذيّ 251
. الراية ػ السيف ا٤بشقوؽ: ىنا ٗبعُب جبل، وقد وردت قبل بيتْب ٗبعنيْب اثنْب آخرين وٮبا: ػ َعَلمٌ 252
. غّب منثلم غّب منخرؽ. أراد بو ا٣بصـو الكثّبة أعدادىم كأهنم يأجوج ومأجوج: ػ يأجوج ا٣بصاـ254



 70 

 
اً يَػُردُّ جيوَش الكفِر  اِاَرًة                                    255 ردَّ الذي يستبيل األْسُد في األجِم                             ػ  سدَّ
نفوُسهم أف تليَن اأُلسُد للخَدـِ                                                           من سوَّلت لهُم              الرَّدى سوءَ  ػ  تُسوـُ 256
ٍِ ُمْسِئٍم للخصٍم ال سِئِم                                       َأَسٍد             ػ  ويػٌل لهم ُحُمٌر  اَلْت على257 َاَشْمشِم
بالقهِر عن كرِّها َمْثنّيةُ اللُُّعِم                                                                             ػ  والخيُل تمرُح باأل حاِب توِقُفها                     258

تربّعوا بالذرى الغربيِّ من َعَلٍم                                                             ػ  خيٌل ِعَراٌب على أ باِجها ُعُرٌب                          259
فكلما ُ بػَِّرْت أ َمْت على الشُُّكِم          ػ  تَػْغلي من الغيِظ إذ َعفُّوا أعنَّتها                    260

________________________________________________________
 _____

: وال يقاؿ لشيء من بيوت ا٢بيواف أجم إال لألسد ويستبيل. القصور: بيت األسد، ويف األصل اآلجاـ: ػ األجم255
السبلة ىي الشعر يف مقدمة اللحية، ولعل مراده أف من ٲبسك األسود من سبالتها عابثاً يف األجم يعود مقطوع 

. اليدين
. تبتغي: ترعى، وا٤براد ىنا: ػ تسـو256
يصيب خصمو بالسآمة وال يسأـ، : جريء جبار، مسئم للخصم: اعتدت، غشمشم: ٝبع ٞبار، صالت: ػ ٞبر257

. الكآبة وا٢بزف والضجر: والسآمة
اللجاـ ا٤بثُب أي الذي عقد حبلو مرتْب، فكاف أحفظ وأوثق، وا٤براد بالبيت أف خيوؿ األصحاب : ػ مثنية اللجم258

مقدمة كرارة، ال يوقفها عن كرىا إال اللجم ا٤بثنية تقهرىم، ولوال اللجم ألقدمت يف جيوش العدو ال يرىبها منهم 
. شيء، وال شك أف مدح الفرس مدح للفارس

أي القمم : خيل عربية صافية ليس فيها عرؽ ىجْب، والذرى الغريب: ٝبع ثِبج وىو الظهر، وخيل عراب: ػ أثباجها259
. الغاربة أي العالية النازحة عن الناس، ا٤بمتنعة على القاصدين ، وعلم ىنا ٗبعُب ا١ببل الشاىق

وصمت الشيء إذا شددتو بسرعة فانصدع، وأصمى : أصمت. أي شدوا ٥با األعنة ليكفوا من حدهتا: ػ غضوا أعنتها260
والشكم ٝبع شكيمة وىي ا٢بديدة ا٤بعَبضة يف فم الفرس أراد أف خيو٥بم . الفرس على ١بامو إذا عض عليو ومضى

. ال تكف عن شوؽ القتاؿ فإف شدوا أعنتها راحت تعض على الشكم من الغيظ
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كما َتَصوََّب نعُم الرَّْجِم في الظَُّلِم                              ػ  من كلِّ أأهَب يعدو في اُبَػارِِهُم 261

جلموَد َ ْخٍر تردَّى من ُذَرى َعَلِم       ػ  وكلِّ  أابش يغشاُهم فتحَسبُػهُ                          262
له جناحيِن من أرياحِه الُعُقِم                                                                                         ػ  وأدهػٍَم َمثػَل ُجْنِح الليػِل متَّخػػٍِذ    263

تحَت العدى الخيُل باألحماؿ والُحُزـِ         إذ لُهػِدْت            الفرسافُ  ظهرها على ػ  خفَّت264
وهي تمشي مشيَة الُحُذـِ                         .. وراَءهالعوا َف إذ تعدو لتلَحُقها     ػ  ترى ا265
ينظرَف عن جمراِت األعُيِن الُعُحِم                               ػ  َيُعػْلَن في جنبػاِت القاِع عاِبَسػًة            266
أتْت عليه من األعداِء كالرَّمم                                                               ما                َمبَاها اأُلْسُد َتْععلُ  ػ  تُغيُر فوؽَ 267
يلهْيهُم عنه همُّ العيش والنِّعِم                                                                          فال              ..العهادِ  في هواهمُ  ايلٍ  ػ  آسادُ 268

في الحرِب تلتقُم األعداَء كاللُّقِم                                           ػ  مخلوقةٌ فبرًة للبْبش إْف نَِقَمْت                               269
 

________________________________________________________
 _____

. أراد فرساً أشهب وىو الفرس البيضاء يشوهبا سواد يف خال٥با: ػ أشهب261
. الصخر األصم: جلمود صخر. سواد آخر الليل: أراد فرساً أغبش، والغبش: ػ أغبش262
. ٝبع عقيم، أراد هبا الريح العقيم ا٤بتلفة: أراد فرساً أدىم، والدىم السواد، والعقم: ػ أدىم263
من اللهيد وىو أف ٙبمل ا٣بيل ٞباًل ثقياًل فينشدخ ظهرىا، أراد أف أعداءىم يركبوف دواباً  الىدة من كثرة ما : ػ ٥بدت264

. ٰبملوف عليها من جرحاىم وقتالىم وأمتعتهم حاؿ الفرار
. ىي مشية ا٤بسرع ا٤بتعثر، وىي يف األصل مشية األرانب السراع: ػ مشية ا٢بذـ265
الشاخصة، وىي يف : ٝبع ٝبرة، ا١بحم: من ا١بولة وىي ٘بوؿ ا٤بالك يف ملكو، والرئيس يف جنده، ٝبرات: ػ ٯبلن266

. األصل آفة تصيب عْب البعّب فيكوى مابْب عينيو، فيصبح دائم الشخوص
. العظاـ البالية: فوؽ ظهورىا، الرمم: ػ فوؽ مطاىا267
. من الغيلة وىي ا٥بلكة وا٤بوت، وا٤براد أهنم أسود خلقوا لغيلة األعادي: ػ آساد غيل268
. ٝبع لقمة: ػ اللقم269
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َسَقوا قفاَر الِعدى إذ أُْقحبُوا بدـِ                              وَمْن   من ُأْسِد العرين.. لعرانين أمُّ ا  ػ 270

بين الحشا عن محلَّ الفَّْغِن واألَضِم                ػ  وأْرَسلوا ُرُسل األْرَماح باحثًة                                           271
وتّتقي َببَشها اآلساُد في اأُلُجِم                                                               ولتهم  الغارات في  العفاريػتُ  ػ  تخشى272

إلى قلوِب الِعدى رُْعٌب بال َقدـِ                                                     ػ  منصورٌة بالصَّبا يمشي أماَمُهُم                                           273
للّناظريَن اهتزاز البرِؽ في الظَُّلِم                                               فحَكْت               عن بِْيفهمُ  كاأرةٌ   والحربُ   ػ274

َرُة الُقُتِم                                                                                           ػ  بمأزٍؽ قاتِم األعماِؽ ذي رََهٍس                                           275 ابَّْت وجوَا بنيِه قتػْ
إلى لحوـِ ِعَدى خير الَورى َلِحِم                                                  ػ  مْن ُكلِّ ُمْسعر حْرب في مالحِمِه                276

ُمَدجٍَّس بالدَّـ المْعبوِط ُملتثِم                                                                                                         ػ  يلقى العدّو يعيني ضيَغٍم ضػرـٍ                                  277
________________________________________________________

 ____
ٝبع قفر، وىي : قفار. األنف، وا٤بقصود أهنم شا٨بو األنوؼ، وأوؿ من استعمل ىذا الَبكيب كعب بن زىّب: ػ العرنْب270

. األرض الٍب ال نبات فيها وال ماء
. الغضب: ا٢بقد، األضم: ػ الضغن271
. بيوت األسد، وقد مرت: ػ األجم272
. نصرت بالصبا وأىلكت عاد بالدبور:  يقوؿريح طيبة هتب من ا٤بشرؽ، وكاف النيب: ػ الصبا273
. ومراده أف السيوؼ الصارمة ٗبثابة أنياب للحرب. السيوؼ: والبيض. كشر الليث إذا بدت أنيابو: ػ كاشرة274
غربة يعلوىا سواد كالدخاف، وأصل القتار : القَبة. ذي غبار: ا٤بضيق، ذي رىج: ا٤بأزؽ. أسود مرعب: ػ قامت األعماؽ275

. ما يعلق بالقدر من سواد إذا وضع على النار، والقتم ٝبع قتاـ وىو الغبار ا٢بالك فيو رائحة كريهة
. ُمشتهي اللحم: ٢بم. ُمشعل حرب: ػ مسعر حرب276
الدـ ا٤بسفوؾ ظلماً ال : الدـ ا٤بعبوط. ىو ا٤بغّطى بسالح تاـ: ا٤بدجج. جائع: ضـر. اسم من أ٠باء األسد: ػ ضيغم277

. عن قصاص
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يحتاُج فيها إلى نعٍم وال َوَجِم                                                                                   ال  السَّبػاسبِ  ِخّريتِ   ..ػ  أخي الغياِهب278

يَػُهدُّ في الحرِب ركني كلِّ مصَبِدـِ              وفي جلبابه َجَبٌل                    .. ػ  يغفي حياءً 279
أقامت الغارَة الشَّعواَء في الغََنِم                                                    أسوُد َأَرى              فيهم َاَزوا إذ ػ  كأنَّهم280
إال لحوـُ العَدى مأدومًة ِبَدـِ                                                                                     ػ  ُأْسٌد جياٌع ولكْن ليَس يشبُعَها                            281
قعاقُع البيُع ال القيناُت بالنػََّغِم                                                     ػ  الناأبوَف إلى الهيعاء تُػْرِقُصُهْم                               282
في السُّمر نْظم البُهاِةاللَّْحَم في الَوَضم                 طََعنوا               ما ػ  والناظموَف ِعداُهْم كلَّ 283

ِلَشيِّ آخر أقوى منهُ في الُعُحِم                                                         توِطئػػًة         يشوونَهم في جحيِم الَحػربِ    ػ284
تعذُِّب الخصَم بالَخبِّيِّ والَخِذـِ                                                                 لعدى في الواى منهم زبانػػيػةٌ  تلقى ا   ػ285

 
________________________________________________________

 _____
: خرِّيت. الغيهب الظالـ الشديد، أراد بو ظالـ نقع ا٤بعركة. أراد أنو يألف الغياىب حٌب كأنو واخاىا: ػ أخي الغياىب278

: ٝبع سبسب وىي ا٤بفازة من األرض القفر البعيدة الٍب اليهتدي فيها أحد، الوجم: السباسب. ىو ا٤باىر ا٢باذؽ
. حجارة مركومة توضع عالمات يهتدى هبا يف الصحارى

. أراد أنو يتغافل عن إساءة ا٤بسيء ويعفو ويغفر: ػ يغضي حياء279
: الغارة: الغارة الشعواء. موضع تنسب إليو األسود الضارية، قيل ىو صوب الفرات بو غياض وآجاـ ومأسدة: ػ الّشرى280

. ا٥بجـو السريع على حْب غرة، والشعواء الفاشية ا٤بنتشرة
. من اإلداـ وىو الطعاـ وأراد ىنا مطبوخة: ػ مأدومة281
. ٝبع قينة وىي ا٤بغنية: القينات. اسم لنوع من السيوؼ ا٤باضية: والبيض. ٝبع قعقعة وىي الطرؽ الشديد: ػ قعاقع282
. خشب ا١بزار الٍب يوضع عليها اللحم: ػ الوضم283
. ٛبهيداً : توطئة. من الشي وىو الطهي: ػ يشووهنم284
. القطع: ا٣بط، ا٣بذـ: نوع من الرماح ا٤بنسوبة إىل مرفأ بالبحرين يقاؿ لو: ػ ا٣بطي285



 74 

 
عذاَب ذي العرِش في عاٍد وفي إرَـِ              ذكََّرُهم          عذاَب الحربِ  أَروهم ػ  إذا286

طيٌر أبابيُل تْحمي البيَت في الحرـِ                                            بحصى السعِّيل حارَبَػهػْم    أو  عسكراً   ػ287
اللوح بالرُُّجِم   ايبِ  حاولت ِعْلمَ  إذْ ػ  أو الشياطيَن تفنى وهي ُمْحَرَقةٌ                                  288
زجاَجِة الشِّْرِؾ ِأعباً اير ُمْلتِئِم                                                         ػ  وََكْم لهم اارٌة َأْعواُء تترُؾ في                                          289
والسَّيُف أعظُم تخريباً من الوَخِم                                    ػ  وبلدٍة بػظَُبى األسيػاِؼ تْخرِبُهػا                                   290
إلػى أسػػيػر ومػقتػػوٍؿ ومنػَهػػزِـِ                     ػ  ووقعػٍة َقَسمػوا فيهػا أعػاديَهػم                      291
بساحٍة َوِحَلْت من َأْدُمِع وَدـِ                                                                        ػ  والخيػُل تػعػثُػُر بالَخبِّيِّ منكسراً                           292

قتلى الِعدى قسمًة ضيزى إلى زَِيِم            َقَسمػػوا               وطبَّقْت أرَضها األأالُء إذ   ػ 293
والرخِم     الوحش لحِم الِخَصاـِ خماصَ ػ  أْجِوْد بػِهْم بػِقرى العيعاِف ُتشبُع مػػِْن  294

 
________________________________________________________

 _____
. مدينتهم الٍب عمروىا يضاىئوف هبا ا١بنة: قـو نيب اهلل ىود، كفروا فأىلكهم اهلل بالريح الصرصر، وإـر: عاد: ػ عاد وإـر286
. ٝباعات: أبابيل. النار ا٤بلتهبة: السجيل: عطف على ذكَّرىم: ػ أو287
. الشهب الٍب أرسلها اهلل ترجم الشياطْب ٤با حاولوا قراءة ما يف اللوح احملفوظ من الغيب: ػ الرُّجُّمُ 288
. غّب ملتحم: غّب ملتئم. الشعب ىو الكسر: شعباً . 280مرت يف : ػ غارة شعواء289
. األمراض ا٤بهلكة: نوع من الوباء، وا٤براد: الوخم. حد السيوؼ: ػ ظىب األسياؼ290
. أي ربَّ وقعةٍ : ػ ووقعةٍ 291
. امتألت بالوحل: ، َوِحَلت284نوع من الرماح مرت اإلشارة إليو يف : ػ ا٣بّطي292
. قطع متفاوتة متفرقة: قسمة جائرة، زًن: األحشاء، قسمة ضيزى: األشالء: مألت: ػ طبقت293
ا١بوعى من : ٟباص الوحش. ٢بـو األعادي: ضيافة ا١بائعْب، ٢بم ا٣بصاـ: أعظم ٔبودىم، قرى ا١بيعاف: ػ أجود هبم294

. ٝبع رٟبة وىي طائر على شكل النسر: الوحوش، الرخم
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تْحَت السَّنابِك واألْخَفاِؼ ُمْنَحِبِم                  ُدْحرَِجْت منهم وكػم  بَػَدٍف        هامةٍ  ػ  كمْ 295

من ذابٍل في محِل الرُّوح ُمدَّاِم                                                                 ػ  وُجثَّة ُفّك عنها الروُح راِحلَػًة                                     296
خرَّت على وجِهها مقبوعة الدُُّعِم         ػ  وإنما يبػؤ المػاأْي بهػا ُجثػثػاً                                                297
إذ أاؿ فوؽ قَناهم أرُّ ُمدَّعِم                                                              ػ  ويستظلُّ بػها الفَّػاحي بُمْعَتَمِد                                  298
ـُ تحُرُسه                             اػدا ػ  حتػى299 ُأسٌد من السُّْمِر واألسياؼ في َأَجِم            بهُم اإلسػال

بيٌع َرِضيَن عن األاماد بالقمِم                                           وأَنْػيُُبهػا                                     .. ػ  ُأْسػٌد برا ُِنهػا ُسْمػرٌ 300
وأظفارُها مخفوبةٌ بَدـِ                                                                                .. فيهاظََفَرْت                   بعدما إال الحربُ  تنعلي الػ  301
ُ مَّ القَنا أبرؤوا الكفار من  َمِم                    مْعرََكٍة                     كلِّ  إذا أنبُقوا في ..ُخْرسٌ ػ  302

ُ مَّ األعادي بال  وٍت وال كلِم                      وأسمُعوا بُكُلـو السُّمر أْمَرُهُم                                                               ػ  303
 

________________________________________________________
 _____

. مقتوؿ، وا٣بطم ىو الضرب على األنف: ٝبع خف، أراد األقداـ، منخطم: ػ األخفاؼ295
. من الدغم وىو كسر األنف إىل باطنو ىشماً : مدغم. الرمح: الذابل. أزيل: ػ ُفك296
. ودعامة اإلنساف أضالعو. ٝبع دعامة، وىي عماد الشيء: ػ الدعم297
. ا٣بشب ا٤بنصوبة للتعريش: ا٤بدعم: رؤوسهم، مدعم: قناىم. ارتفع: من أصابو حر الشمس، شاؿ: ػ الضاحي298
والعرب تصف احملارب بأنو أ٠بر تريد أنو دائم الظهور على . صفة ٤بوصوؼ ٧بذوؼ، أراد األبطاؿ السمر: ػ السمر299

: األجم. وتطلق السُّمر أيضاً ويراد هبا الرماح، ولعلها مراده. ا٣بيل حٌب ا٠بّر وجهو من طوؿ ما لفحتو الشمس
. الغابات

. رؤوس الرجاؿ: والقمم. ٨بالبو: ػ براثن األسد300
. أراد أف مقا٥بم يف ا٢برب بسيوفهم ورماحهم ال بألسنتهم: ػ خرس302
. ٝبع كلم وىي ا١برح، أراد جراح الرماح السُّمر: ػ كلـو303
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ما بين منهزِـٍ منهم ومنخبِم                                                                                   فانقلُبوا  الغاوين الواى في َكبَكبوا  قدػػ 304

مهما أرادوا بال سْرٍج وال ُلُعِم                                             ػ  راضوُهُم بسياط البيع تركبهم                    305
والرمح أأنق للُعمَّاِح من ُأُكِم                               ػ  رّدوا جماَحُهُم بالرُّْمح تبعنُػُهم                                                  306
َكما رأوا ُذلَُّهم من ُنْصَرِة الصََّنِم                                    ػ  حتى أقاموا َأِذاّلًء وقد يئسوا                                                        307

وكلِّ ظهٍر بِوقِر الَعاِر منَقِصِم                                                                            ػ  بكلِّ قلٍب لهم قد خاب منَكِسٍر                     308
فلم تنُمَها ولو في األْأُهِر الُحُرـِ                                                      ػ  وأعيٍن قد أطاَر الرُّعُب افوتها                             309
سلَّْتها َيُد الُحُلِم                                                                                .. بيٌع تهدِّدُ ػ  لْم يْغِمُفوا َجْفنَػُهم إال وأيقظَُهم                           310
استعاروا أرجَل الُعُذـِ   لو استباعواانهزموا  بعدماِْ ولكن أسوداً   التْ ػ  311
اً ِمَن الّسلِم                                                                      هاربَها                  إف حتى األرضُ  بها ػ  َضاقتْ 312  وإف نعا لم يعد بُدَّ

________________________________________________________
 _____

 
. من خطمو إذا ضربو على أنفو بالسيف: منخطم. ألقاه على وجهو: ػ كبكبو304
. كلما أرادوا: من الَبويض وىوالتوطئة والتذليل، مهما أرادو: ػ راضوىم305
الذي يركب ىواه فال يرد عنو، واألصل أف تطلق على الفرس الٍب اليكبحها اللجاـ فتغدو بغّب أمر : ػ الرجل ا١بموح306

والشكيمة من اللجاـ وىي . وشنقو ٗبعُب ١بمو. حبل ٯبذب بو رأس البعّب والناقة فيلجمو: فارسها، والشناؽ
. ا٢بديدة ا٤بعَبضة يف الفم

. ا٢بمل الثقيل: ػ الِوقر308
. اتقوا غضب ا٢بليم: ٝبع حليم إشارة إىل ما أثر عن النيب: وا٢بلم. سيوؼ: وبيض. سحبتها من أغمادىا: ػ سلَّْتها310
: وا١بذـ. كناية عن ا٥برب وا١بنب: أي بدأت باجملاهبة وىي تزأر كاألسود، استعاروا أرجل ا١بذـ: ػ صالت أسوداً 311

. األرانب السراع
. االستسالـ: ػ الّسلم312
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األْسِد في الغََنِم  معنى تبُلبُ  هيهاتَ ػ  يا بااياً من ِعداهم مثل مافعلوا                         313
على الفرااِم في اآلجاـِ َلْم َيِعِم                           بهم        َيُصلْ  َمنْ ..ِحزبي اأُلْسدُ  ػ أولئكَ 314

إال جعلت بهم ظهري على َعَلِم                              ػ  لم أسَتِغْث بهُم في كل معركة                                                315
 

 * * *      

* * *       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________
 _____

. يا طالباً : ػ يا باغياً 313
. مل يصبو الوجـو وىو ا٥بم وا٢بزف: مل ٯبم. الغابات: اآلجاـ. األسود: الضراغم. من الصياؿ وىو احملاربة: ػ من يصل314
. إىل جبل شامخ: ػ إىل علم315
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انفصم انعاشش 

 
 

بّلْغ سالمي إلى سكَّاف ذي َسَلِم                                         نسيم الصَّبا إف ُكْنَت ُتْسِعُدني     ػ  أيا316
َ مَّ واحترِـِ                                                                                         .. فحيِّ عني حيَّاً ػ  إف ِسْرَت يوماً بَسلٍع أو بكاِظمٍة            317

قبراً حوى خيَر َخلِق اهلل والَتزِـِ                                        وَعفِّر الخدَّ عني بالبقيِع وزُْر                                                                           ػ318
والَتِثِم                                   ..  وعانِق الشَّْبكَة الشََّماءَ   وُطْف بِه بدالً عني بُحْعَرتِِه                                                                                   ػ319

وااتِنِم                                                                   .. بِه يداُا من الخيراتِ  ماَسَمَحت الُبعد قبل الُقرب مع  وُخذػ320
يِن يسأُلُكْم                              ػ321 أف تععلوُا مَن الغلماِف والَخَدـِ                                                                  وُقْل َلهُ إفَّ َنعَم الدِّ

ردَّ الغَيوُر يَد األْاياِر عن ُحُرـِ                                                          وأْف تَػُردَّ يَد األعداء عنهُ كما                                                ػ322
وفي ِعْلِم وفي قَلِم                                 .. ُدنَيا وُأخرى  وأْف تُػبَػلَِّغه أقصى المبالِب فْي                                                                ػ323

 
________________________________________________________

 _____
. اسم موضع با٤بدينة ا٤بنورة: ذي سلم (2)مرت يف بيت : ػ نسيم الصبا316
 يريد النيب (حي)ولعل مراد الناظم بػ. ورد يف حاشية النظم أهنا اسم قبيلة: حياً . اسم جبل يف ا٤بدينة ا٤بنورة: ػ سلع317

. أنو حي يف قربه كما ىو الشائع لدى الصوفية
. مّرغو: ػ عفر ا٣بد318
: الشماء. ػ الشبكة ا٤بوضع الذي كثرت اآلبار فيو، ومنو ٠بيت شبكة الصيد لكثرة ثقوهبا، ولعلو يريد شباؾ النيب319

. ىي طربوش الصوؼ الذي يرتديو القوقازيوف: الشبكة. العالية، ويف اللهجة احمللية يف القوقاز
. ىو الناظم نفسو رٞبو اهلل، وقد تقدمت ترٝبتو يف مطلع القصيدة: ػ ٪بم الدين321
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بالهاأميِّ أبي الزهراِء معتِصِم                                                                                        ػ ال ُيْحِسُن  الخبُب أْف  يُزِري على أَحٍد 324

فعارُُا جاُر ِعزٍّ َايُر مهتَفِم                                                                                                       إذا أضاَع سواُا المستعيَر ِبِه                                                                     ػ325
* * *        

من ملعأ الَوْجِد فاني الصبِر محتشِم      ػ  هذي بفاعتي الُمْزجاُة ُمْتَحفًة                                                                    326
وفوَؽ ِمقداِر ُمهديها من العَعِم                                              ػ  هديًة دوَف قدِر المصبفى قيماً                                                      327
ترَضى بما بلغَْتهُ طاقَتْي ِهَممي                                                                             ػ  ما فوَقها مبلٌغ لي في الثَناء وال                                               328
اً يفي حقَّ معناُا ِمَن الِعظِم                                                               ػ  ولم أجْد إذ أجلُت الفكر مبتِغياً                                 329 حدَّ
تِصِم  َفُصْم عنه أو  ْفهُ وال.. َوْ مٌ تعريف رْتبِتِه            الَوْ ِف عنْ  ػ  وقا رُ 330
أو ذو الَخطِّ بالقلِم  بالقوؿِ  النبقِ  ذوػ  مالي وأرحي أيئاً ليس يْشَرُحهُ                 331
بالليِل ناُر الِقرى في قُػبَِّة الَعَلِم                                                                          وَضَحْت    كما ذكري من أوضحُ  وُهنَّ  ػ332

آياً بأبلِغ ما يُقرأَف ِمْن َكِلِم                                                                                                     ػ  واهلل أنزَؿ في القرآِف يَْمَدُحهُ                                                333
بما استباَع من اإلطراِء َلْم يُػَلِم                                                         ػ  لكنَّ مْن لم يفرِّْط حين يمدُحهُ                                                        334

 
________________________________________________________

 _____
. أراد أف ا٣بطوب وىي ا٤بصائب ال تستطيع أف هتْب رجاًل يعتصم بالنيب: ػ ال ُٰبسُن ا٣بطب324
. وأراد ىنا غّب مغلوب وغّب خاسر. مأكوؿ: ػ مهتضم325
. مهداة: متحفة. القليلة: ػ ا٤بزجاة326
. ٘بولت بفكري: ػ أجلت الفكر329
. العيب والعار، أراد أف ا٤بدح القاصر عيب، فاترؾ الوصف القاصر أو صفو بالوصف الذي ال وصم فيو: ػ الوصم330
. قمة ا١ببل: ػ قنة العلم332
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أبدى الصِّقاُؿ  فاَء الصَّارِـِ الَخِذـِ             ػ  َهْب أنَّها َلْم َتزِْد مْن َقْدرَا وَلَكْم            335

مْن أْدُمِع العيِن ُدرَّاً ايَر ُمْنَتظِم                                                                ػ  لذاَؾ أَْنظُُم ُدراً قد نثَػَرُت َلَها                                                         336
في َجْلِب ما هو أالى منهُ في الِقَيِم              أْنفْقُت أْرخَصها                      .. ػ  كالُهما ُدرَرٌ 337

* * *       
َأمُس الّرسالِة تمحو ايهَب الظَُّلِم                       ػ   لَّى عليه إلهُ الخلِق ما بَػَزَاْت                                338
ُحداتُها بمليِح اللَّحِن والنػََّغِم                                                                                                   ػ  وَحنَّ نحو الحعاز النوُؽ تُرِقُصَها           339
زُْهُر النُّعوـِ هداُة الناِس في الظَُلِم                          ػ ياربُّ وارَض عن األ حاِب إنُهُم 340

وخيرِهم بعَد خيِر الخلِق ُكلِّهِم                                                                  ػ  ال سيَّما عن أبي بكٍر خليَفِتِه                                                    341
والقَدـِ  القلبِ   ْبتِ  الحربِ  لدى ليثٍ ػ  وعن أبي حفٍص الفاروِؽ  احبِه  342

من ُعُدـِ  ضاؽ جيُش الُعْسرِ  كفَّاً إذا  وعن خليفتِه عثماَف أْبسِبِهْم                                                   ػ343
ـِ  وأعرِؼ الصَّحبِ أبي السببيِن أأَعِعِهم  عليٍّ  ػ  وعن344 والِحَكِم     باألْحكا

أهِل النُّهى والُهدى والِعزِّ والكرـِ                                   وآلِه وذوي قرباُا قاطبًة                                                                                                             ػ345
في جْنِب عْفِوَؾ يا افَّاُر كاللََّمِم                                             وهي  إْف  َكبُػَرْت   ػ  واافْر كبائر ذنبي346

 
________________________________________________________

 _____
. السيف القاطع: الصاـر ا٣بذـ. الصقل والشحذ: ػ الصقاؿ335
. سواد الظلمة: ػ غيهب الظلم338
. ٝبع حادي، وىو ا٤بغِب يف قوافل السفر: ػ حداهتا339
. ثابت القلب والقدـ: ػ ثبت القلم والقدـ342
. ولد اإلبن أو البنت، وا٤براد بالسبطْب ا٢بسن وا٢بسْب عليهما السالـ: ػ السبط344
. صغار الذنوب: ػ الَلمم346
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يوـَ القيامِة يُنعيني من الرَِّقِم                                                                                       ػ  واجعْل إلهي َجزائي منك رؤيَتهُ                  347
كما سقانيه يارحمُن في الُحُلِم                                                                                         ػ  وانقْع اداً اُلِّتي من ماِء كو َرِا                    348
جيرانَهُ في ِجَناِف الُخْلِد والنػَِّعِم                                                                                   ػ  واجعْل جميَل جميِع المادحيَن َلهُ                                       349

وطالما َأْارقَػْتهْم أْبُحُر النََّدـِ                                                                                                                 واجعل ألمَِّتِه من كْرِبهم فَػَرجاً                               ػ 350
َفِصِم                                                     ػ  وارزقُهُم رحمًة عظمى تُػَبشُِّرهم                      351 بعد الشتاِت بشمٍل اير ُمنػْ

من العذاِب أَماَف الوحِش في الحَرـِ                     ُتِظلُُّهم بظالِؿ العْرِش آِمَنًة                                                                      ػ352
عليُهم وعلى النَّاجيَن من أَُمِم                                                                                         وِظلِّ رايتِه الخفراِء راِفَلًة                                                                            ػ353
على طريِق الُهدى الُمنِعْي من النػَِّقِم                            ػ  وانظُْرُهُم نظرًة أخرى تؤلُِّفُهْم                               354

َدْف َلُهم اإليماَف إنػَُّهُم                                                                                      ػ355 من قلِة األمِن واإليماِف في ظَُلِم                                                                           وجدِّ
معمورًة بالِغَنى والِعْلِم والِحَكِم                                                                       ػ  واافْر لهْم  ُمَّ أ ِلْح ذاَت بينِهُم  356

َمزلِق الَقَدـِ            عن بهم واعِدؿْ  ..بالعدؿِ ػ  وأْخِمِد البَػْغَي والعدواَف بينهُم                             357
 بيَن الُعرِب والَعَعِم               مشهورَة الّصيتِ ػ  وروَِّجْن هذا األمداَح تُػْنِشُرها                        358
َيِم                                                                                  ػ  مصحوبًة بفيوٍض منَك ُمْحيَيًة                       359 قلوبَهم كحياِة األرِض بالدِّ

 
 

________________________________________________________
 _____

. ا٤بصائب الداىية: ػ الرَّقم347
. أرو عطشي: شدة العطش، وانقع غلٍب: الرّي، والغلة: ػ النقع348
الناجْب يف األمم : خافقة وأصل الرفل التبخَب، وأما تنكّبه لفظ أمم فغّب حكيم، وكاف حقو أف يعرفو، ولو قاؿ: ػ رافلة353

!. أي من قريب: الناجْب من أمم: لكاف أحكم، ولعل مراده
. ا٤بطر: ٝبع فيض وىي يف األصل ا٤باء إذا فاض حٌب ساؿ يف الوادي، مث استعملت يف كل خّب كثّب، الدًن: ػ فيوض359
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أحلى مَن العَسِل الصَّافي بكلِّ فِم                              ػ واجعْل تالوتها ِورداً ألمَِّتِه                                                                                       360
وَمْن يباِلُعها من ففِلَك الَعِمِم                                                       ػ  وآتَِيْن من تالها  مَّ سامعَها                                                                       361

خباً وطبعاً من اإلمالِؽ والنػَِّقِم                                                       ػ  واحفْظ إلهَي مْن يسعى لينُشَرها            362
 
 

             تًت  بذًذ هللا 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________
 _________________

. ٝبع نقمة وىي ا٤بصائب: النقم. الفقر: ػ اإلمالؽ362
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األشىاق والترياق 
 

نظن الشاعر الذاغستاني العاشك 

نجن الذين بن هحوذ بن دنىغىنت 
 

 (لصيذة يُتخبت يٍ ديٕاَّ)
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     األشٕاق ٔانتشياق 

 
هل بالتالقي الذي أهواا لي راِؽ                            هلِل ما أنا من ُسمِّ الهوى الٍؽ                                                                                                       ػ1
بَني                                                                                   ػ2 بكلِّ نوِع عذاٍب دوف إزهاِؽ                                                            فما لهذا الهوى العذريِّ عذَّ
أقلُِّب البرَؼ في أرجاِء آفاِؽ                                                        ػ   فكم أقاسي الليالي السوَد أْسهرها                                3
عبَّػْلػُتها همالً من بعِد إأراؽ                                          ػ   أرعػى ألنعِمهػا في العنػػِح سػػائمػًة               4
والناُس تعهُل ما دائي وترياقي                                                ػ   والصػبُر يوجػُدني والػوجُد يعِدمػػني      5
عقوبتاِف بإاراٍؽ وإحراِؽ                                                                                                      ػ   من موِج دمعي وناِر الوْجِد لػي أبداً          6

وما منهما يوماً له واِؽ                                       ... باؽٍ ػ   سػػاءا عذابػػاً ولكػػن سيَّمػػا لفتػى         7
إقػػالِؽ   أي  ..بالصفصِف القاِع ريحٌ ػ   كالهما تػاركػي كالػرِّيػِش أقلقػػػه                8

 
________________________________________________________

 _____
وىي يف األصل التميمة يقرؤىا الرجل بغرض الشفاء، مث غلب إطالقها على وسائل العالج، اسم منقوص من الرقية،: ػ راؽ1

 . الطبيب:فالكلمة ىنا ٗبعُب

 .ػ أراد أف ا٥بوى يعذبِب من غّب أف يزىق روحي فّبٰبِب من ا٢بياة2

باحملبوب فأصبحت ىائمة سائمة عاطلة من بعد أف أشرقت من قبل  تعلقت  نفسو  صفة لنفس الشاعر، أراد أف: ػ سائمة4
 .با٤بعرفة والنجاح

 .وا٢برؽ بنار الوجد الغرؽ ٗباء الدموع، :ػ أراد أنو عوقب على تعلقو باحملبوب عقابْب اثنْب6

 .بالتشديد، العالقة، أي إف نار الوجد والدمع أصبحا سيمة باقية لفتىاألشواؽ: السيما- 7

 .فيذرىا قاعاً صفصفاً : األرض ا٤بستوية الواطئة، وىو اقتباس لطيف من الذكر العزيز: ػ الصفصف القاع8
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قدحاً فيحَرُؽ قلبي مثل حرَّاِؽ                                           ػ    والوجُد يخرُج من زِْنِد الحشى َأَرراً 9

في سائِر العرِب األتراِب أأواقي                ولػم َأِهػْم بُسليمػػى أو سعػاد وال       ػ10
برٍؽ على العلم الغربيِّ َخفَّاِؽ                                             ػ   بل ليػس َ مَّ سوى أني نظػرت إلى    11

سنا محياً بنوِر الُحسِن بَػرَّاِؽ                                                                                    ػ   فيػا َلهُ من وميِع الػبرِؽ ذكَّػػرني    12
في حسن خلق وال في طيب أخػالؽ ػ   سنػػا محيَّػػا رسػػوٍؿ ال مثػػاؿ لػػه  13
بسائٍل من دموع العيِن مهراِؽ                               ضػوؤُا إال أجبػُت لَػهُ  لػي ػ   مػا الحَ 14
ينسينني كل خفَّاِؽ ودفَّاِؽ                                                                                   َاَدْت   والدموعُ  وضلوعي ِأْمُتهُ  ػ   بل15

محاِبُس الدَّمِع من عيني باطالِؽ                                 بالهػػػوى  َخَرَجػػْت     ػ   إذا  توقَػَد  قلػبي16
سكراُف ليَس له خمر وال َساِؽ                                       ومػػن ععب  ...ػ   ولم أجْد بعدا  حػواً 17
إّني سكرُت ولكن سكر عشَّاؽ            فمعػػذرتػي  سكري في الهوى يا الئمى   ػ 18
فهم وإْف سكروا ليسوا بُفسَّاِؽ                          سكَرتُهم  في هػوى المختػػارِ  يكن ػ   ومػن19

..                          إلى فسيِح حماُا َايَر ُمشتاؽ؟؟المختػاِر  ُػػمَّ اػدا  ِأيَػمَ  درى ػ   وَمنْ 20
 

________________________________________________________
 _____

ا١ببل الغريب، ومل يظهر يل وجو يف ىذه التسمية، ولعلو أراد اإل٤باح إىل تكليم اهلل ٤بوسى على ا١ببل : ػ العلم الغريب11
 .، فجعل ا١ببل الغريب ميقاتاً للعشاؽ(ما كنت ٔبانب الغريب إذ قضينا إىل موسى األمر)الغريب، 

. الغارب ىو العايل النازح عن الناس: وٲبكن أف يقاؿ
 .أحسستو: ػ مشتو15

من ذا الذي يدري شيم ا٤بختار ومشائلو مث ال : ومل أجد لو وجهًا، والبيت استفهاـ استنكاري معناه (غنا)ػ يف األصل 20
 يغدو مشتاقاً إىل نسيم ٞباه؟
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في  كفَِّك الرَّحِب مفتاحي وِمغػػالقي                   ػ   يا سيػػدي أنت بعػد اهلل لػي سند   21
إال وأطلقته  ِمن قيد إمالِؽ                                                                                 من راحيتَك ِانى  ػ   ال يبتغػي المرتعػي22

في ُكلِّ َمْحٍل لذي فقر بإنفاِؽ                                                      يبُسػبها  الرَّحػراحِ  فاتػَح الرَّاحػة ػ   يا23
إلى منيِع الِحَمى من ايِر إأفاِؽ                                    يدخلػػػه  المرعػوبُ  ػ   والمؤمػُن العائػذُ 24
أرجو بُكم من عذاِب اهلِل إعتاقي  ػ   أقػوـُ فػي بابِػَك المفتػػوِح ذا  َأَمٍل    25
لم يبق ِمّنى إال ُعْشُر أرماقي                                                                          دائػي الُعَفػػاؿ إذا    فػي ػ  وأستغيثُػك26

ػػا كنػُت مقػترفػاً             27 من كل ذنب من الرضواف عوَّاِؽ     ػ   أستغفػُر اهللَ ِممَّ
عنها بشوكتها أضراُب أعواِؽ                                        تحلؤنى  ػ   كم حاَؿ دوَف مراضى اهللِ 28

والِغلُّ في ُعنقي َوالقيُد في ساِقي                     ػ   حتَّػى أتيػُت رسػوَؿ اهلِل ُمشػتػكياً  29
مغاِرـٌ َحمَّلوها فوؽ أعناقي                                                                  ػ   إْذ ناَء بِػػْى وقر فقػري  ُػم أ قلػني 30
وباَدروها على خيٍل وأنْػَواِؽ                                                                   ساحتَػػػهُ  ػ   يا خيَر من نػزَؿ العافػوفَ 31

 
 

________________________________________________________
 _____

 .الفقر: ػ اإلمالؽ 22

 .سنوات القحط وا١بفاؼ: ا٤بتسع، وأكثر استخدامها يف البستاف الواسع غّب ا٤بسوَّر،  واحملل: ػ الرحراح23

 .ٝبع رمق، وىو بقية ا٢بياة: ػ أرماؽ 26

ٝبع ضرب وٝبع عوؽ، أراد أنواع ا٤بعاصي الٍب تعوؽ من : حأل بالسيف والعصا إذا ضرب بو، أضراب أعواؽ: ػ ٙبلؤين28
 .بلوغ منزلة الرضواف

 .الوقر الثقيل ا٤بضِب: ػ وقر فقري30

 .السائلوف: ػ العافوف 31
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 دوَف طَّراِؽ                       أو تُغِلَق الباَب يوماً ػ   هيهػػاَت أْف تحػؤلَ الورَّاَد عن ُأَرٍع 32
لوالَؾ ما ُخِلَق الفاِني وال الَباقي                 ػ   وأنَت أوَفى الورى عهداً وأكَرُمهم 33
ْبػَع الّشػداَد إلى 34 َلَك الرَّاقي                                    ػ   عرْجػَت تخترُؽ السَّ مرقى تقاَ َر عنهُ قبػْ
على الحقيقِة ايُر الواحِد الَباقي                            ػ   ونلَت في القرِب قػدراً ليػَس يعَلُمهُ 35
والخالُق السَّاِقْي               .. َأرِْبَت أبُحَرهاػ   وعػدَت مػن عنػدِا ريَّاَف من ِحَكٍم       36
َذُوو الُخبوِط بأْنقاٍس وأْورَاٍؽ                                             ػ   أتيػَت  َػمَّ علػوماً ليػَس يَػفػْبِػبُها       37
َقَفْت بذاَؾ َلهُ في يوـِ ِميثَاٍؽ                                                          ِلِم قَػػْد        ػ   عنايػػةُ اهلِل مػػػن بيِن الَعوا38

أانى بِه عند إفالسي وإمالقي                                         ِجنابَك يا خيَر الورى سبٌب        ػ   مدِحي39
في ُكربتي وأماِنيِّ يوـِ إأناقي                                                    ػ   وعلػةٌ لػم أَزْؿ أرُجػو بهػا  فَػَرجػاً                40
إالَّ تفتَّح لي أبواُب أرزَاِؽ                                                                                            ػ   فما تمحَّػػع ِأعػػري فػي مداِئِحِه      41

فيه عمري الَباقي  أ رؼُ  فسوؼَ ػ   نػذرُت هلل بعػػَد اليَػػْوـِ مػدَحػكم    42
ِمَن الغواني اواِلي ُدرِّ أْطواِؽ                                               قافيػة      ػ   َهْبػني  استػعرُت  لَػهُ  فػي ُكػلِّ 43

 
________________________________________________________

 _____
 .الوراد ٝبع وارد، طالب السقيا، وٙبأل الوراد تضرهبم أو تطردىم: ػ ٙبأل الوراد32

 .حاشاؾ أف تطرد العطاش عن معينك الصايف ا٤بشروع لكل وارد: إذا تناوؿ ا٤باء بفيو وا٤براد: شرع الوارد: شرعاً 

 .زائر الليل، وىنا جاءت ٤بعُب أي سائل: ٝبع طارؽ وىي يف األصل: ػ طراؽ

 .ا٤بداد ويطلق على كل مايكتب بو: ػ النقس37

 ((وأما من أويت كتابو وراء ظهره ))ىو تعليق اليد بالعنق وىو تصوير ٢باؿ العباد يـو القيامة: االشناؽ: ػ يـو إشناقي40
 .ٯبيء ويده مغلولة إىل عنقو من وراء ظهره

اٍؽ                 ػ    ُػمَّ استػعنُت لػه فػي العػالميَن ِبَمْن   44 يُهذُِّب الشِّْعَر ِمْن أحزاِب حذَّ
أتَّى تُهدُِّد لقماناً بإاراِؽ                                                                                                      ػ   فساَر ِسْحَراً حوى في بحرا حَكماً         45
بُكلِّ معنًى إلى اإلععاِز سيَّاؽ                                                  يػُْفحمهم  كلُّ َحْرٍؼ منه ػ   حتَّى َادا46
وتختفي خعالً في ِخْدِر أوراِؽ                                                    ػ   ترى العنػاِدَؿ تعيَػى حػيَن تسَمػُعهُ       47
هْل زاَد بالَمْدِح َضوءاً نوُر إأراِؽ            ػ   ما زاَدُا أػرفاً أْعػري وال َعَعػٌب 48
حرِّ أأواِؽ  من عاَلَعتْ  ناُر الَعوىػ   لِكْن سعػيةُ نفػٍس كػاَد ُيْحػرِقُها            49
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نفيَس لؤلِئها ِمْن طّي َأْعَماِؽ                                                                   ػ   فحرَّكػت أبحػَر األذَْكػاِر ناأػَرًة                          50
لو ِبْعَن أنفقت فيها ُكلَّ أعالِؽ                                      ػ   حتَّػى اػدت كلمػاتي ُكلُّهػا ُدرَرَاً 51

نوٌر وِمْن راَحتيه محُو إمالِؽ                                                                                  ػ   أزيػُرهػػا قُػَرأػػػيػاً فػػي َأِسػػػػرَّته     52
________________________________________________________

 _____
 .ٝبع حزب، وحذاؽ ٝبع حاذؽ وىو العارؼ ا٣ببّب، وا٤براد خّبة العارفْب بالشعر من سائر األحزاب: ػ أحزاب44

ا٤برأة : طائر يصوت ألواناً مشهور ٕبسن صوتو، والعندلو: ٝبع عندليب، أو ٝبع أمرأة عندلو، فالعندليب: العنادؿ
 .ضخمة الثديْب، وا٤بعننياف ٧بتمالف

ىب أنِب استعرت أغلى : يف بياف ا٤بعُب متكامل ىاؾ بسطو( (48 - 43))واألبيات الستة من . السَب: وا٢بذر
األطواؽ والدرر من أجل أف أنظمها شعراً يف مدح النيب وكذلك استعنت بكل ا٢بذافْب من الشعراء علىاختالؼ ميو٥بم 

 .وأصبح شعري يفيض حكماً بالغة كا٢بر يغرؽ فيها لقماف ا٢بكيم

وأصبح لكل حرؼ منها اعجاز مدىش ٚبتفي منو العنادؿ يف خدورىا فإف ذلك كلو ال يزيده شرفاً وال نوراً ألنو منبع 
 .الشرؼ والنور

: يشبو ىذا البيت ماقالو الشاعر نفسو يف ميميتو السالفة- 52
 أزيرىا ىامشياً يف أسرتو  نور ومن راحتيو منبع الكـر 

 .من الزور، وىو السّب الشديد مع الشرؽ، أراد أنِب أٞبل ىذه ا٤بدائح إىل النيب مكللة بالشوؽ: أزيرىا
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وزانَهُ طيُب أاصاٍف وأوراِؽ                                                                           ػ   هديػػًة لرسػػوٍؿ طػػاَب ُعْنُصػػػُرا       53
وهل تليُق الُحَلى إالَّ بأْعَناِؽ                                                                                     ػ   جواِهػػػػراً بسػػػواُا اػػػيُر الئقػػػٍة  54

أداَؼ فحمَتهُ أمواُا آماِؽ                                                                                                             ػ   كتبتػػػها ومػدادى من سواِد ُدجًى   55
ِبُكلِّ ليٍث إلى الغَارَِاِت سبَّاِؽ                                                                    ػ   هػَو الػذي أيَّػَد الػرحػمُن جػانِبَػػػهُ 56
ِلُمْنِكِر الَحق إالَّ حزُّ أعناِؽ                                                                                                 ػ   يقُفػوَف بالَعػْدِؿ لكْن ما جزاؤهم        57

والحرُب قائمةٌ يَوماً على َساِؽ                                               ػ   تعػصى أكفُُّهػػُم بالبيػػِع بارقػػػػًة 58
يِن ُمْشَتاِؽ                                      ػ   مػن ُكلِّ ُمْسِعِر حػرب في مالِحِمه 59 إلى ُلحوـِ أعادي الدِّ

بَصارـٍ لرؤوِس الصَّْيِد فاّلِؽ                                                                         ػ   َيُصػُوؿ أروَع فػي عرنينػه َأَمػػػٌم     60
نشاٌط أاٍب طَِريِّ اللَّْحِم َاْرنَاِؽ                   ػ   من ُكلِّ َكْهل أديِد الكاهليِن َلهُ                        61

________________________________________________________
 _____

ٝبع ومق : مزج وخلط، أراد أنِب كتبت أشواقي ىذه ٗبداد من سواد الليل ٩بزوجاً ٗبياه آما يف ودموعي، واآلماؽ: ػ أداؼَ 55
 .ا٢بب بدوف ريبة: وىو منبع الدمع يف العْب، وىو أيضاً 

أي لعب هبا كما يلعب بالسيف، ومراده أف السيوؼ : تضرب بالسيوؼ، ويقاؿ عصي بعصا: ػ تعطى أكفهم بالبيض58
 .مطواعة ٥بم يف أيديهم

 :ػ وىذا البيت يشبو البيت قولو يف ميميتو السالفة59

 .من كل مسعر حرب يف مالٞبو   إىل ٢بـو عدا خّب الورى ٢بَِمِ 

 .مشعلها: ومسعر ا٢برب

 .الرجل الكرًن ذو ا١بسم وا١بهارة والفضل والسؤدد: ػ األروع60

. األنف، بل ذروة األنف ٙبت ٦بتمع ا٢باجبْب حيث يتبدَّى الشمم واإلباء: العرنْب
 .السيف ا٤باضي: والصاـر

. شاب أبيض مكتمل ٝبيل:  شاب غرناؽ وغرنوؽ:شديد الكتفْب، غرناؽ: ػ شديد الكاىلْب61
إشارة إىل عجزىم عن فعل أي شيء يف مقاومة فرساف  (والتفت الساؽ بالساؽ)تعبّب قرآين : ساقو تلتف بالساؽ

 .الصحابة، كأ٭با ربطت أرجلهم بعضها ببعض
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كأنَّه الَكْهُل في ِحْلٍم وإْطَراِؽ                                                          ػ   وكػػلِّ أػػاٍب وقػػوٍر فػي تَػَقلُّبِػػػِه 62
سوداَء مغبرًة َأرجاَء آفَاِؽ                                                                                                   ػ   ترى السمػاَء بغيػػٍم مػن ابػارِهػُم        63
وقائٍم ساقُهُ تلتفُّ بالسَّاِؽ                                                                                                    ػ   والُكْفػػُر مػا بيػَن مستػَْلٍق وُمْنَبِبٍح     64
عنَد السَّرى قاِئٌم معهوُؿ أعماِؽ                            ػ   جابػػوا مػع اللَّْيِل أافاالً فعرضتهم  65
وإقػالِؽ  َهْوؿٍ  في والحربُ  ...الحربِ  فيآِمنَػػًة ... ػ   تراُهػْم ناعػسي اأَلجفػافِ 66
ولِكْن ُسْكَر َاسَّاِؽ           ال ُسْكَر َخْمرٍ ػ   أّمػَا الِعػدْى فُسػكارى ِمػْن لقائِِهُم     67

يُػْنسيَك في عدوِا عمرو بػَن برَّاِؽ          النَّعػاَء  إذا  فػروا  فهػػارِبُػُهػػْم    ػ   َحثُّػوا68
الواى ُمْغٍن وال َواِؽ      في الِعَدى ِمنَ   ليس  عندُهُم                                ػ   فَػرُّوا  وقد  َعِلُموا  َأفْ 69

بها البيوُر إلى أنَحاء آفاِؽ                                                                                                      ػ   لم يبَق منهم ِسوى أأالء أائلٍة                                         70
 
 

________________________________________________________
 _____

صاد أغفااًل، أي ىو صاٍح ٥بم : ٝبع غافل، وأكثر ما تطلقها العرب على الصيد، فتقوؿ: قطعوا وخرقوا، أغفاؿ: ػ جابوا65
 .وىم غافلوف عنو

إذ }: إذ ا٣بائف ال ينعس، قاؿ تعاىلمن النعاس، والنعاس يف ا٢برب ٧بمود، ألنو عالمة الظفر واألمن،: ػ ناعس األجفاف66
 .{يغشيكم النعاس أمنة منو

 .ما يغسق ويسيل من جلود أىل النار وصديدىم من قيح و٫بوه: ػ الغساؽ67

 .وىو تصحيف (عساؽ)ويف األصل 

 .قصدوا النجاة : ػ حثوا النجاء68

ىو عمرو بن ا٢بارث النهمي ويعرؼ بابن براقة وىي أمو، شاعر ٮبداف قبل اإلسالـ، اشتهر بسرعة : عمرو بن براؽ
 .عدوه، عاش إىل أياـ عمر

 .قطع أجسادىم مبعثرة: ػ أشالء شائلة 70
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لوالُا ما ُخِلَق الفاني وال الباقي                                وَمػػْن  ...ػ   يا ربِّ  لِّ على ِسرِّ الوجودِ 71

ـٌ ذاُت أطواِؽ                   ػ    لَّى عليك إلهُ الخلِق ما  َدَحػْت 72 تَػْبكي األليَف َحَما
ُخْفِر َأْورَِاؽ        من ُسْنُدسٍ  من حلََّتيْ ػ   وماترنَّػحِت األاصػاُف مائسػًة       73
بالدَّمِع ساهرًة أجفاُف ُعشاِؽ                   ماانَفَعػػػَرْت  واألتباعِ  والصَّحبِ  ػ   واآلؿِ 74

 
 

تًت انمصيذة انُجًيت في يذح انذضشة انُبٕيت نهشاعش انًفهك َجى 

انذيٍ انذزي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________________________________________
 .ا٢ببيب: ػ األليف72

. من ا٤بيس وىو الرقص: ػ مائسة73
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األشٕاق ٔانًزاييش 
 

نظن الشاعر الذاغستاني العاشك 

نجن الذين بن هحوذ بن دنىغىنت 
 

 (لصيذة يُتخبت يٍ ديٕاَّ)
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       األشٕاق ٔانًزاييش 

 
إالَّ إذا ساعَد التدبيَر تقديُر                                                                                                                ػ    الينفػػُع المػػرَء فػي ُدنيػػاا تدبػػيُر                                    1
قفاُا ِجدٌّ وال يعديِه تحذيُر                                                                                                                         ػ    وليػػَس يُنعيػػِه عػن حكِم اإللِه وما 2

لحكمٍة حاَر فيها الَعْقَل تعييُر                                                                                                 ػ    واهللُ فػي عالَػػم اإلمكػػاف عػػاَدتُػػهُ 3
َلُهّن في َعَر اِت الحشر َتعبيُر                                                                                        ػ    ومػا الحيػػاُة وإْف طػالَػْت سَوى ِعَبر    4

تأويِلها أَنَّها زُوٌر وتزويُر                                                                                                                                                    زهػرتهػػا رُؤيػػا سيػظػهػػر فػي  ػ    وإفّ 5
نيػػا لػه َسَفػػٌر        6 وما َله بحثيِث السَّعِي تَػْقصبُر                                                                                                        ػ    وكػػلُّ حػػيٍّ مػن الدُّ

ولم يعرِّبْػهُ تيسيٌر وتعسيُر                                                                                                                                                 ػ    من ذا الذي عاَش في الدنيا على َدَعٍة 7
واايةُ الشمِس إطفاُء وتكوير                          ػ    وأيُّ مصبػاِح َنْعػػٍم اػػيُر ُمْنبَفػىٍء         8
في مدَّة الُعْمر تبويٌل وتقصيُر                           ػ    كػم للُمنػى والمنػػايػا في اختالفهما            9

ٍة حدَّها في اللَّوِح تقدير                                           ػ   فالقصػُر والقػػبُر مػوقوٌت مقاُمهما        10 بمدَّ
يوماً وإْف سوََّؼ التػِّْرَحاَؿ تَْأِخيُر                ػ   فكػػلُّ سػػاكِن داٍر فهػػو مرتحػػػٌل      11
قهراً إلى الَقْبِر ال يقصيِه تدبير                           ػ   وكػػلُّ يػػوـٍ مَفػػى أدنػاُا مرحػَلًة      12
من لم ينبُهُهم وعٌظ وتذكير                                          ػ   فَنبَّػػه المػػوُت منهػم حيَن يػبرقُهم           13

________________________________________________________
 _____

 .زىرة ا٢بياة الدنيا ومباىجها: ػ زىرهتا5

 .لغتاف، وىو الزفت األسود الذي تطلى بو السفن: ػ القّب والقار6



 96 

 
لغزاً تحيػََّر في معناُا تفسيُر                                                        ػ   وأفهَمتػهػػم مػن القػرآِف ضبػبتُػػهُ       14

كأنه وهو في التوحيد نحريُر                                      بعد درِس اللحِد ُمْلحُدهم  ادا ػ   حتى15
في الشرِّ والخيِر ااراٌء وتحذيُر                           ػ   والنفػػُس تػػأمُر أو تنَهػى لهػا أبػػداً   16
من ال يخاِدُعهم مكٌر وتزويُر                                  ػ   وعػن قريػٍب تػقػوـُ الخػَْلُق يحُشُرهم 17
إالَّ على َحَسِب التقصيِر تعذيُر                    ػ   َيعزى العباَد على األعماِؿ ليَس لهُ           18

 أيديُهُم بكالـٍ فيِه تخبيُر                                                              ػ   ليبعثػػػن اَػػػداً اُػػرَّاً ُتكلِّمػهػػػم                         19
هناَؾ إذ خرسوا نبٌق وتعبيُر                                 ػ   حتػى لقػد أهػَدْت أعَفاؤهم ولها    20
لبحِر رحمِة ربِّ العرِش تكديُر                      ػ   لكػػنَّ معصيػَة المخلػوِؽ ليػَس بهػا      21

في اللَّوِح ليَس لها في اللوِح تغييُر ػ   فكػػلُّ مػػا َجػػَرياِت الكػوِف  ابِتَػػةٌ  22
أ نائِه الحيَّ تحذيٌر وتبشيُر                                                       ػ   والعمػُر معػتَرُؾ االحػػواِؿ يْلَحُق في  23

في الماِؿ واألهِل تقليٌل وتكثيُر                         لََتي دنيػػاُا يفِتنػػهُ          ػ   والػمػرُء فػي حا24
لي في العثوِر وأْيُم اهلل تقصيُر                           ػ   وعػائػػٌب عػابني لػما َعثَػْرُت ومػا                   25
لفظاً يبوُؿ بِه في القـو تعييُر                              ػ   وربَّ عػا ػػِر قػػوـٍ ال تػقػػوُؿ لػػه               26

تقديُر     مقتفى اإليقاعِ  يعري علىػ   قومي األَُلى أوقعوني في البالِء وقد           27
عليَّ فيما لحرٍّ فيِه تنعيُر                                                            ػ   حتَّى لقدكسروا قلبي إذا خبروا                                                   28
لكْن بشيٍء َلهُ في الّصدرِتوقيُر                       ػ   ما كاف من كثرِة الباعاِت يففُلُهم  29

إلى المكارـِ والخيراِت تهعيُر                                   ػ   من عاَش والذكُر هّعيراُا ععََّلهُ                                                  30
________________________________________________________

 _____
. دقتو وإعجازه: ػ ضبطتو14
 . مالو ىجّبى غّبىا:دأبة وعادتو، ويف حديث عمر رضي اهلل عنو: بتشديد ا١بيم: ػ ىجّباه30
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إفَّ السخاوَة إسراٌؼ وتبذيُر                                  ػ   فذاَؾ كلُّ أحيٍح ظنَّ مْن َسَفٍه                                                         31
ْيِه أيئاً منه تصعيُر                                        ػ   وكلُّ فظٍّ عبوٍس حيَن نسأَلهُ                                                                                     32 يزيُد خدَّ

ملكُتهُ بعدما َضنَّ المياِسيُر                                                    ػ   كم ازوٍة قلُت فيها حيَن أنفق ما                      33
لغيِر رّبي إاناٌء وتفقيُر                                                                       ػ   حسبى من الماِؿ رّبي والرَّسوُؿ َفَما  34

من جارِا حرمةٌ تُرجى وتوقيُر                          له                                                                ... ػ   يا خيَر جاٍء لخيِر العالمينَ 35
لم ُيعدني العدُّ في بؤٍس وتدبيُر                    ػ   ُكْن لي أفيعاً معيناً في ُمناي إذا                                       36
لنصرتي نَػَفٌس من فيه معبيُر                                     لعلَّ يخرُج لي إْف فُهَت تتَبُع لي                                                            ػ37
إليِه في الفيق من َأكواى تكثيُر   ػ   وطالما قمت في باب الرسوؿ ولي                  38

في قلِب ذي الرَّحمِة الحنَّاف تأ يُر                ػ   كم لي إلى جاهه أكوى يُػَبثُّ له                      39
العرَض في عسٍر وتكريُر     تعديديَ ػ   أدعوا إليِه وأخشى أْف سُيْسئُمهُ                                    40
ِمَن الرسوؿ بما ِلي فيِه تبشيُر                              ػ   يا أحكَم الصَّْحِب هالَّ ما تُفرُِّحنى               41
في الُعْسِر إال بما ِلي فيِه تيسير                        ػ   هيهاَت أف تزجراني إْذ رجوُتكما                        42
لها ِمَن النَّفِس والشيباف تزويُر                 ػ   قد جئُتكم بذنوٍب أوجَبْت تَلَفي                                      43

 
________________________________________________________

 _____
 .الصعر ميل يف الوجو، وقيل بل يف ا٣بد خاصة، وىو انقالب يف الوجو إىل أحد الشقْب، وىو قبح مشْب: ػ تصعّب ا٣بد32

 .ا٤بياسر ٝبع موسر، وا٤براد انفقت وأنا مقل حينما ٖبل األغنياء : ػ ضن ا٤بياسر33

 .أسم فاعل من اجمليء وىو قليل االستعماؿ : ػ جاءٍ 35

فعيل صيغت مبالغة من معطر، ومراده أف النيب إذا نطق يف نصريت والشفاعة يل خرج من فيو : نطقت، معطّب: ػ فهمت37
 .عطر فيو شفاء ورٞبة

. أراد بو التوسل إىل النيب ٔباه أحكم أصحابو وىو أبو بكر الصديق: ػ يا أحكم الصحب41
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كبالبي الثأِر ِإْذ ساَر الخنازيُر                             ػ   يا  احَبْي ااِر  وٍر حيُث  اَر َلهم                     44

 حتَّى أفوَز بما ِلي فيِه تبهيُر                                    ػ   يا ليَتِني كنُت حّياً في حياِتُكُم                                                                 45
 كأنَّني بوحيِد الكهِف قبميُر                         ػ   أو لَْيَتني كنُت كلباً دوَف اارُِكُم                                         46

 قد دلَُّكْم من طريِق الَبحِر أميػُِّر         كابِن األُريقظ َمْن   كاَف منِّى لكم ػ   أو47
ُـّ َخصَّصَّني                                            48  لخدمتي روضَة المختاِر تحريُر                              ػ   أو لَْيَت إذ ولدتني اأُل
 تقرباً فيِه لآل اـِ تكفيُر                                                                  ػ   حتى أقارَب َمْن في قُػْرب ساحِتكم                49

 تراِب تربِتَك الفيحاِء تعفيُر                                  ػ   هػَػػالَّ لػخػػػدي ياخيَر األناـِ على               50
 عبيِر روضِتَك الِمْسكيِّ تعبيُر                         ػ   هالّ لػعػيػبي ياخػيَر العػوالػِم ِمػػْن              51

للحاجاِت تظفيُر           الرَّحبِ  بابهِ   فيأعػْري متػى ظَفػْرى بزورِة َمْن  ػ   يا ليػتَ 52
 وقد جرًى منه للعبراِت تفعيُر                 حتى أحطَّ رحالي دوَف ُحعرته                                                       ػ53
 ساَلْت بها ِمْن مآقيَّ النَّواعيُر                           ػ   أجُثو على ركَبَتي فيها ولْي َكْرٌب                           54

 

________________________________________________________
 _____

 

 {وكلبهم باسط ذراعيو بالوسيط}اسم الكلب الذي تبع أصحاب الكهف إىل كهفهم وجاء ذكره يف القرآف : ػ قطمّب 46

 ليدلو على طريق ا٤بدينة يـو ا٥بجرة وكاف ماىراً بالطرؽ ىو عبد اهلل بن أريقظ الذي استأجره النيب: ػ ابن األريقظ47
 .ىو الرجل اجملرب ا٤باضي يف األمور وا٢بوائج: والشعاب، والشمّب

 .ليت أمي أوصت أف اخصص منذ طفولٍب ٣بدمة روضة ا٤بختار: أراد وصية،: ػ ٙبرير48

 .ا١بيب فتحة يف الثوب أعلى الصدر: ػ ١بييب51

 .تفعيل من الظفر وىو الفوز : تظفّب. الزور واحدة الزيارة: ػ بزورة52

 .دوالب ينقل بو ا٤باء من أسفل إىل علو وىي كثّبة يف ٞباه يف بالد الشاـ: ػ النواعّب54

 
 لها من الَخلِق بالتقبيِل تعميُر                                   في بُػْقَعٍة ُوِطَئْت يوماً بأْخَمِصِه                                                                     ػ55

 من السعادِة نوٌر فيِه تنويُر                                              وللوجوِا إذا مسَّْت َمواِطَئهُ                                                                                                        ػ56
 مسَّاً بَحاِفرا اليَػْعفوُر تَػْقفيُر                                                ػ   كم للخدوِد عليها منذ قدَّسها                                                            57

أولى وأعَعَزُهْم في الَحْمِد تحبيُر                    اأَلحباُر في الصُّحِف الػ  َمْدَحهُ  تال ػ   يا َمنْ 58
 لوال ِلَمْن قد تالهم فيه تغييُر                         ػ   تالُا موسى وعيسى في كتاِبِهما                                           59
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 ِمْن منُذ مبعِث داووَد المزاميُر                     مدِحِه زُِمرْت     ػ   أنت الحبيُب الذي في60
ـَ ملِك سليماَف األعا يُر                                و اَر ريحاً رَخاءاً من كرامته                                                                         ػ61  أيا
 ناٌر لها ِمْن أعادي اهلِل تسعيُر                            وعاَد برداً سالماً للخليِل بِه                                                                                               ػ62
 للَخْلِق في حالتَػْيِه منهُ تدبيُر                                      ػ   قد طاَب حّياً وميتاً ايَر ُمنَقبٍع                                                           63

 للِبْشِر إْذ طلُب المعروِؼ تنويُر              ػ   َأْقبِػػػْل عػػليَّ بػػوجػٍه فػي َأسػػرَّتِِه                64
عذاِب العشِق تغريُر      من  أحشائِهِ    وانظُْر إلى الئػٍذ يدعو إليَك وفي                                                    ػ65
من أنفاسِه كيُر                                      حتَّى تنفَّسَ ػ   من زاَؿ ينفُخ في ناَرْي نوًى وجوًى    66

 
________________________________________________________

 _____
 . عامرة بتقبيل ا٣بلق ٥باػ أراد أف األرض الٍب وطئتها قدـ النيب55

ومراده أف يصف تزاحم العشاؽ يف كل أرض وطئها . ٝبع الَباب باليدين:  ، والتعفّباسم ٞبار كاف للنيب: ػ يعفور 57
 .ٞبار النيب فهم يتربكوف بَباهبا فيجمعونو ويعفروف خدودىم عليها

 . كما يليق ٗبقاموبذؿ ا١بهد يف صناعة الكتابة والتأليف، أراد أهنم عجزوا عن التأليف يف مدح النيب: ػ ٙببّب58

، وا٤بزامّب: ػ زمر60  .فصوؿ من ا٤بناجاة كاف يضرع هبا نيب اهلل داود: غُبَّ

 .إشارة إىل نار العشق يف أحشائوبيت النار، ومنو كّب ا٢بداد،: ػ كّب66



 100 

 
بوقِر الِعَدى ِمْن ُجوِدَؾ العيُر          لهُ ػ   ما عاَد من عنِدَؾ العاِفْي وما َلِهَدْت 67
تقصيُر            االمكافِ  زََمنَ  قربكم  عنوقصَّرني        ... ػ   َكْم طاَؿ لي أمٌل فيكم68

 لسيئاِت جميِع الخلِق تكفيُر                                       فَِبِه                                    ... ػ   فخيُر كفارتي استغفارُُكمْ 69
تكبيُر         الحمدِ  لواءِ  تحتَ  الَحْشرِ   فيػ   وأنَت مفَزُع ُكلِّ المرسليَن َلُهْم                                                               70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________
 _________________

 .ثقل العطايا: وقر ا١بدى. الذي أثقلتو األٞباؿ حٌب ضاقت أنفاسو: ثقلت واللهيد من االبل: ٥بدت: السائل: ػ العايف67

ما عاد من عندؾ العايف بدوف أف تلهد عّبه، أي ال ٲبكن أف يعود السائل من بابك إال وبعّبه ملهود : ومعُب البيت
  .بأٞباؿ عطاياؾ
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يهذك خاص 
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لصيذة انبشدة 
 
 

وىي الٍب  (الربدة)رأيت أف من ا٤بفيد أف أضع بْب يدي القارئ الكرًن قصيدة البوصّبي 
. جاءت قصيدة ابن دنوغونة الداغستاين معارضة ٥با و٧باكاة معها ومواصلة ٤بعانيها

وقد كاف ابن دنوغونة حريصاً كلَّ ا٢برص أف يقتفي أثر البوصّبي يف معانيو وألفاظو وقوافيو 
. فجاء يف ذلك موفقاً غاية التوفيق ملهماً أدؽَّ اإل٥باـ

وقد أوردت لك األبيات كاملة مشكولة، وشرحت لك بعض غريب ألفاظها، ٗبا يكفي 
. القارئ الكرًن للوقوؼ على ٝبلة ا٤بعُب العاـ الذي أراده البوصّبي رٞبو اهلل
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لصيذة بشدة انًذيخ 

 
لإلهام شرف الذين أبى عبذ هللا 

هحوذ البىصيري الصنهاجي 
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انفصم األٔل 

 
 
 

مزجت دمعاً جَرى من ُمقلِة بدـِ                                                                   (                                                                                                                                                            1)أمْن تَذكُّر جيراٍف بذي َسَلمِ 
ـْ هّبِت الريُح من تلقاء كاظمةٍ   (            3)وأومَع البرُؽ في الظلماِء من إَضمِ   (                                                                                         2)َأ

وما لقلِبَك إف قلَت استفْق يَِهِم                                                                                 فما لعينيَك إْف قلَت اكُفَفا َهَمَتا                                                                               
 (                                                                             5) منه ومفبرـِ (4)ما بيَن منَسِعمٍ  أيحسُب الصَّبُّ أفَّ الحبَّ منكتٌم                                                                                    

 (                                                                                                                    6)وال أرِقَت لذكِر الباِف والَعَلمِ  لوال الهوى لم تُِرْؽ دمعاً على طََلٍل                                                      
به عليك عدوُؿ الدَّمِع والسقِم                                                                               فكيَف تنكُر ُحباً بعدَما أهدْت                                                                                      

 
________________________________________________________

 _____
 
. موضع يف ا٤بدينة ا٤بنورة: سلم (1)
. من أ٠باء ا٤بدينة ا٤بنورة: كاظمة (2)
. جبل قرب ا٤بدينة ا٤بنورة: إضم (3)
. غزير: منَسِجمٍ  (4)
خفاؽ : مضطـر (5)
. من شجر ا٤بدينة: الباف والعلم (6)
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 (                                                  2) على خديك والَعَنمِ (1)مثَل الَبهارِ  وأ بَت الوجُد َخبَّي عبرٍة وَضنًى                                                                          

والحبُّ يعترُض اللذاِت باأللِم                                                                                                             نعم سرى طيُف من أهوى فأرَّقني                                                             
ولو أنصفَت لم تَػُلِم                                                                                  .. مني إليكَ  يا الئمي في الهوى العذريِّ معذرًة                                                              

وال دائي بمنَحِسِم                                                                         .. عن الوأاةِ  ال سرِّي بمستتٍر                                                            ..  حالي(3)عدْتكَ 
اِؿ في َ َمِم                                                                                          لكن لسُت أسَمُعهُ                                            .. محفتني النصحَ  إفَّ المحبَّ عن العذَّ

والشيُب أبعُد في نصٍح عن التػَُّهِم                                                         إني اتهمُت نصيَح الشيِب في عذلي                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________
 _________________

 
. ورد أصفر: البهار (1)
(. الزعبوب)شجر أٞبر يشبو ما يسمى يف بالدنا : العنم (2)
. أصابتك العدوى مِب (3)
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انفصم انثاَي 

 

 
من جهِلها بنذيِر الشَّيِب والهَرـِ                                                                                  ما اتعظْت                                                                        (1)فإفَّ أَمارتي بالسُّوء

ايَر محتشِم                                                    ..  أََلمَّ برأسي(3)ضيفٍ   (                                   2)وال أعدَّْت من الفعِل العميِل ِقرى
كتمُت ِسرَّاً بدالي منه بالَكَتِم                                                                                                           لو كنُت أعلُم أني ما أّوقػُِّرا                                                                                                                                    

كما يُػَردُّ ِجماُح الخيل باللُُّعِم                                                                                                   عن اوايتها                                                                         (4)من لي بردِّ ِجَماحٍ 
أفَّ البعاَـ يقوي أهوَة النَّهِم                                       فال ترـْ بالمعا ي كسَر أهوتِها                                                                                     

حبِّ الرَّضاِع وإف تفبْمهُ ينفبِم                                                                   والنفُس كالبفِل إْف تهمْلهُ أبَّ على          
 (                6) ُيْصِم أو َيِصمِ (5)إفَّ الهوى ما تولَّى فا ِرْؼ هواها وحاِذْر أف تولََّيه                                                                                 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
. أراد نفسو: أماريت بالسوء (1)
. ضيافة: قرى (2)
. والقرى ا٤بالئم ٥بذا الضيف ىو العبادة والطاعة. الشيب: أراد بالضيف يف رأسو (3)
. أراد هبا نفسو الٍب تنازعو على مقارفة اإلمث: ىي ا٣بيل ا٥بائجة: ٝباح (4)
. إذا توىل: ما توىل (5)
. من العيب والوصم: من الصمم أو يِصم: ُيصم (6)
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وإف هي استْحلِت المرعى فال ُتِسِم                                                     (                                                                                 1)وراِعها وهي في األعماِؿ سائمةٌ 

َسِم                                   كم َحسََّنْت لذًة للمرِء قاتلًة                                                                                                                         من حيث لم يدِر أف السُّمَّ في الدَّ
فربَّ مخمصٍة أرٌّ من التَُّخِم                                                   وأخَش الدَّسائَس من جوٍع ومن ِأَبٍع          

من المحارِـِ والزـْ ِحْمَيَة النَّدـِ                                                                                                                           واستفرِِغ الدَّمَع من عيٍن قد امتؤلْت                           
وإف هما َمَحَفاَؾ النُّْصَح فاتَّهِم                                                                                   وخالِف النفَس والشيباف واعِصهما                        

فأنَت تعرُؼ كيَد الخصِم والحَكِم                                                                   وال ُتِبْع منهما خصماً وال حكماً                                                           
لقد نسبْت به َنْسالً لذي ُعُقِم                                                                                                      أستغفُر اهلل من قوٍؿ بال عمٍل                                                                                                  

فما قولي لك اسَتقِم                             .. وما استقمتُ  أمرْتَك الخير لكن ما أئتمرت به                                                                      
ولم أ لِّ سوى فرٍض ولم أُ ِم                                                                                                وال تزوَّدُت قبَل الموِت نافلًة                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________
 _____

 
. من السـو وىو الرعي: سائمة (1)
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انفصم انثانث 

 

 
أف اأتكْت قدماُا الُفرُّ من َورَـِ                     ظلمُت ُسنََّة من أحيا الظالـَ إلى                        

ـِ (2)تحت الحعارِة َكْشحاً   أحشاَءا وطوى                                                 (1)وأدَّ من َسَغبٍ   (3) مترؼ األَد
 (                                           4)فأراها أيَّما َأَممِ .. عن نفِسهِ  وراودْتهُ العباُؿ الشمُّ من َذَهٍب                             

إفَّ الفرورَة ال تعدو على الِعَصِم              وَأكَّدْت زهدا فيها َضرورتُه                                             
لوالُا لم تخُرِج الدنيا من الَعَدـِ                                      وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورُة من                                         

عَعِم     ومن ػػن والفريقيِن من ُعربٍ  محمٌد سيُِّد الكونين والثقليػػػػػػ                            
أبرَّ في قوِؿ ال منهُ وال نَعِم                                                          نبيُّنا اآلمُر النَّاهي فال أحٌد                                                           

لكلِّ هوٍؿ من األهواِؿ مقتحُم                                هو الحبيب الذي ترجى أفاعُتهُ                        
مستمسكوف بحبٍل ايِر ُمنفِصِم                                 دعا إلى اهلل فالمستمسكوف به                                    

ولم يُدانوا في ِعلٍم وال َكَرـِ                                                     فاَؽ النبييَن في َخْلٍق وفي ُخُلٍق                                       
 

________________________________________________________
 _____

 
. جوع: سغب (1)
. خصراً : كشحاً  (2)
. ناعم ا١بلد: األدـ ىو ا١بلد وا٤براد: مَبؼ األدـ (3)
. الرفض مع اإلباء: مشم (4)
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َيمِ  وكلُّهم من رسوِؿ اهلل ملتمٌس                                (                                     1)ارفاً من البحِر أو َرْأَفاً من الدِّ

 (               2)الحَكمِ   من نقبِة العلِم أو من أكلةِ  وواقفوف لديِه عند حدِّهُم                                                             
 (                   3) م ا بفاا حبيباً بارىُء النِّسمِ  فهو الذي تمَّ معناُا و ورتُه                                                 

فعوهُر الحسِن فيه ايُر منقسِم                                ُمنَػزٌَّا عن أريٍك في محاسِنِه                                                        
واحكم بما أئَت مدحاً فيه واحتكِم                                  دْع ما ادَّعته النصارى في نَبيِّهْم                       

وانسْب إلى قدرِا ماأئَت من ِعَظِم   وانسْب إلى ذاته ماأئَت من َأَرٍؼ                                     
حدٌّ فيعرَب عنه ناِطٌق بفِم                                                              فإف ففل رسوؿ اهلل ليس له                                    

 (                                      4)أحيا اسمه حين يدعى دارَس الرََّممِ  لو ناسبْت قدرا آياتُه عظماً                                              
 (               5)حر اً علينا فلم نرتْب ولم نهمِ  لم يمتحنَّا بما تعيا العقوُؿ به                                                         

للقرِب والبعِد فيه ايُر منفِحِم                                  أعيا الورى فهُم معناا فليس يرى           
 (                              6) غيرًة وُتِكلُّ البرَؼ مْن َأَممِ  كالشمِس تظهُر للعينيِن من بُػُعٍد                       

ـٌ تسلُّوا عنه بالُحُلِم                                                           وكيف يُْدِرُؾ في الدنيا حقيَقتهُ                               قوـٌ نيا
وأنَّهُ خيُر خلِق اهلل كلِّهِم                                                                  فمبلُغ العلِم فيه أنَّهُ بشٌر                                                                      

 
________________________________________________________

 _____
. السحاب والرشف من اإلرتشاؼ وىو الشرب بالفم: الدًن (1 )
. اإلعراب: الشكلة: شكلة ا٢بكم (2)
. ٝبع نسمة وىي الروح: النسم (3)
. الرمم الدارسة ا٥بالكة والرمم ٝبع رمة وىي جثة ا٤بيت بعد تآكلها: دراس الرمم (4)
. من ا٥بياـ وىو الضياع: مل هنمِ  (5)
. القرب: أمم (6)
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ـُ بها                      فإنَّما اتَّصلْت من نورِِا بهِم                                                         وكلٌّ آٍي أتى الرْسُل الكرا

ُيظهْرَف أنوارها للنَّاِس في الظَُلم                               فإنَّهُ َأْمُس ففٍل هم كواكُبها                              
 (                                     1)بالُحْسِن مشتمٍل بالِبْشِر ُمتَِّسمِ  أكرـْ بَخْلِق نبي زانَهُ ُخُلٌق                                                                   

والبحِر في كرـٍ والدَّهِر في ِهَمِم                           والزَّهِر في ترٍؼ                                .. كالبدِر في أرؼٍ 
في عسكٍر حين تلقاُا وفي َحَشِم                               كأنه وهو فرٌد من جاللتِه                                                              

من معدني منبٍق منه ومبتسِم                                          كأنما اللؤلُؤ المكنوَف في َ َدٍؼ                              
طوبى لمنتشٍق منه وُمْلتثٍم                                                                        ال طيَب يعدُؿ ترباً ضمَّ أعظَُمهُ                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________
 _____

 
. متصف من الوسم وىو العالمة: متسم (1 )
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انفصم انشابع 

 

ياطيَب مبتدأ منه ومخَتَتِم                                                                              أباَف موِلُدُا عن طيِب ُعْنُصرِِا                                         
قد أُنِذروا بحلوِؿ البؤِس والنػَِّقِم                                 يوـَ تفرََّس فيه الفرُس أنهُم                                                         

كشمِل أ حاِب كسَرى اير ملتئِم                                                وباَت إيواُف كسرى وهو منَصدٌِع         
ـِ .. عليه والناُر خامدُة األنفاِس من أَسٍف                         (                      1)والنهُر َساهي العيِن من َسَد

َورُدَّ وارُدها بالغيِظ حيَن ظمي                                       بحيرتُها                                   (3) إف ااضتْ (2)وساَء ساوةَ 
 (                    4)وبالماِء ما بالنار من ضَرـِ ..حزناً  كأفَّ بالناِر ما بالماء من بلٍل                                                        

والحقُّ َيظهُر من معنى وِمْن َكِلِم                          والعنُّ تهِتُف واألنواُر ساطعةٌ                                         
 (                           5)وبارَِقةُ اإلنذاِر لم ُتَشمِ .. ُتْسَمعْ  فإعالُف البشائر لم          .. َعُموا و مُّوا

ـَ كاهُنهُم                        بأفَّ ديَنهم الِمْعَوجَّ لْم يَػُقِم                                                                               من بعِد ما أخبَر األقوا
منقفًَّة وفَق مافي األرِض من َ َنِم               وبعدما عاينوا في األفِق من ُأُهٍب             

 
________________________________________________________

 _____
 
. حزف: سدـ (1)
. إشارة إىل ٕبّبة ساوة: ساوة (2)
. جفت: غاضت (3)
. اشتعاؿ: ضـر (4)
. مل تالحظ: مل تشم (5)
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من الشياطين يقفو ِإ ْػَر منهزِـِ                                               حتى ادا عن طريِق الوحِي منهزـٌ           

 (                             2)أو عسكٌر بالحصى من راحَتيِه رُمي  (                                                                                     1)كأنَّهم َهَرباً أبباُؿ أبرهةٍ 
 في أحشاِء ُمْلتِقِم                                    (3)نبَذ الُمسبِّحِ  نبذاً به بعَد تسبيٍح بببنهما                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________
 _____

 
. أراد جيش أبرىة الذي جاء بقصد ىدـ البيت ا٢براـ: أبطاؿ أبرىة (1)
:  ا٢بصىأراد جيش حنْب الذي ألقى عليو النيب (2)

 {وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى}
. أراد نيب اهلل يونس عليو السالـ وىو يسبح يف أحشاء ا٢بوت: ا٤بسبح (3)
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الفصل الخاهس 

 

 

 

تمشي إليه على ساٍؽ بال َقَدـِ                                               جاءْت لدعوتِه األأعاُر ساجدًة                        
 (                                          1)فروُعها من بديِع الخطِّ باللََّقمِ  كأنما سبَّرْت َسْبراً لما كتبْت                                         

 َحمي  (3)ِِ  للهعير(2)تقيِه حرَّ وطيسٍ  مثَل الغمامِة أنَّى ساَر سائرًة                                                  
من قلِبِه نسبًة مبرورَة الَقَسِم                                                أقسمُت بالقمِر المنَشقِّ أفَّ َلهُ                                           

وكلِّ طرٍؼ من الكفار عنه َعمي                  وما حوى الغاُر من خيٍر ومن َكَرـٍ                                                     
 (                                     5)وهم يقولوَف ما بالغار من أِرـِ   (                                 4)فالصدُؽ في الغاِر والصديُق لم يَرِما

 
________________________________________________________

 _____
 
. وسط الطريق أراد أف األشجار سجدت بْب يديو حٌب التصقت باألرض كأهنا خطوط مرسومة: اللقم (1)
. التنور ا٤بشتعل: الوطيس (2)
. حر الظهّبة: ا٥بجّب (3)
. أصلها مل يرٲبا أي مل يربحا مكاهنما من الرـو: مل يرما (4)
. أثر: أـر (5)
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ـَ وظنُّوا العنكبوَت                                          على خير البريَِّة لم تَنُسْس ولم تُحِم                               ظنَّوا الحما
من الدروِع وعن عاٍؿ من اأُلطِم                         وقايةُ اهلِل أانْت عن مفاعَفٍة                                          

إال ونلُت ِجواراً منه لم ُيَفِم                                                         الدهُر ضيماً واستعرُت به (1)ما سامني
إال استلمُت النَّدى من خيِر ُمْستَػَلِم         وال التمسُت انى الداريِن من َيِدِا            

قلباً إذا نامِت العيناِف لم ينِم                                                            ال تنكِر الوحَي من رؤياا إفَّ له                               
فليَس ينكُر فيه حاُؿ محتلِم                                                                وذاَؾ حيَن بلوٍغ من نُبوَّتِه                                                                

وال نبيٌّ على ايٍب بمتَّهِم                                                                              تبارَؾ اهلل ما وحٌي بمكتسٍب                                                 
 (                                                            5) اللََّممِ (4) من رِبقةِ (3)وأطلقْت َأرِباً   باللَّمِس راحُتهُ        (2)كم أبرأْت وَ َباً 

َنَة الشهباءَ   في األعصِر الدُّهِم         (7)حّتى َحَكْت ُارَّةً   دعوتُهُ                        (6)وأحَيِت السَّ
 

________________________________________________________
_____ 

 
. ما أرادين بضر (1)
. مريضاً : وصباً  (2)
. معتوىاً : أرباً  (3)
. قيد: ربقة (4)
. ا٢بزف: اللمم (5)
. السنة ا١بدبة، والشهباء البيضاء: السنة الشهباء (6)
.  غرة أعواـ ا٣بصبالسود، لكثرة ا٣بصب وا٣بّب، أراد هبا دعوة النيب: غرة كل شيء أحسنو، والدُّىم: حكت غرة (7)
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سيٌب من اليمِّ أو سيٌل من الَعرِـِ                           أو ِخْلَت الِبباَح بها                                   (1)بعارٍض جادَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________
 _____

 
بسحاب عارض جاد بالغيث ٙبسب الصحراء من شدة غزارتو سيباً أي قناة سائبة من البحر أو سياًل : بعارض جاد (1)

. إىل أف: يف البيت ٗبعُب (أو)من العـر وىو السيل الذي سلط على سد سبأ فدمره 
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الفصل السادس 

 

 

 

ظهوَر ناِر الِقرى ليالً على َعَلِم                                  دعني َوَوْ فَي آياٍت له ظهرْت                              
وليَس ينُقُص قدراً ايَر منتِظِم                                           فالّدرُّ يزداد حسناً وهو منتِظٌم                                  

ما فيه من َكَرـِ األخالِؽ والشيِم؟                  آمالي المديَح إلى                                    (1)فما تباوؿُ 
قديمةٌ  فَة المو وِؼ بالقدـِ                                                     آياُت حٍق من الرحمِن محد ةٌ                                                      

عن المعاِد وعن عاٍد وعن إرَـِ                                                لم تقترْف بزماٍف وهي تخبُرنا                                                            
من النبييَن إذ جاءْت ولم تُدـِ                                                  دامْت لدينا ففاقت كلَّ مععزٍة                             

لذي أقاٍؽ وما تبغيَن من َحَكِم                               محكَّماٌت فما تبقين من ُأَبٍه                                                  
أعدى األعادي إليها ُمْلقَي السََّلِم                  ما حوربْت قطُّ إال عاَد من َحَرٍب           

ردَّ الغيوِر َيَد العاني عن الَحَرـِ                                      ردَّْت بالاُتها دعوى معاِرِضها                               
وفوَؽ جوهرِِا في الُحْسِن والقَيِم                               لها معاٍف كموِج البحِر في َمَدٍد                                 

 
________________________________________________________

_____ 
 
. استفهامية أراد ٤باذا تطاوؿ آمايل إىل مدح مقامو، وىي دونو قاصرة كليلة: ما (1)
 
 

ـُ  فما تعدُّ وال تحصى ععائُبها                                                    ـِ (1)وال ُتسا َأ  (       2) على اإلكثاِر بالسَّ
لقد ظفرَت بحبِل اهلِل فاعتصِم                                        قرَّْت بها عيُن قارْيها فقلُت َلهُ                                        

 (                                           3)أطفأَت نار لظًى من ِوْرِدها الشَِّبمِ  إف تتُلها خيفًة من حرِّ ناِر لظى                                
من العصاِة وقد جاؤوُا كالِحَمِم                           كأنها الحوُض تبيعُّ الوجوُا به                           

فالقسُط من ايرها في النَّاِس لم يَػُقِم         وكالصراِط وكالميزاِف معِدَلًة                                                
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تعاهالً وهو عيُن الحاِذِؽ الَفِهِم                                     التععبْن لحسوٍد راح ينكُرها                                              
وينكُر الفُم طعَم الماِء من َسَقِم                                قد تنكُر العيُن ضوَء الشمِس من رََمٍد                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________
 _____

 
ـُ  (1) . ال توصف: ال ُتسا
. ا٤بلل: السأـ (2)
. مائها البارد: وردىا الشبم (3)
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الفصل السابع 

 

 

 (                          2)سعياً وفوَؽ ُمتوِف األَيْػُنِق الرُُّسمِ   ساحَتهُ                    (1)ياخيَر من يَمََّم العافوفَ 
ومن هو النِّعمةُ الُعْظَمى لمغتنِم                                        ومن هو اآليةُ الكبرى لمعتبٍر                                                  

كما سرى البدُر في داِج الظَُّلِم                                   َسريَت من حرـٍ ليالً إلى َحَرـٍ                                      
من قاِب قوسيِن لم ُتْدَرْؾ ولم تُػَرـِ                            وبتَّ ترقى إلى أف نلَت منزلًة                                         

والرُّسِل تقديَم مخدوـٍ على خَدـِ                            وقدمْتَك جميُع األنبياِء بها                                                              
في موكٍب كنَت فيه  احَب الَعَلِم          وأنَت تخترُؽ السَّْبَع البّباَؽ بهم                         

نُػوِّ وال مرقًى لمستنمِ   لُمسَتِبٍق                          (3)حتى إذا لم تدُع أأواً   (                                                                       4)من الدُّ
نُوديت بالرَّفِع مثل المفرِد الَعَلِم                                    خفَّْفَت كلَّ مقاـٍ باإلضافِة إذ                                

عن العيوِف وسرٍّ أيِّ مكَتَتِم                                                           (                                             5)كيما تفوَز بو ٍل أيِّ مسَتِترٍ 
 

 _____________________________________________________________
 
. السائلوف: العافوف (1)
. ظهور النوؽ السريعة. متوف األينق الرسم (2)
. منزلة ألحد يسابقك: شأواً ا٤بستبق (3)
. متسلق: مستنم (4)
. بالغ الكتماف: وأي مكتتم. بالغ االستتار: أي مستَب (5)
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وجزَت كلَّ مقاـٍ ايَر مزدِحِم                                           فُحزَت كل فخاٍر ايَر مشتِرٍؾ                                      

وعزَّ إدراُؾ ما ُأوليَت من نَِعِم                                            وجلَّ مقداُر ما ُولَّْيَت من رَُتٍب                                
من العنايِة ركناً ايَر منَهِدـِ                                                             إفَّ لنا               .. بشرى لنا معشَر اإلسالـِ 
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انفصم انثايٍ 

 

 

 

 

 (                                                  1)كنبأٍة أجفلْت ُاْفالً من الغَنمِ  راعْت قلوَب العدا أنباُء بعثَِتِه                                           
 (                                             2)حتى حكوا بالقنا َلْحماً على وَضمِ  مازاَؿ يلقاهُم في كلِّ ُمْعتَػَرٍؾ                                                   

 (                         4) مع الُعقباِف والرُُّخمِ (3)أأالَء أاَلت ودُّوا الفراَر فكادوا يغببوَف به                                
تها                                 ما لم تكْن من ليالي األأهِر الُحُرـِ                       تمفي الليالي وال يدروَف عدَّ
يُن ضيٌف حلَّ ساَحتَػُهْم                              (                                    6) إلى لحِم الِعدا َقِرـِ (5)بكلِّ قَػْرـٍ  كأنما الدِّ

 _____________________________________________________________
 

. األغناـ الغافلة: غفاًل من الغنم (1 )
كأهنا ٢بم يشوى على وضم وىو السيخ ( القنا)أصبحت ٢بومهم على أطراؼ الرماح : حكوا بالقنا ٢بماً على وضم (2)

. الذي يشوى عليو اللحم
. رُفعت: شالت (3)
. ٝبع رٟبة وىو نوع من الطّب مشهور با٤بباغتة: ٝبع ُعقاب، وىو طّب جارح، والرخم: العقباف (4)
. ىو البعّب ٱبصص للنزو فال يكلف بشيء: قَػْرـِ  (5)
. شديد الشهوة للَّحم: َقِرـِ  (6)
 

يرمي بموٍج من األبباِؿ ملتِبِم                                         (                                                      2) فوَؽ سابحةٍ (1)يعرَّ بحَر خميسٍ 
 (                     3)يسبو بمستأِ ٍل للكفِر مصبَِلمِ  من كلِّ منتدٍب هلل محتسٍب                                                     

من بعِد ُاربتها مو ولَة الرَّحِم                                   حتى ادْت ملةُ اإلسالـِ وهي بهم          
 (                                                                     4)وخير بعٍل فلم تَػْيَتم ولم تَِئمِ  َمْكفولًة أبداً منهم بخيِر أٍب                                                         

ماذا رأى منهُم في كلِّ مصَبَدـِ                               هم العباُؿ فسْل عنهم مصاِدَمهم                   
 (6) لهم أدهى من الَوَخمِ (5)فصوَؿ حتفٍ  وسْل أحداً        .. وسْل بدراً .. وَسْل حنيناً 

 (                                8)من الِعدا كلَّ ُمسَودٍّ من اللََّممِ   حمراً بعدما َورََدْت        (7)المصدري البيعِ 
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________________________________________________________
 _____

 
. جيشاً كالبحر، و٠بي ا١بيش ٟبيساً ألنو ٚبمس فيو الغنائم: ٕبر ٟبيس (1)
. فرس أصيلة: سإبة (2)
أراد أنو يسطو على األعداء، بالسيف الذي يستأصل الكفر وعرّب عن بريق السيف : يسطو ٗبستأصل للكفر مصطلم (3)

. باالصطالـ وىو االشتعاؿ
. من اليتم، ومل تئم من األًن وىو فقد ا٤برأة بعلها: مل ييتم (4)
. دروس موت: فصوؿ حتف (5)
. ا٤بوت: الوخم (6)
. السيوؼ البيض، أراد أهنم يدخلوهنا يف األعادي بيضاً وٱبرجوهنا منهم ٞبراً : ا٤بصدري البيض (7)
. شعر الرأس  الوافر إذا جاوز األذنْب: اللمم (8)
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 (                                                                             2)أقالُمهم حرَؼ جسٍم اير منععمِ  ماتركْت                                          ..  الخطِّ (1)والكاتبيَن بُسْمرِ 
 (                                                              5) من السََّلمِ (4)والَورُد يمتاز بالسيما  لهم سيما تُميػُِّزهم                                           (3)أاكي السالحِ 

ـِ  تهدي إليك رياُح النصِر نشَرُهُم                         (7) كػلَّ كِمي(6)فتحسُب الزهَر في األكما
 (                                                                            8)من أدِة الحزـِ ال من أدة الُحُزـِ  كأنهم في ظهوِر الخيِل نبُت رُبَاً                                   

 (                                                         9)فما تفرُِّؽ بين البَػْهم و البُػُهمِ  طارْت قلوُب العدا من بأِسهم فرقاً                                                  
 (                   10)إف تلَقهُ األْسُد في آجاِمها َتِعمِ  ومن تكْن برسوِؿ اهلل نصرتُهُ                                          

به وال من عدٍو ايِر منَقِصِم                                                        ولن ترى من وليٍّ اير منتصٍر                                            
 (                                              11)كاللَّْيِث حلَّ مع األأباِؿ في َأَجمِ  أحلَّ أمَته في حرِز ملِتِه                                                                                      

 
 

________________________________________________________
 _____

 
. أراد هبا الرماح: ٠بر ا٣بط (1)
. غّب معروؼ، أراد أهنم بعد أف تصيبهم رماح ا٤بسلمْب التعرؼ أشكا٥بم: منعجم (2)
. يظهروف سالحهم، والشكوى بالشيء إظهاره: شاكي السالح (3)
. العالمة: السيما (4)
. نوع من العيداف الٜبر فيو وال زىر لو: السلم (5)
. الطلع يف الشجر: األكماـ (6)
. مفرد أكماـ: كمي (7)
. الربط: ا٢بزـُ (8)
. ٝبع هبمة وىي الشاة، والبُػُهم ىي الليايل السود: الَبهم األوىل: الَبهم والُبهم (9)
. من الوجـو وىوا٢بّبة مع الفزع: ٝبع أٝبة وىي مسكن األسود، و٘بم: آجامها (10)
(. صيغة أخرى يف ا١بمع)األجم ٝبع أٝبة أيضاً  (11)
 

َلتْ   (                  2)وكم خَصَم البرهاُف من َخِصمِ .. فيه  كلماُت اهلِل من َجِدٍؿ                          (1)كم جدَّ
في العاهليِة والتأديِب في اليُُتِم                                              كفاَؾ بالعلِم في األميِّ مععزًة                                         
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________________________________________________________
 _____

 
. رجل ٦بادؿ مكابر: قصمت وأفحمت، وَجدؿ: جدَّلت (1)
. ٨باصم مكابر: َخِصمِ  (2)

 

الفصل التاسع 

 

ذنوَب ُعْمٍر َمَفى في الشِّْعِر والَخَدـِ                                             به                                                            (1)خدمته بمديٍح أستقيلُ 
 من النػََّعِم                                           (2)كأنني بهما هديٌ  إذ قلَّدانَي ما تخشى عواِقُبهُ                                                           

َحَصلت إال على اآل اـِ والنََّدـِ                                       أطَْعُت ايَّ الصبا في الحالتيِن وما                       
يَن بالدنيا ولم َتُسِم                                            فيا خسارَة نفٍس في تعارتِها                                                         لم تشتِر الدِّ

 (                      4) في بيٍع وفي َسَلمِ (3)يَبْن له الغبن ومن يِبْع أِجالً منه بعاِجلِه                                                                   
 (                                                                     5)من النَّبّي وال َحْبلي بمنَصِرـِ  إف آِت َذنباً فما عهدْي بمنتقٍع                            

َمِم                      .. محمداً  فإفَّ لي ذَمًة منه بتسميتي                                                                            وهو أوفى الَخْلِق بالذِّ
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ففالً وإال فقْل يا زَلََّة الَقَدـِ                                                     إف لم يكْن في معادي آخذاً بيدي                    
أو يُػْرِجَع العاُر منه ايَر ُمحتَػَرـِ                                       حاأاا أف ُيْحِرـَ الرَّاجي مكارَمه                      

وجدتُه لخال ي خيَر ُمْلتزِـِ                                                            ومنذ ألزمُت أفكاري مداَئَحهُ                                         
 

 _____________________________________________________________
 
. أطلب بو اإلقالة والعفو: أستقبل (1)
. ما يهدي إىل قفراء ا٢بـر من األغناـ والبقر واإلبل: ىدي (2)
. ا٣بسارة: الغنب (3)
. نوع من البيع ألجل أقره الشارع: السلم (4)
. منقطع: منصـر (5)
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 (                                           3) يُنبُت األزهاَر في اأَلَكمِ (2)إف الحيا  (                  1)ولن يفوَت الغنى منه يداً َترَِبتْ 

 (                                         5) بما أ نى على َهِرـِ (4)يَدا زُهيرٍ  ولم أرْد زْهرَة الدنيا التي اقتبََفْت                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _____________________________________________________________
 
. لصقت بالَباب: تربت (1)
. ا٤بطر: ا٢بيا (2)
. رؤوس ا١بباؿ: األكم (3)
. أراد الشاعر ا١باىلي زىّب بن أيب سلمى الذي مدح ىـر بن سناف ابتغاء نوالو (4)
. ىو ىـر بن سناف، أحد أجواد العرب يف ا١باىلية، وىو الذي أصلح بْب عبس وذبياف، وفدى قتالٮبا: ىـر (5)
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الفصل العاشر 

 

سواَؾ عند حلوِؿ الحادِث الَعِمِم                         يا أكرـَ الخلِق مالي َمْن ألوُذ بِه                                   
إذا الكريُم تعلى باسم ُمنَتقِم                                                      ولن يفيَق رسوُؿ اهلل جاُهَك بي                

ومن علوِمك علُم اللوِح والقلِم                              (                                   1)فإفَّ من جوِدَؾ الدنيا وَضرََّتها
 (                                       2)إفَّ الكبائَر في الغفراِف كاللَّممِ  يانفُس ال تقنبي من زَلٍَّة عظَُمْت                     

تأتي على َحَسِب العصياِف في الِقَسِم                                         لعلَّ رحمَة ربي حيَن يقِسُمها                                                       
 (                                                                3)لديَك واجعْل حسابي ايَر منَخِرـِ  ياربِّ واجعْل رجائي ايَر منعكٍس              

 براً متى تدُعه األهواُؿ ينهزِـِ                                      والبْف بعبدَؾ في الدارين إفَّ له                         
على النَّبيِّ بمنهلٍّ ومنَسِعِم                                                                    َوْأَذْف ِلُسحِب  الٍة منك دائمٍة                        

 بالنػََّغِم              (7)وأْطَرَب العيَس حادي العيسِ   (6) ريُح َ باً (5)  عذبػاِت البافِ (4)ما رنَّحتْ 
________________________________________________________

 _____
 
. أراد اآلخرة أي قرينتها، وال بد من التحفظ يف ىذا البيت: ضرهتا (1)
. صغائر الذنوب: اللمم (2)
. مثقوب: منخـر (3)
. ىزَّت: ر٫بت (4)
. أغصاف شجر الباف وىو من شجر ا٤بدينة: عذبات الباف (5)
. ريح هتب من الشرؽ با٘باه ا٢بجاز كاف العرب يفرحوف هبا ويقاؿ إهنا تشتاؽ إىل البيت ا٢براـ: ريح صبا (6)
. اإلبل: والعيس. ا٤بنشد ينشد يف قوافل ا٤بسافرين: حادي العيس (7)
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وعن عليٍّ وعن عثماَف ذي الكَرـِ                  م الرِّضا عن أبي بكٍر وعن عمِر            ]

أهُل التُّقى والنَّقى والِحْلِم والَكَرـِ                      واآلِؿ والصَّحِب  مَّ التَّابعين فَػُهْم                    
واافر لنا مامفى يا واسَع الَكَرـِ                     ياربِّ بالمصبفى بلِّْغ مقا دنا                                         

يتلوا في المسِعِد األقصى وفي الحَرـِ                                                     واافْر إلهي لكلِّ المسلمين بما                                              
واسُمه َقَسٌم من أعظِم الَقَسِم                                                    بعاِا من بيُته في طيبٍة َحَرـٌ                                                                    

والحمُد هلِل في بدٍء وفي َختِم                                                       وهذا بردُة المختاِر قد ُخِتمْت                                         
 (                          1)[فَػرَّْج بها َكْربَنا يا واسَع الكَرـِ  أبياتُها قد أتْت ستيَن َمع مائٍة                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 
مابْب قوسْب من صنع بعض ا٤بتأخرين، وقد نسبوه إىل البوصّبي ومل ٪بده يف ديوانو وىو أضعف من أسلوب  (1)

 !!.أبياهتا قد أتت ستْب مع مائة، وىي كذلك لوال ىذه الزيادة: البوصّبي، مث إنو يتعارض مع نفسو، إذ يقوؿ
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