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مقدمة

األَُمم، أدِب أحسَن والِحَكم: األمثاَل وجعل الَكِلم، نوابغ وأَْلَهَم بالَقَلم، َعلَّم الذي هلل الحمُد
الكلمة.2 وعيىس الكليم موىس وعىل املنَسِجمة،1 البيان ِديَمة محمٍد عىل وسلَّم هللاُ وصىل

إياد،4 من الفصيح ِفَقُر أو زياد،3 ُغَرُر أنها زَعمُت وما النثر، من ُفصوٌل فهذه وبعُد؛
«أْطواَق صنْعُت أني أَنشأتُها حني توهمُت وال امليَّاد،5 غصنها فرِع عىل امُلطوَّقِة َسْجُع أو
بما الكتاب هذا سميُْت وإن لألصَفهانّي، الذهب»، «أطباَق طبعُت أو ي،6 للزََّمْخَرشِ الذهب»
اشتمَلْت كلماٌت هي وإنما — وْسَميْهما من الحسن يف يّْقُرُب بما ووسمتُه7 اسميهما، يُشبُه
الِقَدم، عليه طال ما منها الَخَطر؛ جليلِة الَخَرب، مختلفِة وأَغراض َور الصُّ شتَّى معاٍن عىل
يف األلسنة عىل كثَُر ما ومنها والَعَلم.9 الُكتَّاِب من الُغْفُل8 به وأَلمَّ الَقلم، تناُولِه عىل وشاب

املنصب. السائل واملنسجم برق وال رعد بال سكون يف يدوم مطر الديمة: 1
السالم. عليهما عيىس، لقب والكلمة: هللا. كلم ألنه موىس لقب الكليم: 2

األموية. الدولة خطباء أشهر من أبيه بن زياد 3

النثر من وهي ِفقرة، جمع والفقر: الجاهلية. خطباء أخطب يكون ويكاد األيادي، ساعدة بن قس هو 4

الشعر. من البيت بمنزلة
والتحرك. امليل وامليد، امليد، الكثري املياد: 5

مراتب عليا يف وكالهما واإلرشاد، الوعظ يف املقامات كتب من كتابان الذهب: وأطباق الذهب، أطواق 6
هللا. رحمة عليهما األصفهاني للعالمة والثاني الزمخرشي. هللا لجار األول البالغة:

والعالمة. األثر والوسم: أثًرا. فيه جعل اليشء: وسم 7

املجهول. الغفل: 8
املقدم. العلم: 9
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مثْل: ِمن الكالم؛ أِعنَِّة10 يف األلفاُظ به وتجري األقالم، ُطُرق يف يَْعِرُض وأصبَح األيام، هذه
وأحوالِه، املْجتََمع شئون من ذلك غري وكثرٍي واإلنسانية والدُّستور، واألمة، والوطن، الحرية
يمتزُج أو ذلك يكتَنُف ورجالِه؛ الزمن بأشياءِ عالقة ماله أو وأفعالِه، اإلنسان وصفاِت
وعىل وعيتها11 العربيِة قوالب ويف استَْمَليْتُها، التجاريب ومن تلقيْتَُها، األيام عن ِحَكٌم به:
اسِتْجَمام عند وهو القلب من نَبَع قد الخواطر هذه وبعُض ووَشيْتُها؛12 ْتُها َحربَّ أساليبها
قيل قد — األكثر ولعله — وغريُُه وصْفِوه؛ صْحِوه تمام عند وهو الذهن يف وطَلع عْفِوه،13
فأنا عاتية؛ عابثة السيف وحكومة نائية، والدار جارية، باملكاره واألقدار ساريَة، واألكداُر

الَفَرَطات.15 عن التجاُوَز وأستوِهبُه14 َقَطات، السَّ فيه القارئ أستقيل
أْلَقيْت. رجائي وعليك نََويُْت، ما لخلقَك النفِع وسوى ابتَغيْت، ما وجهَك غريَ اللهمَّ

انتهيت. وَضْعفي بذُيلِّ وإليك

عنان. جمع أعنة: 10
حفظ. وعى: 11

وزينه. حسنه ووشاه: الكالم حرب 12

وال كلفة غري من وأخذ الشاربة عن فضل ما املاء: من والعفو واجتمع. كثر استجماًما: املاء استجم 13
مزاحمة.

الهبة. سأله استوهبه: 14
تقصريه. من الشخص من فرط ما وهي فرطة، جمع الفرطات: 15

10



الَواِحَدة اَحلقيَقُة

واملرآة، لألعمى ما الواحدة:1 الحقيقة منكَر الجاحدة، الُعْصبِة ُمشاِيَع امَلالِحَدة، ُمتابَع يا
هللا؟ عن والبحَث وماَلَك وامِلْرقاة،3 ِللُمْقَعد2 وما

ائتالَف ترى كيف والَخَرب6 الُخْربَ واجمع األثر،5 وُقصَّ النظر، 4 تََقصَّ السماءِ إىل ُقم
تُِرك، تحَسبُه الطريَ ترى وكيف املشرتك، الهواء وهذا والَحَلك.7 النسور واختالَف الَفَلك،
وِقْف امَلِلك!. عىل امُلْلك دلَّ هللا! وتعاىل َهَلك،9 حتى نجا فما استهَدف ك،8 َرشَ يف وهو

لبيد: قول إىل يشري املؤلف ولعل وتعاىل، سبحانه هللا وجود الواحدة: الحقيقة 1

ب��اط��ل ال��ل��ه خ��ال م��ا ش��يء ك��ل أال

امليش. عن به املصاب يقعد داء وهو القعاد: يشكو الذي املقعد: 2
السلم. املرقاة: 3

أقصاه. إىل أرسله 4
اقتفاه. األثر: قص 5

بالسماع. الرواية والخرب: باملشاهدة االختبار الُخرب: 6
الظالم. الحلك: 7

الصياد. قبضة متناول يف حل أينما وهو طليًقا، حًرا تظنه 8

املوت يدركه حتى إليه مصوب سهم من ينجو يكاد ال أنه واملراد السهام. غرض أصبح استهدف: 9
آخر. سهم من
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الجباَل أقعد ومن وَعرَّاها،12 الرياَح وَرَحل11 وأجراها، السحاَب 10 َزمَّ من َسْلَها باألرِض
بدأها الذي أليس ِجباها؟ غٍد يف له فتِخرُّ ُحباها،14 يَُحلُّ الذي ومن ذُراها،13 وأنهَض
َخْلقا،17 ها أَدقَّ َمْن النمَل َسِل ثم ُمشَمِخرَّات؟16 فرَّقها ثم صّخرات، جمعها ثم َغَربات،15
وَقلَّدها،21 الِحَرب،20 أَْلبََسها َمْن النحَل وسِل رزقا؟ تبتغي ُطُرقا19 وَسَلكَها ُخلُقا،18 وَمألها
امُلْسِعَفة،24 الذَّلوَل23 نبذَت لقد للبرش؟ طاهيًة22 َرها وسخَّ الزَّهر، َصفَو وأطْعَمها اإلبَر،
الطبيعُة ْني: َفخربِّ أْوالَ ُمْعِسَفة.26 الضالِل من َعشواءَ عىل الَفْلَسَفة، معاِمي25 يف وأخذَت
والحركة َصنَعَها، َمْن الصاِنَعُة والحياُة وَضَعها، َمْن املتقادَمُة والنُُظم28 طبََعها27 من

خطمها. الناقة: زم 10

للمسري. تمهيًدا الرحل ظهره عىل شد البعري: رحل 11

أمطار. من فيها مما جردها عراها: 12

السماء. يف شامخة عاليها رفع أي ذراها: وأنهض األرض. يف قواعدها ثبت الجبال: أقعد 13
ربضتها. من وينهضها حبوتها من يفكها أي حباها: يحل 14

الغبار. ذرة وهي — الباء بتسكني — غرية جمع غربات: 15

باذخات. أي ومشمخرات: األرض. يف فرقها: 16

دقيقة. صريها أدقها: 17
اإللهام. بها لها يوحي التي املتسقة النظم تلك النمل: خلق 18

تسلكها. طرًقا لها جعل طرًقا: سلكها 19

التي الزاهية األلوان تلك املؤلف بها شبه وقد ملونة، يمنية برود وهي كعنبة، حربة جمع الحرب: 20
الشمس. أشعة تحت النحل بها يتخايل
عنقه. يف حمالته وضع السيف: قلده 21

عسالً. بطونها يف للناس تطبخ طابخة طاهية: 22

السمحة. الرشيعة هنا بها واملراد القياد، سهلة كانت ما الدواب: من الذلول 23
واإليمان. باليقني أبناءها تسعف التي املسعفة: 24

املجاهل. املعامي: 25
السري. يف خبط وأعسف: العمياء العشواء: 26

امللحدين. تعجيز يف املؤلف يبدأ وهنا خلقها طبعها: 27

األصل هي أنها كفًرا امللحدون يظن قوى هذه وكل الدافعة، والقوة الصانعة والحياة املتقادمة النظم 28
الكائنات. يف
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وُقلنا الجاّدة،29 وَضَلْلَت ُهدينا ولكْن ة، املادَّ عرفَت كما عَرْفنا َدَفَعها؟! الذي َمن الدافعُة
العناَرص أتينا األوىل.32 الحقيقَة أنكْرنا وال الطُّوَىل31 اليَد نَْجحِد َلْم ولكْن بالَهيوَىل30 ِمثَلَك
َفَسِلْمنا، وسلَّْمنا فاسَرتَْحنا، اطََّرحنا35 جوهِرها؛34 إىل الجواهَر وَرَدْدنا ُعنُْرصها،33 ِمْن
نحن وَعجزنا األرسار، ِمَن رسٌّ فقلَت: َعَجْزَت قد أنَك إال وبينَك بيننَا الَفرُق وما فأُِمنَّا؛ وآَمنَّا

ِستار!! كل وراءَ هللاُ فقلنا:

القويم. الطريق الجادة: 29
بها. العالم طينة األوائل وشبه مادة، الهيوىل: 30

الروح. فيها ونفخت الطينة هذه أبدعت التي هللا يد الطوىل: اليد 31
هللا. وجود األوىل: الحقيقة 32

بحثنا أي وأتيناها: األصل بمعنى وثانيًا البسيطة، املادة بمعنى أوالً وهو عنرص، جمع العنارص: 33
فيها.

األصل بمعنى ثانيًا والجوهر به. ينتفع يشء منه يستخرج الحجر وهو جوهر، جمع الجواهر: 34
والجبلة.

هذا دون ما وتركنا باهلل آمنا بعدها: وما الجملة هذه من واملقصود عاتقه، عن ألقاه الحمل: اطرح 35
العثار.. فيه يؤمن ال الذي الضال والبحث له نهاية ال الذي العقيم التفكري من
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الَوَطُن

العاطفة هذه أوحت وقد نفسكبرية. كل سجية سبيله يف والتفاني الوطن [حّب
القرائح به جادت ما وأبلغ األعمال، وجليل املآثر من التاريخ لنا حفظه ما بأعظم

واألقوال.] اآليات روائع من

بقصائد الخالدة آثاره بوصف وتغنى الوطن بذكر شعره يف «املؤلف» أشاد طاملا ولقد
أحيا سحًرا بيانه من استخلص ولطاملا اآلثار. لتلك ما الخلود من بالغتها لها تضمن
لألبناءِ وَرْوعتها عظمتها تتمثل الغابرة األجيال لحود من فبعثها واألجداد، اآلباءِ مفاخر

واألحفاد.
بل ويرثيها، يبكيها الطلول عىل العرب وقوف وطنه آثار من «املؤلف» يقف لم
يف للوطن املفاخر من كان بما تغنيه من فجعل ويستوحيها. ليُحييها قلبه بدموع مسحها

السلف. آثار الحتذاءِ للخلف منه ُحداءً الزمن من الغابر
سنة: ثالثني منذ قال يوم من الوطن مفاخر يف املؤلف قال ما جامع جمع ولو

ل��ب��اٍن نُ��َخ��لِّ ف��ل��م وب��ن��ي��ن��ا
ع��الءُ يَ��ُج��ْزن��ا ف��ل��م وع��ل��ون��ا

ال��وط��ن��ي��ة. ل��ل��دروس ش��ام��ل ِس��ْف��ٍر خ��ي��ر ل��دي��ه الج��ت��م��ع

األنغام جميع كاتبها فيها جمع للوطن عذبة أنشودة املنثور الشعر من القطعة وهذه
من عليها نعلقه ما يف سنبينه كما القلوب أوتار عىل الصادقة الوطنية رضب يثريها التي
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الدنيا واألجداد،1 اآلباءِ ومضجُع الفؤاد، أوطاِر ومجمُع امليالد، موضُع الوطن الحوايش:
ٌس مؤسِّ حارٍث، إىل حارث عن الزائُل الوارث، املوروث األُْخرى، الدار وعتبُة غرى، الصُّ
األرض هذي وتَسكَن الَقمران، يُكَسَف حتى َدواليَْك فاٍن، من وحيٌّ لجاٍن، وغارٌس لباٍن،

دوران. من
العني؛ اغرتق شمس وشعاِع الرَّاَحتنْي، مسَّ تَُراب وأول امْلروحتني،2 حرَّك هواءٍ أول
النبوِغ وسماءُ وَمْطَلبُه، الرزِق ومراُد وموِكبُه، الشباب وُعرُس وملعبُه، با الصِّ َمجرى
له يبقى أالَّ هللا وقىض فخَلد، الحياُة له ْت ُمدَّ اآلباءِ أبو ومرَكبُه؛ املجد وطريُق وكوكبُه،
يموت. ال وحديٍث يفوت، ال ذكر عن العالء أبو ذهب كما فاذهب فائت منه فاتك فإن ولد؛
غائب؛ عنه منهما ويقيضويشء الطالب، فيها العمَر يقيض والواجب، الحقِّ مدرسة
إىل أْلَزَمه؛ وما النفس وحقُّ أْعَظَمه، وما الوالدين وحقُّ وأقَدَمه، أقدَسه وما هللا حقُّ
تُزيِّنه، للرجال فضل أو تتألَُّفه، الحياة ِرحال يف رفيٍق أو تسعُفه، جار أو تُنصُفه، أخ
صيانُة املعظََّمة؛ أماناِته وأعباءِ املقدَّمة، الوطن مصالح من ذلك فوق فما تزيِّفه،3 وال
َعدد. بال الحياة يف قيود لوائه؛ دوَن واملوُت ألبنائه، والنصيحُة بأشياِئه، والضنَّانُة4 ِبناِئه،

األبد. قيُد وهو املوُت ها يكِرسُ

ومقربة ومهادي، َمنَْشِئي وهي بالدي، «مرص» «إنها الشوقيات: من األول الجزء مقدمة يف جاء 1

والوطر: األوطان». الرجال إىل تحبب هذا وببعض وجدان، أب ثراها يف ويل أبوان، بها يل ولد أجدادي؛
الفقرتني هاتني يف الكاتب تناول مداولة. بعد مداولة أي ودواليك: الزارع. والحارث: والغرض. الحاجة
أي املانع، الجامع الحد رسائله: يف سينا ابن حدده كما وهو التحديد، طريق عن الوطن وصف
للجاني، والغارس للباني، باملؤسس الوطن فوصف غريه. عن له املميز املعرف بمعنى املحيط الوصف
بموضع وصفه كما األوصاف، من ذلك غري إىل … وموكبه الشباب وعرس وملعبه، الصبا وبمجرى
من ذلك غري إىل الراحتني. مس تراب وأول املروحتني، حرك هواء وأول واألجداد، اآلباء ومضجع امليالد.
شأنها من التي وأعراضه وأوصافه املعرف بخواص جاء وهكذا سواه. عن له املميزة املانعة األوصاف

حقيقته. تبني أن
غريه. إىل النظر عن شغلها أي العني. واغرتق الكفان. والراحتان: الرئتان. املروحتان: 2

وحقر. به صغر الرجل: زيف 3

عىل الوطن حقوق الفقرة هذه يف الكاتب تناول عليه. والحرص البخل به: كالضن باليشء، الضنانة 4
بوصفه حق كل وصف يفوته أن دون تفصيل، أجمل ففصلها وطنهم نحو الوطنيني واجبات أو أبنائه
حقوق مجموعة الوطن: أبناء وسائر اإلخوان حق إىل النفس وحق الوالدين وحق هللا حق من املالزم:
عن دفاًعا بالنفس التضحية إىل الحق بهذا القيام أدى ولو إنسان، كل عىل الوطن حق منها يتألف
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أو حديٍث َخٍر وُمدَّ عظيم، أو ضئيل وأثٍر كريم، ثََمٍر كلِّ من فيِه األُمم مال رأُس
الواِبل عىل يَْربُو كما الرَّذاِذ عىل ويَربو ينار، الدِّ عىل ينمو كما الدِّرهم عىل ينمو قديم؛

األنهار. من ويتقبُل ُحب السُّ من يتقبَُّل بَْحٌر امِلدرار،
عليك َشجر؟ من الَغنَّاءِ يف ِزْدَت أو َحَجر، من للبناء أعّدْدَت ماذا الوَطن خادَم فيا
العاقِل، الراِس إىل فقريٌ كالبُنياِن الوطن فإنما السّد؛ تَبْنَي أن عليك وليس الُجهد، تبلَُغ أن
رخيِص إىل محتاٌج وكالروِض الرََّفيعة، والسقوِف الوضيعة، العتَِب وإىل العامل، والساعِد
كان ما فكلُّ رياحينه، اختالِف يف ائتالُفه كان إذ وهجينِه، النباِت ونَجيِب وثمينِه، جر الشَّ
يف يكْن لم وإن قريب، الزَّهِر نوابِغ من فهو موضُعه، به ناٍب غري َموِقُعه، لطيًفا منها

الغريب.5 وال البديِع
صفحاته اأديم، سيُد والُفروض، نَِن السُّ ومحراُب والُعروِض، األعراض حظرية6
األَُمِم َحَسُب وهي الدولُة جوانبه وعىل لعظيم، وإنه األُبُوَِّة ِعَظُم وبوغاؤه الكريم، التاريخ
الالتي وضنائنُهم الرِّجال ثمراُت وثم َغَوال، وهي واألَنُْفِس األَمواِل كرائم وثَمَّ الصميم؛
َوَطٌن كلَّها األرَض أن يزعُم أو الجاحد، األوطاَن يَْجَحُد كيَف عجبَا فيا الِحجال. َخْلَف
من اتخذَ إِذ مُك السَّ عنها وينبئُك خالياها؛ يف والنَّحَل ُقراها، يف النَم تُضِحُك قضيٌة واحد؛

إال منها ينعتق فال الحياة، أدوار جميع يف بها القيام لإلنسان ينبغي الواجبات هذه إن قال: ثم الوطن.
باملمات.

الكريم والنجيب: القطر الضخم الشديد املطر املدرار: والوابل القليل. واملال الضعيف املطر الرذاذ: 5
إنسان كل أن يريد: نافر. أي وناب: أمه، من خري أبوه من والهجني: والحيوان. اإلنسان من الحسيب
موفًقا فعمد الخدمة. بتلك مطالب هو بل الوطن خدمة عىل قادر مكانه اتضع أو شأنه ارتفع مهما
ال الروض وإن العالية والسقوف الوضيعة العتب إىل محتاج البناء إن فقال واالستعارة التشبيه إىل
خادم فيا فقال: الخطاب إىل األخبار من انتقال وقد والرياحني. األزاهري بمختلف إال وجماله بهاؤه يتم

بليغ. التفات وهو … أعددت ماذا الوطن
جمع والعروض: املتاع. وهو عرض جمع واألعراض والغنم. اإلبل مأوى — األصل يف — الحظرية 6
ما وهو ضنينة، جمع والضنائن: الرتاب. ودقاق الغبار من يثور ما البوغاء: الرشف. وهو عرض
مذهب أصحاب مزاعم الكاتب يفند بيتها. داخل العروس سرت وهي حجلة، جمع والحجال: به. يضن
لرضر مثالً البحر: يف السمك ورضب جميًعا. للناس وطن جميعها األرض بأن القائلني الالوطنية

ومنازلها. أماكنها السباع: وأحجار الطري، وأوكار النحل، وخاليا النمل. وقرى الوطن. يف الشيوعية
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ويَتَصيَُّد موائد، وِكبَاُره طرائد، ِصغاُره ضائًعا، وعاَش مهدوًرا فُولَِد شائًعا، وطنًا البحر
ائد. الصَّ أبطأ إن بعًضا بعُضه

تطاول وإن َعْقد، لها يِرثُّ ال والغابر، الحِرضِ وبني واآلِخر، ِل األوَّ بنَي َرشَكٌة7 والوطُن
فقد النفاد، منها يْخِرُجك وال امليالد، فيها يُْدِخلُك وباللَّحد؛ حينًا باملهد سٌة مؤسَّ العهد،
والوطُن بواد. والحياُة بواٍد وأنَت ياُر الدِّ بك تَْحيا وقد كالرَّماد، هامٌد وأنت الناَر تُِرضُم
وال موِقعه، منها ُمتقٍن لكلِّ والذَخائر، األْعالَِق َوِخَزانَُة املآثر، وِصَواُن املفاخر مستودَُع
عىل الصناعِة شيخ البلد» و«وشيُخ معظَّمان، لديها الهرمان موِضُعه؛ فيها بصالٍح يَنبو
القصائُد وفيها ومداِرُسه، «إْسَماعيَل» وقناُة ومغاِرُسه، «عيلٍّ» سيُف وعندها الزمان؛
لبُعدها وهذي الحكمة، كالِم من لُقْربها تلك النَّديميَّة؛ الُخطب فيه وليس الباروديَّة،
من يَْفَن الضَّ وتعرُف الزيوف، من حاح الصِّ تُميَُّز ِخزانًة لِك فيا والِحشمة؛ اإلتقان عن

للسيوف.8 وتأْذَُن الِعِيصَّ وتحُجُب الضيوف،
َمْرفوعة، فيه املحسنني أسماءُ الِكبار، الِهَمِم وِسِجلُّ األبْرار، وِكتاُب األخبار، صحيفُة
ودارت السنون، أتت فإذا مْكتوبَة؛ الذهب بماءِ وحروٌف منصوبة، للَخَلِف َمثٌل وأفعالُهم
عن 9 الَحَرابيُّ ونامت والتِّبَع؛ املتبوُع وذهب يَع، الشِّ باملشايِع ولِحَقْت املنون، الرِّجال عىل
لحسناُت وإذا نفسِه من الوطن كتاُب انفتح امَلجوس؛ وبنَي الناِر بني وِحيّل الشموس،
عىل يُعظَُّمون الرجاُل وإذا حصاة؛ رَُّة الدُّ وال ُدرٌَّة الحصاُة فال ُمْحصاة، الصدق عىل ثَمَّ

ويرد يبيل. يرث: والخلف. السلف بني معقودة برشكة بماضيه الوطن حارض ارتباط عن كنى 7

ما كثريًا األموات أن الحياة: من خروجك بعد الديار وبإحيائك كالرماد، هامد أنت النارو بإرضامك
فالسفة أحد قال املعنى وبهذا الفعال. حميد عىل لألحياء حامل أكرب العايل حياتهم بمثل يكونون

األحياء. من يتألف مما أكثر األموات من الوطن يتألف الفرنجة:
يجيء من والضيفن: املغشوشة. الدراهم والزيوف: نفاسها. األشياء: وأعالق وعاؤه؛ اليشء: صوان 8

األمثال من املتن يف تراه ما رضب وقد الرجال، مآثر يحفظ الوطن أن واملراد: متطفالً. الضيف مع
وشيخ التعميم. إىل التخصيص من التالية الفقرة يف انتقال ثم للمرصيني، املرصي الوطن يحفظه عما
قناة إسماعيل: وقناة اآلثار. دار يف الناظر يجده املرصيني، قدماء عند النحت فن آيات من آية البلد:

نديم. هللا عبد إىل نسبة والنديمية: البارودي. باشا سامي محمود إىل نسبة والبارودية السويس.
ألوانها. ويتلون دارت كيفما معها ويدور الشمس يستقبل معروف حيوان حرباء: جمع الحرابي: 9
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جمال وِبَقْدر الجزاء، يأتي العمل قدر عىل األبطال؛ منها نُِحَت قد الوقائُع وإذا األْفعال،
الثناء. حسُن يكوُن األثر

«كماُل» وال َمْصِله، يف والشفاءُ «باستوُر»10 فما أَحد، ِمْن بالوطن أْوىل أَحٌد وليس
عىل الكاِسِب ِعياِله، إىل املحسن األجري من وفصِله؛ الوطن بأصل أوىل نَْصِله: يف والحياُة
كرم، بآثار األوطان عىل ْد11 تتََحمَّ فال ماله؛ رأُس وهم بأشباِله، الوطَن الفادي أطفاِله،
نَْت وحسَّ ِجداَرك؛ أقمت أن عىل تَِزْد لم فإنك إرم، إليها نََفْلَت أو الَهرم عليها َحَمْلَت وإن
الوطن ذات تحُجْب وال أطلعتْك؛ التي والهالُة رفعتْك، التي اآللُة أنها تنَس وال داَرك؛
إذا خلَقه نِيسَ إذ العظيِم ح كالرسَّ تكْن وال بَقذاتك؛ وجهِه عن العيوَن تَْطِرف أو بذاِتك،
ترْعَرَع إذا حتى ُوجوِده؛ ُجرثومة وطينُها عوِده، ُعصارُة ماؤها ه، أمُّ األرضوهي عىل عال
وألقى ، وَرفَّ نَرضَ ما عليه خلَعْت والَقمر؛ الشمَس عنها وحجَب وظَهر، أخفاها وَكِرب

. وجفَّ الورق من يَِبَس ما عليها
يَْعَة الضَّ وال املسِتقلَّة، الداَر يكوُن وال ِزَماُمه؛ ألهله يَْخلُص وال تماُمه. يَتِمُّ ال والوطُن
حتى واملمالك؛ َول الدُّ بألقاب تحىلَّ وإن املالك، السيد البلُد له يقاُل وال الَغلَّة؛ الخالصَة

التِّجارة.12 وسوق ناعِة الصِّ ُدوالب بنَي له ويجمع العمارة. يََد فيه العْلُم يُجيل
طانُها؛ وَرسَ األمم َكْسُح فإنها يَة األُمِّ حاربوا ل؛ املؤمَّ الغد وقبيَل املستقبل، جيل فيا
ما كلُّ وقبوٌر االستبداد، اُش ُخفَّ فيها يَُعْربُد ُظلماُت أوطانُها، منها تُؤتى التي والثَّغرُة

األمراض يف امليكروبات نظرية مباحث صاحب (١٨٢٢–١٨٩٥) فرنيس كيماوي عالم «باستور» 10

«وكمال» بعلمهم، اإلنسانية خدموا الذين الرجال أكرب من وهو والشايف، الواقي املصل ومخرتع املعدية،
ويوجعها. العني يف يقع ما والقذاة: املشهور. تركيا وبطل أنقرة أسد باشا كمال مصطفى الغازي هو
األرض عن ترتفع التي بالشجرة بخدمته: الوطن عىل يمن من تشبيه يف أبدع وقد شجر: والرسح:

الحياة. مادة منها تمص إنما وهي عليها، وتتعاظم
رصفه. عنه: البرص وطرف القمر. دارة والهالة: به. ألحقه اليشء: عليه وحمل تمتن. تتحمد: 11

انتقل وقد الحركة. عن يثقلهما والرجلني اليدين يف داء والكسح: اآللة. والدوالب: اهتز، النبات رف 12

عليها ويشاد الوطن عظمة عليها تبنى التي الدعائم ذكر إىل البياني والتحديد الوصف من الكاتب
أنصاف أو الجهال أنصاف من خاص بنوع وحذر والصناعة، والتجارة العلم وهي استقالله رصح
العظيم الرجل هذا أن نذكر السابقة الفقرة يف «باستور» ذكر وبمناسبة الجهل. من حذر كما املتعلمني

هللا». إىل يعيد العلم من وكثري هللا، عن يبعد العلم من «قليل يقول كان
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الزمان مدارس يف اْطلبُوه الصحيح، العْلم بذرائع وتَذرَّعوا13 وزاد؛ غنيمٌة َلَضبُِعه فيها
وال دفعوا، الجهَل ال ال: الُجهَّ أنصاَف أنَّ واعلموا وثِقاِته؛ جهابذَِته عن وخذوُه وحَلَقاته،
كلُّ ووصَلْت بكتاب، فريٍق كلُّ ذََهَب وإن إخوٌة الواحد الوطن وبَنو انتفعوا؛ العلم بقليل
حكومٌة تسوُسها بالٍد وكُل التَّنزيل، اتَّبعوا وأُناٌس اإلنجيل، أُناٌس واتَّبََع باب؛ من طائفٍة
بني فيها يُْفَرُق إنما عاِملة، عاِقلٌة جماعٌة وتَْعُمُرها العاِدلة، القواننُي وتَُقيُِّدها فاِضلة،
واملْملكة وقانونها، نُُظُمها والحكومة وُشجونُها، نيا والدُّ وُشئونُها، الحياُة هو الذي الوطن
الرفيعة، ماءُ السَّ هو الذي الدِّن وبنَي وُحصونها، أطرافها والدُّولة وحُزونها، ُسهولها

الرسائر.14 وسياسة الضمائر، والية املنيعة؛ والذَّْرَوة
يف القوُم الحاشد، واملنزُل الواحد والسقُف الكربى، األُْرسة إال املحسننَي وطُن وما
يف َقْصٌد ُمتآلفون، وجرياٌن ُمتَناصُفون، وأهٌل ُمتصاُفون، إخواٌن وخالِله؛ الِربِّ عىل ظالِله،
تراهم الَجنبات؛ نظيفة وصدوٌر الَعذَبات،15 عفيفة ألسنٌة ْحناء؛ الشَّ عن وبُعٌد البَغضاء،
عىل ِكنَانَتَك اللُهمَّ فاْطبَع األَسل؛ أْعَمَلْت ُحوِربَْت أو العسل، َعِمَلت ُسوملْت إن كالنَّْحل
أنصاَف تجعْلهم وال أحراًرا أبناءَنا واجعل األبرار، َمِحلََّة بدأتها كما وأِعْدها الِغرار، هذا

أحرار.
كنَّ وإن العواِطف، من تُْخِلهْم وال األخالق، وقضايا العقول أحكام عىل وأنِزْلُهْم َربَّنَا
واجعْلُهم الزمان، وُسنَِّة العِرص بروِح وُخذُْهْم هواءُ؛ فإنها لألهواء، تَِكْلُهْم وال عواِصف؛

الربملان.16 وَحَرَسَة الَعرش َحَفظة

توسلوا. أي تذرعوا: 13

نثًرا: هنا يقول كما شعًرا يقول حيث املؤلف در وهلل الوطن، يف تفرقة داعية الدين يكون أال 14

ي��ع��ن��ي��ه��ا ال��دي��ن ف��ي ه��دى ن��ف��س ل��ك��ل ه��دى اإلل��ه ش��اء م��ن ل��ل��ه ال��دي��ن

غلظ. ما األرض: من الحزن: القرآن. التنزيل:
النصال. عليه ترضب الذي املثال اإلبر.الغرار بمعنى وهنا الرماح، واألسل: األطراف. العذبات: 15

يكن ولم مجدها. سابق إىل الكنانة تعود حتى والتصايف الوئام إىل الدعوة من به ختم ما ونعم 16

هو بل األخالق، إىل دعا طاملا الذي وهو األخالق، وتر عىل النقر دون هذا الوطن نشيد يختم أن يسعه
ربع يف واألدباء للكتاب استشهاد موضوع منه أكثر كان بيتًا نعرف ال الذي املشهور البيت ذلك القائل

املايض: القرن
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الصامتة: البطولة تمجيد يف الرغبُة بها أوحت فكرٌة املجهول: الجندي [تكريم
الكربى الحرُب ولدته ما أجمل الفكرة هذه ولعلَّ الخفاء، يف تعمل التي البطولة

األفكار.] من

حكايتُه؟ هي وما املجهول؟ الجندّي هو َمن
من بآالف األخرية العاملية الحرب أودت وذكرى: عربٌة ففيها الحكاية تلك اسمع
الربونز ألواح عىل أسماؤهم فسجلت وبالده، قومه عن يدافع منهم وكل ل، البُسَّ الجنود
ميتة كذلك ماتوا األلوف مئات بينهم من هناك ولكن لذكرهم. تخليًدا املرمر وقطع
من يكن فلم رفاقهم بجثث اختلطت املمزَّقة جثثهم ألن ضاعت أسماءَهم ولكن األبطال
الدول سائر وحذت — فرنسا أرادت لذلك هويتهم؛ تحقيق أو شخصهم تبنيُّ إىل سبيل
له وتقيم املجد ِذروة إىل ترفعه املجهولني األبطال هؤالء من واحًدا تتخرّي أن — َحذَْوها
مئات املجهول شخصِه يف فتُكرم الفاتحني، الغزاة ألكرب تُقمه لم ما التكريم معالم من

الناس. عىل جثثهم تنكَّرت الذين األبطال من األُلوف
كانت فرنسا: يف تنفيذها كان كيف اآلن فاسمع النبيلة؛ الفكرة تلك منشأ هذا
شهوًرا دامت العالم، يف جيشني أعظم بني رحاها دارت َمْوِقَعٍة أعظم «فردان» موقعة
أصبحت حتى السيوف وظبى القنابل شظايا عىل األُلوف مئات مهج فيها وسالت طواالً

األطراف. مرتامية جبانة أرجاؤها
ذلك أنحاء من فأخذوا املجهول، الجندي اختيار تقّرر ثراها يف الراقدين القتىل ومن
ألف خمسمائة بني من ثمانيًة اختاروا هي. ملن تعرف لم جثث ثماني العظيم امليدان
١٩٢٠ سنة نوفمرب ١٠ ليل يف الثمانية النعوش ونقلت نعش يف جثة كل ووضعت قتيل،



الذََّهِب أْسَواُق

القائد تقدم ثم تحرسها، الجنود وقامت الشموع حولها أُوقدْت حيث «فو» حصن إىل
من باقًة القائد إليه ودفع الصف من الجندي فخرج ١٣٢ الفرقة جنود أحد إىل وأشار
فيلقي الثمانية النعوش حول دورتني يدور أن له وقال واألحمر األبيض القرنفل زهر
حتى النعوش أحد عىل القرنفل زهرات يلقي كاد وما ففعل منها، نعش عىل بالباقة
أصبح الدقيقة تلك ومن للتحية. سيوفهم الضباط ورفع املرسليز بنشيد املوسيقى عزفت
ونصف للمليون تكريًما تكريمه وصار والتفاني، التضحية مثال النعش ذلك يف الراقد

وِطنهم. فرنسا عن دفاًعا الحرب يف قتلوا الذين الجنود من املليون
العاصمة تلك َشِهدت أن نََدَر احتفال له أُقيم التايل اليوم ويف باريس. إىل ليالً نقل ثم
والقّواد الوزراءُ موكبه يف مىش النفوس، يف وتأثريًا وأُبهًة فخامًة يضارعه ما العظيمة
الجيش ِفَرق رايات من راية ٨٠٠ تتقدمهم الناس من األُلوف وعرشات الدولة ورجال
اآلباءُ أصبح ذلك أثر وعىل رضيُحه، قام حيث النرص» «قوس إىل به وصلوا حتى املختلفة
زوًجا أو ابنًا فيه أن يعتقد وكّل الرضيح هذا إىل يحجون واألخوات واألزواج واألمهات
قرب زيارة املجاملة فروض أول من َعدَّ إال كبري أو وزير أو ملك باريس زار وما أًخا. أو

عليه. الزهر ووضع وتحيته املجهول الجندي
أيًضا أراد وقد فيه، لخياله جولة بال املوضوع هذا مثل يرتك أن للمؤلف كان وما
الفصل: هذا فكتب املجهول، الجندي رضيح عىل الرائع أدبه زهر من زهرة يضع أن
أو القلم، الكتابَة َجَمَع كما األُمم، ضحايا َجَمَع َعَلم، عىل ناًرا صار الرَِّمم، يف الُغْفُل ذلك

الَعَلم.1 الكتيبَة
من املربَّأة التَّضحيِة من وصورة الجَماعات، بَقاءِ يف والفناء الذَّات، إنكار من ِتمثاٌل
عىل ُ تَقرأ ُرفات؛ أو ِعظاٍم من الواجب عىل وَهيْكل امُلَكاَفاة، انتظار عن املنزَّهِة اآلفات،
آية، عىل آية من ُل وتَتنقَّ وواِجب. موٍت من الجاللني تَْفسري العاجب، الَعَجَب صفحاِته

الرَّاية. جنَبات عىل النفوس َسالِت وكيف للغاية. اإليثاُر َجَرى كيف وترى
أم أَِلِرْعديد، املحفوظة؛ املصونَة البقايا تلَك أو املحظوظة، الِجيفة ِلَمِن هللاُ إالَّ يعلُم وال
َحَواِرّي؟ ِلِربِّيٍّ هي أم استعمارّي، ولشيطان َمسوق؟ مُلْكَرٍه أم َمُشوق، ولبطٍل لِصنديد؟

واضعه. يسم لم الذي الكتاب أو املجهول الشاعر أيًضا وهو فيه، وسمة وال عالمة ال ما الغفل: 1
عنوان أصبحت قد الجثث بني املجهولة الجثة هذه إن أي البالية: العظام ورمام: رمم جمعها — والرمة

التالية. الفقرة يف ذلك فصل كما التضحية ورمز الشهرة
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كانت أم أُسامة، ِلبَْدَة كانْت وهل الهند؟ بيِض من ملأثوٍر أم الُجند، سواد من ومَلْغمور
ُدالمة.2 أبي ِوعاءَ أم املتنبي هيكل هي وهل النَّعامة؟ ِجلَدة

وقعت أن إىل الرمام، يف سنتها فيها األرض وسارت األيام، نكرتها جثة تعرُف وكيف
الرِّمم، غمرة من بها فخرجت الُغالم؛ يُد الرابح النصيب عىل تقُع كما الرجام، يف يٌد عليها

العدم.3 وبؤرة األُمم، وُحفرة
مغموراِت تَهُجر الخالدين؛ باألفراد وتتصل الهامدين، سواد عن تنفصل هي وإذا
تحتها ولألرض ة، ضجَّ للعرصحولها جنازٌة ذلك وبني القبور؛ مشهوراِت وتعمُر الكفور،
وأنغاٌم ُخْرس، وكتائب ُصمٌّ، وقنًا منكوسة، أعالٌم ة؛ واللُّجَّ اليبَس ملءُ مواكبُها ة، رجَّ
وينعى السلوك، يف ويغدو يروح وبَرٌق ملوك، ُرُسُل أو وملوٌك مذروفة ودموٌع محزونة،
سوَّى البانثيون؛ هوجو بلَّغت هل ولنجتون, أو نابليون، شيَّعت فهل واأللوك، الزاجليَّة
كما العطاء، من املوتى لَلقيط وأجزل األشالء، يف النَِّكرة ذلك وبني هؤالء، بني الحظُّ

لّلقطاء.4 أحيانًا يجزل
املتبور؛ لو الشِّ هذا أجل من البُور، الهامدين وقلَّب الُقبور، نَبََش فيم العرص: اسأل
أليس (يُِجبَْك): يعقوب؟ ابن عىل املباركة السيَّارِة يد أو الوهوب، الحظ بيد التقطه حتى

الشجاع. السيد والصنديد: االرتعاد. الكثري الجبان والرعديد: حظ. ذا كان حظ: من املحظوظة: 2
من الجماعة وهم الربيني، واحد والربي: رشًفا. علوه القوم: وغمرة النسب، الخامل املجهول واملغمور:
مرضبة النعامة أن كما الشجاعة يف املثل مرضب وهو األسد، وأسامة: األنبياء. نارص والحواري: الناس.
جثة أهي التكريم: يف الحظ هذا كل لها كان التي الجثة هذه ملن يعرف وحده هللا أن أي الجبن: يف

الناس؟. سواد من واحد جثة أم عظيم؟ كريم رجل
حني أصابه الحظ أن أي املزدحم؛ والغمرة: القرب. رجم: جمع والرجام: تقدم. كما رمة جمع الرمام: 3
املجهول. الجندي الختيار أقيمت التي الحفلة وصف يف تقدم كما الجثث، من األلوف بني من اختاروه
لوقار صوت لها يسمع ال الجند من الفرقة الخرساء: الكتيبة وبحًرا، بًرا تسري أي واللجة، اليبس ملء 4

الزاجل الحمام والزاجلية: التلغرافية: الرسائل هو السلوك يف ويروح يغدو الذي والربق الحرب. يف أهلها
الجندي رفات نقل يوم إليها أرشنا التي املواكب وصف وهذا الرسالة. واأللوكة: واأللوك الرسل. حمام
و«ولنجتون» العسكريني. القواد وأشهر الكبري فرنسا بطل و«نابليون»: النرص. قوس إىل املجهول
و«فيكتور واترلو. موقعة يف نابليون عىل بانتصاره بعيدة شهرة اكتسب اإلنجليز: قواد مشهوري من
القديمة روما يف أقيم هيكل اسم والبانثيون: عرش. التاسع القرن يف فرنسا شعراء أشهر هو هوجو»:
رفات يضم الذي باريس يف املشيد العظيم الرصح هو هنا: به املعنى والبانثيون اآلهة» «جميع لتكريم

البيل. بعد األعضاء وهي شلو جمع واألشالء: الرجال. مشهوري
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الجامع الحفري يف وجد من وكل وحاميه! الوطن ذائد فهو العام النفري شهد من كلٌّ
الجود، أقىص وذلك بالنفِس وجاد املجهود، بذل مجهول وفاديه، بمهجته مشرتيه فهو
وما الوقود؛ وتشابه النار دت توحَّ واملسود، والسائد واملقود، القائد بني سّوى موطن يف

البيت. ِقَواَم فكان ُدفن كاألساس امليّت، مثُل الجهاد أعباء َحَمل
شتَّى باألمس وجدهم وإن قومه عن راحٍل وكلُّ تفوت، ذخرية وكل يموت، حيٍّ كلُّ
حاسد من املوت عىل يَْسَلم ال خلَّف، ما فضل من فيهم وخلَّف فعرَّف نكرات أو فألَّف،
الجديد، الكفن تقرض ُمْضَغًة لَك فيا بالجيفة؛ ى يتشفَّ حاقٍد أو الصحيفة، يف ر يزوِّ
الهامس من جنازته خلت فقد املجهول، الجنديَّ هذا إالَّ الصديد، إىل الدود وتَْسِبق
أنقى وما بالك، أنعم ما لك، طوبى الناس: يعرْفه لم ملن فقل والغامز؛ والغامط والهامز،

ورسبالك.5 كفنك
رضيح، لعيىس كان لو العرص، طريق وفوق النَّرس، وِبنْيِة النرص» «حنيِة بني قربٌ
قرب كلُّه هذا يقول املتهالك، املحزون به يقف يَْسرتيح، إليه جريٍح كلُّ املسيح. قرب لقلُت
النطاقني ذات أٍم وكلَّ صخر؛ الحجر ذلك وتحت الخنساء، حوله أخٍت كلَّ وكأنَّ مالك؛
جعل كيف تعلِّمهم الشباب، عىل تُْلَقى عاليٌة دروٌس القرب؛6 ذلك يف ِهللا وعبُد أسماء،
تقديس َقُرب حتى واأللقاب؛ األسماء وفتنة األحزاب، تفاتن فوق الغاب، حمايَة آباؤهم
كما املنكر، بالذَّبْح األوطان، إىل تقّربوا وحتى العظيم؛ العيلِّ عبادة من الكريم، الوطن

يُذَكر. لم القربان واسم القْربان، عىل هللا اسم ذُِكَر

املجهول الجندي هذا إال قدره، انتقاص عىل يعمل حاقد أو حاسد من يخلو ال فضله عم ميت كل أي 5
والهمز. الغمز من بمأمن كان فقد

يتشعب باريس ميادين من ميدان وسط يف قام نوعه من بناء أفخم هو النرص: قوس أو النرص حنية 6

بنية املؤلف: سماه ولهذا بالنرس، امللقب «نابليون» الرصح هذا ببناء أمر وقد شارًعا. عرش اثنا منه
٥٠ البناء هذا وعلو .١٨٣٦ سنة يوليو يف إال فتحه يتم ولم ،١٨٠٦ سنة فرباير يف ذلك وكان النرس،
عليها حفرت وقد الرموز، وأجمل النقوش بأبهى مزين وهو مرتًا. ٢٢ وسمك مرتًا ٤٥ بعرض مرتًا
هللا عبد وقصة الصديق، بكر أبي بنت أسماء النطاقني: وذات الكبرية. واملواقع القواد مشهوري أسماء
به يمثل أن من وخاف أنصاره خذله أن بعد الحرب يف بامليض أسماء أمه نصحته حينما الزبري بن

معروفة. األعداء:
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جميل، وصربٌ طويل، ِجهاٌد رحال؛7 وله أْزَواٌد وله الرجال، أسفار أبعُد واملجُد
املجد، أسواَر َرِقَي حتى َلْحد، عىل َلْحٍد من سار ما املجهول والجنديُّ سبيل؛ بكلِّ وعقباٌت
عن ال هللا َرِحَمُه ذهَب وْرد؛ وكلُّ وِك الشَّ من نقيٍّا الطريُق وكان الُخلد، مملكَة ودخل
وإدالل يَعة، الشِّ تََجنَِّي وكفانا أخيه، أكفان علينا يسحُب أٍخ وال أبيه، بَجنَادل يرمينا ولد
إىل املهد من مناكبهم عىل يعبدها الشمس، إىل شجًرا الناَس يتسلَُّق ِحرباءَ وكلَّ الصنيعة،

الرمس.

متاع. من سفرك يف تحمله ما أو البعري مركب وهو رحل جمع والرحال: زاد. جمع األزواد: 7
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الّسويس َقَناُة

إىل طريقه يف السويس قناة اجتيازه بمناسبة القطعة هذه املؤلف [كتب
يف بليغ جميل درس وهي الحرب. إبَّان له إقامة محل اتخذها التي األندلس
عليه نسج الذي املنوال عىل نثًرا فيها نسج العصور، أقدم منذ مرص تاريخ
الدويل الرشقي املؤتمر إىل قّدمها التي املشهورة الهمزية قصيدته يف شعًرا
من أكثر فيها أشار ولنئ .١٨٩٤ سنة سبتمرب يف جنيفا مدينة يف عقد الذي
بعد العظيم األمري ذلك عهد عىل تمَّ القناة هذه فتح فألّن إسماعيل إىل مرة
١٨٦٩م–١٢٨٦هـ سنة نوفمرب ١٧ يف افتتاحها وكان كثرية. ِصعاب تذليل
األمراء من وأُلوًفا أوربة ملوك جميَع االفتتاح هذا إىل إسماعيل الخديو دعا وقد
والتجارة والصنائع الفنون وأرباب األقالم وحملة السياسة وأقطاب والسفراء
وأنزل رسادق، ألف الصحراء يف لهم فنصب القصور، بهم ضاقت حتى
وأمراء امللوك وسائر الثالث» نابليون اإلمرباطور «عقيلة أوجيني اإلمرباطورة
أٌيمت نوفمرب ١٦ ويف لهم. خصيًصا شاده منيف قرص يف امللكية األُرسات
اليهود. وكهنة النصارى وأساقفة اإلسالم مشايخ فيها اشرتك دينيّة حفلة
اإلمرباطورة يخت تقدم ثمَّ املدافع بإطالق االحتفال ابتدأ التايل الصباح ويف
ويخت النمسة إمرباطور جوزيف» «فرنسوي يخت وتبعه القناة يف «أوجيني»
املقلة فالسفن واألمراء امللوك سائر فيُُخوت برسية، أمري غليوم» «فردريك
بحرية اإلمرباطوري اليخت بلغ وملا سفينة. ٦٨ وعددها واملتفرجني للمدعّوين
مدافع فجاوبتها املدافع، بإطالق مرصية حربية مراكب ثالثة حيَّتْه التمساح
القبائل من الشاطئ عىل املحتشدة الجماهري وهتفت املوسيقى وعزفت الّرب
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اإلسماعيلية يف جمعهم قد إسماعيل الخديو وكان الجنسيات. املختلفي واألقوام
ونوقهم وأوالدهم نساؤهم ومعهم والسودان والصحراء مرص أنحاءِ كل من
ودراويش وَحَرض بدو من — األُلوف تلك منظُر فكان وغزالنهم ومواشيهم
بابِه يف فريًدا مشهًدا — املختلفة وألوانهم بأزيائهم الخ وسودانيني.. ومغاربة
بحرية من فن السُّ خرجت ١٩ يوم ويف مثله عىل تقع أن للعني أُتيح قلما
الظهر قبيل األحمر البحر بلغت التايل اليوم ويف املّرة. البحريات إىل التمساح

للمراكب]: الطريق هذه ُفِتَحت العهد ذلك ومن القتال. اجتازت أن بعد

ُدنياه، مفاخر وُعليا وريَّاه، إسماعيَل ذكرى حياة، فيها لقوِمكما القناة، ابْنَيَّ يا تلكما
ع وَمْرشَ واملنارة، والوسيلة التِّجارة، طريُق الجاه؛ الواسُع وسلطانُه اة، امَلرجَّ الرشق دولة

الحضارة.1
الحوادث، طوفان بني بنا خرجْت النجاة؛ ُفْلُك كأنها ُمزجاة، عىل اليوَم تَعُربَاِنها
كاألُسد واستَْجَمَع األُْهبَة، أخذ قد الغضبة، مرضي مغتصبُه برٍّا تفارق الكوارث؛ وُطغيان
عواديه؛ سبيل بكل وتمثَّلت نوازية، ِّ بالرشَّ ونزَّت جواريه، جنَّت بحًرا وتُالقي لْلوثبة،
يقذُف طرٍي أو الدَّوارع، ينسُف نُور ِمْن السماء؛ بُفجاءَات مرتًعا املاء، ببَغتات مملوءًا

مصارع.2 البيَض
يموت؛ ال الذي وبالحّي الحوت، وبصاِحب التابوت، بوديعة عوَّذْتُِك سريي فقلت:

ومجروح.3 منكوٍب من عليِك فكم نوح، وُربَّانُِك الرُّوح، زماُمِك اليم ابنَة يا ى وأَْرسِ
املاء؛ هذا نَْعُربَ بأن القضاءِ، أحكاُم جرْت وقد لَلوعة، للنَّأي وإن َلَرْوعة، للنَّْفي وإن
الشامُت وحني ُمحتكم، والَخْصُم منتقم، والعدوُّ محتدِم، واليأُْس ُمْضَطرم، الرشُّ حنَي

املورد. واملرشع: التوطئة. يف ذكرناه ما راجع إسماعيل: ذكرى 1

الكوارث»: وطغيان الحوادث و«طوفان وثبت. ونزت: وأجراه. ساقه الفلك: أزجى من السفينة، املزجاة: 2
املعروفة القبيلة أبو نزار بن مرض إىل نسبة املرضيِة: والغضبة الكربى. الحرب ويالت عن بها يكني
فيه تحكم بًرا اليوم نغادر إننا أي الغواصة. به ويقصد الحوت. والنون: السفن. والجواري: باسمه.
بالقذائف تلقي وطيارات السفن، تغرق غواصات من جنباته: كل يف الويالت بدت بحًرا لنالقي الغاصب

املوت. منها فيكون
يونس. الحوت: وصاحب موىس. هو التابوت: وديعة 3
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خلَّفناهم والظُّلم، العدوان أعواُن ُعْجم، حكَّاٌم نفانا يَنَْسِجْم، لم الدمع ُ يهزأ مبتِسم، جذالن
الُحكم.4 ونها يَُسمُّ أرساٍن يف ويمَرحون اللُّجم، بذهب يفرحون

حقوق يف ساَمُحهْم يضعوه؛ أو يرفعوه أن يمِلكوا ولم يْطبعوه، لم بسيٍف رضبونا
الجالَّد.5 يَْستَْحِي لم إذا السيِف ذَنْب وما البالد، حقوق يف وسامحوه األفراد،

وماذا الضاحية؟ هذه عىل له، بَدا يشءٍ أيُّ تقوالن: أسمُعكما كأني تهمسان؟ ماذا
َعِكر، ماءٌ كثيب؟ يف يتصبَُّب ِلِمْلٍح ِطيب، أو ُحْسن وأيُّ الناحية؟ هذه من خياَله، شجا
متماسٌك بعُضها رمال، وَعْربَيْها كأنها بل َصِدئة؛ قناٌة كأنها حِمئَة، قناٌة َكِدر، رمٍل يف

ُمبِحر.6 الربِّ صاحَب وكأّن ُمصِحر، البحِر راكَب وكأّن ُمنهال، وبعُضها
من التَّنائف، تلك غمِده؛ بحليِة السيُف وليس جلِده، بزينِة الكتاُب ليَس رويَدكما
يادة السِّ حقيقة هو املجاز وهذا وأسفار؛ منه كتٌب الِقفار، وهذه صحائف؛ تاريِخكم
لألعقاب ووقف بالغّلبة، اختصَّ اْغتصبه من الرَّقبة، خيط السعادة؛ أو قاءِ الشَّ ووثيقة
ِعربَة الَعربين عىل تريا اُنظرا الَخرب؛ وأين الِعياُن وأين الِعَرب، لنطقت َسكتُّ ولو َعَقبة؛
بُعرانُه ونحن وقوَّاُده، ُفرسانُه غرينا جيٌش وقيام؛ قعوٌد وجنوٌد وخيام، حصوٌن األيام:

الحماية. تحت الحكومة ذل عن الحكم. وأرسان اللجم بذهب وكنى سال. الدمع: انسجم 4
وتركوا بنا. األذى إللحاق يدهم يف ذريعة الحكومة اتخذوا أنهم واملراد وصاغه. عمله السيف: طبع 5

البالد. حقوق لهم أباحت ألنها األفراد بحقوق تشاء ما تفعل الحكومة هذه
حميء من — وحمئة الرمح. والثانية: الرتعة. األوىل: والقناة الرمل. من التل والكثيب: حزن. شجا: 6

ِمن اإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َوَلَقْد الرشيفة اآلية يف ومنه األسود الطني والحمأ. والحمأة فكدر. خالطته أي املاء:
الوادي وعرب والوسخ. الطبع ركبه أي الحديد: صديء من — وصدئة ْسنُوٍن﴾. مَّ َحَمٍإ ْن مِّ َصْلَصاٍل

الفرات. يف النابغة قال وناحيته. شاطئه وعربه:

ب��ال��زب��د ال��ع��ب��ري��ن أواذي��ه ت��رم��ي

فهي للعني، تبدو كما ولديه لسان عىل القناة وصف الصحراء. يف سائر ومصحر: أمواجه. وأواذيه:
عىل ملقى الصدأ عاله رمح العكر بمائها كأنها أو الرمال، بني يسيل ملح ماء سوى يشء ال الظاهر يف
ولديه. عىل فيها رد التي التالية الفقرة يف ذلك الكاتب بني كما بالظاهر نأخذ ال أن يجب ولكن الرمل.
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وراءَ انفرَد داره، غري يف وكلٌب فصاح؛ الجوُّ له َخال جداره، غرِي عىل ديٌك أزواُده؛ وعلينا
بالنُّباح.7 ار الدَّ

أنَّها بَيَْد واألحمر؛ األبيِض التقاءِ من األغرب، البالِد حظ القناة؟ ما أدراكما وما القناُة
والقيارصة زاولوها، والبطالسة حاولوها، الفراعنة والدُّول، املمالِك وأماني األَُول، أَحالُم
بآِيته، إسماعيُل وأتى لغايتِه، القّدُر جرى أن إىل تجاهلوها؛ ّما ألمٍر والَعَرُب تناولوها،
إكليلُه، يشهْده لم التيجان من َجْمٍع يف رايتِه، تَح البحراِن واْلتَقى بعناِيته، الربزُخ فانفتح
ق، ُوفِّ أنَّه لو قيرص إال إسماعيُل وما وأساطيلُه؛ جيوُشه شِهدتْه لو فيه ُج يُتوِّ كن قد
إن الذي والوقَف األحد، وامَلنْجَم األبد، وكنَز الغد، ِعزَّ لكم تََرَك يُخِفق؛ لم لو واإلسكندر

الولد.8 يفوت فلن الوالد فات

واملسلك، املعرب واملجاز: بها. أنيس ال التي الواسعة األرض أو املفازة، وهي تنوفة: جمع التنائف: 7
حقيقة هو املجاز «وهذا قوله: ويف يالبسه. معنى إىل الحقيقي معناه من املنقول اللفظ البيان: يف وهو
ولديه عىل رد دمه. عن أي رقبته: خيط عن دافع يقال: نخاعها. الرقبة: وخيط لطيفة. تورية السيادة»
هي الكدرة القناة وهذه بقرابه، الحسام قيمة وال بغالفه، الكتاب قيمة فما بالظواهر، تأخذا ال فقال:
ذكر بمن عني وقد الخطر. من ملوقعها ملا النرص؛ ضمن فقد عليها استوىل ومن مرص، تاريخ خالصة

املحتل. األجنبي جيش الجنود: من
وقد السويس، قناة بواسطة األحمر والبحر املتوسط األبيض البحر التقاء أي واألحمر: األبيض التقاء 8

قال: املشهورة همزيته يف شعًرا املعنى هذا فنظم املؤلف سبق

االل��ت��ق��اء ذل��ك ك��ان وال ن��ا ك��ا ف��ال ك��رًه��ا ال��زاخ��ري��ن ج��م��ع
س��وداء م��ن��ه��م��ا ال��ق��ط��ر ح��ص��ة ل��ل��ب��راي��ا أب��ي��ض ع��ن��د أح��م��ر

عظيًما مجًدا احرز الذي الروماني قيرص يوليوس هو وقيرص: بحرين. بني أرض قطعة الرزخ:
مؤسس وهو القرنني، بذي العرب عند امللقب املقدوني إسكندر هو واإلسكندر: وإصالحاته. بانتصاراته
من السويس برزخ نقض حاولوا كثريون الفاتحني. أعظم من ويعد إليه املنسوبة اإلسكندرية مدينة
بك مر كما التيجان من جمع يف إسماعيل عهد عىل إال يتم لم القناة فتح كان ولو — الفراعنة أيام

املقدمة. يف االحتفال وصف
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إىل بالَخيال، الَقْهقرى ارَجعا وجمال؟ جالٍل َلَمحاِت من الرمال،9 هذه عىل ماذا
وركابًا تتمثَّل، وجوًها املكاِن هذا عىل تريا األجيال؛ حداثِتها يف واْعرضا الخال؛ العِرص
بالزمان كأنكما حتى ل، يرتجَّ امَللَك10 وتَريَا تتنزَّل، واآلياِت تتهلَّل، النُّبَوَة وتََريَا ل، تتنقَّ
األصنام، وُمحطُِّم املقام، صاحُب فأقبل العهد. بها وابتدأ املهد، للنُّبّوة ُضع هنا فها األّول؛
انقلَب ثم هاجَر، َمْن أَكرَم مرص إىل هاجر واإلكرام. الجالِل ذي خليُل الحرام، البيت وبنَّاءُ

«هاَجر». العرب بأمِّ منها
َكيٍْد من يسريُ للسيارة11 وهو القيد، يف يرُسُف يوسُف طلَع الثنيَّات هذه ومن
بعَد ِعزٌّ أُسوة؛ من يوسُف لَك فيا النِّسوة؛ قرَّحتْه وجنٌب اإلْخَوة، جرَحتُه قلٌب َكيْد؛ إىل
وسجوُف وحزون، حياٍة وسهوُل وشجون، أقداِر وشئوُن الدُّون، املنزل بعد ودولٌة ُهون،

األَُخر. والكواكب والقمر، لك الَشمِس سجود إىل السجون؛ بعد القصور
خليلُه؛ الِفَراَر له وزيَّن قتيلُه، وطلبَُه َزويلُه12 ِزيَل موىسحني خرج الفضاء هذا وإىل
زميلُه؛ لُم والسِّ زاملته13 والسالمُة دليلُه، واليُْمُن سبيلُه، األمُن فإذا الرَِّماُل هذه فحوته
واكتحَل املنار، له ُرِفع أن إىل وَجيْبه، يِده بني النبّوة للَمس غيِبه، عىل هللا أطلعه ولو
فرون عىل الحقَّ فسلَّط وارِجْع األحبار، األحرار من كن له وقيل النار، من واَقتَبََس بالنور
طاغوتَه، املستِبدِّ عىل وهتَك َجربوتَه، الفرِد عىل اقتحم من أوَل السالم عليه فكان الجبَّار،
ظهر ُعنفه؛ عىل الباطل بنار َِفر لُطفه، عىل الحقِّ ماءُ عظموتَه؛ وحَطَم املتأّلَه وَخَطَم14

يف. السَّ العصا وكرسِت الَحيْف. عىل العدُل
أمُّ املتظاهرة؛ واآليُة الزاهرة، ة والنريِّ الطَّاهرة، السماءُ مشت األرض هذه وعىل
والُقْدُس هاديها، وجربيُل حاديها، يوسف ِعْرضها؛ يف رسحوا الظََّلمة؛ وطريدة الكلمة،15

الوقائع رسد إىل جمع بليغ جميل تاريخي درس وهو البقاع، تلك تاريخ لولديه يروي املؤلف أخذ 9
األيام. وعرب التاريخ فلسفة من كثريًا شيئًا والحوادث

املالئكة. امللك: 10
القافلة. السيارة: 11

وفرًقا. ذعًرا جانبه زال أي زويله: زيل 12

آخر. يف وصاحبه جانب يف هو كان أي املحمل: يف البعري عىل عادله «زامله» وأصل رافقته. زاملته: 13

أنفه. عىل رضبه خطمه: 14

مريم. السيدة 15

33



الذََّهِب أْسَواُق

واإلصباُح الرحمة، وجناُح الحكمة، مصباُح ذراعها وعىل واديها؛ أرجاءُ والطَّهارُة ناديها،
ترعرع حيث وترعرع والعليم. الحكيم بني فنشأ األديم، أكرَم به هبطْت حتى الظُّلمة؛ من

الكليم. باألمس
عيىس، وآويِْت القريب؛ موىس، ناويِت األقدار، َعَرصاِتها عىل َلِعبَْت دار، من لِك فيا
فإنما امَلطَي، غليه تُنَْيض ال ُعذُرك صبّي، وهو عيىس األمَن وَحبوِت بالنَّبّي، نَبَْوِت الغريب،

القبطّي.16 الِبنك َغضبِْت
ذئابا، الوادي عىل وا انقضُّ الرُّعاة18 وتريا ِعَرابا،17 وخيالً ِصعابًا، إِبالً تريا انُظَرا ثم

آونة. فيها بامُلْلك واستبّدوا الفراِعنة، مرص من وأخرجوا اآلمنة، القرى فأخافوا
هذه مألْت األكارسة،19 رش يقوُدها الكارسة، والجوارَح الضاريَة، الوحوَش وتريا
باغيَة يار، الدِّ تكتِسُح قْت تدفَّ ثم األمواج؛ حركاُت أو اج، السَّ َحرجاُت21 وكأنها الِفجاج،20

والعقائل. العقائد وتهتُك واملعاقل، الهياكل ُ تَدكُّ النَّار، طاغيَة يف السَّ
النجائب. الحمالت يحمُل الرصيم22 هذا من كالصارم مَلَع قد الكريم، اإلسكندَر وتريا

وبالكتائب. بالُكتب ويفتح
للحّق، يفتحوَن حابة؛ السَّ َمرَّ األرجاء هذه من َمرُّوا حابة، والصَّ العاص ابَن وتريا
َصَلف من ابرة، الصَّ مَرص وأراحوا القيارصَة، من القصوَر أخَلْوا حتى بالرِّّق؛ ويفتكون

عذر. من فيه تقبل فلم مرص له وغضبت موىس قتله الذي القبطي إىل إشارة 16
الكرائم. العراب: 17

الرعاة. امللوك أو الهكسوس 18
مرص فتح قورش: ابن وهو املسيح، قبل ٥٢٢ إىل ٥٢٩ من حكم الفرس ملوك أحد قمبيز هو 19

فقال: املؤتمر قصيدته يف املؤلف ذكره وقد بأهلها، واستبد

األن��ب��اء ب��ك ط��ن��ط��ن��ت وال ق��م��ب��ي��ز ي��وم ي��ا ال��ت��اري��خ رع��اك ال
ال��ع��راء ال��ي��د األم��ة ه��ذه ون��ال��ت ف��ي��ك ال��دائ��رات دارت

جبلني. بني الطريق وهو فج: مفردها 20

أسود. وخشبه جًدا يعظم شجر والساج: الشجر. مجتمع وهي حرجة: جمع حرجات: 21

الرمل. والرصيم: القاطع. السيف الصارم: 22
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الّسويس َقنَاُة

بال بُعوٌث ويْغدو؛ كالغيث ويروُح ويبدو، كالبدر يَْخَفى الدِّين صالَح وتريا الجبابرة.
ُجُدد. بفتُوٍح يوٍم كلُّ وبرشى وُعَدد، وذخائُر َمَدد، إثَر وَمَدٌد عدد،

عيلٍّ بَن إبراهيَم وتَريَا جيَشه. الَغَرَر23 وأركَب طيَشه، ركَب قد «نابليون» وتَريًا
الِحجاز. وَضبَط سوريا َمَلَك الهاز، موفوَر الُجراز،24 مشهوَر

غرّيَ للمسافرين؛ املسافة وَقرََّب الحافرين، وحشَد الحارشين، بعَث إسماعيَل وتريا
َحَفر. فيما الحافُر وقع وقيل: الظََّفر، غايَة بلَغ فقيل: السفر، وْجَه

َهزُّوها. خافوا وإن ركَّزوها،25 أَمنوا إن الَقْوِم يد يف القناة تريَا اليوم انظَرا ثم

الخطر. 23
السيف. 24

السويس. وقناة الرمح معنى تحتمل إذ تورية، هنا القناة ويف األرض، يف غرسه الرمح: ركز 25
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ْكَرى الذِّ

روح إىل وأهداها بالحرية، املؤلف فيها تغزل املنثور الشعر من قصيدة [هذه
وفاته.] ذكرى بمناسبة باشا كامل مصطفى املرحوم صديقه

الغالية، «الُحَمرياءُ»1 ِهيَه؟ وما الحرية بالحّق؛ وتقيَّد بالواجب وتقيَّد ّق، الرِّ أعِرف ال قْل
الوسائل وأُمُّ الرشائع، وماّدُة الّطبائع، ِغذاءُ العالية؛ النفوِس وَطِلبُة الخالية، القرون ِفتنُة
الجهُل الجّم؛ والعمل الجميل الصرب وربيبة تّم، إذا والخلق عّم، إذا العلم بنُت والذَّرائع؛
نيا الدُّ وتحية املولود؛ أُذُن يف الوجود، تكبريُة تُبعُدها؛ والُفْرقُة تُفسُدها، والصغائُر يئُدها،2
َحْسبَُك آدم؛ ابَن يا له: يقوُل السماءِ مَن هاِتٌف نََصل؛3 إذا به الحياة وصيْحة وصل، إذا له
وهي بلُه،6 وتَُرسْ ُه5 ترسُّ ثم تستقبله، التي القابلة وهي العاَلم،4 وسيُّد هللا عبُد األسماءِ من

عنها يعربون التي الروح إىل إشارة تكون وقد للتعظيم. وصغرها كالدم، حمراء أنها يريد الحمرياء: 1
الجسم. يف الدم برسيان
حية. يدفنها أي يئدها: 2

غمده. من السيف كخروج أمه بطن من الولد خروج واملراد نصله خرج السهم نصل: 3

فيه. يشء بكل املنتفع العالم سيد وهو هلل، إال عبًدا يكون ال الدنيا يف وهو اإلنسان أن معناه هللا: عبد 4

تقطع، ال الرسة ألن رسته؛ تقل: وال الصبي، رسة من القابلة تقطعه ما والرس: رسره. تقطع ترسه: 5

الرس. منه قطع الذي املوضع هي وإنما
القميص. وهو الرسبال تلبسه ترسبله: 6



الذََّهِب أْسَواُق

جنَّات. وأحضانُها حياة، ألبانُها كـ«حليمة».8 املنجبة الكريمة، وامُلرضُع والتميَمة،7 املهُد
عىل ولِعَب بصدِرها، وتعلق ونَْحرها،10 َسْحِرها9 بني ُولَد من العزيُز طيِّبات. وأنفاُسها
َوجاَوَرتْه التابوت،11 يف موىس ضجيعُة وِسرتها.. ِخدرها بني وترعرَع وِحجرها، َكِتفها
امَلسيح، جبّلُة إليها،14 عَشا التي والنَّاُر عليها، توكأ التي والعصا13 الطاغوت،12 دار يف
محمٍد ِطينُة16 َقبيلُه، جانَبَُه الذي وَسبيلُه، جيلُه،15 حاربُه الذي وإنجيلُه، ميح، السَّ يِد السِّ

اإلنسان. عىل تعلق عوذة التميمة: 7
سعد. بني قبيلة من وهي هللا، رسول مرضع هي حليمة 8

فوقها. ما واملراد الرئية، السحر: 9
الصدر. من القالدة موضع النحر: 10

بني من مولوًدا أن مرص فرعون أخربوا املنجمني أن التابوت حكاية التابوت: يف موىس ضجيعة 11

كل بقتل فأمر دينه، ويبدل أرضه من ويخرجه ملكه يسلبه فيه يولد الذي زمانه أظله قد إرسائيل
وعمالك: خبالك وهم النسل وقطعت الناس أفنيت له: قيل وملا الغلمان. من إرسائيل بني من يولد مولود
موىس وولد الغلمان، فيها يستحيا التي السنة يف هارون فولد عاًما ويستحيوا عاًما الغلمان يقتل أن أمر
اليم يف فألقيه عليه خفت فإذا أرضعيه، أن إليها: هللا فأوحى أمه، فحزنت يقتلون، فيها التي السنة يف
ثم أرضعته وضعته فلما املرسلني. من وجاعلوه إليك رادوه إنا تحزني وال تخايف وال — النيل وهو —
ويخفضه مرة يرفعه بالتابوت املوج فأقبل اليم، يف وألقته فيه وجعلته تابوتًا له فجعل نجاًرا دعت
التابوت فوجدن يغتسلن امرأته آسية جواري فخرج فرعون،، بيت عند أشجار بني أدخله حتى أخرى
قال يرتقب خائًفا املدينة يف وأصبح أشده بلغ فلما الذبح، وبني بينه وحالت فأحبته آسية، إىل فأدخلنه
كانت ثم السبيل. سواء يهديني أن ربي عىس قال: مدين تلقاء توجه وملا الظاملني. القوم من نجني رب
اعتمد التي هي الطاغوت، دار يف وجاورته التابوت يف موىس مع اضطجعت التي فالحرية رسالته،

فرعون. ظلم من قومه إنقاذ يف عليها
الكفر. الطاغوت: 12

يثبت أن وأراد تسعى، حية انقلبت ألقاها إذا كانت التي معجزته وهي موىس، عصا هي العصا: 13
هي موىس. فعصا والعبودية، الرق من إرسائيل بني أمته لتحرير هللا عند من مرسل أنه مرص لفرعون

يده. عىل أمته حرر هللا ألن الحرية، عصا
الوادي بذلك رسالته فكانت ناًرا، الطور جانب من فآنس بأهله، سار يوم ليالً قصدها عشاها: 14

الحرية. بحبوحة إىل الفراعنة رق من إرسائيل بني لينقذ فرعون إىل املقدس
الحواريون. وهم منهم قليالً إال يتبعوه أن أبوا وقد قومه، جيله: 15

فضائها، يف سارًحا كان يخلق أن وقبل الحرية من خلق محمًدا أن أي الخ، نفسه.. عنه محمد طينة 16

الحرية. إىل جميًعا الناس دعا محمد بعث وملا

38



الذِّْكَرى

بادية، وملوٌك زاكية، وأحساٌب عالية، أنساٌب يومه، عن أمِسه، عن قوِمه، عن نفِسه، عن
وعهُد امللك، عقُد الحرِّية، لساِنه، عىل َور السُّ وُمنحَدر بياِنه، ُروُح وهي طاغية، يَدنهم لم
ال الدهر، وقصيدة الشعر ونفحة الفكر، وِمنحة األمم، عىل القلم، يُد الُفْلك، وًسكان امَلْلك،
املْحنَة، أيام يف به يحَمُل جننٌي عفان، بن عثمان الخليفة كان ولو قْربان، فيها يُستَْعَظُم
تناهى وعنَدما ة، العامَّ وترية والعدوان ة،18 امَّ السَّ سرية البغي وحنَي الفتنة، أفياء17 وتحَت
املحلول، والنظم املسلول، والسيف املطلول، الدَّم وبني القوَّاد، َعبث وتفاقم السواد، غفلة
َكمَلْت فإذا الضاللة؛ طُموم حني ويُبعثون الجهالة، عموم عنَد يولدون الرُّسُل كان وكذلك
الحال، غريَ الحاَل بّدلت إمرتُه، املهد يف ْت وصحَّ تُه، أُِرسَّ وسطَعْت ُغرَّتُه، وطَلعْت تُه. مدَّ
والنَّافق،19 للكاِسد يتَّسع وسوٌق واملنافق، للصادِق ينفسُح ديٌن الرَِّجال؛ بعَد رجاٌل وجاءَ
فرِحَم وشجون، وأهواٌل وشئون، أشغاٌل وَحداثتُه ِسنُون، ووضُعُه قُرون، حْملُُه مولوٌد

يشَهد. أن قبَل استشهَد ثم د، وتعهَّ وهيَّأ د، ومهَّ وطَّأ من كلَّ هللا
وبُنِيَت رأِسها، عىل اإلمارُة وسعت نفِسها، من السيادُة أتت يَّة الحرِّ األُمُم أحرزت إذا
الذي وامَلنَازع؛ املشارِب النبيُل امُلناِزع، القليُل الوازع، اآلمُر فهي ها؛ أُسِّ من الحضارُة
دانُق ماهر؛ وحاسٌب ساهر، خازٌن بخديعة؛ يَْزدهي وال صنيعة، وال ِشيعة، يتخذ ال

ِدْرَهَمان. ِحْرزِه يف وِدْرَهُمهم وأمان، منُه بذمٍة الجماعة
للحق اٌل ُعمَّ للديدان؟ أسلمِت وأخدان، الرتاب؟ واَريِْت أتَراب، ِمن ماذا ليىل»20 «فيا
املعوِل؟ قيُسك وأين مار؛ والسُّ الرُّكَّاب أفواه عىل فأصبحوا واألقمار، موَس الشُّ كانوا ار، ُعمَّ
زيُن مصطفى؟ أين األجَول؛ الحقيقِة وفارُس األطَول، الحقُّ حائُط األوَّل؟ ومجنونُك

الغاب؟… دون وزأَر النَّاب، وأبرَز الباب، َدفع من ُل وأوَّ األحباب. وَريْحان الشباب،

الظالل. هي األفياء: 17
الخاصة. السامة: 18
الرائج. النافق: 19

و«مجنونها». «قيسها» عن ويسألها ليىل، باسم الحرية يناجي 20
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ساعة،3 الجوِّ يف َعلَّقها وَمْن ديناًرا2 بها وَرضَ مناًرا، ونصبََها1 ناًرا، َرَفعها َمْن ْمَس الشَّ َسِل
وأحلَّها أْدراَجها،6 وهداها ِمْعراَجها،5 آتاها الذي ذا وَمن الساعة؟4 يوم عىل عقرباها يَِدبُّ
بهذه وَشَغَلَها الُكرة، بهذه وكََّلها الذي وَمن رساَجها؟ الدنيا سماءِ يف َل ونقَّ أبراَجها،
السماء يف تَنَْهُض وليلِها؛ بنهاِرها وترصَفْت ذيلها8 َمَجرَّ اتََّخذَتْها حتى ْسَكَرة،7 الدَّ
إياة،11 كلُّ ُمْرجَحة؛10 وتروح منْجَحة،9 وتغدو ُمصلَحة، األرض عىل وتميش ُمْستَمَلَحة،
رائد؛ وخريٌ فائد،13 ماٌل رائد، وكلُّ َصنَاع، صانع ُشعاع وكلُّ حياة، ائتناف،12 أو حياة

أقامها. نصبها: 1

واستدارة. صفرة كالدينار أي 2
الوقت. بها يعرف التي كالساعة أي 3

الساعة. بعقربي لهما تشبيًها والنهار الليل هما الشمس: عقربا 4

السلم. املعراج: 5
الطريق. وهو درج: جمع 6

الدنيا. هنا: بها واملراد العظيمة القرية الدسكرة: 7
أشعتها. عليه تجر مكانًا الدنيا اتخذت أنها أي األشعة، بالذيل: املراد 8

إرشاقها. الشمس: غدو 9

العطاء. تجزل أي ومرجحة: الغروب. الرواح: 10
واحد. بمعنى كلها والرائد: والشعاع، اإلياة، 11

تجديد. أي ائتناف: 12
والربح. الزيادة عىل الثابت الفائد: املال 13



الذََّهِب أْسَواُق

والرَّاُووق17 األْمَهر،16 باُغ والصَّ األْزَهر،15 وامِلْرَجُل األْدَور،14 وامِلْغَزل األنَْور، املصباُح هّي
األْشَهر. األْقَدر والطبيب األْطَهر،

وفصلِوه؛ بأجزاِئه وكتابُه وأصولِه، فروِعه وُمنَْشَعُب19 حصولِه،18 سبُب هي الزماُن
أياُمه، اتََّسَقْت20 ما لوالها وِبرِّها؛ طاعتها يف وشاب ِحْجِرها، عىل وَلعَب ظهرها، عىل ولَِد
مناِجمها،21 ِمن األصيل ذََهُب وظالُمه؛ نوره اختلف وال وأعوامه، شهوُره، انتظمْت وال
السننَي تطاوُل يَْعُل ولم قْرنِها،23 عىل القروُن تحطََّمت محاِجمها؛22 ِمْن يسيُل والشفُق
غْرب يف َكعاب،26 وهي األياُم ُدونَها أُتَْت حسِنها؛ ملحَة التقادم25 يمُح ولم بسنِّها،24
حمائم،28 الِغرباَن ْت ردَّ طاملا بحجاب؛ تتوارى وتُمِيس حجاب، من تَْربُز تصِبُح الشباب،27
عىل وغربَْت َعَزٍب30 عىل وطلعْت َفان، لحيٍّ األكفان، وغزلْت العمائم،29 الثالث ونََسجْت

برسعة. وترسلها األشعة تفتل ألنها باملغزل الشمس وتشبيه الدوران، شديد األدور: 14
كل. يف اإلنضاج بجامع باملرجل الشمس وشبه املرشق، النري واألزهر: القدر. املرجل: 15

لونًا. يشء كل بأشعتها تعطي ثم املختلفة، ألوانه الحيوان وتحبو أخرض، فتجعله النبات تصبغ 16

مطهرة. أنها والغرض املصفاة، الراووق: 17
الزمان. كان وال كانت ما الشمس ولوال الزمان، مظهر هي واألربعة: والفصل والنهار الليل 18

املفرتق. املشعب: 19
انتظمت. أي اتسقت: 20

كل. يف الصفرة بجامع بالذهب األصيل يشبه واملؤلف املعدن، املنجم: 21
بالدم الشمس إىل بالنسبة الشفق يشبه واملؤلف الجسم، من الدم أخذ وهي الحجامة، مكان املحجم: 22

كل. يف الحمرة بجامع يحتجم شخص إىل بالنسبة
أشعتها. من يبدو ما أول وقيل: أعالها، الشمس: قرن 23

شيئًا. فيها يؤثر لم الزمن طول أن واملعنى العمر، السن: 24
القدم. التقادم: 25

كعاب. فهي ثديها، نهد الجارية: كبعت 26

ونشاطه. حدته الشباب: غرب 27

شيبًا. الشباب تحليل أي 28
يف والبياض األشمط يف بالبياض السواد واختالط األسود الشباب شعر عن كناية الثالث: العمائم 29

الشيوخ.
يتزوج. لم الذي العزب: 30
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نَّ لتخرَّ كال عَدم، لهذه ما وقيل: الِقَدم، عليها طال حتى َقّدم، غري عىل قامْت باٍن،31
َجمادا.33 هللا وليبَعثَنَّ رَمادا، ولتذْهبنَّ عماًدا،32

املتزوج. الباني: 31
لتسقطن. 32

الساعة، قبيل إال تفنى وال تبقى الشمس أن إىل بهذا ويشري أحياء. العظام من أثرها عىل يبعث أي 33
األَْرِض﴾. ِيف َوَمن َماَواِت السَّ ِيف َمن َفَصِعَق وِر الصُّ ِيف ﴿َونُِفَخ ذلك، بعد الخالئق نرشت فنيت ما إذا حتى
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هل َقوِمك! َويَْح الَحنْي؛3 من امليالِد ُقْرَب ويا البنَْي،2 غايِة بُْعَد يا أَيْن؟ إىل األَعواِد1 راكَب
منها األبناءُ يقُعد َحْدباء،6 عىل َحَملُوَك بيوِمك؟5 الدهِر ِعْربََة وملسوا نوِمك،4 ِمْن انتبهوا
سواء؛ وَقُة والسُّ املَلُك فإذا َحْمَلها تُْلِقي َحوَّاء، من — تَضُع7 إذْ — أعدُل هي اآلباء، َمْقَعَد
َرَحى إىل والشباب، يَب الشِّ تحِمل ورقاب، مناكَب9 من ركاب، يف يوٍم كلَّ املنيَّة8 حقيبُة
يعدلونَها َعجب ومن وتَُراب؛ َحًىص هم فإذا الدُّوالب،11 عليهم فيدوُر اليباب،10 يف الِبىل
عليه أَْضفى13 صوت، ذي غرِي موَكٍب يف ليل، الدَّ إال أبيك لَعْمُر هي وما بيل،12 السَّ إىل بك

للميت. والخطاب النعش، عن كناية األعواد: 1
والنشور. املوت بني ما الزمن بعد عىل إشارة الجملة وهذه الفراق، البني: 2

الحياة. قرص إىل إشارة وهنا املوت، الحني: 3
به. اتعظوا هل أي 4

موتك. يوم أي ويومك: العظة. العربة: 5
نعش. 6

القبور. إىل األموات تسلم إذ واملراد تلد، أي 7
النعش. عن كناية 8

األكتاف. املناكب: 9
الفناء. يتم فيه إذ القرب، هنا: البىل برحى واملراد والخراب. القفر اليباب: 10

الفناء. دوالب هنا: بها واملراد الدائرة، اآللة الدوالب: 11
الحق. طريق إىل تقودهم التي هي أنها مع شاءوا، كيفما يسريونها 12

أفاض. أضفى: 13



الذََّهِب أْسَواُق

التَّبَع،15 يف املتبوِع ُعلُوُّ فيه لَك كِذب؛14 يف وِصدٌق َلِعب، يف ِجٌد فيه أنت املوت؛ جالَلُه
يَنَْفُعك وال األرض،17 من يمنَُعك ال ذلك أن بَيَْد اْلُجمع، يف والخطيُب الخميس16 يف واللواءُ
حتى الفاخرة، الِجنازة صاحَب كنَت وإن اآلخرة،19 صاِحَب وهللا لسَت الَعْرض،18 يوَم
عليك ويضجُّ عقالؤه، يبكيَك َوطن أو يائس، ورائك من بائس، أو ُمَضيَّع، بيتيٍم تَُشيََّع
ترى هل — هللاُ رِحمك — انظر ثناؤه، ُحْفَرتََك ويُيضءُ أبناؤه، بنورك ويميش فضالؤه،
فضويلٍّ، أو َملك، بما مشغوٍل وارٍث أو ُحزن؟ دْمَعه وراءَ ليس املْزن،20 كضاِحك باٍك غرْيَ
نيا الدُّ من الخروج ُة وضجَّ املفازة،21 دوَن وينفضُّ جنازة، ُزْخُرُف تَرك؟ كم يسأُل
وباطٍل حَمَلك،22 طاملا فاٍن عىل أطَلْلَت ولو وغروِرها، الحياة بباطِل َعْهِدَك وآخر وزوِرها،
ُسِرت، وَمْلَعٍب بُرت،23 ُحْلٍم غري تر لم لك: يبق َلْم ثم َقتَلك، متاٍع وقليِل َشَغَلك، باألمس
وسواءِ امُلنَْفَرق،26 إىل بك يسريون ُمنَْشِمر؛25 ووارٍث ُخرس، وماٍل ُهِجر، وِظلَّ ُعِرب،24 وماءٍ

بأوصاف فوصفه أحياء، وسط يف ميت بينهم فهو كذب. والدنيا صدق وهي لعب، والدنيا جد اآلخرة 14
الدنيا. بأوصاف وصفهم كما اآلخرة

التابعني. 15
الجيش. والخميس: العلم. اللواء: 16

القرب. األرض: 17
القيامة. 18

نعيم من ترجوه ما تنال لن أنك يليها: وما الجملة بهذه واملراد فيها. الحسن الجزاء صاحب أي 19
مرصعك، يوم الفضالء وعربات قربك، عىل اليائسني وبكاء بعدك، من اليتامى دموع لك تشهد حتى هللا

لفراقك. الوطن وأحزان
رياء. كله وحزنًا كذبًا دمًعا إال حولك تجد ال أنك والغرض املاء، الغزير السحاب املزن: 20

من به خرجت ما كل يقول: املقابر. موضع هنا: بها واملراد املاء، وجود لعدم املهلكة الفالة املفازة: 21
الرتاب. يواروك أن قبل ينفض مزين موكب الدنيا

برت». حلم غري تر «لم قوله «لو» جواب 22

قطع. 23

شاطئه. إىل شاطئه من قطع املاء: عرب 24

مختاالً. أو جاًدا مر انشمر: 25
القرب وصف أما عامة، للمقابر أوصاف بعده: وما بهذا واملراد واآلخرة، الدنيا بني الفصل مكان 26

قليل. بعد فسيأتيك خاصة
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وَغْمَرُة الِبىل، ُهوَُّة بْق؛ السَّ وقصبََة الَخْلق، وسبيَل الحق، ناحيََة بك ويأخذون الطُُّرق؛
األكباد،29 فيه ت ابْيَضَّ الذي والبلُد املَعاد،28 وَعَرَصاُت عاد، ومدينُة وامليعاد، الَفال؛27
وكلُّ َمْضَجع، فيه مكاٍن كلُّ واألوالد؛ األموال عن الفؤاد، وصَحا األحقاد، بظاهرة وُخلَِّفْت
الحّق لنزول وبناه، الباطُل اختطَُّه َميْت؛ إال ينزلُه ال ببيت31 أنَت إذا ثم ُرقاد،30 فيه زمان
الَجْمع، أُطرق34 إذا حتى ار؛ والدَّ اِر الدَّ بني مشاٌع33 جدار، من فيه حَجٍر كل وُسكناه؛32
وُوِكْلَت الَحفري،37 َفُه فتلقَّ ير،36 الرسَّ يف ما ُقِذف ْمع؛35 والسَّ البُرص وَفِرق ْمع، الدَّ وأُطِلق

القدير. املِلك لرحمة بل ال ونكري، ِلُمنَْكٍر
ويا أُْطِلْقت؟39 أنَك َك َرسَّ أما اآلمال، أسريَ ويا ُعِتْقت؟38 أنَّك ك أرضَّ املال، َعبَْد فيا
من اطلب والتََّطلُّب، التََّطلُِّع ُمديَم ويا َجنْبَيْك؛ استََطْعَت إن َقلِّْب والتَقلُّب، ِل التحوُّ كثريَ
فاتَح ويا الظُّلمة؛ هذه رأسَك عن زْحزْح الب، الصِّ الصّم40 ُمَزْحزح ويا عينيك؛ نوَر الِبىل
وَقْد وباملحزون خال، وقد بالدَّهر وهللا كأني ثُْلمَة.41 اليوَم َلَك افتَْح عاب، الصِّ املغالق

وأرض اإلفناء فيه يكون هوة املقابر أن واملراد املزدحم، والغمرة: املوحشة. القضاء األرض الفال: 27
األموات. فيها يزدحم

والنشور. العود موضع واملعاد: الدور، بني الفضاء العرصات: 28
األرجاس. هذه كل من طهره وبياضه: والحسد، الحقد عن كناية الكبد: سواد 29

طويل. رقاد يف كلها فيه مدته امليت يقيض 30

القرب. 31
واإلرشاد. الحق دار الدنيا يف املوجود اإلنسان 32

مشرتك. مشاع: 33

حزنًا. األرض إىل أماله برأسه: أطرق 34
وخاف. فزع فرق: 35

النعش. الرسير: 36
القرب. الحفري: 37

إنكاري. هنا االستفهام 38
بعده. ما يقرر تقريري هنا االستفهام 39

الصماء. الحجارة الصم: 40
(وإن يقول وكأنما املوت، بعد اإلنسان عجز نهاية إظهار منه الغرض تقدم ما وكل فتحة، ثلمة 41

منه). يستنقذوه ال شيئًا الذباب يسلبهم
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كما ِعظاٌم، أنت فإذا الرَّحى،43 عنَك وقامْت الثَّرى، ِمنَك َفَرَغ وقد ِبَك وكأني َسال،42
العود. وذَهَب املاءُ َجفَّ َرغاٌم45 إذا ثم الُعنُْقود؛44 َط اْخُرتِ

وترك. تعزى أي سال: 42

لفناء. تماما عن كناية للطحن يصلح ما منك يبق لم أي 43
عاريًا. عوده وأخرج فيه يف وضعه العنقود: الرجل اخرتط 44

الرتاب. الرغام: 45
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ة اْلَعامَّ الة الصَّ ُدَعاءُ

وأوفدت املغصوب، استقاللها تطلب عامة ثورة يف البالد هبت سنة١٩١٩ [يف
وجهه، يف الباب فأُوصد «فرساي»، مؤتمر يف الصوت هذا لريفع وفًدا لذلك
ثم طويل؛ وجهاد ناصب، تعب بني كاملة سنة فرنسا يف يلبث أن إىل واضطر
املؤلف وضع يومئذ بالدهم؛ عاصمة يف اإلنكليز مع املفاوضة إىل دعوة تلقى
يُعزَّ أن هللا إىل يتوسلوا أن عىل دين كل من الناس فأجمع البليغ، الدعاء هذا
٤ — ١٣٣٨ سنة رمضان ١٧ يوم من الجمعة صالة وعقب البالد. نّواب به
من بلد كل يف مسجد كل من املسلمني أصوات ارتفعت — ١٩٢٠ سنة يونيو
توسل األنفاس وملء أمل، القلوب وملء الحاّر، الدعاء بهذا تهتف القطر بالد

ورجاء.]

ُقواه، َة ومادَّ الضعيف ركَن نارص؛ له ال َمن وناَرص الجبابر، وُمذلَّ القيارص، قاهَر اللهّم
إليك َفِزَع1 ِكنانَتُك هذه سواه؛ ِعباده بني يحكم ال وَمْن وتَْقواه، َخْشيَتَُه القوّي وُملِهَم
ونجيبا؛3 نجيبًَة وِشيبا، ُشبَّانًا وقريبًا، بعيًدا وصليبًا،2 هالالً ساكنوها؛ إليك وَهَرَع بَنُوها،
املعظمة، مساجدك مني ُميَمِّ أْعتَابا، لقدسك رفْعتَها التي املكرَّمة، َسك كناش ُمستَِبِقني4
وبموىس الصدق، نبّي ومحمد الحق، روح بعيىس فيها نسألك أبوابا؛ لكرمك رشْعتَها التي

استغاثه. إليه: فزع 1

الصليب. يحمل ومن لهالل يحمال من أي 2
مؤنثة. والنجيبة: الكريم. النجيب: 3

إىل. تسابقوا أي استبقوا: 4
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وبهذه والقاِئميه، األَغرِّ وليله والصاِئميه،5 األبَرِّ بالشهر نسألك كما الرق؛ من الهرب
تُِذلَّنا وال َوالِئك، من إالَّ بالعتق6 تُعزَّنا أن وُمْسلميه: الوادي أقباط من ِة العامَّ الصالِة
قد ومنهم ِمنَّا املأل8 إنَّ اللهم واستعالِئك،7 حكِمك غرِي عىل تحملنا وال آالِئك، لغري بالرق
حقوَقنا اللهم فآتنا العادلة، قضيتنا يف الفاصلة، والكلمة الفاضلة، الُخطَّة إىل تداَعْوا9
وقلِّده10 جنَدك؛ الحق من إال األَعزل وجنَدنا وفَدك، هو دارهْم يف وفَدنا واجعل كاملة،
وَظلِّْلُهْم املحمود، املقاَم نوَّابنا أَقْم الشديد. ركنك يف واْعصْمُه والتسديد، التوفيق اللهَم
جود، وال كرٌم لك يَُحدُّ ال سبحانك محدود، غري توكيالً عنَّا الوكيل أنت وكن املمدود، بظلِّك
مخالفينا، تجعلهم وال محالفينا القوم واجعل مردود؛ غري وأمُرك كلُُّه األمر إليك ويَُردُّ
نْخُطبُه، إليك وَعْرَشنا نطلبُه، منك تاَجنا اللهم فينا. رأيْك عىل فيهم الرأي أهل واحمل
وتمْم إمامنا، الحق واجعل أحكاَمنا، وولِّنَا ِزَمامنَا، فَقلِّْدنا نستوجبُه؛ بك التامَّ واستقالَلنا
وال باغني اللهمََّ تجعلنا وال ُمطَّرح،11 وراءَها وال ُمْقَرتح، بعدها ما بالتي الفرح، لنا

آمني. الضالني.. وال فيها املفسدين غرِي امُلْصلحني، من األرض يف واكتبْنا عادين،

موصولة. «أل» وهنا القائميه، وكذلك فيه، يصومون الذين أي 5
الرق. من التحرير العتق: 6

الغلبة. االستعالء: 7
الناس. أرشاف بمعنى هنا: املأل 8

اجتمعوا. 9
عنقه. يف حمالته وضع السيف: قلده 10

وطرحه. أبعده اليشء: اطرح 11
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ِسنٌَة الدار، هذه يف الُعرس وليلُة األوطار،3 وأِعنَُّة العذار،2 ودوَلة آذار،1 أياُم باُب الشَّ
َلو وجنَّة يراها، ال املستفيق ت يتلفَّ ونْشَوٌة كراها، ُحلٌم الَخْلس5 وكُقبْلة ُرساها،4 كالطيف
والكأس َجنَاح؛ به ينهض ال طائٌر جنَاحه،7 غري يف العشُق اشرتاها، بالعقل مُلْقبُل6 ُخريِّ
قريب عن ُل ويتحوَّ غريب، خزانته غري يف واملاُل الراح؛8 بليدة الساقي غبيَّة راِحة، غري من
واإلمكان ْولة، والدَّ السلطاُن غِده، يف يِده، ومْلُك يومه، يف وشغله نوِمه، يف الوارث رؤيا
الحريز،9 الِحْرز يف هي فما الشباب يف تُحرز لم إذا نَعٌم حوله، ما وكلُّ واملْلُك ْولة، والصَّ
حْرسُة غاَدتْها يشهْدها لم إذا ولذاٌت العزيز؛ الذَّرا10 يف فليست به تعتَزَّ لم إذا وُدَوٌل

املوت. فكرُة وراَوَحتْها الَفْوت،

الربيع. مستهل وهو األفرنجية، الشهور يف «مارس» يقابل العربية الشهور يف «آذار» 1

اللحية. جانب العذار: 2
األغراض. األوطار: 3

الليل. يف السري والرسي: النوم. يتقدم فتور أو الغفلة السنة: 4
مخاتلة. يف أخذه اليشء: خلس من الخلس 5

جنونه. من يشفى املجنون واملقبل: الجنون، الِجنة، 6
كنفه. غري يف 7

نشوتها. وضعف فرحها ضآلة عن كتابة الراح: وبالدة الساقي غباوة 8

املنيع. الحصن الحريز: الحرز 9
وامللجأ. الكنف الذًرا: 10
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الثناء وأحسُن ِلواِئه، تحت سار ما الصيت وأَْمتَُع سمائه، يف طار ما الشهرة أروُع
الشمُس تروُع كما النبوغ، يَُروع مطالعه يف ردائه؛11 قشيِب عىل ورفَّ أثناءه، يف أُتي ما

البلوغ. يف الغالم12 الهالُل أو البزوغ، يف
بني بَا الصِّ ويُتِْلُف وُحبَاِبه14 الرَّحيق يف يرسُف ببابه، للتَّْجر13 قاعًدا شبابه، ناهَب فيا
الزمان، مرتني يملؤها وال اإلدمان،16 عىل تَْقَوى ال ِدنَان،15 تلك أِفْق! وأحبابه.. صبابته
ة18 ُمختََرضَ عناقيُدُه «َشْمبَان»،17 وال «مالَقَة» يف ينبت وال الجنان، يف يوجُدٌ ال َكْرٌم
امِلَراح، وَجَلبُها األفراح، حَلبُها20 الُخمار،19 من الخمر بريئة األعمار، ُة مختَرصَ الثمار،
الرَّاقود،23 تُعبَّ فال الرَّاح،22 تمَسْسها ولم األقدام تََطأْها لم الراح، فارضيَّة21 وهي

َحبَّة. َحبَّة وُكْلُه العنقود،25 تخرتْط وال نُغبًَة،24 نُْغبًَة بُْه واْرشَ

النظيف. الجديد القشيب: الرداء 11
الصغري. أي 12

الخمر. بائع التجر: 13
الحب. والحباب: الخمر. الرحيق: 14
الخمر. إناء وهو دن جمع الدنان: 15

الرشاب. مداومة اإلدمان: 16
كروم ضواحيها يف أسبانيا، يف مدينة ومالقة: الخمور. بجودة اشتهرت فرنسا يف مقاطعة شمبان: 17

وعما و«أندرين» «بابل» عن البلدين بهذين املؤلف استعاض وقد املشهور. «ملقا» نبيذ منها يستخرج
الخمور. ذكروا إذا البالد من يذكروا أن العرب اعتاد

أخرض. وهو قطع الكأل. اخترض 18
وأذاها. الخمر صداع الخمار: 19

املحلوب. اللبن الحلب: 20
الفارض. ابن إىل نسبة فارضية: 21

األكف. 22
الخمر. دن والراقود: تنفس. بال رشبه املاء: عب 23

جرعة. جرعة 24

عاريًا. عود أخرج ثم فمه يف وضعه العنقود: اخرتط 25
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اَخلْريُ

عىل الطريُ السبيل، ُمذَلَلُة وهي َهِديل،2 وأعاليها َمِقيل،1 وِظلُّها َجميل، مْرآها شَجرٌة
غريَ وترَحُل ُمجِمالت،3 فتنِزُل الطري فأما الظليل؛ ظلَّها يف والناُس تميل، َجواِنِبها
وأما ُمنَطِلقات؛ نيِع الصَّ بُشْكِر وتشدو قات، ُمرتفِّ وتَلقُط ُمشِفقات، تسُقط الت، ُمَحمَّ
بعنف، أُصوَلها يهّزون الشجرة،5 عن هون يَُرفِّ وال الثََّمرة،4 يف يتَّئدون فال الناُس
الثَمر، ويستنزلون العصا، بَطرِف الجنَى،6 يساِقطون لُْطف؛ بغرِي فروَعها وينَفُضون
يجنون ويَْلعنون؛ ويَْلعقون8 ويطعنون، ويطعمون ويلومون،7 ون يلمُّ الحجر؛ بَرْمي

الشجر. ويَلحون9 الثمر،

الظهر. عند إليه يؤوي الذي املقيل: 1
الحمام. صوت الهديل: 2
رفق. الطلب: يف أجمل 3
جنيها. يف يتمهلون ال 4

وخفف. نفس عنه: رفه 5

غًضا. دام ما الشجر من يجني ما والجني، إسقاطه. يتابعون أي يساقطونه: 6

نهمهم. يشبع لم ألنه الشجر؛ ويلومون الثمر يلمون 7

الثمر. بحالوة التمتع واملراد لحسه العسل: لعق 8
وعابه. سبه أيًضا: ولحاه قرشها؛ الشجرة: لحا 9





ْلُم الظُّ

مختالة، بَشْولتها2 َعْقَرٌب ة، الِحدَّ يف وتناَهى ة، بالشدَّ تظاهر وإن الُعّدة،1 كليُل املّدة، قليُل
أطراف عىل تتحطََّم أو البيد،3 يف تتَمزََّق أن تلبُث ال َهْوَجاءُ ريٌح قتَّالة، نعالً تَعَدُم ال
ُحفرٌة أو يُوافيها، صخرٌة غايتُه ببأِْسه، ُمخاِيٌل رأِسه، راكُب جامٌح5 فتَبيد، الجالميد،4
تفريقه، عىل تجتِمُع وهاًدا6 أو طريقه، يف ِتقُف هضابًا يعَدُم ال طاغ سيٌل فيها، يََرتّدى
ناٌر تراب، من وكْومٌة خراب، غًدا هو د،8 يَتهدَّ أن يَُهمَّ حني د،7 يتهدَّ ما أَْكثَُر ُمتداٍع ِجداٌر

الحسد. كنار بعًضا بعضها يأُكل البلد، ومألت الَجدَد،9 سّدت وإن امَلدد، ُمنقِطَعُة

يقطع. ال الذي الكليل: السيف 1
ذنبها. من العقرب ترفع ما الشولة: 2

الفالة. وهي بيداء جمع 3

الصخر. وهو جلمود: جمع 4

جامح. فرس أي 5
األرض. يف الهوة وهي وهدة: جمع 6

منه. يخاف ما أكثر أي 7
يسقط. أي 8

الواسع. الطريق الجدد: 9





الَقْلُب

وَمنح ِصناعة، اللَّحَم أدقَّ من اعة،1 السَّ هذه وَسْل اعة، مَّ السَّ ألق ُقْم الَجَماعة: طبيَب يا
تدابريُك اعة،4 والرضَّ الَعْجَز وَلِبْسَت الرباعة، ُسِلبَْت فَرتَْت3 إذا ُمْضغٌة2 املناعة؟، َم الدَّ

ِبضاعة. ُمزجاة5 وعقاقريُك ُمضاعة، ِعندئذ

كل. يف املنتظم الدق بجامع بها شبه القلب، هنا: بالساعة املراد 1
لحم. قطعة 2

حدته. بعد سكن فرت: 3

الضعف. الرضاعة: 4
الرديئة. أي املزجاة: البضاعة 5





ْكرى الذِّ

َهلُمَّ ِخْر. تَدَّ وال ذكرَى تَأُل2 وال امُلنَْدِثْر، الفائِت عىل بي َفِمُل تََّّذََِّكْر،1 أن قلُب يا الِربِّ من
اللُّبَانات.4 بغائب األيَّاِم َسَفِر من ونَُؤْب اللذات، نازح3 ونَُقرِّْب َفَحات، الصَّ َمْطِويَّ نَنُرشْ
ما ساعِتك دقائق ومن رخيًما، الحوايش لذيذَ كان ترنيًما،5 نَاقوِسَك اِت َدقَّ من َعَيلَّ أَِعْد
َت6 التََّلفُّ فتَْجزيها العهوَد وتذكر الُحقوق، تْقِيض قلُب يا ِزلَت فما قديًما، أُذني يف رنَّ
َرْكَب7 يساير وقلٌب الِعنان، ُمتخلُِّف املايض مع قلٌب اثنان، قلبان، كأنَّك حتى والخفوق،
ومن األيام؟؛ نَواحي يف الَقْهَقَرى ورجوَع األحالم، ردَّ علََّمك من يل: قْل ِبعيِشك الزمان،
ل َوحمَّ الحبال،10 ِوْصَل َم الدَّ علَّم ومن غرام؟،9 بَرْسِم أو َعيْش بِدًمنة اإلْلمام،8 لك َرَسَم
وما بال؟، دارٍس عىل البُكاء أو خال، سالٍف إىل الحنني من الجبال، يوهن ما اللَّحَم

ذكره. اليشء: اذكر 1
وأبطأ. فيه قرص يألو: األمر يف أال 2

البعيد. النازح: 3
الحاجات. واللبانات: رجع، يؤوب: آب 4

الصوت. تطريب الرتنيم: 5
الشوق. عن كناية القلب: تلفت 6

اإلبل. أو الخيل ركاب الركب: 7
قصرية. زيارة زارهم إملاًما: بالقوم وألم به أمره كذا. له رسم 8

اآلثار. هذه من باألرض الحًقا كان ما والرسم: الدار، آثار الدمنة: 9
العهود. هنا: بالحبال املراد 10



الذََّهِب أْسَواُق

عىل العهُد عىل العهد تطاوَل وإن وتِجَده بُْعده، يف امُلْمعَن11 تُْدِنَي حتى قْلُب يا ُسلطانُك
وواديَُه وأياَمه، بَا الصِّ وتذكَر واألْحَدث،12 األْقَدَم وتقلَب تتحدَّث، أن علَّمك ومن َفْقده؟

… وُمداَمه؟ وِبساَطه وآراَمه،13
يف عليك وكتب ك،14 وزقَّ َدك ومهَّ ك، ودقَّ خفوَقك وقّدر فأَدَقك، َصّورك الذي هللاُ هو
ينفجُر َحَجر، هي إذا القلوِب كبْعض إال والفكر، التذكُر لوال أنت وما ك؛15 ِرقَّ لوع الضُّ
َشجٌر يذهُب كاألرِض أو انحدر، أين وال نَبََع متى وال انفجر، كيف يَعلُم وال بالَعذِْب

َحَرض. بما تشُعُر وال غاب، ما تذكُر فال َشجر. ويأتي

املبالغ. املمعن: 11
والحديث. القديم يف مبالغة 12

البياض. الخالص الظبي وهو وثم جمع اآلرام: 13
بمنقاره. أطعمه فرخه: الطائر زق 14

الوفاة. يوم إىل امليالد يوم من الضلوع تحت سجنه إىل إشارة 15
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ور الزُّ َشاِهُد

األبريَاءَ ونِْلَت باهلل؛ كاذبًا وَحَلْفَت الُقَضاة، ضلَّْلَت َمْوُزور؛1 رشُّ أنت الزُّور، شاهَد يا
َحيَاٌة﴾. اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم يقول: وهللا والُجناة، الِقَصاص بني وُحْلَت بأذاة،2

اإلثم. يحمل الذي املوزور: 1
املكروه. 2





ْربُ الصَّ

ليس واالسِتْخذاء،2 العجُز وهنا تبَلُّد،1 وبعٌض والرِّضا؛ الحْزُم وثَمَّ تَجلُّد، الْصِرب بعُض
واإلْصدار؛ عليها اإليراد وإنكاَر األقدار، عىل الجهَل أو اللُّّب؛ وبالدَة القْلب، ِغْلظَة الصربُ
أُصيَب وإذا رب، بالصَّ يُحدِّثك ورجٌل بالتعزية؛ تَجري وألفاٌظ األندية،3 اكتظاظ هو وال
وتجيء6 السكينة، إىل 5 تَفيءَ حتى الحزينة، النفس يف اسِرتْجاُعك4 الربُ إنما القرب؛ تمنَّى
ومقابلُة َحِزن؛ القلُب إذا يَِزن، وعقٌل الَجَزع، عند يََزع،7 إيماٌن الطُّمأنينة، إىل نفِسها من
ُحلَّتان؛ والدنيا حالتان، الدَّهَر وبأن النِّقمة؛ نَذير النِّعمة بأن والعلُم بالِحْكمة، األحكام

ويَنَقيض. غايًة يشءٍ لكلِّ وأن ِرَي، َجِر بالضَّ ينتَفْع من وأن

والتلهف. الحرية التبلد: 1
الخضوع. االستخذاء: 2

املعزين. بأخالط املجامع امتالء 3
راجعون». إليه وإنا هلل «إنا قولك 4

ترجع. 5

تلتجئ. 6

الحزن. من يمنع 7





احلَياة وَشَهاَدُة َراَسة الدِّ َشَهاَدُة

عينَيْه، ِبأْحُرِفها َل َكحَّ فلما هاَدة؛ الشَّ عىل َحَصَل حتى اجتهاَده، َوَصل النَّاِشئ باُل ما
َطَوى بأُْقطوعة؛1 معاِهِدِه إىل َث وبََعَ وُربوَعه، العلَم َهَجَر يَديْه؛ ِكلتا بُزخُرِفها وظِفَرُت

واآلخر؟ ِل األوَّ ِعْلَم ويدَّعي ويفاِخر، يُخاِيُل2 وذهب املحاِبر، وترَك فاِتر، الدَّ
َطَرُف هادَة الشَّ أن وُمربِّيه: ُمعلِِّمِه َسْعي وَجزى ألَبيه، فيه هللاُ باَرك يُنْبيه،3 فمن
كوِك بالصُّ يُْمَلُك ال العلَم وأنَّ واألَدب، العلِم أقطار إىل والجواز5 الطَّلب، وفاِتحُه بَب،4 السَّ
إن هللا، أرشَدُه له يقوُل ومن اإلقطاع.7 وثائق غريُ الثِّقاِت عند املعرفَة وأنَّ والرِّقاع،6

الحياة؟ شهادِة غريُ امَلْدرسِة َشَهاًدَة
للَمعَمعة،8 بَت تأهَّ فهل الباب؛ الحياة عىل وَدفْعَت الشباب، بََلْغَت الَقْوِم ناِشئَ فيا
بعد العيِش شّظِف وعىل عة، السَّ بعد الضيِّق عىل وَوطَّنْتَها9 للَمْوِقَعة، النفَس ْزَت وجهَّ

والخصام. املقاطعة عالمة األخرى إىل الجارية به تبعث يشء األقطوعة: 1
وفاخره. باراه زميله: خايل 2

يخربه. أي 3
الحياة. مبدأ به يراد السبب وطرف الحبل، هو السبب: 4

املسافر. وصك املرور عالمة الجواز: 5
الورق. من املكتوبة القطعة وهي رقعة، جمع والرقاع: صكوك. والجمع الكتاب، الصك: 6

للجند. البلد غلة األمري يجعل أن اإلقطاع: 7
الحرب. يف األبطال صوت املعمة: 8

عليه. وحملها لفعله مهدها وله: األمر عىل نفسه وطن 9



الذََّهِب أْسَواُق

الحياة، عىل هللا أعانك القتال؛ وتَورًَّد11 املجال، اقتِحِم فهلُمَّ نََزال،10 الحياُة دعت الدَّعة؟
ِلمًن فطوبى13 الحادثات؛ ومن الناس من وخداٌع وبَيات،12 وغدٌر ُفجاءَات، َحْرُب إنها
أدبُه؛ ويََلبُه،14 َدْرسه؟، وتُْرُسه، َصالُحه؛ سالُحه، امُلعدَّات؛ موفوَر األدوات، كامل شهَدها

ُدْربَتُه.17 وَحْربته، أمانته؛ وِكنانتُه،16 استقامته؛ وَصْمصماتُه،15

انزل. بمعنى: أمر فعل اسم 10
ورده. املاء: تورد 11

ليالً. بالعدو اإليقاع البيات: 12
الهنود. عند الجنة وهي يقال. كما الجنة يف شجرة 13

اليمانية. الدروع اليلب: 14
ينثني. ال الذي السيف السيف: والصمصامة: الصمصام 15

السهام. جعبة الكنانة: 16
والتجربة. االختبار الدربة: 17
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َياة اْحلَ

تَِبَعُة الرشيفة؛ النفُس وباِطنُها الجيفة،2 هذه ظاِهُرها الُقُدس؛ والرُّوُح والنََّفس، الَقبَس،1
ما البََرش؛ وأبا الُحُظر،6 ونَفيَّ الَقَدر،5 طريَد فيا األديم؛4 عىل آدَم وأَثُر القديم،3 الذَّنِْب
واعتناءَك!، بهم اهتماَمك وأقل وأبناءَك، بنَاِتَك أكثَر وما ماءَك، وأَْدَوَم ذَماءَك،7 أطْول
َشتَّى يف النََّفُس وتفرَّق َعَدد. بال نُفوًسا القبَُس َم تََقسَّ للَفْوت؛ وأْوَجْدت للَمْوت، َولْدَت
بأنََّك آَمنَّا أْوصالك؟9 عليهما قِويَْت وكيف َصْلَصالُك،8 استقلَّهما كيف ِشعري فليت الَوَلد؛

الحظرية عن َمْعصيَة، بها كعهِدَك الحياة َمَرّد؟ هللا ألَْمر ما أم حد، ِق التدّفُّ لهذا فهل الجّد،
لذَّاعة؛ ولذَّة اعة، خدَّ أْفَعى ُغصص،؛ وَمشاِربُها نََغص،10 عواُقبها ُحلوة؛ وَخْلوة، ُمْقِصية؛

النار. معظم من تؤخذ شعلة 1

يجيف. حتى يموت أن يلبث ال الذي الجسم بالجيفة: املراد 2
ثمرها. أكل عن نهى التي الشجرة من الجنة يف أكل يوم آدم ذنب 3

األرض. وجه األديم: 4
آلدم. الخطاب 5

الجنة. هنا بها واملراد حظري، جمع والحظر: الغليان، عند القدر به جفأت ما النفي. 6
النفس. بقية الذماء: 7

بالرمل. خلط الحر الطني والصلصال: حمله اليشء: استقل 8
األعضاء. األوصال: 9

حزين. قلق فهو مراده يتم لم نغًصا: الرجل نغص 10



الذََّهِب أْسَواُق

فقل وأجنَّة؛12 ٌع ُوقَّ وحوادُث األعنَّة، شتى أُموٌر الِوْرد،11 َص نَغَّ وقذًى الَوْرد، َض بَغَّ َشْوٌك
الَّبالة: اْحرتاَق واحرتق ِبْلباله،14 ومدَّ بَاَله، وَكدَّ النكري13 يف وبالغ التفكري، أطال ملن

ه��يَ��ْه ك��م��ا ال��ح��ي��اَة وُخ��ِذ ن��اح��ي��ه اه��ت��م��اَم��ك َخ��لِّ

لالستقاء. املاء عىل اإلرشاف الورد: 11
يشء. كل من املستور وهو جنني، جمع واألجنة: الحاصل. وهو واقع، جمع الوقع: 12

اإلنكار. النكري: 13
الصدور. ووسواس الهم البلبال: 14
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أْيًضا اَحلَياُة

حتى الَحركُة هي وأنها تربد؟ حتى الحرارة هي وأنها يَجُمد؟ حتى الدَُّم هَي أنها أحٌق
املنون؟ بينهما َق تَُفرِّ حتى الجاران1 هي وأنها كون؟، السُّ يَقطَعها

يََهبُها الذي عند الحياِة ِعْلم وأن َسَفه، هللا3 ضنائن عىل الفلسفة، افتئاَت2 أن الحُق
سواه حّي كلُّ والذي ويَْستَجدُّها: يُْخِلُقها5 والذي ويمّدها، ها4 يقِرصُّ والذي ويَسرتدُّها،

يفوت. خاله ما يشء وكلُّ يموت،

العمر. دارهما جاران ومفرتق يقول: واملتنبي والجسد. الروح الجاران: 1
الباطل. عليه اختلق عليه: افتأت 2

األمور. من بعلمه ذاته اختص ما وجل: عز هللا ضنائن 3

قصريًا. جعله يقرصه: اليشء قرص 4

يبليها. يخلقها: 5





أْيًضا احلَياُة

الَقوُل وكيَف مه؟2 سُِّ وَمنَْقعِة َسْهمه،1 ونَبْعِة ُحكِمه، وِعلَِّة ه، وأمِّ املوِت ابنة يف أقوُل ماذا
أو ُصْحبة، ملالِل تَِبْن6 ولم رغبة، عن بها5 يُبَْن ولم ِخْطبَة،4 عن تَُملَّْك لم صاِحبة،3 يف

تُْرتَك؟ لم املوت ولوال تُْفَرك،8 وال تيسء محبَّة؛ بعد ِبْغَضٍة7

القوس. النبعة: 1
فيه. يوضع الذي اإلناء السم: منقعة 2

وما الجملة هذه يف والروح الجسم شبه وقد الحياة. بها واملقصود الزوجة. هنا: بالصاحبة املراد 3
الخالف. وجوه يبني التشبيه يف مىض ثم بعدها،

زواج. كل يف كالعادة يدها طلب بعد للجسم تزوج لم أي 4
إليه. زفت أهله: عىل الرجل بنى 5

بطالق. عنه انفصلت الرجل: عن املرأة بانت 6

البغض. شدة البغضة: 7
الزوجني. ببغضة خاص والفرك تبغض، ال أي 8





اللَِّساُن

بنصِف فقّوموها البيان، لفضيلة وعظموها اللسان، الناس اها سمَّ َعْظم؛ يف لحم: مضغُة1
ِظْمءَ السجن يف ولبَث َلَهاِته،2 أصل يف وثَبَت وقناِته، الُحلقوِم من نبت عضلٌّ اإلنسان؛
البالغ؛ يف الدِّماغ، وأداة النَّقل؛ يف الَعقل، رسوُل شبَاِته؛4 سوى منه يتحّرك ال حياته،3
َعذبَاته5 عىل الَوْحُي والعاصفة؛ ْحِو الصَّ وحكايِة العاِطفة، رواية يف النفس وتَْرجماُن
َر ُفجِّ ثم البرش، وبني الخالق بني َسَفر،6 من أَول فكان انحدر؛ َجنَبَاته ومْن َظَهر،
وأطلقه، قيََّده والذي وعلَّقه، خلقه الذي فسبحان فَشَعر، الشعر علم ثم فانفجر، بالحكمة

ُمقتدر. بعثه عىل هو والذي فينّدِثر، يُميتُه والذي وأنْطَقه. اسكنه والذي

القطعة. املضغة: 1
القلب منقطع إىل اللسان منقطع بني ما أو الفم، سقف أقىص يف الحلق عىل املرشقة اللحمة اللهاة: 2

الفم. أعىل من
املوت. وقت إىل الوالدة من الحياة. ظمء 3

الطرف. الشباة: 4
يشء. كل من األطراف العذبات: 5
السفر. إىل خرج الرجل: سفر 6





اْلَبَياُن

الجمال،3 وذََرا قني، امُلوفَّ ونصيُب املْرُزوقني، وحظُّ الَعبَْقِرينّي،2 وإبريُق النبيِّني،1 َرحيُق
وغريُه باليمني يُؤَخذ الذي والُخْلُد5 مال، وال بسلطاٍن يُنال، ال الذي والتوفيُق الكمال،4 وذَُرا
حتى باملطيَّة، والساِئُق اإلنسانية، حادي الَجَربيَّة،6 وَعُدوُّ البَرشيَّة، صديُق مال؛ بالشِّ يُؤّخذُ
وقبيلِه،8 الحقِّ عىل بها ويُْقبُل َونْبُوعه، والربِّ وُربوعه، الخري عىل بها يمرُّ الطِّيَّة،7 تَبْلَُغ
حول تحَت لْفِظه وُغَرف وَمْغنَاه، الَجَماِل عىل بها ويُلِمُّ وسبيله، الَعْدل عىل ويَعِدلُها
اللُّغات، كلِّ عىل امَلِلُك وهو اللَّواطف،10 لوع الضُّ حنايا الَعواطف، عىل بها ويلُج معناه،9
الناقل من أمانٍة يف لسان، إىل لسان من انتقَل إذ البَالغات؛ أقطاَر ُسلطانُه انتظَم قد

يف وهذه العقول، يف هذا كل؛ يف التأثري بجامع األنبياء بالغة املؤلف بها شبه وقد الخمر، الرحيق: 1
األرواح.

الخطاب. وفصل الحكمة روائع الناس فيمطرون العبقريون منه يرشب الذي اإلبريق أي 2
امللجأ. الذَّرا: 3

القمة. وهي ذروة، جمع الذُّرا: 4
الخالد. الذكر هنا به واملقصود البقاء، دوام الخلد: 5

الجربوت. الجربية: 6
البالد. تطوى إليها التي الجهة الطية: 7

شتى. أقوام من الجماعة القبيل: 8
معناه. تحت اللفظ يكون القياس هذا وعىل فالن، ساكنه تحت البيت هذا يقال: 9

الصدر. من دنا ما األضالع: من اللواطف 10



الذََّهِب أْسَواُق

فكأنه َلهاِته،12 من اللِّساِن تمكَُّن جهاته، يف وتمكََّن ُمَضاهاته،11 يف َع أْرسَ وإحسان،
بكالم. ة أُمَّ كلُّ ذَهبْت وإن األمم، له ترجُع األنْغام، منِطُق أو البغام،13 أو التغريُد

إليه. املنقول اللسان مشاكله يف أرسع أي 11
الفم. سقف أقىص يف الحلق عىل املرشفة اللحمة اللهاة: 12

الظبية. صوت البغام: 13
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اْملَاُل

وَسَعْرَت قارون، من وَسِخْرَت الُقرون، َسَحْرَت ُكنْت، حيث والناُس أنت، نيا الدُّ ماُل: يا
أن ِّ الرشَّ عىل وُكِتَب يُخاِلَفك، أن الحسُد وأبى يحالَفك، أن الِحقُد تََعوَّد نريون؛1 يا الناَر
الَحَرب،2 وهي والَحْرُب َرقَدْت؛ تركتَها وإن اتََّقدت، حرَّْكتَها إن الفتنة ويؤالَفك؛ يخالَطَك
وتُْرضي3 بالَحرام، وتُغري بالكرام، تْزري الحطب؛ ومنك الرِّياُح منك َلَهب، ذات تَبَْعثُها
تِملكهم َعَجب: الناس وحال حالك الُحّر؛ عىل نيا الدُّ ونَكُد ، ّ والرضُّ 4 الُعرُّ فقدانك باإلْجرام؛
عاَش من وتركنا! وّرثْنَا ويقولون اللَّحد، عند وتَِرثُُهم ومَلْكنا؛ أَصبْنا ويقولون املْهد، من
أْطَلَقك، من ائع والضَّ أْوثََقك، من املحروم تََرك؟ كم تساءَلوا: َهَلَك ومن َمَلك، بما قوَّموه
والطََّمع، الخوُف ط التوسُّ ومع غّم؛ وقليلُك َهّم كثريُك فرَّقك؛ وَمْن َجَمَعك َمْن فقريان: وهما
وَقة والسُّ إليك، نزل إذا سوَقٌة امَلِلُك االزدياد، يف وَرْغبًَة النفاد، حذََر والجَشع، والِحْرُص
ِهجاَن5 الرِّجال، ِلُهجِن وخّطبَْت الكمال، ونََقْصَت الجمال، أَرَخْصت عليك، َعال إذا َمِلٌك
من العريان املعضالت؛6 املرتوكات وَغرْيُهنَّ الت، امُلَفضَّ ُهنَّ صَويِْحباتك الِحَجال، ربَّاِت

جبل من عليها وأرشف روما، يف النار أشعل الرومان قيارصة من قيرص ونريون: وقدها. النار: سعر 1

والطغيان. القسوة يف اليوم هذا من املثل به رضب وقد الحريق، بمنظر ليبتهج
الهالك. الَحَرب: 2

به. أغراه بالرش: فالنًا أرضى 3
الجرب. الُعر: 4

خياره. يشء: كل من والهجان اللئيم، وهو هجني، جمع هجن. 5

الزواج. عن حبسها املرأة: عضل 6



الذََّهِب أْسَواُق

الخْلق، بك َقَهر َمْن فسبحاَن قْدرة، منك له ليس من واملستْضَعُف سرتة، منه دونََك ليْس
الُخْلق. برجال وقَهرَك
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األْهَراُم

أْشباح أم َمعاِلم،3 وأْوضاُح إْجَراٍم؟2 شواِهُد أم أجرام،1 أشواِهُق أْهرام؟؟ يا أنِت ما
الَجَربية،5 من ٌب ُمنَصَّ وتمثاٌل واسِتئْثَار؟4 أنانيٍة ذالئُل أم وآثار، أبنيَة وجالئُل َمَظاِلم؟
بمواِقع البََرص7 قليَل الِعَرب، مواِضَع عن البرص، كليَل يا الَعبَْقريّة؟ من ضاٍح6 ِمثاٌل أم
حجوٌر الحجارة هذه َمدارس؛ اآلثاَر فإن وتعلَّْم الدَّوارس، األحجاَر ناِج قْف الُكَرب؛ اآلياِت
ُغبَاُر الرِّمال، من الرُّكاُم9 وذلك وُدَول،8 مَمالَك َصفائح اُح الّصفَّ وهذا األَُول، عليها َلِعَب

املرتفعة. والشواهق: األجسام. األجرام: 1
وتسخري. وإرهاق ظلم من بانوها ارتكب ما إىل املؤلف يشري 2

آثار. من الطريق عىل بها يستدل ما واملعالم: الغرر. األوضاح: 3
نفسه. به وخص به استبد غريه: عىل باليشء استأثر 4

الجربوت. 5
البارز. بمعنى هنا: الضاحي 6

العلم. البرص: 7
هنا بها واملراد القبور، بها تسقف رقاق عراض حجارة والصفائح: العريضة. الحجارة الصفاح: 8

جزئه. باسم الكل تسمية من القبور، نفس
املرتاكم. الركام: 9



الذََّهِب أْسَواُق

ومن َصبيّا،12 عيىس درَج الَحَرِم هذا يف مال،11 ثمَّ أَلمَّ َركب كلِّ من وأْحَمال، أْحداٍج10
بني ووقعْت وضيّا،13 كالقمر يوسُف طلَع الهاَلِة هذه ويف نبيّا، ُموىس خرَج الَهَرم هذا
الفنِّ وَمطالُع وجَربوتُه، العقل ونفاذ وثبوتُه، الُخْلِق جالُل وهاهنا ِجِثيّا،14 الكواِكُب يديه

البناءِ. بإحسان مرهوٌن الثناء، ُحْسَن أن تتعلَُّم وهاهنا وبُيوته،

النساء. مراكب من مركب أو الحمل، وهو حدج جمع األحداج. 10
شبهت استعارة الفقرة هذه أجزاء يف قصرية، زيارة زارهم بالقوم: وألمَّ واإلبل. الخيل ركاب الركب: 11
يتخلف بما األهرام أرض يف الرمال وشبهت الرحال، يشد حتى يحط أن يلبث ال بركب دولة كل فيها

النظري. مراعاة من بأكملها الفقرة يف ما يخفى وال غبار، من الركب هذا أحمال عن
اآلن: عليه يطلق الذي املكان يف طفل وهو أمه مع املسيح السيد أقامها التي املدة إىل املؤلف يشري 12

الزيتون. بمطرية مريم» «شجرة
النظيف. الحسن وهو الويضء، الوّيض، 13

إِنِّي أَبَِت ﴿يَا السالم: عليه يوسف حلم إىل إشارة وهنا ركبتيه، عىل الجالس وهو جاٍث، جمع جثيا: 14

َساِجِديَن﴾. ِيل َرأَيْتُُهْم َواْلَقَمَر ْمَس َوالشَّ َكْوَكبًا َعَرشَ أََحَد َرأَيُْت
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األْمس

امُلْلك؛2 َخَرزاِت من أغىل ْلك، السِّ عن َهَوْت خرزة الرَّْمس،1 إىل َخْطَوٌة أمس؟ ما أمِس
لها وَهْت الجدار، يف ثُلمٌة3 الزائل؛ الُعُمر كتاب من قالئل، والصحف ُطِويَْت صحيفٌة
عليه تُِرْق لم ُرفاتَه،4 بيدك وَقَربْت وفاتَه، َت َحَرضْ عمرك من جزءٌ َدار؛ غرْيُ وأنت الدار،
عليه يَنْبُُت الذي والَحبُّ الُعُمر، عليها يُبْنَى التي القاِعدة5 وهو بالتفاتة؛ تشيِّعه ولم َعربة
أبو وهو والِعَرب، واألُىس6 ري، والسِّ والكتب واألثر، الخرب وهو الثَّمر؛ منه ويخرج الشجر،

النبيه. الجدوِد يف النبيَل فاْجَعْله غدك، وَجّد أبيه، رسُّ والولُد يَْوِمك،

األرض. وجه مع مستويًا القرب الرمس: 1
تاجه. جواهر امللك: خرزات 2

الخلل. الجدار: يف الثلمة 3
الحطام. الرفات: 4

أساسه. البيت: قاعدة 5

الحزين. به يتعزى ما وهي أسوة: جمع األُىس: 6





الَيْوُم

وقد الجنازة، من األيام بنو وانرصف أْمس، تُراب من الَخْمس،1 ونُِفَضْت مس، الشَّ َطَلَعِت
وال أراقوا، الَعْربَة فال املراحل،2 َمْطِويُّ املسافر عىل هان كما الراحل، اليوم عليهم هان
مناهم؛ دون فهلكوا هواهم؛ وألهاهْم مناياُهم، وأِمنوا ُدنياهم، شَغَلتْهم أفاقوا؛ الِعْربة عىل
والَّذي فحمل؛ اليوِم ألعباء اإلنسان واستنهض بالعمل، وشَغل باألمل، أْلَهى الذي فسبحان
يوَم غًدا وجعل الناهز،3 الناِهض مجال اليوَم وَجَعَل ومواريث؛ أحاديث، األمس َجَعل
ُشْغَل تُْفسد وال الرمس؛ تحرس تقُعْد وال األمس، مناحة تعِقْد ال األيام ابن فيا العاجز؛
به وتمتَّْع العمل، أمَكَن ما يومك يف واعمل الرجاء؛ ُكلَّ غٍد عىل تُْلِق وال باإلرجاء،4 اليوم
تدري: وما بوائق،5 من دونك ما وال عوائق، من امك ُقدَّ ما تعلم فما التمتع؛ تَسنَّى ما

دقائق؟ أم حياتُك أْعَواٌم

اليد. أصابع الخمس: 1
قطعها. املرحلة: طوى 2

الفرص. يغتنم الذي الناهز: 3
التأخري. اإلرجاء: 4
املصائب. البوائق: 5





اْلغُد

وأرزاٌق منهوبة، أو موهوبة، أعماٌر مكتوبة؛ وأْقَداٌر مرضوبة، وُحُجٌب محجوبة، ُعيُوٌب
النهار؛2 ُغّرة أو األسحار،1 حوايش َمْوعُده ار، الَقهَّ امَلِلك بريُد مسلوبة؛ أو مجلوبة،
ُمَغرِّبَاتُه5 ُمستقرَّها وبلغت حقائبُه،4 املستجدات عىل واشتملت نجائبُه3 الفجاءَات حملت
وإذا وبشائر، َمنَاٍع وإذا املحتوم؛ وانفجر املكتوم، وظهر املختوم، َفَفضَّ أقبل وجوائبُه؛6
أيَْمَن9 لك ومّده أعّده، ما خريَ لك هللا أعّده الغد أن األيام ابن يا واعلم ودوائر.8 َدْوالُت7
والوارث؛ صاحبيه من والَخلُف والحوادث،10 األيام رواية يف الثالث، الشخص هو مّده؛ ما
ويف األنفس تنام املال، هّمة12 وَمْرَمى األعمال، استئناف وَموِْعد اآلمال،11 َمْعقُد وهو

الصبح. قبيل السحر: 1
أوله. النهار: غرة 2

األصل. كريمة أي نجيبة، ناقة يقال: نجيبة، جمع النجائب: 3
ونحوه. للزاد الرحل يف املسافر يعلقها خريطة وهي حقيبة، جمع الحقائب: 4

كذلك. والجوائب الطارئة، األخبار املغربات: 5

كذلك. والجوائب الطارئة، األخبار املغربات: 6
حال. إىل حال من انقالبها األيام: دوالت 7

الدواهي. الدوائر: 8
الربكة. وهو اليمن: من ـ أيمن 9

والغد. واليوم األمس ثالثة: أبطالها برواية الحياة شبه 10

انعقادها. موضع اآلمال: معقد 11

فوائده. املال: بهمة يريد 12



الذََّهِب أْسَواُق

لم أم أتى وانتظره استطعت، ما له فاعمل َصّك،13 منه أيَْمانها ويف َشّك، منه إيمانها
يَْربُُز فال أمره، يأتيه يوم كتابه، َطيِّ عىل قادٌر هو والذي به، أتى الذي سبحان وقل يأت؛

حَجابه. من

بقدومه. واثق أنه يريد ونحوه، باملال اإلقرار كتاب الصك: 13
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اَحلَراُم املَْسجُد

غربَُة الزَُّمر؛3 ومثابَُة واملؤتَمر، امُلنْتَدى الحارش،2 وامَلْوِسُم اللَُّموم،1 والدار الُكربى، الساحُة
ر، امُلَطهَّ هللا َحَرُم َكْفره؛5 يف الَقرويِّ ووجهُة َقْفِره، يف البََدِويِّ ِقبَْلُة امُلْصِحر؛4 ونَْجُم امُلبِْحر،
نََظرْت وه؛ يَُحجُّ أن عباده عىل وَفَرَض الُوجوه، إليه َه وجَّ الذي ؛6 امُلَسرتَّ العتيُق وبَيْتُُه
عىل بمكة هللا بناُه ْمس؛ الشَّ إىل الِحْربَاء8 قياَم إليه وقاَمت َخْمس،7 كلِّ يف املساِجُد إليه
َسَحبَْت نْيا الدُّ فال ِكناس؛10 أو ُجحر من إال وخال الناس،9 فيه ْس يتنفَّ لم زكّي فضاءٍ
شاءَ لو وُزوَرها، باِطَلها أَزاَرتُْه الحياُة وال وَرها، ُرشُ فيه َلْت نَقَّ النفوُس وال ُغُروَرها، عليه

الناس. تجمع التي اللموم: 1
الجامع. الحارش: 2

َوأَْمنًا﴾ لِّلنَّاِس َمثَابًَة اْلبَيَْت َجَعْلنَا ﴿َوإِذْ تعاىل: قال املثابة. ومنه تفرقهم بعد الناس مجتمع املثاب: 3
بعض. إثر يف بعضها املتفرقة األفواج والزمر:

اإلبرة ببيت سبيله إىل يهتدي أن املبحر وعادة الصحراء، يف املسافر وامُلصِحر: البحر. راكب املبحر: 4
بجامع والنجم، باإلبرة الحرام املسجد شبه وقد بالنجوم، غايته إىل يهتدي أن املصحر وعادة «البوصلة»،

فيهما. الحائر السائر هداية
القرية. الكفر: 5

باألستار. املغطى املسرت: 6
الصلوات. هنا: الخمس 7

بلونها. ويتلون معها، ويدور الشمس يستقبل حيوان الحرباء: 8
وجودهم. عن كناية الناس وتنفس الصالح، الزكي: القضاء 9

الشجر. يف الظبي بيت الكنائس: 10



الذََّهِب أْسَواُق

والُقطوف لة، املهدَّ والغصون املَكلَّلة11 والرُّبَى املظلَّة، الجَداِول بني بالشام بيتَُه لبنَى هللاُ
الغابرة، األْعِرص ملوِك الجباِبَرة، أُنوِف عىل بيتَُه لرَفع ُقْدَرتُُه جلَّْت هللاُ شاء ولو املذَلَّلة،12
ولكنه امُلَمرَّدة،14 والِقباِب املَشيََّدة، الُغَرف يف َدة،13 ُمنضَّ دُة ممهَّ وهي آِلَهِتِهْم هام وفوَق
وإحسانه، غناُه إىل وافتقاًرا ُسلطاِنه، لِعزِّ ذُالٍّ بها فرأى القرى،15 أمِّ إىل نظر — تعاىل —
يف يجري انفراًدا ورأى العباَدة، إليه تسكُن وتََجرًُّدا اإليمان، به يستأِنس ُخشوًعا ورأى
ُرْكَن الوادي بذلك يرفع أن وَصِفيَّه: وَخليَله ونبيَّه َحواريَّه،16 إبراهيم فأمَر التَّوحيد، معنى
عىل ونَهَض والقّوة،19 ْعف بالضَّ َقاَم بُنياٌن وحداِنيَّتِه، َمناَر ِشعاِبه18 بني وينُصَب بَنِيَّتِه،17
يزاِول،20 إبراهيَم ترى فكنَت وبالبُنُوَّة، األبُوَُّة فيه واشرتكْت الُفتُوَّة، وساعِد الُكهولِة كاِهل
تَْدُمَر ر دمَّ الذي عنه وَعَجز املعاول، أْعيَا ا حقٍّ بنيا حتى يُنَاول، يديِْه بنَي وإسماعيَل
اآلباد؛ أفنى كيف 22 الحقِّ آُجرِّ وإىل باد، كيف البَاطِل اِح ُصفَّ إىل فانظر بابل،21 وأبىل
البيُت بُنَِي الَوثنيَّة؛ بَصْخرِة التوحيِد 23 لبنَُة ظفرْت وكيف النِّيِّة، ُصنْع عجاِئَب ْل وتأمَّ
والنبيُّون وَمنَاُره، َمْظهرُه والتَّوحيُد وجَداُره، حاِئُطه والحُق وأستاُره، ُحُجبُه الجالل وإذا

واألعشاب. بالزهر متوجة أنها واملراد املتوجة، واملكللة. املرتفعة. األرايض الربى. 11
تَذِْليالً﴾. ُقُطوُفَها ﴿َوذُلَِّلْت تعاىل: قوله ومنه املدالة، واملذللة، الثمار، القطوف: 12

األصنام. هنا: باآللهة واملراد املرتاصفة، واملنضدة: الرءوس. الهام: 13
امللساء. الطويلة املمردة: 14

املكرمة. مكة 15

الرسول. الحواري: 16
الكعبة. البنية: 17
الطرق. الشعب: 18

وإسماعيل. إبراهيم يف املاثالن الشباب وقوة الكهولة ضعف 19

عالجه. اليشء: زاول 20

هو وأبىل «تدمر» أهلك والذي والخمر، السحر إليه ينسب بالعراق بلد وبابل: مشهورة، قلعة تدمر: 21

الدهر.
«بالطوب». املعروف وهو به، يبنى ما واآلُجّر: العريض. الحجر الصفاح: 22

للبناء. الطني من يرضب ما اللبنة: 23
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الَحَراُم امَلْسجُد

املشكاِة26 اطِّالَع «صالح»،25 به اطَّلعت وجاره؛ ربُّه وجلَّ عزَّ وهللاُ اره.24 وُعمَّ بُنَاتُه
وأبْهر ذباَلة، الشمس من أْضوأ والِبَطاح؛ الِهضاَب وانتظَم الَربَاح، فأَضاءَ َفزَهَر باملصباح،
وفخامة الذِّكر، نباهِة من له هللا حاَز قد والَجالَلة؛ ِف الرشَّ منازِل يف هاَلة، القمر من
الحج، وفضيلُة الِعبادة، ِبرُّ — حديث وال الحقِّ معالِم من لَقديٍم يَُحْز لم ما أن، الشَّ
ذهٍب من الكعبُة كانِت لو الُغَواة: يقول التاريخ؛ وجالَلُة الِعتْق، وَرْوعُة الباني، ورشف
فّن وديباجَة بناء، رفعَة الَغْرب: عواصم يف النَّصاَرى كبيع كانت لو ويقولون: ة، فضَّ أو
ولم بناؤها، ْل يَُطوَّ فلم األوىل، ِفْطرتِها عىل الكعبة تُِرَكْت لو للُغواة: وأقوُل ُزْخُرف!. وَوْيشَ
وبروَحانيَّتِها بعبقريَّتها، لكاَن أشياؤها؛ الزُّخُرف يف ْد تتعدَّ ولم أْجَزاؤها، بالذهب تُزيَّْن

ونهاية. غاية ُقُدِسها27 تقدير ويف وأخلق؛ أشبه؛

السكان. العمار: 24
املكرمة. مكة ألقاب من لقب 25

الطاقة. املشكاة: 26
الطهر. القدس: 27
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َهاَدُة الشَّ

وهي اليقني، 1 كنُْه وهي الدِّين، هي كلمٌة النبّي؛ ومقَطعُها مْطَلُعها الرَِّوَي، ُعْلويُّة قصيدٌة
الحقيقُة وهي ال؟ ولِم َوْهلة، َل أوَّ األذهان يف َفقرَّت َسْمَحة، األذان أرسَلها امُلبني؛ الحقُّ
شعار3 كانت وبيانَه؛ بُرهانَه الُعيوَن فكفى ِعيانَه،2 َعرَض الذي والصبُح الُعريانة،
الكتاب، َمَة ُمقدِّ نََزْل ولم التَّوحيد؛ أقطار إىل الخارج وجواَز4 الجديد، الدِّين يف اخِل الدَّ
َفضل وساحة َسْمح، وحجاٌب َسْهل، إذٌْن الغاب؛5 وحاَفَة الباب، ومفتاَح الخطاب، وفاِتحَة
هادة الشَّ عبقريَِّة ومن بنزيل، تضيُق وال ُمعالج، عىل ُب تتصعَّ وال مستأِذنًا، تحُجُب ال
أنَّها الجماعاِت نفوِس يف أوقَع طاملا باهلل الظنِّ ُحْسَن إنَّ — عليها وإياك هللاُ أماتنا —
فرَّط حتى الفراِئص، سائر عن األداءِ مقاَم قامْت بما وأنهار ربِّه، عند العبِد عمِل أفضل
النجاَة عندها يرُجون وهم املذِنبون، الخطايا من وتكثََّر يتَِّكلون، عليها وُهْم املفرِّطون،
أْمنَه الخائُف وجعَلها وراءَه، ما َهْوَل وقلَّلْت ِلقاءَه، هوَّنْت املوُت حَرض إذا ويأُملون.
جزاءَه. يرجو عمالً يديِه بني «7 امُلقلُّ َمها وقدَّ وَعزاءَه. أُْسَوتَه6 العزاءِ والقليُل ورجاءَه،

والغاية. األصل الكنه: 1
الشخص. العيان: 2

الليل). (برس املولدين عند يعرف ما الشعار: 3
املسافر. صك الجواز: 4

والتوحيد. الحق مأوى هنا: بالغاب واملراد الجانب، الحافة: 5
الحزين. به يتعزى ما األسوة: 6
والصالحات. الحسنات قليل 7





َالُة الصَّ

مواله. إىل العبِد ه توجُّ عند هلل، والتعظيم الخدمة وتماُم الة، الصَّ أدِب كماُل الطهارة:
ينتظَم حتى تَتم، ال ِحكمتُُه ُحْكٌم وفضيلة؛ وصالحًة جميلة، وُسنًَّة وسيلة، ُرشَعْت
طاهر. وهو له1 َصىلَّ الذي فأنت والظاهر، الباطن نَقاءَ َجَمْعت فإن والِجْسم؛ النَّْفس
لكاَن ل؛ وتَُجمَّ تُنَظَُّف وثياب تُبَلَّل، وأرساٍغ2 تْغَسل، وُجوٍه عىل الطهارة ُقرصت ولو
الجواِنح؟ َغَسلتُم فهل الجوارح،4 غسلتُم الُوضوءِ أصحاَب فيا الحّي؛3 من أطهَر امليُْت
فهل األنجاس،6 من الرَّاَح رتم َطهَّ األجواف؟ َرَحْضتُم فهل األطراف، وَرَحْضتُم5
سبل من نظَّْفتُُموها فهل األقدام، الطُّرِق7 من ونَظَّفتُْم الناس؟، أشياءِ من رتموها طهَّ
وهل الحياء؟ فيها تَرْقَرق هل باملاءِ، املمسوَحة الوُجوه وتلَك اإلجراِم؟ ومساِلِك الحرام،

الرياء؟ 8 َوَرضِ من يت نُقِّ

الشأن. ضمري الهاء 1
والكف. الساعد بني ما املفصل وهو رسغ: جمع 2

جدد. ثياب من وكفنه تام امليت غسل ألن 3

اإلنسان. أعضاء من املكتسب العضو وهي جارحة: جمع 4

غسلتم. 5

الكف. وهي راحة: جمع الراح 6
أقذارها. من بالقدم يعلق ما هنا: بالطرق املراد 7

الوسخ. الورض: 8



الذََّهِب أْسَواُق

وطهارُة أبْدان، رياضة العادات؛ صالحة من لُعدَّْت العبادات، رأَس تُكْن لم لو الصالة:
والِولدان. الجواِري عليها يَشب َفضاِئَل وشتى وجدان، وتهذيُب أردان،9

البُكور، َعوََّدتْهم القادرون، ُهم الواجب وعىل واملثاِبرون، الصابرون، هم أصحابُها
به يروُد ما وأفضُل الرازق، مناجاُة الَعبَْد به يُعالج ما وخريُ الرزق، باب ِمفتاُح وهو
دواعي عن ترصُفهم هي فإذا رواح؛ البُكوِر بعد إليها ولهم الخالق؛ إىل ه التَّوجُّ املخلوق
وشهوات، خلواٌت والليُل وُمغوياته. الَفراِغ عوادي من فيه وتعِصُمهم ومغرياته، الليل

الَغوايات. وبيُت
َمْحُفوَظة، يُقيمونها الذين عند وقيمته ملحوَظة، الصالِة مع الوقت وتجزئَُة
ميزان والوقُت ويدبِّروه، أعمالهم يف يسوسوه وأن ويَُقدِّروه، يذكروه، أن عوَّدتْهم

األعمال. ودوالُب10 األمور، وِمالك املصالح،
ت مسَّ بالزََّمع؛11 الِعْليَة ساَوْت وكيف امُلْجتََمع، يف أثَرها وتأمْل الُجَمع، جالَل انُْظْر
الجمُع خرَّ هللا؛ عتبِة يف َرشٌع12 والُوالة، الرعية وأشباه، أكفاءٌ فالناس الجبَاه، األرض
ُره. تأخُّ َر املتأخِّ يضع ولم ُره، تصدُّ َر املتصدِّ يرَفع لم كاآلِخر، ُل األوَّ فالصفُّ للمناِخر؛

الثياب. هنا: بها واملراد أردان، والجمع الخز، أو الغزل الردن: 9
الدائرة. اآللة الدوالب: 10

الرعاع. الزمع: 11
سواء. أي 12
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ْوُم الصَّ

الُحْكُم وهذا ِحكمة، فريضٍة لكلِّ وُخُضوع، هلل وُخُشوٌع بالجوع، وتأديٌب وع، مْرشُ ِحْرَماٌن
ويُعلُِّم الِكْرب، يكِرسُ َدقة؛ الصَّ عىل ويحضُّ الشفقة، يستثري الرحمة، وباطنُه العذاُب ظاهُره
َعَرَف امُلتَع، أسباب امُلْرتَُف وُحِرَم بَع، الشِّ أِلَف َمْن جاع إذا حتى الِرب؛ خالل ويَُسنُّ رب، الصَّ

لذع. إذا أمُلُه كيف والجوَع يقع، كيف الِحْرَماَن





َكاُة الزَّ

البُْلشفيَّة. وحزُب االشرتاكية، ِحْزُب1

النَّاس: أيَُّها
ُحْكُم وكلُّها الْخْمِس2 بني فرَّْقتُم زكَّيتم؛ فما املاُل ونََهى َفَصلَّيْتُْم، هللاُ أَمَر
فنبَذْتم؛ واستْصَعبْتُم فأخذتُم، استْسهْلتُم واحد! ُمزكٍّ ُمَصلِّ ألف فلكلِّ الواحد؛
عىل أحُدكم ُغرِّم ولو هللا! مساجُد منكم ألْقَفَرْت الصالة، يف املاُل َدَخَل فلو
وأنها ُقُروض؟4 الزكاَة أن أَعِلمتم زهادة!3 نُطِقها عن به لكان الشهادة،
الفقري ماُل هي املفروض؟ بالَعبَِث ليسْت وأنها والُعروض؟5 األعراِض وِقاءُ
وُحْكُم بََخْستُموه، الحياِة يف العاجِز وحقُّ َحبَْستموه، املحروِم ورزُق َخَلْستُموه،6
وتُنِفقون هللا، تُْقِرضون وال الوالة، تُْقِرُضون7 ُدْستُموه؛ قد أغناكم الذي ِهللا

بالنجاة. تعلًَّقا تُنفقون وال الجاه، ألهل تملًقا

النصري. الحزب: 1
اإلسالم. أركان بالخمس: املراد 2
عنه. رغب زهادة: فيه زهد 3

إحسان. أو إساءة من أسلفت ما وهو قرض، جمع القروض: 4
اإلنسان. من والذم املدح مواضع واألعراض: األمتعة. والعروض: الدرع. الوقاء: 5

مخاتلة. أخذه اليشء: خلس 6

قرًضا. أعطاه أقرضه: 7





اَحلجُّ

ِمْهرجانُه أْشُهُره. الحراُم وَمْوسُمه وَجْوهُره، َحَسِبه ولُبَاُب وَمْظَهُره، اإلسالِم َمْوِكُب
القويم، دينِِه إىل الّدنيا فيه َقَرَن الذي والنّْظُم الكريم، ونِديُّه1 الفخيم، وُعْرُسه العظيم،
التِّجارة؛ عىل بََركاِته وأفاض ويسارة،2 نماءٌ بيُمِنِه وَمألَها وِعمارة، صالًحا لها فجَعَله
الحجِّ أيام أَظلَّْت فإذا ُعْرَوتِه؛ وتَْوثيِق َكِلمِته، وَجْمِع َدْعوتِه، وإظهاِر لخدَمِته، رها وسخَّ
مراِبِضها من وَمطايا راَجْت، ومتاجَر ماجت، أسواًقا فرأيَْت البالد إىل نظْرَت املبارَكات
املواِسم؛ ُوجوِه يف املباِسم، مفَرتَّ املواكب؛ يموُج املناكب، ُمهتَزَّ الِحجاَز ورأيَْت اهتاَجت؛
تَُشّد، ورحاٌل تُعّد، أزواٌد4 الرَُّطب؛ فَطِعَم الزرع ويبَس الذهب، فَمِطَر الغيث3 أخَلَفُه
التُّحف يضعون البالد نواحي من أتَوا وأَُمم وتَْستَِجّد؛ ُ تنشأ وحاجاٌت تُمّد، ٌع وُرشُ

وامَلثُوبة. األْجَر ويأخذون املجلوبة،
استطعت؟ فهل أطْعت، لقد الفريضة: ألداء ر امُلَشمِّ البيت، حجَّ املعتزم أيُّها فيا
واسُع البيت ربَّ وأن ماحة، السَّ َعُة ِرشْ اإلسالَم أن علمَت وهل بْت؟ تأهَّ فهل وأجبْت
حتى الّدين أخا يؤاِخذُ وال يِجد، حتى امُلْعِدَم ويُقيل يَُعاَىف، حتى املريَض يُْعِفي الساحة؟

املجلس. الندى: 1
الغنى. اليسارة: 2

به. ينزل لم وأخلفه: املطر. الغيث: 3
السفر. طعام وهو زاد: جمع األزواد: 4



الذََّهِب أْسَواُق

لصوص أو مهتاج، وباءٍ من السبيل تأَمَن حتى القرار5 الخائف عىل يُنِْكر وال َديْنَه، يَْقِيضَ
اج؟ الُحجَّ تَبْتَزُّ جائرة ُحكومِة أو الفَجاج،6 أخذوا قد

هللاُ يُحبُّهما اثنني أحِد من َخَلْستَه بماٍل َوْفده، وبني بيْتِه، يف هللاَ تْلقى أن الكبائر ُكْربَى
والفقري الدينار.7 نَُحاِيسُّ الدِّرهم نَْحُس وأنَّه نار، ماَله أن تعلُم وأنت — اليتيم جًما، حبٍّا
بها وخرْجَت هلل، ُمخاِدَعا يا فتغابيَْت الزكاة، اها سمَّ ًة حصَّ مالِك يف له هللاُ َفَرَض وقد —
َمْطٍل من املطلقة، ونََفَقُة ماالً منك يقبُل ال هللاَ أن علمَت وهل واملباهاة؛ للتظاهر تُحجُّ
وأمانتُك ُمختَلَّة، وتِجارتُك ضائع؛ املدارِس طريُد والوَلد جائع، وراءَك الُقربى وذو ُمَعلَّقة؛
فإن َسيْفك؛ َسطوَة يَشكو األْعَزُل وخصيُمك َحيِْفك، من يَِضجُّ الضعيُف وجاُرك ُمعتلَّة؛
من برْضوان وارجْع هللا، بيَْت وُحجَّ هللا، اسِم عىل َفِرسْ إليه مما أو ذلك من يشءٌ يكن لم

هللا.

داره. يف املكث 5
الجبال. بني الواسعة الطرق الفجاج: 6

حرام، ألنه له؛ قيمة ال الذي النحاس: والدينار اغتصبه. من كل عىل شؤم أنه النحس: بالدرهم املراد 7
يدوم. ال والحرام
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املََساجد خطيُب

نُدبَت إنما ُقدِّْمت؟ بالءٍ وأليِّ أُِقْمت، مقاٍم أيَّ أعلمَت ارد: الشَّ الهَوى وراّد العابد، ُمرشَد يا
تلك عىل الخلفاءَ وخَلْفت واملعاد،1 املعاش أدَب واد، والسَّ الِعْليِة وتعليم واإلرشاد، للوعِظ
األغنياء؛ من لألتْقياء، عنَدَك فماذا ُمتََشوِّفة، إليك واألذهاُن ُمْرِهَفة، لك اآلذاُن األعواد؛2
والوارث الّضِجر، والقريِب َخر، املدَّ الذهب إىل إشارٍة من ل؛ األوَّ الصفِّ يف ُممّول، ولُكلِّ
الزَّاجر، الوعظ من للتاجر، أعدْدت وماذا وقضيَّاته؟ والربِّ وجمعيَّاِته الخرِي وإىل املنتِظر؛
أو وِصيانة؟ ضنٍّا بُسمعِته وتُوصيه الخيانة، عواقَب وتَُحذُِّره األمانة، عىل فيه ه تحضُّ
والدَّعوِة الَحَسن لوِك السُّ يف جامع، وَوعٍظ رائع لفظ من والصانع، للعامل بذْلَت الذي
من رضٌب النِّْسوة، رضَب أن ة للعامَّ ذكرى وهل عليه؟ والحضِّ العمل وإتقاِن إليه،
ال يهذَّب، أن ه حقِّ ِمن الطفَل وأنَّ واألخالق؟ الديُن يمقتُه بالطالق، البغَي وأنَّ القسوة؟
َعَقل لو التَّيَْس وأن أبويه؟،3 عىل هو يَكِسَب أن ال عليه، يُكَسَب وأن ويَُعذَّب، يَُرضَب أن
تحفْظ لم ببََّغاء زعموا كما أنَت أم اثنتني!؟ العاقل الفقريُ يتزّوُج فكيف نعجتني، اتَّخذَ ما
خشب، من سيٌف مْلُفوفة، مكتوبٍة كلِّ يف محفوظة، كلماٌت املوت، إىل ُده تردِّ صوت غريَ

ُخَطب؟ صورة يف وخطوٌب

اآلخرة. املعاد: 1
املنابر. هنا بها واملراد األخشاب، األعواد: 2

أن ال والحياة، العيش سبيل ألبنائهم يمهدوا حتى يعملوا؛ أن عليهم اآلباء أن الجملة: بهذه املراد 3
أطفال. وهم أبنائهم من السعي ينتظروا





َالُق الطَّ

ي للتوقِّ وِدْرٌع الداء، هو فصاَر استعمالُه ساءَ دواءٌ ات؛ ُمِلمَّ تدفع ٌة ومِلمَّ أَزمات، تمنُع أزمٌة
عىل وضاعت انقطع، حتى الَجْهُل به َعبَث ُمتَّبَع، أُصولِه غري عىل نَْظٌم اعتداء؛ آلَة عادْت
عليه ويُكرُه اللئام، إليه يَرشُه1» وحٌق الحرام، بََشاعة عليه حالٌل َرشع؛ ما ِحكمة الشارع
الِحكمة؛ وعكستم الُحكم، قلبتُم بالكم فما ورحمة؛ بكم رأْفًة الظلم، به هللا منَع الكرام؛

سبب؟ بال ُحون وتَُرسِّ غضب، عىل وتُطلِّون الرِّيَب، تختَِلقون
أطلَق الشارَع أن َهبُوا ح؛3 َلمَّ قد الحديث فإن ح،2 تسمَّ الكتاُب كان إن الناس: أيُّها
أمٌر نظر؟ فيها واملسألة َحذَر، َمْوِقَف املْوِقُف أليس واألخالق؛ الدين عىل اتكاالً الطالق،
عىل واقعٌة به بعِضكم وفضيحة رسائركم، عل استعماِله وسوءُ ضمائركم، عىل تبعاته
ثم دينُهم، الطالَق حّرم الحارضة، الحضارِة أصحاُب النَّرصانيِة أَمُم أولئك سائركم!،4
نُظَم يَْحمون قضاٍة وبإرشاِف الرفق، وُوجوِه الحّق، دائرة يف ولكن قوانينهم، حلَّلتْه

العاّمة. وجهالة الخاصة، عبث من الزواج

عليه. حرصه اشتد وعليه. الطعام إىل رشه 1

تساهل. تسمح: 2

الطالق». هللا عند الحالل أبغض «إن الرشيف: الحديث إىل يشري 3

األمة ولكن وحدهم، املطلقني رءوس عىل واقعة الفضيحة فليست أمة، يف الطالق عادة انترشت إذا 4
بريء. من مذنبًا تعرف ال السيئة والسمعة جميًعا، بها مأخوذة





ُط املَُتَوسِّ اَألَبِيُض الَبْحُر

وخرجِت لَُجِجه،2 من الحكمة َدَرجت القدماء؛ الِعْليِة مهُد أماء،1 الدَّ وملُك املاءِ، سيُِّد
للوجود الحقيقة بدِت وُخلُجه؛ ُجُزره يف الشعِر بناُت ونشأْت ثَبَِجه،3 من العبقريَّة
نزلْت الُعلوُم وسمائه؛ أرِضه بني جناحيه الخيال4» ناهُض وَجرَّب ومائه، يَبَسه من
وذََراه؛6 ظلِّه يف تَرْعرَعْت والفلسفة ُرباه،5 حجال يف َربَيت والفنوُن ثراه، من ُمهوَدها
من اإللياذة9 ونََحَت ونَْحره،8 َسْحِره بني َد ُمهِّ و«هومريُ» ِعْربِه،7 عىل ُولَِد «بنتَاءُوُر»
ونَْرصه. بَفتِْحِه إليها انتهى و«اإلسَكندُر» َظْهره، عىل ُمتونَُه َن دوَّ و«هريودوُت»10 صخره،

املياه. هنا به واملراد البحر، الدأماء: 1
املاء. معظم وهي لجة. جمع اللجج: 2
ومعظمه. وسطه يشء: كل من الثبج 3

للطريان. وتهيأ جناحيه نرش إذا الطائر فرخ الناهض: 4
األرض. من ارتفع ما وهي ربوة. جمع — الربا — الخدور والحجال: ونمت. نشأت أي الفنون: ربيت 5

امللجأ. الذرا: 6
شاطئه. البحر: وعرب القديم. مرص شاعر بنتاءور: 7

الصدر. عىل القالدة وموضع الرئة، هما والنحر. والسحر اليونان. شعراء أقدم هومري: 8

القدماء. األبطال مفاخر فيه جمع هومري، شعر من ديوان اإللياذة: 9
املشهور. املرصي املؤرخ هو هريدوت: 10



الذََّهِب أْسَواُق

ُل13 تَرسُّ بها يَزْل لم ثم خماِئله؛12 أفياء يف وشبَّْت هياكلِه، أْحناء11 يف دبَّْت املوسيقى
الرياَع فنَزلت املعازف، إىل الحناجر جاوزت حتى ان، والكهَّ األحبار وترتُُّل الرُّْهبان،
كوٌخ يْخُل ولم مدقوق؛ طبِل أو بوق، من ثُْكنة16 تخُل لم الهاتف؛15 والنحاَس املطرَِّب14

وب. َمْرضُ وتٍَر من قٌرص وال مثقوب، يراٍع من
لبناِنِه َفالََن فتخيَّل؛ وقف وبحجارتِه ل،17 األوَّ املثَّاُل مىش ط املتوسِّ األبيض أديم وعىل
عىل الدَُّمى ونثَر والغريب، بالبديع الزُّوَن19 زيََّن حتى الصخر، مِلنْحاِتِه18 ودان الحَجر،
ذلك كان والّزْول؛21 بالهْول فجاءَ الهْول، أبا َصنَع باألعاجيب؛ الفنَّ يف وجاء املحاريب،20

أْغَفال.22 يف يَهيُم غافل، عاَلٌم ال؛ ُجهَّ والناُس مجاهل، املعمور سائُر حنَي

الِكنانة: ناشئ فيا
أصيل يف «املْكس»؛ رملة عىل القدَم لَت نقَّ أو «الرمل»، ة لجَّ عىل وقفَت إذا
الشمس نَعيِّ من اصفرَّ وفضاءً واشيه، بالذََهب ِجْلبابَُه وحىلَّ حواشيه، لدَّْت

الجوانب. األحناء: 11
النبات. فيه يلتف مكان وهي خميلة: جمع والخمائل: الظالل، األفياء: 12

الرتفق. الرتسل: 13
ويُحسنه. الصوت ع يرجِّ الذي واملطرب: الراعي به يزمر الذي القصب الرياع: 14

أبواقه. يف الصوت ترجيع النحاس: هتاف 15

الجند. معسكر الثكنة: 16
استعمال إىل نبه من أوَّل املؤلف ولعل التماثيل، صانع — بالتشديد — واملثال صفحته. البحر: أديم 17

الدفني. اللفظ هذا
النحت. آلة املنحات: 18

األصنام. مجمع الزون: 19
مواضعه، أكرم أو البيت صدر واملحراب: املنقوش. الصنم أو املزينة الصورة وهي دمية جمع الدمي: 20

محاريب. والجمع
العجب. الزول: 21

عمارة. عليها تقم ولم علم عليها ينصب لم التي الغفل: واألرض غفل، جمع األغفال: 22
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ُط امُلتََوسِّ األَبَِيُض البَْحُر

غريَ ترى هْل ! فتبرصَّ نواحيه،24 َزْعفران من األكفان لها وُقرِّبَْت ضاِحيه،23
املاء. ضاحك بحر َغرْيَ تُحسُّ وهل الرُّقعَة؟ جيِّد وأديٍم البُْقَعة، طيِّب ساحٍل
ويلهو الزهو،25 ويسحب ْحو، الصَّ يصحُب القضاء؛ بشاشة ُحْلِو السماء، ُمتَهلَِّل

ِبَلْغو؟27 هو وما تسبيٌح وخريُرُه اللَّْهو،26 عرَف وما

وأنشئ اجه،29 َعجَّ وهَدَر ِلجاُجه،28 ْت ولجَّ أمواجه، ماجت ُمنذُ — عنده آلبائَك
ين: الخريِّ ماح السِّ وكنَُف املحسنني، وصحبُة األكرمني، ِجَواُر — وساجه30 ِرشاعُه للرِّياِح
الِجوار، ذميم البحار من وغريُه ُمتمرِّدة، غريُ ٌة ولجَّ ُمتََودِّدة، وطبيعة َدة، متوقِّ شمٌس
زمٌن ُمنَزلة؛ وصواِعُق ُمرسَلة، أعاصريُ ُمَديِّم؛32 وسحاٌب مخيِّم ضباٌب النِّجار؛31 لئيم

الُغول.33 أثواِبها يف ُن تَلوَّ كما وتحول، تَخِتلُف وطبيعٌة الفصول، ُمضَطِرب

استعارة الشمس لنعي الفضاء واصفرار غروبها. يراد مجاز الشمس: ونعي وباديه. ظاهره ضاحيه: 23

الثاكل ينتاب ما الروع صفرة من فانتابه فيه، أصيب بمن الفضاء وشبه بميت، الشمس فيه شبهت
املرزوء.

الجملة يف ابتدأه الذي مجازه يف مستمًرا املؤلف يزال وال صفرتها، عن كناية زعفران: من األكفان 24
السابقة.

والتخايل. العجب الزهو: 25
السفن. من صفحته عىل بما تالعبه البحر: لهو 26

صوته يف اليقني أثر من النفس يف يلقي ما الحرير: بتسبيح واملراد الباطل، الحديث: من اللغو 27
العجيب.

املاء. معظم وهي لجة جمع اللجاج: 28
عجيج. له ُسمع ما املاء: من العجاج. 29

ما هنا: به واملراد تبليه، األرض تكاد ال أسود رزين وخشبه الهند، يف ينبت عظيم شجر الساج: 30
سفني. منه يصنع
األصل. النجار: 31

ممطر. أي مديم: سحاب 32

والسحرة. الجن من مختلفة ألوانًا يتلون من والغول: للتخفيف، التاء حذفت ثم تتلون، أصلها تلون: 33
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الذََّهِب أْسَواُق

ووجُه الباب، وِمْرصاُع الكتاب، ُعنواُن أوطاِنَك من هي — الناشئ أيُّها — ة اللُّجَّ تلَك
فيه لهم وليس ُملك، البحِر عىل لهم قوًما وإنَّ الحْصن؛ وَعْورُة املدينة، وظاِهُر الخميلة،

ُهْلك! إىل — املَدى طال وإن — وسلطانهم ْلك، السِّ واهية ُدولتُهم لَقْوٌم ُفلك:
سلطانك من وأبَدلتْنا األيام، َصْهَوتَك عن أنَزَلتنا وإن سالٌم، األعزُّ األبيض أيُّها ويا
ثلَّك وإن ثناء، األبُوَّة َعْرَش ويا وأحالم! أمانيٍّ من وُدَول كالم، من بممالَك األعالم، الخافق
الذي وما ُسوارك، ومعاصم أنوارك، مطالَع كانْت ُدَوٌل أين البناء؛ يُحِسنوا لم ثم األبناء،
جدَّفوا وما الفراعنة أين أْغوارك؟ يف بسواريها35 وهوى ِجَوارك، عن بَجواريها34 نأى
ْونات الشَّ وأين املمرَّدة؟،37 وح كالرصُّ ٍع ُرشُ من مدُّوا وما والبطالسة مشيَّدة،36 بُروٍج من
املنَار،40 ذلك فحَجَب باإلسَكندريَّة، الدَّهر أْزري هيْهات! الَعَلويّة؟39 والبوارج األيُّوبيَّة،38
هالة،41 أضوأ كان ذلك األنوار؟ من الظلماُت وأين والنهار، الليُل وأين الفنار، عىل ونصَب
به يهتدي جاللة؛ والبَْحِر الَربِّ مناكب عىل وأْضَفى َدالَلة، األرِض يف التََّمكُِّن عىل وأْسطَع
به وتطيُف الُربوُج عليه وتنيُف42 والدارج، ِحماُه يف الدابُّ ويستأِمُن والخارج، الداِخُل

َميْت! حيٌّ املحتََرضِ كنََفِس وشعاٌع زيْت، وذبالة بَيْت، رساُج وهذا43 البوارج؛
وال ووكٌر ناب44 وال غاٌب حجاب، وال وُسدَّة بوَّاب، وال باٌب ورائه من الواِسُع ُمْلكنا
فتهِزل، وتعمُل فتَِجدُّ تقول اإلصالح؛ وأْلغت الح، السِّ ألقت ُحكومات عليِه تعاَقبَْت ُعقاب؛
املْغزل! يف تفكُر وال القطَن وتَجبي وتعزل، تويلِّ أن غريَ امللِك سياَسة من تُحسُن وال

بالزير!! املاء قبَل وتأتي والوزير، بالبَحريَّة تخايُل

السفن. الجواري: 34
الرشاع. عليها ينصب عمد السواري: 35

باملجداف. السفن تسيري والتجديف: الضخمة. السفن بها يراد هنا: املشيدة الربوج 36
وتسويته. تمليسه البناء: وتمريد القلوع. ع: الُرشُ 37

عظيم. أسطول منها أيوب لبني كان وقد الحزب، سفن هي الشونات: 38
املالكة. األرسة جد باشا عيل محمد أنشأها التي 39

الوهاج. رساجها فكان اإلسكندرية، يف البطالسة أقامه الذي املنار: 40
للمنار. هنا واإلشارة دارته، القمر: هالة 41

ترشف. تنيف: 42

اآلن. املوجودة للنار اإلشارة 43
جزئه. باسم الكل تسمية من األسد، عىل يطلق الناب: 44
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ْبي الظَّ صَفُة

عينان فقلت: وصفته الرَّعديد،1 الفروقة والجيد، باملقلة كالغيد، الفاتن البيد، عروُس
كأنه أو الَكَعاب، قدم كأَنه رأس يف ساج، حائر وإنسانُهما عاج، وبياُضُهما داج، سواُدهما
َصِدئان، نَْصالن كأنهما روقان، وله الرشاب؛ كإبريق عنق يف ُركِّب األكواب، من خزيفّ
زجاج وكأنَّ الخفيف، السمر قوائمه وكأن األثمد،3 عليه انترش ِمْرود،2 إبرتيهما وكأن
ليس امُلنَْقدر، السوّي الثوب كأنه َكِدر، اللون أغرب إهاب يف ذلك كل األظالف. أرماِحها
الربوَة تنتظم وثباٌت َفَوْهم؛ املدى أخذه وإذا َفَسْهم، عَدا وإذا بامُلنَْحرس؛ وال بَفْضَفاض
يف ورشع حرتيه،4 للرياح وأرهف ِظْلفيه، عىل قام وإذا الطَّْفرة، وجوَد تُثْبت والحفرة

تُراب. عليها ُشَجرْية أو ِمْحراب، ُدْمية خْلتَُه روقيه، السماء

الجبان. الفزع الشديد الرعديد: الفروقة 1
به. يكتحل الذي امليل املرود: 2

الكحل. مسحوق 3

أذنيه. أي 4





األَسد صَفُة

مهابتُه، وحجابه غابته، َعْرشه الغرباء، وِطئَ من وأجرأ العراء، وَجبَّار الصحراء، طاغيُة
واستوقدت صخرها، من أجالَده نحتت البكر الصحراءِ ابُن وصحابته؛ مجلسه والوحدة
نفخة وكأنَّ حنَجَرته، وَر الصُّ 1 وكأنَّ وكربها؛ انقباضها عىل وطبعته َحرِّها، من بأَسه
ووقع الواقع وطار بالحفائر، الهواّم والذت العقائر،3 خفتت2 ُسِمعت إذا َزْمَجَرتُه؛ الصور
تاج ولبست العمم،5 املنكب عىل جلست القمم،4 أضخم من هامة فقلت: وَصْفتُه الطائر.
دارت أُسامة؛8 عمامة وهي اللبدة هي الالمة،7 كأنها غفرة6 الهامة وراءَ األمم؛ يف الشهرة
القتال كجبهة مغربة؛ جبهة ذي ة؛ األِرسَّ منقِبض ة، َّ الرشِّ بادي املوت كوجه َوْجٍه عىل
كاللهب؛ عيان الجبهة يف الَحيْف؛ دون الحتف تلقى يف؛ السَّ صفحة وكأنها مكفهرة؛
افَرتش األفعوان كأنه األْرنَبَة؛ منتُرش القصبة، غليظ أنف بينهما كالحطب؛ حجابني9 يف

البعث. يوم فيه ينفخ الذي القرن الصور: 1
سكنت. خفتت: 2

األصوات. العقائر: 3
الرأس. أعىل وهي قمة: واحدها القمم: 4

الهيئة. التام العمم: 5
اللبدة. غفرة: 6

الدرع. الالمة: 7
األسد. عىل جنس علم أسامة: 8
الحاجبني. عظما الحجابني: 9



الذََّهِب أْسَواُق

إذا أسلحة؛ خزانُة كأنها كلحة،10 األنف حول َجر؛ الشَّ هشيم يف اضطجع أو الَحَجر؛
الخلق عجب ومن النُّيُوب؛ بارز القضاءِ فعن انفتحت وإذا الغيوب، كوامن فعىل انطبقْت
وال هزيل ال جْدل،11 ساعد به ينهض نَِخرة؛ يابسة أُرومة كأنه أو صخرة، كأنه رأٌس
كفٌّ ولألسد البناءِ؛ من الضخم بالكثري قلتها عىل الحديد أسطوانة تنهض كما عبْل؛
ونَثَرْت نظمه، قطعت الفرس قفار ت َمسَّ «إذا املدمج: الحجر كأنها أو املدجج،12 كأنها
ُقِطعا أو الَقْفر، من ُصِنعا كأنما أْكَدر، وجلباب أْغَرب، إهاب يف ذلك كل وَعْظَمه»13 لحمه
عىل قام وإذا البحر، َلْوَن البوارُج تكىس كما الصحراء لون ُكِسيا كأنما أو ْخر، الصَّ من
من طلع وإذا فدعامة، بالسهل تراءَى وإذا منهال؛ فهضب انقضَّ وإذا فتمثال، برثنه14

َفَغمامة. الَحْزن

حواليه. وما الفم الكلحة: 10
الفتل. الحسن الجدل: 11

القفذ. املدجج: 12
الكبري. (الروس) عن الجملة هذه 13

املخلب. الُربثُن: 14
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اَحلَيَواَنات َحديَقة يف األَسُد

وذكرياٌت وشجون، شئوٌن أرََّقتْني تَنَْم؛ فلم الُهموُم ت َرسَ الحديَقة، وأسري الجيزة جاَر يا
والحنني يْد، الصَّ ذكرى وأثاَرَك الحديد؛ وَضغُط القيد، َحزُّ وأرََّقك نُون، السَّ تََركِت مما
أَرَق َغطيُطَك وكان باألسحار، أرَّقك ما بالّرق؛ املذلِّ بالحرية املعزِّ سبحان للبيد؛
جفونِه، ملءَ الطريُ عليه ينام َزئريك باُل وما األكوار، يف ار3 مَّ السُّ وَفَرَق2 حار،1 الصَّ
وكان النِّياح، من وأذلَّ النُّباح؛ من أقلَّ أصبح ُسكونِه؛ من الجيزة ليُل له يتحرَّك وال
تَعِقل كانت طلعٌة ِلبَْدة أبا وأين السالح؛ البطل يد من ويُسِقُط البطاح، يُْرِعُد باألمس
تخفيف وال النََّشأ،4 بها يُطيُف الحارس؛ إليها العيوَن يدعو فأصبَحْت والفارس، الفرس
علًما تَِزْدني لم وإن يد؛ الصِّ الخالة5 وأبا نْديد، الصِّ الفاتك ابَن البيد، َمِلَك عزاءً الرَشأ.
واألخالق املقهورة، والبطولة املنكوبة، للنعمة الناس عند بما وال تزول، كيف بالدُّولة
ُجون»6 «أمري وأخنْت سجينها، عىل «أغمات» ضاقْت فَقبَْلك املثلولة، والعروش املخذولة،
أناخ وأحراٌر ْهر، الدَّ بهم نزل أجواٌد برهينها،8 هيالنة) (القديسة ت وأرضَّ قطينها،7 عىل

صحراء. واحدها الصحار: 1
الخوف. الَفَرق: 2

الرحال. يف املتسامرين أي السمار: 3
األحداث. النشأ: 4

الخيالء. من املتخايلون الخالة: 5
باآلستانة. منفاه يف إسماعيل الخديو قرص جون: أمري 6

القاطن. القطني: 7
نابليون. به يعني رهينها: 8



الذََّهِب أْسَواُق

بنيانًا، امللك يف أطول َصَحاِرك يف وأنت واألمر؛ النهي عليهم جرى وأمالٌك9 األرس، عليهم
السهل عىل األشبال، أبا عرشك مكانًا؛ وأنْبَُه شهرة وأوسع سلطانًا، األرض يف وأعرض
نَْفُس املروَّة؛ ومثال القوة، تمثال مال؛ أو لك رعية الرمال، عىل داٍب10 وكل والجبال،
وتبني القرينة، عرشة وتُْحِسن العرينة، تحمي ِلبَْدة أبا ألست عظيمة؛ وأخالق بهيمة،
بالليل فتطلع األقمار، مذَهَب وتذهب التَّبع؛ عىل وتفضُل بَع، الشِّ عند وتعفُّ املتينة؛ يَّة الذُّرِّ
السباع يف وغريك َمحذَِّرة؛ وبهنسٌة12 منذرة، َجلَجَلة11 البطش قبل ولك بالنهار؛ وتسترسُّ
األمُم بت َرضَ األخالق يف ومثله هذا أجل من خمر،15 عىل الَقَرن14 وجاء وَخَرت،13 َختَل
األبطال، وأشباه لألبطال، أسماءَك واستعاروا التِّمثال، صورتك عىل ونحتوا األمثال، بك
شجاع كلُّ ِبك ُشبِّه األسد، قلب للصليبي17: وقيل القلب، أسد لإلخشيدي16: قيل حتى
كصغاري أنهم األشبال، أبا صغارك عىل بقلبي عطف بأحد؛ الشجعان من تَُشبَّه ولم
بالترشيك َمْرُزوء دياره، عىل مغلوٌب النشأَين كال هوانه، مسِّ عىل وشبوا الرق يف ولدوا
الذلُّ هذا ِلبدة أبا فؤادي لك وأالن أظفاره؛ بغري الحياة صحراءِ يف مغامٌر وجاره،18 يف
بَْعد الحديد، قيُد واستأواني عة؛ السِّ يف امَلَرح بعد الضيق يف الرسف19 وهذا العز، بعد
البغَي وجدُت فإني املْحُطوم، نابك عىل وال املقلوم، ُظفرك عىل وهللا أسفي وما البيد. تاج
ُظْفَرها يرْون وهم الحضارة عىل الناس ينكرها لم شّدة عليك أُنُكر وَلْست يدوم؛ ليس

ملك. جمع األمالك: 9
ساٍع. داب: 10

الزئري. الجلجلة: 11
التبخرت. البهنسة: 12

غدر. أي وخرت: ختل 13

الخصم. القرن: 14
غفلة. عىل خمر: عىل 15

الرواء آدمّي القلب أسد املتنبي: قول من هو القلب» «أسد وقوله: كافور. هو اإلخشيدي. 16
األسد. بقلب امللقب إنكلرتا ملك ريتشارد هو الصليبي: 17

الوطن. هنا به واملراد السبع، جحر الوجار: 18
املقيد. ميش الرسف: 19
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الَحيََوانَات َحديَقة يف األَسُد

األشبال أبا أَسفي وإنما الريف؛21 دم من يَْقُطر نابًها ويََرْوَن الجبل،20 دم من يقطر
الحكم. مجلس كأنها ة حْرضَ وعىل القاهرة؛ الروحة وتلك املتظاهرة، الشخصية تلك عىل
مأْكوالً؛ نفسه من متهيئًا مشكوالً، يْد بالصَّ تأتيَك صيحة وعىل النَّافذ، األمُر كأنها ونْظَرٍة
الرجال آحاد عىل ويُْلقي أحيانًا، البرش ألفراد هللا يهب مما سيادة؛ وآالت زعامة، أدوات
رعيًة عليهم هللا زادك وقد منقادة؛ تأتيهم األمم وإذا والسادة، القامة هم فإذا فآنا؛ آنًا
وصالبته؛ واملبدأ وشجاعته، والفكر ورصاحته، الرأي من فاسرتحت العقول، منها ُسِلبَْت
أسريه؛ أنت وطليقها أسريك، مأجوُرها وأقالًما عليك؛ هي إذا لك، هي بيْنا سيوًفا وُكِفيَت
نََجم،22 أَسٍد عن أسمعَت اْعتُِقلت، اآلطام أي ويف نُِقْلت، اآلجام أي إىل األشبال أبا أعلمت
واحتلت عْرنينَه، باألمس الحوادث أذلَّت الغاب؛ هذا عن غاب، ورضغامٍة األجم، هذا يف
أكثر وكان حزينة؛ َفَرح بَْعَد وغاَدَرتْها زينَة، من الدنيا نكبتُُه وعطََّلْت َعرينَه، الخطوب
القراَر منَعكم ماء؛ وأعزَّ واديًا وأمنع سماء، العز يف عشريتك من وأطول أسماء، آبائك من
بها ماء فكل أطرافها؛ عىل وغلبكم َصليلُه؛24 عليها زئريكم وَخَلَف صهيلُه،23 بالصحراء
نَْظًما وكانت الهصور، األغلب أَجَمة تحته الحرجات25 هذه وكانت غيلُه؛ يبس وكل ماؤه،
أُْعِطيَْت «الزهراء»27 وال حكاه، «الجعفري»26 فال العصور؛ أْمثاله تر لم قصور، من
قصوره، وِحْيلَ دوره، َوْيشَ الجنات هذه وكانت وُعاله. فه َرشَ يف ساواه، اإليوان وال ُحالَه،
الساحة، وكانت ويعفوره؛28 ريمه ومعاصم ُحوره، من العني محاجر العيون هذه وكانت
املسك يطأن ُحور، وِعنٌي وُحبُور، ونعيم وقصور، جناٌت السماحة؛ وأرض الندى سماءَ
ُسَليمان. يََدْي بني ساَقيْها عن فكشَفت الزمان، بلقيس29 مسنونة راع مرمٌر والكافور؛

الدروز. جبل هو الجبل: 20
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اَجلَامُل

اآلدمّي، الهيكل يف حلَّ ما وأَرشَفُه أحسنَه وكان الجمال، فكانت عبقريَّتها الطبيعة َجَمعت
الجمال سيُد البرشيُّ فالجماُل الشاعرة؛ والحياَة اللطيفَة والنفَس الرشيَف العقَل وجاور
ليايل يف الزُّْهر ات للنريِّ وال الحسان، َمى الدُّ عىل يخلَعه أن استطاع البارُع امَلثَّاُل ال كلِّه..
من له ما الربيع شباب يف وغريبه الزَّهر لبديع وال وبهاء، ملحٍة من له ما الصحراء
وال القدود، َهيَِف وال الثغور، بربيق ال العيون, بلمحة الجمال وليَس وطيب. بشاشٍة
الجميُل يبُسُطه ُعْلِويٌّ شعاٌع ولكن الشفاه، عقيق وراءَ الثنايا لؤلؤ وال الخدود، أَسالة

للناس. وفتنًة سحًرا ويجعلها روعًة يكسوها البرشية، الهياكل بعض عىل





األُموَمُة

يف األساس حجُر وهي الحياة، يف األَول وشأنها األرض، هذه عىل املرأة رسالُة هي األمومة
الِربّ خالُل اجتمعت األمومة ويف ينفض. يوم إىل قام منذ وأركانه املجتمع وقواعد األرسة،
الجميل. الصرب ومواطن اإليثار، وفضائل البطولِة وصوُر الواجب، وتبعاُت الحق ونوائُب
بصباها، امُلِدلَّة الفتاة أيتها فيا البيعة؛ يف العذراءُ أو الخلية يف امللكة البيت يف األمومة وكأنَّ
ُحر الجمال أن اذُكري السعادة: وفيض الحب لذة ورائهما من املرتقبة بحسنها، املزهوَّة
خطاه يف َعثَُر منهما انسلَّ إذا والَعَفاف؛ الرشُف؛ منه: أجمل كالهما َقيَْديْن من إال طليق
أمس: غواني من َحْولك ممن األبيض عر الشَّ ذواِت وَسيل النرضة. إبان يف وذََوى األوىل،
األمومة غريَ وهل َسَحْر، أو أصيل إال با الصِّ ُعمر وهل الزََّهْر، كدولة إال الحسن دولة هل

ألوانًا. الشعر مختلف من تلبسه للمرأة تاٌج
وأطوُل أياًما، أحفُل وهَو عبقريَّتِها، من وشعاٌع الحياة، جمال من ملحٌة األمومة جماُل

أحالًما. وأصدق مقاًما،
الثُّكل، مع ويبقى وشئون، وأشغال وبنون، وبناٌت وِسنون، أْشُهٌر األمومة ُحبُّ

القلب. بانطفاء إال يَنَْطفئُ وال در، الصَّ جة َحْرشَ عند ويتَّقد
من إال منا ليَس ولذاتهن الخلد كمناعم وَحال خفّي، ورسٌّ ، ُقْديسٌّ معنى األمومٍة لذُة
كباًرا. املرض فراش يف علينا وسهَرْت صغاًرا، املهود يف َرَعتْنا التي العيون تلك يف َقرأه





الُعُموميُّ الَكاتُب

غفلة وِطينَته الحاكم، عبث اره حفَّ واألجيال، القروُن صنعتُه العام الجهل من ِتمثاٌل
مكان. والحضارة يجمعه ال الطريق، قارعة عىل األُميِّة وُهو املحُكوم،





َوَلِعٌب َوْهٌم اَحلَياُة

عىل الوهم بنا طاَف النكد؛ الزمن بالوهم وِعشنا الرغد، الزَّمَن بالوهم ِعشنا م، توهُّ الحياة
وبالوهم واَليْنَا، وبالوهم عاَديْنَا، وبالوهم فآنا؛ آنًا الشقاء عىل بنا ومرَّ أحيانًا، السعادة
بالحِقيَقة؛ العهد أّول ذلك كاَن املْوت سكرُة جاءَت إذا حتى تداَويْنَا؛ وبالوهم مرضنا،
ظلِّ يف ولعبنا ومالعب، َمالهَي باب الشَّ وَقَطْعنا باللعب، الطفولَة قضينا لعب، والحياة

. بالِجدِّ العهد أوَل ذلك كان امَلْوت؛ َسْكَرُة جاءَت إذا حتى املشيب؛





الَعَلُم

هذه ظل يف يزالون وال األعالم الدوِل َشبَاِب يف الناُس اتخذ وفخارهم، األمم شعاُر
يخُطر حيث — فهو التقديس، إىل وإجالله العَلم محبة يف يبلُغوَن الكربى الحضارة
وِقبَْلُة ُكلِّها، الرءُوِس وتاُج املنشور، وماِضيه املنظور، الوطن شبُح — يخفق وحيث
والَجالل؛ املهابَة مواكبَها وكسا الجمال، أيامها عىل خلع ْلم السِّ يف نُِرشَ إذا جميًعا؛ الوجوه
لتضحية، وداعيَا الحماس وَمثَار القلوِب وأُلَفة الصفوف نَْظَم كاَن الحرب يف ُرفَع وإذا
اآلباء أيد عىل ُرفع طاملا منديٌل األَعاِد. اشتهته ما وحسم األحقاد، عىل النسيان وسحب
وقعُدوا نصيبني، يف كثريًا وراءَه ضحكوا الفرح، دمع فيه ْوا وتلقَّ الحزن، دمع به فكفكَفوا

مأتم. يف وراءه وقاموا الكبري التلِّ يف كثريًا حوله وبكوا عرس، يف حوله
غّزة، الهالل املستعري الِخصب، كِظالل أو ْلم السِّ كديباجة األخرض؛ الَعَلم أيُّها فيا
زَمن ِمن بالفتح امُلَحىلَّ ومينا، خوفو عهد ِمن بالحضاَرة املوسوم السعد، بنجوم ُل املَفصَّ
األجيال زالت وال ِلَمْجد، تُْرفع زلَت ال إبراهيم، يدي بني والوقائع األيام النابه العاص، ابن

حق. عىل إىل ُطِويَت وال حق؛ يف إال ت نُِرشْ وال يمينًا، اك تتَلقَّ
الَعَلم! حيِّ َقَدم؛ عىل مَرص ابن ويا





ْجُع السَّ

إليها يسرتيح الفصحى، بها ت ُخصَّ ريِّضة مرنة وقواٍف الثاني، العربية ِشْعُر السجُع
ِمن فاته عما أحيانًا بها ويسلو خياله، املتفنِّن الكاتب فيها ويرسل املطبوع، الشاعر
قرار وكلُّ ْجع؛ للسَّ محلٌّ الرَّصني عر للشِّ موضع وكل الشعر، صياغة عىل القدرة القدر،
للشعر مواضع يصلح فيما النابغ السجُع يوضع فإنما للسجع؛ كذلك قراٌر ملوسيقاه
من الطواُل به يَت وشِّ وربما يساق؛ وصٍف أو ب، يُْرضَ َمثٍَل أو تخرتع، حكمٍة من الرصني،
العربية ظلم وقد املْحض؛ البيان ِفَقر من القصار به عْت وُرصِّ الخالص، األدب َرسائل
منه: املرذول بالقبيح املتفّرد الجميل وَخَلطوا فيها، عيبًا وعدُّوه السجع َقبَُّحوا رجاٌل
املقاالت يف ثرثرة أو السياسة، رسائل يف حشًوا أو باب، عىل داللة أو لكتاب، عنوانًا يوَضع
حالوة ينكُر عائٌب يَِضريَها ولن مثرية؛ لرسيَّة لغتكم إن العربية؛ نَْشءَ فيا العلمية؛
خالد مأثور كل وال الرشيِف، الحديِث يف الحمام سجع وال الكريم، الكتاب يف الفواصل

الصالح. السلف كالم من





ْقُد النَّ

األواخر تََواَرثَُه وفنونه، األدب علوم يف الحضارة مال رأس من وتالد كريم قديم َفنٌّ
أبوابَُه، عْت وَوسَّ كتابَُه، َمْت وَضخَّ عادتها، عىل نْتُه فحسَّ حضارتُُهم فأخذته األوائل، عن
التأِليف ظل وأضحى الصحافة؛ دعائم ِمن صار حتى قيوده، وَوضعْت أصوله، وهذَّبت
األدب حارُس والنَّقُد مطالبه؛ وشتى األدب مسائل يف آثارها ومرآة العبقريات ومعِرض
ِمْعَول الزاعمون يزعُمُه كما وليَس بناء. ة وُعدَّ إنشاء، آلُة وهو والكتب، الكتَّاب ومكّمُل

تحطيم. أداة وال َهْدم،
ارتدَّ وربما الناس، عىل وحكمه وُخلَُقه وبضاعته عقله يعرُض ُمستهدٌف والناقد
ال وهو يرون والناس املكان، عىل فهدمه صاحبه إىل البَْغي سالح يرتدُّ ما إليه ِمْعَوله
احرتق، ِحْقٍد عىل نقد ومن الحّق، أْسَخَط غضٍب عىل نقد وَمْن الُغرور، َسكرة من يرى
حابي حبِّ عىل نَقَد وَمن أحد، عىل بغيُه يَْخَف لم حسٍد عىل نَقَد وَمن َحَرق، أنه ظنَّ وإن

التَّشيُّع. به وجمح





ْهَرُة الزَّ

وقديًما الناس بها أُولع قديًما والجمال. والحب الخري وهيكل العاطَفة، ورمُز ِة الرِّقَّ ُصورُة
َلت وجمَّ وطيبًا؛ زينًة وُحُجراتهم وحسنًا، بهاءً حدائَقهم مألْت فطاملا هي أما ظلموها؛
للمائدة وشارة وإكليالً، للعروس ة منصَّ فكانت ووالئَمُهم؛ أعراسهم نْت وَحسَّ ثيابهم ُعْري

ورسوالً. رسالًة فحُسنَْت اق العشَّ بنَي وسَفرت ومنديالً،
وثري يف وفجعوها الُعود، ُعَصاَرة عن فَطُموها عليها! َجنَْوا ما أشدَّ فما هم، ا وأمَّ
وأرضه الروض سماءِ ومن الضيقِة، بالبواطي وَعْرضه الفضاءِ طول ِمن وأَبَْدلوها امُلهود،
بشعاع الطَّْلق الفضاءِ شعاع وِمن الِجرار، بماءِ العيون ماءِ وِمن املزهقِة، بالجدران

إحسان. بَغرْي ُجِزَي وإحسان، ، عبقريٌّ ظلٌم والكّوة.. النافذة





اقَيُة السَّ

أْم األراغيل؟ يف املالئكة تنغيُم أم الريِف، فضاءِ وعىل الليِل، سماءِ يف السواقي أَصْواُت
البَرش؟ بذنوِب قرناُه وناءَ الضَجر، أخذه وقْد األرض ِمن َخَرج الثَّْور ُخَوار

الليِف يف حتى موسيقى يشءٍ كل يف لها ساحَرٌة قادرٌة طبيعٌة الغاب، يف كالنفخ نََغٌم
ولم شئون ِمن تُْغَرْف لم التي الفَواجر، الدُموُع هذه ما األجيال، َقيْنََة فيا والخشِب،
َعَرَفِتِ وما البلوى، ِمن الصارخِة بالشْكَوى، الهاتفة الضلوع هذه وما مَحاجر؟ تُْرسلها

ومينا. ُخوُفو ُقُرون األُوىل، القرون َعن ثينا حدِّ الَجَوى؟ عىل ليلة باتت وال الهَوى،





املَُهْنَدُم ْيُخ الشِّ

حفيَدك ونازْعَت ثيابه، بَا للصِّ لبست حتى نِّ بالسِّ َغرََّك ما املَقذَّذُ: امَلَهنَْدُم الشيخ أيها
املْحُشّو س ْ الرضِّ َكمثَل امُلْصَطنَعة، النضارة وهذه ر املزوَّ الربيق هذا يف َمثَلُك إنما َشبَابه.

الذهب. عليه وُخِلَع الَعصب، منه نُزَع ، املكُسوِّ





َخَواِطر
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رءوَسهم. يمَسح من أذناُب العامة •
الواسع. العقُل يبني ما الضيق، الصدُر يهدم •
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الحياة. ينَس ولم املوت ذكر من العاقل •
الغافل. عىل الباب ويدفع العاقل، عىل املوت يستأذن •

لقاُؤه. إال املوت من ينجيك وال اتقاؤه، املرض من يداويك قد •
د. تعدَّ تُرك وإذا تبدَّد، أُدرك إذا الغلط •

الحكمة. بكر املسيح •
الحكماء. الحكمَة ى تََهجَّ السماء، كتب عىل •

الثكىل. غائب إال يُسَىل، غائب كل •
مَماته. بَْعَد َفَوَقَع حياته، يف الشاعر اسُم طار َقلَّما •

عر. الشِّ َقلَّ الشعراءُ، َكثَُر إذا •
راوية. أقلهم بشعره، هتاًفا الشعراء أكثر •

البيان. خفَة العلم لحقائق فاستعريوا ثقيلة، الحقيقة •
املشيب. رواعي مثل الرعابيب، البيض راَع ما •

املال. ثكل البخيل يحمل كما الجمال، ثكل املليحة تحمل •
مآتمه. وامَلِشيُب الجمال، أعراس الشباب •

الجمال. يبتدئُ الكمال، ِعنَْد •
املعزول. امللك جاللة يزول، حني للجمال •
حرًفا. العلم يف زاد من إال أشباه، العلماءُ •
الدَّْرس. قبل والرتبيُة الَغْرس، بعد ْقُي السَّ •

بُقراط. عن تَْستَْغِن واإلفراط، التفريَط اْجتَِنِب •
الصغرية. النفس إىل الصغائر وُحبِّبت الكبرية، النفس إىل الكرب َض بُغِّ •

عليهم. إال َوَقْعَت ما الناس عن طرَت لو أنت الُعْزَلة، أخا يا •
استدام. استقام من •
النَّْفس. فالُج الكَسل •

جثة. وأنت إال يدعك وال رثََّة، أجالًدا ك يصريِّ حتى بك يزال ال ُمَصارٌع الوقت •
الَجَسد. ِشْقَوُة النَّْفس، َشْهَوة يف •

قاهرة. الزمة شهوة العادة •
والشجعان. الشعراء قلوب إال األبدان، تهرم كما القلوب تهرم •

َمْوُهوب. وُروٌح َلُعوب، وخيال وأْسلُوب، فكر الشعر •
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يَْرجع. لم النفوس يَْستَقيصرسائر ذَهَب مْن •
رياء. تحته استحياء، ُربَّ •

فقدها. معرفة بعد نفَسُه َجهَل ومن َوَجَدها؛ َجْهل بعد نفَسه َعَرف من •
أحًدا. يُْريض ال أن يوشك أبًدا، يُريض أنه ظنَّ من •
َضيَّعه. بولده ذهب ومن َفَقَدها، بنفسه ذهب من •

انفجرت. امتألت، إذا السجون •
هواها. من ِعَلٌل َعِمَلْت ما كل عىل للنفِس •

بلجام. فاك العهوُد وألجمِت الكالم، الحقوُق منعتْك ربما •
رشفه. وال َجاللُه لها وليَس ُفه، وَرسَ امللك جربوت لها قيرصية.. البلشفية •

مجتهد. إىل يدافعه ال مجتهد، عدوٌّ الوقت •
ُفِقد. إذا ثُْكٌل َفَسد، إذا ثقٌل الولد •

األظفار. عىل رقص ما النار، يف الدينار يرقص لم لو •
ُكلَّه. الَقيَْد هللا َلَعَن ينكرس، ال الحرير وَقيُْد َعِرس، الحديد َقيْد •

مُغرور. أو غرِّير نفِس يف إال امللق يقع ال •
به وهي تقوده، تحسبها السيل تقدَّمت كالجالميد بها، مقودوَن الثورة قادة •

مندفعة.
َعْقل. َطرفاه جنوٌن، الثوَرُة •

ضّل. برأيه استقلَّ ومن استوحش، بنفسه استقلَّ من •
نفسه. يف الجاهل وخطة رأسه، يف العاقل خطة •

أْرَقم. أصوله يف وَوْرٌد َعْلقم، آخُره َشْهٌد السوءِ عادُة •
مؤذن. غري ويطري مستأذن، غري يقع طريٌ الحظ •

بتبديده. تعب املاُل أَحبَُّه ومن بجمعه، تعب املاَل أحبَّ من •
وامَلْوت. النَّْوم يف إال عباُده يتساوى أن هللا أبى •

يَْعُدون. أنهم إليك ُخيِّل وإن ُمْقَعُدون، معها الناس األمم؛ شلل األمية •
. تََغريَّ عنه َقَعْدت إن ، املسريَّ الرأي •

التاريخ. باب عند صاحبها تدَع العاّمة •
ِدين. وإن ديَّان أُِهني، وإن عزيٌز ُمِلك، وإن َمِلٌك الحقُّ •

تبلُّد. العاجر وصرب تجلُّد، الحازم صربُ •
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الحدور. إىل املاء من أرسُع املقدور، جاري إىل الَقَدُم •
يوًما. عليك يُسّل املايض •

التاريخ. إال شئَت من اْخدَْع •
حّي. رجٌل وفيهم قوم، يف الحقُّ مات ما •
الرياسة. عند أعداءُ السياسة، أصدقاءُ •

ة. املرضَّ وجوه يف النفوس وِحيَل املنفعة، وجوه يف تجري العقول ِحيَُل •
ينازق. وال يُنازع فال الرازق، يدي بنَي حانوته يف التاجر •

همد. جمد ومن جمد، يتحّرك لم من •
الجميلة. الفنون البلد.. وجه ومحاسن الخميلة، الدار.. وجه محاسُن •
الرجال. به ينبل ما التمست فاتها فإن بالجمال، تنبل املرأة ُخلقت •
الثَّقيل. بحديث ويَضيُق الجليل، الحادث يََسع الصدر من عجبُت •

الصباح. َوَضح يف حتى يَْهديك مصباٌح الحكمة •
صحته. أيام إىل علَّته، يف الرجل حنني الشباب: أحاديُث الشيوخ إىل ُحبِّبَْت •

العقل. الهوى ويخدع األمم، العقل خدع •
ْمت. الصَّ من الرجال أتى َسْمت، ُحْسن ُربَّ •
العقول. حب ويبقى يزول، القلوب ُحبُّ •

األجداث. يف أهله عىل ينهدم وقد لألحداث، عرضة السياسة مجد •
نفسه. من انهدم ه، أُسِّ عن البنياُن طال إذا •

قتلها، كيف العفاف عن ُعذرة1 سل العشق، سلطان من أعزُّ الفضيلة سلطاُن •
دخلها؟ عمن األديرة وسل

التحقري. مّس يَجد لم الَضمري، َفَقَد َمْن •
الَحَطب. وأنت ناٌر َعَطب، فإنه الحقد؛ من نفَسك ارحْم •

الحقد. نار إال رة، مطهِّ طاهرة نار كل •
الوَلد. ذَنَْب يَْسبق الوالد، صفُح كاد •

مرآتها. حْطمت ما املرأة، نُّ السِّ حطَّمت لو •

العذري. الهوى بها اشتهر قبيلة عذرة: بنو 1
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مروءته. املرءُ إنما •
لغو. العاجز كوعيد وال صحو، مع رعد ال •

الحديد. وراءَ وهو األسد من أعز ُمْطلق: وهو األسد لبدة يف ل الُقمَّ •
زينة. أسد األعزل والحقُّ عرينه، أََسُد املسلح الحق •

دائر. والقتال القتىل عن يُبحث ال •
بالصغائر. روه تَُصغِّ فال كبري الحق •

كلَّها. األمانة حمل الحِق نوائب حمل من •
األبد. آخر أمري فيه املال بلد، زمان كل يف العالم •

أُذنه. بغري يسمع من واألصم عينه، بغري يرى من األعمى •
َعِطر. األُنوف يف وال نَِرض، العيون يف ال مصَطنَع، زهٌر املتََكلِّف التواضع •

ه. أُسِّ من يُهَدم األوهاِم وبنياُن رأسه. من يُْهَدم بنياٍن ُكلُّ •
املجنون. يُؤِذي كما املفتون، العاقُل يُؤذي •

وفعالً. َقْوالً تُْحسن أن الحكمة •
يكون ق مَوفَّ زواج يف والربكة صناعة؛ ورد املال وزواج ساعة، ِورد العشق زواج •

الولد. سبيل ويف البلد، لعمارة
للذكّي. والبليد للقوّي، والضعيف ، للغنيِّ الفقري األبد: آخر لثالثة ُرون ُمَسخَّ ثالثة •

فُرفع. نفُسه َرُجالً وضعْت وقلما فُوضع، نفُسه َرُجالً رفعْت قلما •
الدنيا. نكُد عليه اجتمع ُخلُقه ساء من •

الُخلُق. ضيق من الرِّزق ِضيُق •
شهوات. من القلوِب نَْسج •

كفنًا؛ منه له تركوا فما لبسوا، ما خري للناس تارًكا هلك أخرق، الحرير دوُد •
أَْطَعم. ثم الثمرات كل من َطِعم حكيم؛ والنحل

حالوة. كلها ُمالوة، الشباب •
كملك. أتقنته وإذا لك، جمَّ أحسنته إذا عملك؛ إال منصًفا لك أعلم ال •

قاعد. حظه أنَّ فاعلم الغايات، وتطاوله األسباب، تمطله مجتهًدا ساعيًا رأيت إذا •
نَْفسه. عىل َقوي من القويُّ •

يُخفيه. أو الخلق يْظهره َخْدش؛ من واحدة تخلو ال كبار، ُدَرٌر الكبار: العقوُل •
الهمم. كبار يف مخبوءَة الرغائب جالئل •
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الكبائر. يف هللا يَتَّقون وال الصغائر، يف بعًضا بعضهم الناس يتقي •
اللؤم. مواقف عن بها ربأ الكرم، نفسه من علم من •

أمًلا. اللذة بفطام وكفى لذة، األلم بزوال كفى •
الحياة. َميْدان عىل فليس أَلم، مهماز تحت أو لذة، عنان يف يكن لم َمْن •

محبوبًا. ملَّ أو محبًا أَملَّ وعارش، عاش من •
الشهرة. منازل إىل تبلغهم املطامع، أهل مطايا الجماعات •

نصيحتهم، وصدق رأيهم أصالة عىل املشورة، أهل من الرأي يُقبُل ال الثورة يف •
القلوب. يف وموقعهم األُلسنة، يف أسماِئهم عىل ولكن

الصديد عىل يتمنع ولم جفون، الدمع من تسلم لم سواءُ، واملوت األلم يف الناس •
مدفون.

َصَحْوا. تزوَّجوا فإذا ُسَكاَرى والفتيان انتبهن، تََزوَّْجن فإذا نائمات الفتيات •
املقامر. وامرأة املضيِّعة، زوج اثنني: عىل رائح غاٍد الفقر َشبَُح •

َهَدم. ما يُبايل ال نفسه باني •
ُحْزن. وال دمٌع امُلْزن؛ كضاحك باٍك ُربَّ •

يشء. به يَُقم لم املال به َقَعد من •
الجبال. تقلع العقول وثورة الحبال، تقطع النفوس ثورُة •

الكسالن. من خريُ والكسيح القاعد، من َخرْيٌ املْقَعُد •
أصيل. رأي وكل جميل، مذهٍب فكلُّ النية؛ َصَدَقت إذا •

َضبًُعا. يكون أن لنفسه فريض َسبًُعا، يكون أن املغتاُب عِجَز •
من بعضه البحر؛ كموج الفرد من وكلُّه بعض، من بعُضه الجماعات َرأُي •

الريح. من وكله بعض،
اللجة. أول يف وهو الحياة ساحَل بلَغ العلِم، اع ِرشَ َرَفَع من •

الجميل. الفن تُحب والحكمُة يميل، الجميل إىل الجميُل •
صوت. وال صناعٌة كاملغنّي: الحكمة؛ يرزق لم الشاعر َمثَُل •

كلِّه. بعقله وأناًسا عقله، ببعض أناًسا يكلُِّم العاقُل •
الجبلًَّة. غري منها أعرُف ال ِعلَّة، مائَة للبُْخِل ذكروا •

َفَعاء. الشُّ أْوَجُه االعرتاُف •
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من بَعْفوكم فانتشلوهن االسرتسال، من وفراٌر استبسال، الخاطئات اعرتاُف •
بُقوة. ِحلمكم من ضعَفهنَّ وأحيطوا الُهوَّة،

البحور، قاع يف يكون كالدرِّ الدهماء؛ ِشفاه وعىل العلماء، أفواه يف الحكمة •
الزْهر. عىل يقُع كما اْلَوحل عىل يقُع الشمِس وكُشعاع النحور، نواعِم يف ويكون

وآخُرها. املخاوف أوُل املوُت •
الثقة. عنه ض نََفَ َمْوثِقه، نََقَض َمْن •

الرمم. بقيت األمم ذهبت إذا •
الكرب. يف تلطًفا كان الكرباء؛ تواضع زاد إذا •

يُؤويها حتى شاردة الحكمة تزال وال الحكمة، تَُزيَّنه حتى عاطالً الشعر يزال ال •
الشعر. من بيت

البنون. ال املال به ويراد النفوس، حرص من الوقف •
الرصاط. من أدق جٌرس َوالَخَور.. الحلم بني •

للفضل. والحسد للذكاء، والشقاء للحياة، املوت باملرصاِد: لثالثة ثالثة •
يََخاف. ال فإنه اليائَس َخِف •

موضعه. غري يف كالهما كتواضعه، قبيح الصغري ِكْربُ •
تخبَّل، حاجته عن زاد إذا السالح؛ من املقاتل حظ الحرص، من النفِس حظ •

وانخذل. تقهقر عنها قرص وإذا حمل، بما وناءَ
والحاسد. الحاقد وأخرى: دنيا النار يف اثنان •

من فأحبب الكريم، الرجل يف الكريم والجنس السمح، الرجل يف السمح الدين •
جنُسك يَْكُرم جنسك؛ من ليس من وأكرم إليه، دينَك تَُحبِّْب دينك؛ من ليس

عليه.
جهاًرا. يكون أن وأذاه جداال، يكون أن النصح آفة •

للجاهل. الجهل يف ومتماَدى للعاقل، العقل من مزيد الدنيا يف •
املحبَّب. والرجل املغلَّب، القوي خٍرس: يف معاديهما اثنان •

وانتثر، انحل ورقة منه نزعت إذا غضاضته: إبان يف كالورد الكرباء رشف •
األثر. عىل جميعه وانتقض

النغمة. املعازِف شتى تجمع كما الحكمة، اختالفها عىل اللغات تَْجَمع •
كالًما، الناس أعذب الطُّْفيليني فإن ابتذاالً؛ بَُك تحُّ وال ُمذاال، تلطُُّفك يكن ال •

ابتساًما. وأكثرهم
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بكى وموسيقيٌّ زيتُه، نطق ر ومصوِّ بيتُه، ساَر شاعر أربعة: البيان أساطني •
حجره. ضحك ومثَّال وتُره،

األمم. تُبنى األمهات من •
البهائم. بها تتأىس شكائم، العقالءِ يف األمية •

دونها. ما أو خطوة املوت من واملشيب فوقها، ما أو خطوة املوت من الشباب •
قضاؤه. اختل بلد من تهرب والحرية فضاؤه، فسد أفًقا يقرب ال الطري •

السماء. قايض عليه ضغط بلد، يف األرض قايض ضغط إذا •
ُعمر. كان ولو الَفْرد من خري وزياد، اج الَحجَّ من ُشوَرى •

إليهم. ه رادُّ وارثََك فإن ِشئَت، ما الناس مال من ُخذْ •
حتى كتابًا، لك األدب وليس سطر، فيه لك يكون حتى ِبِسفر، لك العلم ليس •

بابًا. فيه تزيد
اء. َصمَّ صخرٌة القلُب ولوال عجماء، العقُل لوال اإلنسان •

التواضع. فضيلِة عن قرص نفَسه وَضع من •
أِلف. بما َكِلٌف املرءُ •

الناس من أحًدا يظنُّ َمن واملخدوُع عنه؛ يستغنون ال الناس يظنُّ ِمن املغروُر •
عنه. الناس يستغني ال

العالنية. يف به أخلت ، ِّ الرسِّ يف بنفسه أخلَّ من •
مرآتها تضُع ال رأيتها وإذا الثقة؛ كلَّ بها تَثق فال َصالتها، تَدَُع ال املرأَة رأيت إذا •

االتهام. كلَّ تتهمها فال
. يَتَبنَيَّ حتى يَتَّهُم وال يُجرِّب، حتى يثُق ال العاقل •

َدْهر. العقل وثقة َشْهر، العاطفة ثقُة •
األحرار. َوثاُق الثقُة •

األمني ، الّرضّ عىل املعني امُلّر، يف الرشيك إال مراتبها لُعليا تَرفْع فال مراتب، الثقة •
الّرس. عىل

شاءَ. بمن بعدها فليثق بنفسه، الثقة أحسن من •
أُْهمل. إذا الرزق وآفُة استُْعِمل، إذا الرزق آلُة الوقُت •

تقطَع أن استطعت ما مريم، ابن عيىس الُقْديسَّ الَعَزَب كنَت لو الزواج: عدّو يا •
ُسنَّة. له تُعطِّل أو نَْظًما، له
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أمل. بال وَصِحبها عمل، بال خطبها َمْن بَبعل للدنيا ليس •
يَع. الشِّ كثريُ ُمشعِوذٌ والباطُل التَّبع، قليل نبيٌّ الحقُّ •

العادل. باملستبدِّ أجئَْك العاقل؛ بالنَِّمر جئْني •
السكوت لكاد كالمهم، من القول وفضول اللغو يحذفوا أن الناس إىل ُطِلَب لو •
تافه من مكاتبهم وا يُنَقُّ أن إليهم ُطِلب ولو الكالم. محلَّ يحلُّ مجالسهم يف
لهم بقي ملا األسفار؛ من العبقرّي القيِّم إال فيها يدَّخروا وأال وعقيمها، الكتب

رف. إال رف ألف كل من
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