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الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان

مع لغوية، كلمات من األدبية املقامات هذه نَتْه تََضمَّ ما ألفاظ تفسري
املعجم حروف ترتيب عىل وضبطها األصول الحروف مراعاة

135 وفصول أبواب ِضْمن
259 الثالثة السماوية الكتب يف السالم عليه يوسف قصة ملحق
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بك تادرسوهبي

الكريم للقرآن حافظ أزهري، قبطي

ُكِتب كما والضياع، النسيان عليه ُكِتب نادًرا، تراثيٍّا كتابًا طياته بني يحمل الكتاب هذا
يوسف قصة يف التوفيق «عنوان هو: فالكتاب والُكتَّاب! األدباء قبل من التجاهل مؤلِّفه َعَىل
املدرسة وناظر أستاذ بك وهبي تادرس فهو مؤلِّفه ا أمَّ ،١٨٨٥ عام نُِرش الذي الصديق»،
املدارسالقبطية وناظر باألزبكية، الكربى األقباط مدرسة ومدير السقائني، بحارة القبطية
تاريخي أو أدبي تقدير بأي يَْحَظ لم أنه إال بََكِويَّتِِه، ورغم املناصب، هذه ورغم مرص! يف
وإن املعاجم، بعض تراجم يف جاءت التي اليسرية، الكتابات بعض من إال اليوم، حتى
«األدب كتابه يف كيالني سيد محمد كتبها التي القليلة الصفحات عنه، ُكِتب ما أفضل كان

وحديثًا»! قديًما القبطي
الكتاب هذا بإحياء الشعبية والفنون واملوسيقى للمرسح القومي املركز يقوم واليوم
بصورته نرشه بإعادة وذلك مرة، ألول طباعته من سنة وعرشين مائة بعد أخرى، مرة
إىل فيها سنتعرض حيث اإلحياء، لهذا إتمام هذه ودراستنا مرة. أول بها املطبوع الرتاثية
ائني السقَّ حارة مدرسة وباألخص — القبطية املدارس ونشأة املؤلِّف حياة عن الحديث
ودوره واألشعار، والُخطب واملرسحيات واملراثي والرتاجم والرصف النحو يف ومؤلَّفاته —



الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان

صورة إجالء ورائها من نأمل التي األمور هذه إلخ … املدريس املرسح مجال يف الريادي
والتعليم. األدب مجال يف التاريخية مكانته إليه لنعيد املنيس؛ واألديب املعلم هذا

الشباب. مرحلة يف وهبي تادرس

حياته (1)

فرق هناك كان باشا، عيل محمد ُحكم بداية يف وباألخص عرش، التاسع القرن أوائل يف
من الجزية أخذ املثال سبيل َعَىل منها مرص. يف واألقباط املسلمني بني الدولة معامالت يف
الخدمة يف الدخول عليهم حرَّم عيل محمد أن كما الذميني، من اعتبارهم َعَىل األقباط،
فمن ذلك، من الرغم وعىل العسكرية. املناصب توليهم عدم وبالتايل (التجنيد)، العسكرية
املسلمني بني اجتماعيٍّا خلًال أحدثت الفروق هذه بأن يشعر ال الفرتة هذه تاريخ يقرأ
وبمرور وتدريجيٍّا املسلمني! من أقلَّ مرتبة يف بأنهم يشعرون األقباط جعلت أو واألقباط،
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بك وهبي تادرس

اإلنجليزي املبعوث بوزنج» «جوج برأي نستشهد أن بنا وكفى الفروق. هذه زالت األيام
قال: عندما ،١٨٣٧ عام بريطانيا خارجية وزير بلمرستون إىل تقريره يف مرص، يف

من وبالرغم املرصي، الشعب من منبوذة طائفة األقباط يعتربون األتراك كان
جميًعا يقاسونه ما نتيجة لعله العرب، وأبناء القبط بني تعاُطف فهناك ذلك
والفطنة السالم وحب املعارشة ُحسن صفات من به يتحلَّْون عما فضًال آالم، من
وال اختالط، أي األوروبيني من النازحني وبني بينهم يوجد يكاد وال والذكاء،
فالحجاب املسلمني، شأن ذلك يف شأنهم القليل، إال املنزلية عاداتهم عن يُعرف
ال الريف ويف … املسلمني نساء َعَىل مرضوب هو كما نسائهم َعَىل مرضوب
يؤمنون كاملسلمني وهم … العرب أبناء عادات عن األقباط عادات تفرتق تكاد
إسالمي أصل إىل راجعة الخرافات تلك أكانت سواء البالد، يف الشائعة بالخرافات
بني الفوارق وإن واسعة، خطوات يخطو التسامح وإن … مسيحي أصٍل أم

تدريجيٍّا.1 االختفاء يف آخذة واملسيحيني املسلمني

األقباط. عن وبالتايل مرص، يف الذميني َعَىل املفروضة الجزية إلغاء تم ١٨٥٥ عام ويف
بعد الوطنية، العسكرية الخدمة يف األقباط تجنيد قبول َعَىل املوافقة تمت ١٨٥٧ عام ويف
التفريق أوجه من وْجه آِخُر زال وبذلك السابق، يف باشا عيل محمد ذلك من أعفاهم أن
تجنيد عاَرض الرابع كريلس البطريرك أن صحيح وغري مرص. يف واملسلمني األقباط بني
الوطني وبروح رصاحًة، قال ذلك عنه أُشيع فعندما الكتابات! بعض يف جاء كما األقباط
الخدمة من القبَط أوالدنا يعفي أن الباشا إىل طلبت إني البعض «قول ملرصيته: س املتحمِّ
َعَىل أفرتي أو قيمًة، للوطن أعرف ال املقدار، بهذا جبانًا أكون أن هلل فحاشا العسكرية،
واملدافعة الخدمة حقَّ لخدمته امليل وعدم أوطانهم، َمحبة من بتجردهم الوطن أبناء أعز

أطلبه.»2 ما وال طلبُت ما هذا فليس عنه،

بريوت، والنرش، للطباعة الوحدة دار الوطنية»، الجماعة إطار يف واألقباط «املسلمون البرشي، طارق 1

ص٢١-٢٢. ،١٩٨٢ ط١،
ص٣١. السابق، البرشي، طارق 2
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الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان

وهبي تادرس ُولِد واألقباط، املسلمني بني والتسامح بالتآخي املتشبع الجو هذا يف
األرمن بمدرسة اْلتََحَق عمره من الخامسة ويف 3،١٨٥٦ عام بالقاهرة زويلة بحارة
عمره من العارشة ويف األرمنية. اللغة ودرس الفرنسية اللغة مبادئ فيها فتلقى باألزبكية،
تقدَّم ثمَّ واإلنجليزية. العربية اللغتني فيها فتعلَّم باألزبكية، الكربى األقباط بمدرسة اْلتحق
صحيفة وقالت الطهطاوي. رافع رفاعة االمتحان لجنة يرأس وكان النهائي، لالمتحان

:٥ / ٣ / ١٨٧٢ يف املرصية الوقائع

وأُشريَ األقران، بني وهبي أفندي تادرس فيه ُميَِّز الذي االمتحان افتتاح صار
والبيان، واملنطق العربية اللغة يف التلميذ هذا امتحان وكان بالبنان. يف إليه
هذه كل يف فأَْحَسَن الطليانية. واللغة والهندسة واإلنجليزية، الفرنساوية واللغة

النجابة.4 إشارات عليه وظهرت اإلجابة،

القبطية اللغة وَدَرَس املعارف، بنظارة مرتجًما عمل املدرسة، من َج تخرَّ أن وبعد
حيث الرشيف،5 باألزهر األقباط برواق الفرتة هذه يف اْلتحق كما الراهب. برسوم يد َعَىل

،١٨٦٠ عام ُولِد وهبي تادرس أن وحديثًا» قديًما القبطي «األدب كتابه يف كيالني سيد محمد ذََكَر 3

وهو أي ،١٩١٦ عام املعاش إىل أُحيل إنه حيث ذلك، قبل أو ١٨٥٦ عام يف كان مولده أن نرى ولكننا
وهبي تادرس قام حيث آخر، منطقي دليل وهناك .١٨٥٦ عام ميالده يكون ذلك وعىل الستني، سن يف
«الخالصة كتاب وهو ،١٨٧٥ عام السقائني بحارة األقباط بمدرسة مدرِّس وهو له كتاب أول بتأليف
ُعْمر يف وهو ومؤلًِّفا أستاذًا كان أنه يعني فهذا ١٨٦٠ عام مولده كان فإذا العربية»، اللغة يف الذهبية
مقبول ُعْمر وهو عرش، التاسعة حينذاك عمره فيكون ،١٨٥٦ عام مولده كان إذا ا أمَّ عرش! الخامسة

ومؤلًِّفا. أستاذًا الشخص فيه ليكون ما، نوًعا منطقيٍّا
لندن، طرابلس، القاهرة، الفرجاني، دار وحديثًا»، قديًما القبطي «األدب كيالني، سيد محمد عن: نقًال 4

ص٢٠٥. د.ت،
كان ،٥/٥ / ١٩١٦ يف القبطية «الوطن» صحيفة ذََكَرت ص٤٣: السابق، كتابه يف البرشي طارق قال 5

أوالد قديًما باألزهر درسوا ممن وإن والرشعية، املنطقية العلوم فيه ْون يتلقَّ باألزهر رواق قديًما لألقباط
صاحب السيد عبد ميخائيل حديثًا ومنهم مهمة، مؤلفات ولهم القبط مثقفي كبار من وهم العسال،
الذي الشاعر تادرس ووهبي أُنِْشئَْت، ملا العلوم دار إىل انتقل ثمَّ األزهر، يف َدَرَس إذ «الوطن»، صحيفة
محمد الشيخ دروس يحرض كان الذي العرت وفرنسيس منه، االقتباس من ويُْكِثر القرآن يحفظ كان

.١٩٠٢ سنة عبده
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بك وهبي تادرس

حفظه الذي الكريم، والقرآن والفقه الحديث مثل والدينية، العربية العلوم من كثريًا َدَرَس
تََرَك ذلك بعد الحديث. العرص يف الكريم للقرآن حامٍل مرصي قبطي َل أوَّ فكان كامًال،
األقباط بمدرسة والفرنسية العربية للغتني مدرًِّسا وعمل الحكومة، خدمَة وهبي تادرس
عن ١٩٣٤ عام ومات ،١٩١٦ عام املعاش إىل أُحيَل حتى لها، ناظًرا ثمَّ ائني السقَّ بحارة
مطلعها:7 بقصيدة بشاي عزيز صديقه رثاه مات وعندما والسبعني.6 الثامنة يناهز عمر

ال��ج��مِّ وال��َم��َرِح ال��غ��ضِّ ش��ب��اب��ي وَع��ْه��َد ص��ب��اب��ت��ي ف��ي��ك ودَّْع��ُت ال��ص��ب��ا زم��ي��ل
وال��ج��س��ِم وال��روِح ال��ق��ل��ب دواء وُك��نْ��َت ش��اف��يً��ا ��ة ال��ُم��ِل��مَّ ع��ن��د ل��ي ُك��نْ��َت ل��ق��د
��ي ه��مِّ م��ن وتَ��ْدَف��ُع دم��ع��ي م��ن تُ��َك��ْف��ِك��ُف ص��اغ��ًرا ف��ل��بَّ��يْ��َت ال��دن��ي��ا ف��ي دَع��ْوتُ��َك
ِس��ْل��ِم ذو وأَْدبَ��َر ح��ْرب ذو َح��لَّ إذا وص��اح��بً��ا ال��وف��اء ق��لَّ إذا وف��يٍّ��ا

املدارس نشأة (2)

محمد أنشأها التي الهندسة، مدرسة كانت العرصالحديث مرصيف يف ظهرت مدرسة أول
أحُد والهندسة اإليطالية اللغَة فيها يُدرِّس وكان ،١٨٢٠ سبتمرب يف بالقلعة باشا عيل
تمَّ ١٨٢٥ يوليو ويف والرسم. للرياضة معلًِّما فيها فكان قسطي الخواجة ا أمَّ القساوسة،
١٨٢٧ فرباير ويف خليل. أحمد ناظرها وكان العيني، بالقرص الجهادية املدرسة افتتاح
افتتاُح ذلك بعَد تواىل ثمَّ بك. كلوت ناظرها وكان زعبل، بأبي الطب مدرسة اُفتتحت

مرص.8 يف املدارس من الكثري

الغرب دار الثاني، الجزء الهجرية»، عرش الرابعة املائة يف الرشقية «األعالم مجاهد، محمد زكي انظر: 6
دار السادس، املجلد «األعالم»، الزركيل، الدين خري ص٢٠٥. السابق، كيالني، سيد محمد ط٢. اإلسالمي،

ص٨٢. ط٩، ،١٩٩٠ بريوت، للماليني، العلم
ص٢١١. السابق، كيالني، سيد محمد 7

نفسه العام من يونيو ويف بك. كلوت ناظرها وكان ،١٨٣٠ عام الوالدة مدرسة املثال: سبيل َعَىل ومنها 8

البيطري الطب ومدرسة إسماعيل، حافظ وناظرها بالجيزة، السواري مدرسة مدارسهي ثالث افتتاح تم
١٨٣١ سبتمرب ويف خليل. القائمقام وناظرها بطرة، الطوبجية ومدرسة أغا، سليم وناظرها زعبل، بأبي
مدرستني؛ افتتاح تم ١٨٣٤ مايو ويف خورشيد. محمد وناظرها (البحرية) النواتية مدرسة افتتاح تم
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الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان

للطائفة كانت للنصارى مرص يف اُفتتحت مدرسة أول أن بالذكر الجدير ومن
ذلك، بعد املدارس افتتاح تواىل ثمَّ ببوالق، كالوسديان مدرسة وهي ،١٨٢٨ عام األرمنية
١٨٤٤ سنة الفرنسية الشارتيه دي ديفيل لجمعية املجانية كورد املرير مدرسة ومنها
بون جمعية أنشأَتْها التي ،١٨٤٦ عام بشربا باستري ديبون دام ومدرسة باإلسكندرية،
الفرير. جمعية أسَستْها التي ،١٨٤٧ عام باإلسكندرية كاترين سانت ومدرسة باستري،
مسجد جامع بشارع توستسا مدرسَة اليونانية الجاليُة َست أسَّ أيًضا ١٨٤٧ عام ويف
مدرسة األوىل: َمدرستني؛ الفرير جمعية أَنَْشأَْت نفسه العام ويف باإلسكندرية. العطارين

املوسكي.9 بشارع جوزيف سان مدرسة واألخرى: الرميل، بشارع فام سانت
لألقباط مدرسة أية افتتاُح باشا عيل محمد ُحْكم خالَل يَتِمَّ لم أنه نالحظ سبق ومما
األجنبية بالجاليات خاصًة كانت اُفتتحت التي النصارى مدارس جميع وأن مرص، يف
سعيد عهد يف ولكن األوروبية. الدينية الجمعيات لبعض تابعًة كانت أو مرص، يف املقيمة
أول أنشأ الذي الرابع،10 كريلس البطريرك اإلصالح أبو ظهر حيث الحال، تغريَّ باشا
عام البطرخانة بجوار باألزبكية الكربى األقباط مدرسة وهي مرص، يف لألقباط مدرسة
وكان انًا، مجَّ املدرسية واألدوات الكتب لهم ف ويَْرصِ فيها التالمذة يَْقبَل وكان ،١٨٥٥

ببوالق، املهندسخانة مدرسة واألخرى: كاشف، يوسف وناظرها القديمة، بمرص املعادن مدرسة األوىل:
أفندي. إبراهيم وناظرها باألزبكية، األلسن مدرسة افتُِتَحْت ١٨٣٦ يونيو ويف أفندي. أرتني ناظرها وكان
تم ١٨٣٧ فرباير ويف رأفت. إبراهيم وناظرها زعبل، بأبي التجهيزية املدرسة ظهرت ١٨٣٦ أكتوبر ويف
زينب، بالسيدة املحاسبة ومدرسة أفندي، محمود وناظرها بالجيزة، املبتديان مدرسة مدرستني؛ افتتاح
وناظرها بالخانقاه، املبتديان مدرسة افتُِتَحْت أيًضا ١٨٣٧ عام من يونيو ويف أفندي. سليم وناظرها
إسماعيل املرياالي وناظرها بالقاهرة، املفروزة املدرسة افتتاح تم ١٨٤٩ سبتمرب ويف رجب. أحمد السيد

.١٩١٧ املعارف، مطبعة مرص»، يف «التعليم باشا، سامي أمني كتاب وجداول مالحق راجع الكرديل.
ص١٤. السابق، مرص، يف التعليم باشا، سامي أمني راجع: 9

١٨٠٦ عام وُولِد داوود، اسمه املائة. بعد العارش األرثوذكسيني األقباط بطريرك الرابع كريلس هو 10

الجبل يف أنطونيوس القديس دير َقَصَد شبابه ويف مرص. بصعيد جرجا بمديرية الصوامعة قرية يف
إىل سافر ١٨٥١ عام ويف الدير. رئيس أصبح ثمَّ القلوصني، أثناسيوس القس يد َعَىل ب وترهَّ الرشقي،
أصبح التايل العام ويف ،١٨٥٣ عام مرص َعَىل ُمطرانًا أصبح عاد وعندما رسمية، دينية مهمة يف الحبشة
مطبعة أول وأنشأ القبطية، املدارس من كبرية مجموعة فأنشأ الرابع. كريلس باألنبا ب وتلقَّ بطريرًكا
.١٨٦١ عام وفاته حتى اإلصالح، بأبي ب تلقَّ حتى جليلة، إصالحية بأعمال يقوم وظل مرص، يف لألقباط

.١٨٩٢ يوليو «الهالل»، مجلة زيدان، جرجي انظر: وللمزيد
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ولزيادة مرة. غري أو مرة حالتها فيه يتفقد ال يوٌم عليه يَمرُّ فال بنفسه، التعليم يبارش
املعرفة ذوي من غريُُه أو األجانب من زائر إليه أتى فإذا فيها، محفًال له اتََّخذَ بها االعتناء
مالحظته وإبداء التالمذة وفْحص املكاتب بزيارة كلَّفه التعليم وُطُرق والعلوم باللغات

فيها.11 التعليم ُطُرق وتسهيل حالتها تحسني إىل يعود فيما
بفتح اإلصالح أبو قام ثمَّ تلميذًا، وخمسني بمائة عهدها َل أوَّ بدأت املدرسة وهذه
فنَِجُد دياناتهم. أو مذهبهم أو عقيدتهم بني التفريق دون املرصيني كافة أمام أبوابها
من و١٦ األقباط من ٣٠٢ منهم ٣٧٩ بلغ ،١٨٧٥ عام املدرسة هذه يف التالميذ عدد
تعضيد ُكلَّ القت إسماعيل الخديوي عرص يف املدرسة هذه أن الواضح ومن املسلمني!
بمرص األقباط مدارس رئيس فيلوثاؤس ص القمُّ َكتَبََها مقالٌة ذلك َعَىل والدليل واهتمام،
االحتفال فيها واصًفا التمدنية»، الدعايم توطيد يف السنية «املآثر بعنوان ١٨٧١ عام

فيها: جاء ومما املدرسة. هذه بامتحان

وجنوح األفخم، عزيزنا جاللة ومكارم األكرم، خديوينا عظمة سجايا من إنه
السامية إرادته تعلََّقْت العموم، لخري عواطفه وانعطاف العلوم، لنجاح جوانحه
االمتنان، بلواحظ القبطية مدارسنا بإرماق الكافية السنية عنايته َهْت وتوجَّ

واإلحسان. الجود بمناهل إيَّاها غامًرا
امتحان — وتأييدها ونجاحها وإصالحها توطيدها لدوام — أَنَْعَم ومما
دولته. بكواكب مجلًَّال حكومته، رجال بأرشف حافًال سنويٍّا امتحانًا تالمذتها
والرسور الهناء ِجيد يف العاِم بهذا العامِّ االمتحان عقُد انتظم األثر هذا وعىل
داِخَلها اْلتأَمْت أن بعد البطريركية بدار الكربى املدرسة يف … واالبتسام
الجامع شيخ األستاذ املوىل حرضة … الكرام الذوات سعادة الستقبال تالمذتُها
األحكام مجلس مفتي مة العالَّ وحرضة املرصية، الديار أفندي مفتي األزهر
الداخلية، ناظر باشا رشيف سعادتلو الكرام: الذوات وحرضات الُقْطرية،
رئيس باشا هللا عبد وسعادتلو املالية، ناظر صدِّيق باشا إسماعيل وسعادتلو
الرفيع السنية الدائرة ناظر باشا حافظ وسعادتلو النواب، شورى مجلس
وسعادتلو املريية، واألشغال املدارس ناظر باشا بهجت وسعادتلو الجناب،

ص٣٧٣-٣٧٤. السابق، زيدان، جرجي 11

13



الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان

وعزتلو الداخلية، وكيل باشا ثابت وسعادتلو مرص، محافظ صادق باشا أحمد
الخصويص املجلس رس كاتب الداخلية عربي قلم ناظر أحمد سيد بك محمد
األفخم، النواب شورى مجلس رس كاتب وهبة بك مصطفى وعزتلو األكرم،
السيد وعزتلو والرصدخانة، املهندسخانة ناظر الفلكي بك إسماعيل وعزتلو
رئيس بك شافعي وعزتلو املصانة، املريية املدارس إدارة مأمور صالح بك
االحرتام. الكيل البطركخانة وكيل املطران السيد وسيادة الشهري، الطب مدرسة
عليه َُّس املرتأ وكان إبانه، يف االمتحان افتتاح وأََخذَ مكانه يف كلٌّ ف رشَّ ومذ
صيته سني الشائع رافع بك رفاعة األستاذ سعادُة لديه ِنَعَمُه املوىل أَْجَزَل َمْن
أفندي مصطفى قلم من استفتاحية خطبة تاليًا االبتدائي التلميذ م تقدَّ الذائع،
وهبه يوسف التلميذ وكان األملعية، الفصاحة ذي فرنساوي أول خوجا رضوان
وتاله املصيب، واملعنى اللفظ بإيضاح ُسئل فيما أجاب الذي النجيب أفندي

املجيد. البارع الغصن الشهيد عبد أفندي ييس التلميذ
والجغرافية والحسابية النحوية العلوم يف فْحُصهما اْستَتَمَّ أن وبعد
من أَْحَسنَا بما الصدور َحا وَرشَ والقبطية، واإلنكليزية الفرنساوية واللغات
من الثانية الجلسة ويف … تشكريٌة خطبٌة وتُِليَْت الداعي، بادرت اإلجابات
يوسف قليني الباِرع بالتلميذ مبتدئًا الغلمان أوائل فْحُص بُوِرشَ االمتحان
والتلميذ مصطفى أحمد وتاله املجيد، الغصن امللك عبد وحنني الشهيد عبد
قلم من خطبة تُليت الجلسة تلك ويف الفريد. النجابة غصن قزمان إسكندر
بالصغرى اآلن وفرنساوي نحو ومعلم املدرسة نجل إبراهيم أفندي برسوم
وتاله القوم، صدور َح َرشَ بما اليوم ذلك ُخِتَم حتى القويم القبطي والكربى
املدرسة غصن إبراهيم أفندي تادرس قلم من بخطبة فيه مبتدئًا الثاني اليوُم
اليوم وهكذا املاهر، البارع واإلنكليزية الفرنساوية الرتجمة يف املشهور الزاهر

التالميذ.12 جميع ُفِحص أن إىل وجدِّه ِته ِهمَّ َعَىل جاٍر واالمتحان بعده الذي

مدرسًة كانت األقباط مدرسة أن أوًَّال: منها؛ مالحظات، عدُة الوصف هذا من ويؤخذ
من ُمعانًَة كانت ولو حتى نطاقها، ِضْمن وتدخل املعارف، وزارة قبل من بها ُمعرتًفا

ص١٨٨–١٩٠. ،١٨٧١ عام الثاني، املجلد «الحنان»، مجلة 12
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كان ثانيًا: امتحانها. َعَىل الطهطاوي رافع رفاعة إرشاف بدليل األقباط، طائفة ِقبَل
بدليل أخرى، مْدرسة بأية االهتمام عن يقل ال والحكومة الخديوي ِقبَل من بها االهتمام
الحكومة. ووجهاء الوزراء من االمتحان هذا حرضوا ممن املسئولني من الهائل الكم هذا
هذا يف منتًرشا كان الذي الديني التسامح مدى يعكس مما األزهر، شيخ حضور ثالثًا:
النحو وهي املدرسة، هذه يف تُدرَّس كانت التي العلمية املواد َعَىل التعرف رابًعا: الوقت.
مسلمني وجود خامًسا: والقبطية. واإلنجليزية الفرنسية واللغات والجغرافيا والحساب
مصطفى واألستاذ مصطفى، أحمد الطالب مثل: املدرسة، هذه وأساتذة تالميذ ضْمن
هي فالكربى وصغرى، كربى الوقت؛ هذا يف قبطيتني َمْدَرَستنَْي وجود سادًسا: رضوان.
كما ائني، السقَّ بحارة األقباط مدرسة فهي الصغرى ا وأمَّ باألزبكية، األقباط مدرسة

سنرى.
وهي ،١٨٦٧ عام افتتاحها تم ثالثة قبطية مدرسة هناك أن بالذكر، الجدير ومن
الذي ليونار املسيو ناظرها كان داخلية خاصة مدرسة وهي القبطية. املحاسبة مدرسة
وزارة عليها تُنِْفق كانت املدرسة، وهذه بالعباسية. السواري مدرسة َعَىل أيًضا ناظًرا كان
بالبنني. خاصًة كانت جميًعا املدارس وهذه األقباط. ِقبَل من ُمعانًَة تكن ولم املالية،
مدرسة كانت للمسلمني بنات مدرسة أول أن املعروف فمن البنات، ملدارس بالنسبة ا أمَّ
طالبة، ٣٣٤ بها وكان ،١٨٧٣ عام اُفتُِتَحْت وقد بالسنية. بعُد فيما ُعِرَفْت التي السيوفية،
نفقتها وعىل الخديوي حرم برعاية وكانت اليدوية، األشغال لتعليم ابتدائية مدرسة وهي
املالحظ ومن صالح. حسن كان ومديرها روزة، السيدة فكانت ناظرتها ا أمَّ الخاصة.
أول اْفتَتََحْت حيث ذلك، قبل للبنات مدرسة افتتاح إىل السباقة كانت األقباط طائفة أن
األوقاف َعَىل مصاريفها وكانت ،١٨٦٨ عام أسيوط يف عامة بصفة للبنات قبطية مدرسة

القبطية.13
يستأذن أن الرابع كريلس استطاع مرص، يف القبطية للمدارس االنتشار هذا وأمام
الطب كمدرسة العليا األمريية باملدارس القبطية املدارس خريجي بالتحاق باشا سعيد
وخمسني بمائة باشا إسماعيل الخديوي تربَّع ١٨٦٧ عام ويف ذلك. له فكان وغريها،
الجنيهات من مائتني إىل باإلضافة القبطية، للمدارس كوقف الوادي14 جفلك من انًا فدَّ

.٣٤ ،٢٨ ص١٧، السابق، باشا، سامي أمني راجع: 13

املزرعة تعني تركية كلمة األصل يف وهي األطراف، املرتامية النموذجية املزرعة تعني «جفلك» كلمة 14

أوالده َعَىل وتوزيعها ،١٨٣٨ عام الجفالك بإنشاء باشا عيل محمد بدأ وقد ثوران. يجره بمحراث املزوَّدة
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مصلحة يف عملوا الذي املتعلمني، من كبرية مجموعة املدارس هذه من فخرج سنويًا.
إىل وصلوا الذين املسلمني، من أو األقباط من أكانوا سواء والبنوك، الحديدية السكك
هللا، سعد عوض وكامل فهمي، وقليني غايل، بطرس أمثال: السياسية، املناصب أعىل

الرازق.15 عبد ومحمود رشدي، وحسني ثروت، الخالق وعبد

ائني السقَّ حارة مدرسة

أشهر إحدى بالقاهرة، عابدين بمنطقة ريحان الشيخ شارع من املتفرعة السقائني حارة
مع اآلن، حتى موجودة زالت ما والتي اليهود، وحارة النصارى كحارة املرصية، الحارات
«الضوء كتابه يف السخاوي ذكرها فقد تبديل! أو تغيري أي دون نفسه باالسم احتفاظها
الجوزي ابن ا أمَّ السقائني. حارة باسم اآلثار» «عجائب كتابه يف الجربتي وذكرها الالمع»،
٤٢٦ عام أحداث عن الحديث عند «املنتظم» كتابه يف السقائني» «درب باسم ذكرها فقد

السالح!16 سوق من قريبة إنها وقال: هجرية،
موقعها ولعل (السقا)، املاء بيع مهنة امتهنوا عمال قديًما الحارة هذه يقطن وكان
ويثبت الفيضان ماء ع يتجمَّ حيث املهنة، لهذه مناسبًا كان النيل فيضان أيام قديًما
مما طبيعية، بصورة شوائبه من ويتخلَّص ب يرتسَّ وبالتايل بركة، هيئة َعَىل الحارة ُقرب
ذلك ويف األهايل. بيوت َعَىل املاء توزيع وبالتايل الجلدية، قربهم تعبئة السقائني َعَىل ل يسهِّ
ظاهرها من القبلية القاهرة جهة «وكان واالعتبار»: «املواعظ كتابه يف املقريزي يقول
عن زويلة باب من َخَرَج َمْن يرى فضاء هي قارون، وبركة الفيل بركة سوى فيها ليس
أن بالذكر الجدير ومن الفتوح.»17 باب تجاه وكانت السقائني، وموردة الخليَج يمينه

والدولة إنجلرتا بني ُعِقَدْت التي سكليس» «أُنكيار معاهدة رشوط من ل يتنصَّ حتى وأرسته، وأحفاده
العثمانية. الدولة يف االحتكار إلغاء َعَىل تَنُصُّ والتي العثمانية،

السابق، البرشي، طارق ص٢١. السابق، باشا، سامي أمني ص٣٧٩. السابق، زيدان، جرجي انظر: 15
ص٣٨.

«حارة عبارة عن البحث بعد (اإلنرتنت)، املعلومات بشبكة الوراق موقع يف وأقوالها الكتب هذه انظر 16
املوقع. كتب يف السقائني» «درب أو السقائني»
ص٧٧٠. الوراق، موقع يف الكتاب انظر 17
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الحارة، هذه لشهرة املهمة األسباب من كان السقائني»، حارة يف املاء «يبيع الشعبي املثل
اآلن. حتى اسمها وبقاء

الحارة هذه ألن األقباط؛ من كانوا السقاء مهنة امتهنوا من أغلب أن الجائز ومن
اإلصالح أبو قام وعندما األقباط. لطائفة ًعا تجمُّ كانت عرش التاسع القرن منتصف يف
من كبرية مجموعة أن الحظ باألزبكية، الكربى األقباط مدرسة بإنشاء الرابع كريلس
فأنشأ عليهم، فأْشَفَق السقائني، حارة أقباط خصوًصا بعيدة، مناطق من يأتون طالبها
القسيس أفندي حنا املرحوم وأناط كنيسٌة، َقبُْل ِمْن بها يكن ولم هناك، وكنيسة مدرسة
أفاضل من هذا أفندي حنَّا وكان واألدوات، املعدَّات من لها يلزم ما وتقديم بمالحظتها
مرة حالتها ويفحص يزورها كان بل بذلك، البطريرك جناب يَْكتَِف ولم الغيورين، القوم
وكيفية حالتها عن بتعريفه األول معلَِّمها تكليفه عن فضًال األقل، َعَىل أسبوعني كل يف

بأول.18 َل أَوَّ َسرْيِها
األقباط مدرسة إنشاء تم ثمَّ أوًَّال، السقائني بحارة األقباط كنيسة افتتاح تم وقد
مدرسة من ًرا ُمصغَّ نموذًجا لتكون ،١٨٥٧ عام يف وتحديًدا بقليل، ذلك بعد الصغرى
يتناوبون املدرسني بعض وكان التدريس. نُظم يف لها مطابقة باألزبكية، الكربى األقباط
١٨٧٥ عام ويف السابقة. االمتحان وْصِف مقالِة يف الحظنا كما املدرستني، يف التدريس
من واألقلية األقباط، من األكثرية تلميذًا، ٧٤ السقائني حارة بمدرسة التالميذ عدد كان

املسلمني.19
وعندما سنوات، ثماني النظار رئيس غايل باشا بطرس املدرسة هذه يف تتلمذ وقد
بك يعقوب وقتها املدرسة ناظر وكان قرش، ٧٠٠ قدره براتب أستاذًا بها َعِمَل َج تخرَّ

روفيلة.20 نخلة
يف اآلن حتى موجودة زالت ما السقائني، بحارة األقباط كنيسة أن العجيب ومن
التي غربيال، املالك كنيسة وهي الرابع، كريلس اإلصالح أبو فيه بناها الذي موضعها،
موجودة زالت ما األقباط مدرسة أن الُعجاب والعجب الديني! دورها تؤدي زالت ما

ص٣٧٤. السابق، زيدان، جرجي 18

٣٧٩ األزبكية مدرسة تالميذ عدد بلغ ١٨٧٥ عام «ويف ص٣٩: السابق، كتابه يف البرشي طارق قال 19

مسلمان». منهم تلميذًا ٧٤ السقائني حارة بمدرسة وكان مسلًما. و١٦ قبطي ٣٠٢ منهم
ص٧٤. املرصيني»، لعظماء الثمني «الكنز فؤاد، سليمان فرج 20
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بكل ولكن !١٨٧٥ عام بُنِيَْت أن منذ أيًضا، السقائني بحارة الكنيسة هذه بجوار وشامخة
سنوات منذ التعليمية رسالتها عن َفْت توقَّ حيث فيها، حياة ال كأطالل موجودة أسف
إدارة مدارس بقية َعَىل طالبها وتفرَّق قبطية، تعليمية كمدرسة إغالقها تم حيث قليلة،

فقط! ١٩٩٨ عام منذ التعليمية، عابدين
من املتفرعة السقائني حارة إىل ذََهبُْت ٢٠٠٤ يونيو شهر أيام أحد صباح ففي
املتعرج امتدادها رغم ما، نوًعا ضيقة حارة وهي بالقاهرة، بعابدين ريحان الشيخ شارع
الحارة، يف املوجودة الوحيدة الكنيسة وهي غربيال، املالك كنيسة بها فوَجْدُت الطويل،
وعندما ،١٨٨٢ عام تجديدها تم الكنيسة أن أعاله يف ُكِتب القديم الحديدي وبابها
مبنًى وهو األسايس، الكنيسة مبنى يسارها َعَىل فارغة، صغرية ساحًة وجْدُت دخْلتُها
وعىل الخارج. من القديم الرتاثي جماله شوَّهت التي التجديدات بعض رغم قديم، أثري
سنوات. ست من أُغِلقت التي القبطية املدرسة مبنى وهو طابقني، من مبنًى الساحة يمني
فمهجور العلوي أو الثاني طابقها ا أمَّ كحضانة، اآلن ُمستَغلٌّ األريض أو األول وطابقها
الكنيسة، بحراسة العاملني ِقبَل من بداخله ما رؤية أو صعوده من وُمِنْعُت ومغلق،
الثالث الطابق َهْدم وتم طوابق، ثالثة من متكون كانت املدرسة بأن أخربوني الذين
مرسومتني، زيتيتني كبريتني صورتني الساحة، يف وجْدُت كما بالطويلة. ليست مدة منذ
الباب لقداسة األوىل املدرسة. من األريض للطابق الخارجي الجدار َعَىل تعليقهما تم
من للبطريركية تقليده وتاريخ ١١٠ رقم البطريرك أسفلها: ومكتوب الرابع، كريلس
ومكتوب الخامس، كريلس البابا لقداسة واألخرى ،٣٠ / ١ / ١٨٦١ إىل ١٧ / ٤ / ١٨٥٣
إىل ١ / ١١ / ١٨٧٤ من للبطريركية تقلده وتاريخ ١١٢ رقم البطريرك أيًضا: أسفلها

.٧ / ٨ / ١٩٢٧
عمل التي السقائني، بحارة األقباط مدرسة أن علْمُت عندما شديد بفرح وشعرت
فهذا .١٩٩٨ حتى التعليمية رسالتها تؤدي كانت لها، فناظًرا مدرًِّسا وهبي تادرس بها
أو شيئًا املدرسة عن تَْعَلم لها، تابعة املدرسة كانت التي التعليمية عابدين إدارة أن يعني
ليتني ويا عابدين، إدارة يف املسئولني إىل نفسه اليوم يف فذهبت إلخ. … أو أو تاريخها عن
كان سنوات، ست منذ أُغِلقت التي املدرسة، هذه عن أحدهم أسأل كنت فعندما فعلت! ما
لو ردُّه سيكون ماذا تُرى فيا دلوقتي!» عنها تسأل وجاي سنني ست من «ياه! يقول:
سنة! وعرشين مائة منذ فيها يعمل كان وناظر، أستاذ أجل من عنها أبحث أنني َعِلَم
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باإلدارة املباني إدارة إىل أذهب بأن املوظفني أحد أَْخَربَِني كبرية، مشقة وبعد
آَخُر: فقال يل! يستمع من أَِجْد ولم فذهبت املدرسة. هذه عن إجابة أجد لعلَّني التعليمية،
ناظر عن أبحث أنني أَبَنُْت عندما والسخرية، الضحك غري أجد ولم كذا، إدارة إىل اذهب
اسأل «طيب املوظَّفني: أحد عيلَّ فرد مىض، قرن من أكثر منذ يعمل كان املدرسة لهذه
إحدى الحظت حتى املحبطة! التعليقات إلخ … عايش؟» لسه يكون يمكن مش عنه،
ألن بالعباسية؛ البطرخانة إىل اذهب يل: قالت نرصانية، أنها َعَىل يدل واسمها املوظفات،
بعد صدري أثلج الذي رأيها فاستحَسنُْت األقباط، قبل من ُمعانة كانت املدرسة هذه

كبري. يأس
َعَىل استقبايل تم فقد يُقال، والحق بالعباسية. البطرخانة إىل ذََهبُْت التايل اليوم ويف
يف يعمالن شخصني وقابَْلُت املوظَِّفني! ِقبَل من مواطن أيُّ به يُقابََل أن ممكن وْجه أحسن
أحد باعتباري شديد حرج يف وأنا كله، املوقف لهما ورشْحُت البطرخانة، ديوان سكرتارية
أزاَل معي وحوارهما استقبالهما أن والحقيقة النصارى! أحد عن يكتب أن يريد املسلمني،
بصورة والنصارى املسلمني بني الديني التسامح بمعنى األوىل للمرة وشعرت الحرج، هذا
خيط عن اته وملفَّ أوراقه يف يبحث منهما فرد كلُّ راح بموضوعي، َعِلَما وعندما عملية!
سبيل فعىل جدوى! دون أسف بكل ولكن وهبي، تادرس عن املزيد معرفة إىل بنا يؤدي
خاللها ومن باسمه، مقربة نجد لعلنا مرص، يف القبطية املقابر كشف يف البحث تم املثال،
الديوان رئيس إىل أحدهما وذهب هذا. يف فشلنا ولكننا أوالده، أو ورثته هم من نعلم
عنواني املوظفان أََخذَ النهاية ويف أيًضا. جدوى دون الرجل، هذا عن شيئًا يعلم لعله
به. بإخباري فيسارعان قريبًا، مفيًدا شيئًا يجدان لعلهما بي، الخاصة االتصال وُطُرق

منهما! يشء أي يصلني لم السطور هذه كتابة حتى لألسف ولكن
تفصيلية بصورة ِذْكَرها أرْدُت السقائني، بحارة األقباط مدرسة مع قصتي هي هذه
املعاناة مدى أيًضا وليشعر أيدينا، بني يَِضيُع الذي التاريخ وأهمية بقيمة القارئ ليَْشُعَر
املدرسة، هذه عن يشء كل أجد أن أتمنى فكنت املعلومة. وراء الباحث يتكبَّدها التي
وعرشين مائة منذ لها وناظًرا أستاذًا عمل والذي وهبي، تادرس لدور خلفية تكون حتى

مؤلَّفاته. خالل من عليه التعرف سنحاول الذي الكبري، الدور ذلك سنة،
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أن — جدٍّا مقتضبة بصورة — وهبي تادرس عن ُكِتبَْت التي املراجع بعُض أَْجَمَعْت
تاريخ يف النفيس «األثر إسماعيل»، رثاء يف الجليل «األثر اآلتية: الكتب يف تتمثل مؤلفاته
مرص «تاريخ أرتيينيئوس»، سرية يف النفوس «بهجة ألكسيس»، ومحاكمة األكرب بطرس
اللغة يف الذهبية «الخالصة الفرنسية»، اللغة يف الوهبية «التحفة التاريخ»، فلسفة مع
القبطية»، اللغة يف االبتدائية «الدروس طورين»، املرشال تاريخ يف الثمني «الدر العربية»،
األنفس «العقد «تليماك»، رواية الحديثة»، االخرتاعات «رسالة وخطبه»، شعره «ديوان
فنون يف «كتاب الصديق»، يوسف قصة يف التوفيق «عنوان املقدس»، التاريخ ملخص يف

الرصف».1 فن يف الظرف «مرآة األدب»،
هذه تذكرها لم أخرى مؤلَّفات هناك أن إال املؤَّلفات، هذه كثرة من الرغم وعىل
من يكن ومهما أفندي». بيك عريان املرحوم الجليل األمري «ترجمة كتاب: مثل املراجع،
هذه معظُم أصبَحْت فقد اإلطالق! َعَىل له وجود وال مفقود، املؤلفات هذه فأغلب األمر،
صفحاتها تفاصيل وال فحواها نعلم وال املراجع! بعض يف محفوظة أسماء مجرَد املؤلفات
بدار بفهارس محفوظة زالت ما والتي املؤلفات، هذه أسماء من الباقية والبقية العتيقة!
مسموح وغري الكتب، هذه أسماء تحمل بطاقات مجرد إال هي ما املرصية، الكتب

للتصوير! صالحيتها وعدم وتآكلها، ِقَدِمها بسبب الفعيل، وجودها رغم بتصويرها،

حركة تاجر، جاك ص٨٧٢. السابق، مجاهد، محمد زكي ص٨٢. السابق، الزركيل، الدين خري انظر: 1
السابق، كيالني، سيد محمد ص١٣١. ،١٩٤٥ املعارف، دار عرش، التاسع القرن خالل بمرص الرتجمة

ص٩٧.



الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان

املركز، رئيس مهران سامح الدكتور بمساعدة كبريًا جهًدا بَذَْلُت األمر، هذا وأمام
رانيا األستاذة ومساِعَدِتِه باملركز، الرتاث إدارة مدير يعقوب فريد رضا واألستاذ
بكامريا وهبي، تادرس مؤلفات بعض بتصوير كتابي إذٍن َعَىل للحصول الرحمن، عبد
يف الكبرية ولثقتي العناء، هذا وبسبب كثرية! رسمية ومراَسالت مكاتَبات بعد خاصة،
ُمَرتَّبَة املؤلفات هذه سأصف املستقبل، يف الباحثني ِقبَل من املحاولة هذه تكرار استحالة
عدا ما فيها، الواردة وتقاريظها ومدائحها ماتها مقدِّ أغلب ِذْكر مع نَْرشها. تاريخ حسب
الدراسة. هذه من األخرية الصفحات سيحتل الذي الصديق»، «يوسف مرسحية وصف

النحو يف كتاب (1)

حارة بمدرسة والفرنسية العربية للغتني مدرًِّسا كان عندما وهبي، أفندي تادرس ألَّف
يف ونرشه العربية»، اللغة يف الذهبية «الخالصة اسم عليه أَْطَلَق مدرسيٍّا، كتابًا السقائني،
لهذا تصديًرا الغفار عبد إبراهيم كتب وقد يؤلِّفه. كتاب أول ولعله ،١٨٧٥ عام يونيو

فيه: قال الكتاب،

خري َعَىل والسالم والصالة العطية، الواهب الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم
وأداء املتعنتني، شأن من والتعسف الدين، نصف فاإلنصاف … بعد ا أمَّ الربية.
ذي لكل الخالصة الشهادِة فَمنْح الدين. اختالف مع ولو واجب أَْمر الشهادة
امليُل يل َغ َسوَّ ولذا امُلرضية. األخالق أرباب ِشيَم من أدبية أو علمية فضيلة
الجنس يف االختالف عن النظر بَقْطع — الجملة يف الحق إىل الرجوع إىل
العلمي االجتهاد من اآلخذ األديب، البارع النجيب الشاب أهنئ أن — وامللة
وسري ُمِصيٍب ِفْكر ذا وصار العربية، اللغة معلِّمي سلك يف انتظم حتى بنصيب،
الفرنساوية اللغتني معلِّم وهبي أفندي تادرس جناب يُنبي، مهارته عن جميل
الرسالة، هذه تأليف يف أجاد قد بأنه املرصية، األقباط مدارس بإحدى والعربية
صورة َعَىل النحو، قواعد من كثريًا فيها أبرز حيث السيالة، الذكية بفكرته
مفيدة، ة مختََرصَ رسالة فهي الصواب. طريق عن حائد غري والجواب، السؤال
باذًال به فناهيك راغب، لكل بغية طالب، لكل نافعة عديدة، ابتدائية فوائد ذات
بإدخال بأس فال بيديه، قدَّمها منفعة هذه إن وحيث جنسه. أبناء ِلنَْفع نفسه
والحمد غفلة. ذو إال ه يذمُّ وال الفعلة، هذه َعَىل ممدوح فهو عليه، الرسور
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وصحبه وآله محمد األنام، أرشف َعَىل والسالم والصالة والختام، البدء يف هلل
غفر راجي ببيانه، وكتبه بلسانه، قاله الظباء. ودرجت ذكاء، طلعت ما الكرام،

الغفار. عبد إبراهيم األوزار،

كتابته، أسلوب يف اللفظية والصنعة السجع شيوع التصدير، هذا َعَىل يُالَحظ ومما
ولعله املسلمني، من كاتبه أن كما عرش. التاسع القرن كتابات يف شائع أسلوب وهو
كتابته بدليل العربية، للعلوم مدرًِّسا كان أنه املحتمل ومن املغمورين. املشاهري أحد
التسامح أسلوب التصدير هذا يف جاء ما أهم ومن النحو. علم يف بكتاب خاص لتصدير
شهادة املؤلف ومهارة بنبوغ شهادته أن َعَىل أكَّد حيث الكاتب؛ أوضحه الذي الديني

والدين. امللة اختالف رغم وإنصاف حق
فيها: قال هذا، لكتابه مقدمة َكتََب فقد وهبي، تادرس ا أمَّ

والخفض، الرفع بيده الذي املختار، الفاعل هلل الحمد الرحيم. الرحمن هللا بسم
من َجْمُعه َسِلَم ، ُحبٍّ ِصْدق عن يُْعِرب حمًدا أحمده القهار. العزيز وهو
وأصيل الضمري. صميم يف َسَكَن ما عواِملُه تَُحرَِّك شكًرا وأَْشُكُرُه التكسري،
من اتَّبََعُهْم ملن جناهم خفضوا الذين واملرسلني، األنبياء خيار َعَىل وأسلم
وانتشار وباٍد، حاِرضٍ كلَّ الخديوية العدالة لشمول فإنه بعد، ا أمَّ املؤمنني.
واملعارف، العلوم بأنوار املرصية الديار وإرشاق العباد، كافة َعَىل فضائلها
الزاهرة وفواضلها تُنَْكر، ال ظاهرة ففضائلها واللطائف. باملنافع وتعزيزها
املكارم، تلك وَشِمَلتْه املراحم، هذه َغَمَرتُْه ممن ولكوني تُذَْكر. أن من أجلُّ
اآلخذة القبطية، األمة سيَّما وال املرصيني، وطني ألبناء خدمًة أقدِّم أن أْحبَبُْت
والنخبة اللطيفة، النبذة هذه فوضعت التمدين. أسباب يف الخديوية بالعناية
َعَىل تناُولِها لتسهيل والجواب، السؤال طريق عن وَجَعْلتُها املنيفة، املخترصة
وزوائد جمة فوائد مع ، امُلِملَّ والتطويل ، امُلِخلَّ التقصري فيها متجنِّبًا الطالب،
يتها وسمَّ نَْقِدِه، وخالصَة ِعْقِدِه واِسَطَة النحو فنِّ يف هللا بحمد فجاءت مهمة،
امللك بعون املقصود، يف الرشوع أوان وهذا العربية. اللغة يف الذهبية الخالصة

القبول. هللا وعىل فأقول املعبود،

الخديوي باهتمام وهبي تادرس إشادة بخالف — املقدمة هذه َعَىل يُالحظ ومما
األسلوب شيوع — الوقت هذا يف لها ورعايته عليها وإنعامه القبطية، باملدارس إسماعيل
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هللا أسماء استخدم ثمَّ بالبسملة، خطبته بدأ أن وهبي بتادرس فكفى فيها! اإلسالمي
قول املرسلني»، األنبياء خيار َعَىل وأسلِّم «وأصيل قوله أن كما القهار). (العزيز الحسنى
إىل باإلضافة هذا رصاحًة. اسمه ِذْكِر عدم من الرغم َعَىل ملسو هيلع هللا ىلص، محمد َعَىل إال ينطبق ال
وهذا والخفض»، الرفع بيده «الذي قال: عندما القرآنية، اآليات بعض معانَي استخدامه

املثال: سبيل َعَىل منها كثرية، قرآنية آيات معاني من مأخوذ القول
َربَِّك َرْحَمَة يَْقِسُموَن ﴿أَُهْم «الزخرف»: سورة من ٣٢ رقم اآلية يف تعاىل قوله
ِليَتَِّخذَ َدَرَجاٍت بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُهْم َوَرَفْعنَا نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِيف َمِعيَشتَُهْم بَيْنَُهْم َقَسْمنَا نَْحُن
سورة من ١١ رقم اآلية وكذلك يَْجَمُعوَن﴾. ا ِممَّ َخرْيٌ َربَِّك َوَرْحَمُة ُسْخِريٍّا بَْعًضا بَْعُضُهْم
هللاُ يَْفَسِح َفاْفَسُحوا اْلَمَجاِلِس ِيف ُحوا تََفسَّ َلُكْم ِقيَل إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا «املجادلة»:
َوهللاُ َدَرَجاٍت اْلِعْلَم أُوتُوا َوالَِّذيَن ِمنُْكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ يَْرَفِع َفانُْشُزوا انُْشُزوا ِقيَل َوإِذَا َلُكْم
َجَعَلُكْم الَِّذي ﴿َوُهَو «األنعام»: سورة من ١٦٥ رقم اآلية وأخريًا َخِبريٌ﴾. تَْعَملُوَن ِبَما
يُع َرسِ َربََّك إِنَّ آتَاُكْم َما ِيف ِليَبْلَُوُكْم َدَرَجاٍت بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُكْم َوَرَفَع اْألَْرِض َخَالِئَف

َرِحيٌم﴾. َلَغُفوٌر َُّه َوإِن اْلِعَقاِب
املختلفة، النحوية وموضوعاته الكتاب فصول القارئ يجد املقدمة، من االنتهاء وبعد
املثال؛ سبيل َعَىل األسئلة هذه ومن والجواب. السؤال طريق عن املؤلف َعَرَضها والتي
إعرابًا الكلم أواخر أحوال بها تُْعَرف بأصول ِعْلٌم أنه ه حدُّ ج: النحو؟ علم حدُّ ما س:
س: وحرف. وفعل، اسم، أقسام؛ ثالثة إىل ج: الكلمة؟ تنقسم ِقْسم كم إىل س: وبناءً.
الفتح، َعَىل ومبني الكرس، َعَىل مبني أقسام؛ أربعة إىل ج: املبني؟ ينقسم ِقْسم كم إىل
األسلوب وهذا الكتاب. ينتهي حتى وهكذا … السكون َعَىل ومبني الضم، َعَىل ومبني
رشحوا من ثاِلَث وهبي تادرس ويُْعتََربُ الحديثة، النحوية الكتابات يف جديًدا أسلوبًا يُعتََربُ

الحديث.2 العرص يف والجواب السؤال بأسلوب املدارس لطالب النحو

والجواب السؤال بأسلوب الحديث العرص يف النحو يف مدرسيٍّا كتابًا ألَّف من أول أن علمنا حسب 2

العربية القواعد من تََفرََّق «ما بعنوان كان وكتابه ،١٧٠٨ عام الحلبي فرحات بن جربيل القس كان
لبحث الطالب «مصباح كتابه ألَّف عندما ،١٨٥٤ عام البستاني بطرس فكان الثاني ا أمَّ ونحًوا». ترصيًفا

املطالب».
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بك عريان ترجمة (2)

السقائني حارة ملدرسة ناظًرا كان عندما — وهبي تادرس نرش ١٨٨٨ عام منتصف يف
«ترجمة بعنوان الكبرية، القطع من صفحة عرشة اثنتي من صغريًا ُكتيِّبًا — القبطية
مرص ببوالق العامرة الكربى املطبعة يف وذلك أفندي»، بك عريان املرحوم الجليل األمري
والحديث بك، عريان ترجمة عن عبارة العمل وهذا الُكتيِّب! نهاية يف جاء كما القاهرة،
يف َ تُويفِّ الذي الفقيد، لهذا رثاء عن عبارة الكتيب وكأن وتأبينه. وجنازته وفاته عن
باش عريان تادرس ابن هو بك عريان أن الرتجمة من ونعلم نفسه. العام من فرباير
بمرص، العامرة الرضب بدار الوزان إسحاق عريان املعلم ابن املرصية، املالية محاسبجي
دخول قبل مرص وايلَ كان الذي بك عيل يد كاتب الخناني إبراهيم إسحاق املعلم ابن
بالخدمة اْلتََحَق وقد ،١٨٣٢ سنة بالقاهرة ُولِد الرتجمة صاحب بك وعريان الفرنسيس.
ثمَّ األول، حلمي باشا عباس عهد يف السودانية الحكمدارية يف قلم كرئيس األمريية
املالية. بنظارة اْلتََحَق ثمَّ مرص، بمحافظة قلم رئيس ثمَّ اإلسكندرية، ضبطية باشكاتب
املالية، نظارة باشكاتب عمل ١٨٧٨ ويف الغربية، مديرية باشكاتب عمل ١٨٧٢ سنة ويف
حسابات يف للنظر باشا نوبار حكومة انتخبته وفاته وَقبَْل ،١٨٨٤ سنة استقال ثمَّ
أول يف ومات ،١٨٨٨ يناير أواخر يف املخية النقطة بداء أُصيب ولكنه األوقاف، عموم
بقصيدة بك وهبي تادرس ورثاه ،١٠ / ٢ / ١٨٨٨ يوم جنازته وكانت ،١٨٨٨ فرباير

فيها:3 قال

ال��س��َدِم م��وق��ف ف��ي ال��ج��وى ح��ادي ول��جَّ َق��َدِم َع��َل��ى ق��اَم��ْت ال��ن��وى س��وِق ب��اُل م��ا
َدِم َوِري��ِد م��ن ال��م��آق��ي ع��ق��ي��ق تُ��ذِْري س��ائ��ل��ًة اآلم��اِل ُم��َق��ُل وأْص��بَ��َح��ْت
وال��ِح��َك��ِم وال��ج��وِد ال��ح��ج��ى َرْوِض ذب��وِل َع��َل��ى ال��وج��ود ف��ي ال��م��ع��ال��ي َص��بْ��ُر وِع��ي��َل

ِشْعره به ديوان له وهبي تادرس أن السابق، الرشقية»، «األعالم مجاهد، محمد زكي كتاب يف جاء 3

أيِّ يف تأِت لم املعلومة هذه بأن علًما مخطوط؟! أم مطبوع الديوان هذا هل امَلْرِجع يَذُْكر ولم وُخَطبه!
السند. ضعيفة املعلومة يجعل مما وهبي، تادرس مؤلفات عن تحدَّثت التي املراجع من آخر مرجع
هذا يف لتُحفظ وهبي تادرس أشعار من أيدينا عليه تقع ما سنذكر لذلك الديوان؛ هذا نجد لم وبالبحث

املستقبل. يف الباحثني بعض تُفيد لعلها الكتاب،
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بك. عريان ترجمة كتاب غالف

وال��ِه��َم��ِم األق��داِر أول��ي م��داِر َع��َل��ى دائ��رٌة األق��داِر وَرَح��ى ال وك��ي��ف
ال��ظُّ��َل��ِم م��ن ل��ي��ٌل ف��دج��ا أن��واُرُه أََف��َل��ْت ق��د ال��َم��ْج��ِد س��م��اء ف��ي ط��ال��ًع��ا ي��ا
ال��س��َق��ِم م��ن ك��أًس��ا ل��ه ال��ص��روف ي��ُد ج��دح��ْت ب��ع��دم��ا ال��ل��ي��ال��ي وخ��ات��َل��تْ��ه
إَِرِم وف��ي ع��اٍد ف��ي َق��بْ��ُل س��ع��ى ك��م��ا ع��ج��ٍل َع��َل��ى ي��س��ع��ى ال��ردى أت��اك ل��ق��د
ال��نِّ��َع��ِم م��ن ال��ب��اق��ي ال��ع��ال��م ف��ي ي��روم ب��م��ا وف��از ل��بَّ��ى م��ن أَْك��َرَم ف��ُك��نْ��َت
وال��ه��رِم ال��م��وت ح��ي��اض ورود إل��ى ظ��ام��ئ��ة واآلج��ال ال��ع��ب��د ح��ي��ل��ة م��ا
ال��دََّس��ِم ف��ي ال��س��م ن��ق��ي��ع إل��ي��ه تُ��ْه��ِدي ب��رح��ت م��ا واآلم��ال ال��ع��ب��د ح��ي��ل��ة م��ا
ال��ح��ل��ِم م��ن ط��ي��ٍف س��وى ال��ح��ي��اة ه��ذي ف��م��ا األك��رم��ي��ن ابْ��َن ي��ا ب��ن��ف��س��ك ْ ف��اْربَ��أ
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ف��اتَّ��ِه��ِم ب��األي��ام َظ��نَّ��َك أَْح��َس��نْ��َت وإن ي��س��وء م��م��ا ح��ذر َع��َل��ى وُك��ْن
ال��َك��ِل��ِم م��ن ال��ش��ك��وى ف��ي ج��اء ب��م��ا واْص��دَْع ج��ارح��ٍة ك��ل ف��ي ال��ج��وى ِزنْ��َد واْس��تَ��ْوِر
ال��ع��دِم م��ه��ي��ع ف��ي ب��ه ال��رح��ي��ل ج��دَّ ث��ق��ة أخ��ي ف��ي رث��ائ��ي ح��دي��ث واش��رح
خ��َدِم م��ن ال��م��أث��ور ع��ن ف��ي��ه يَ��أُْل ل��م وط��نً��ا إي��ن��اس��ه م��ن ال��ل��ه أَْوَح��َش ال
ال��ذم��م ح��وزة ع��ن ب��ه ي��ذود ل��ك��ي ي��ره��ف��ه ك��ان ج��دٍّ س��ي��ف ن��ب��ا وال
األَل��ِم غ��ارَة ع��ل��ي��ه ال��ف��ن��اءُ ش��نَّ وال م��ن��ه ال��ف��ض��ل ف��ن��اء ت��داع��ى وال
َوَرِم) م��ن ��رَّ ال��ضُّ ق��دم��اه اْش��تَ��َك��ْت (أن إل��ى ال��ع��ي��اء ال��داء ب��ه أل��مَّ وال
ال��ن��س��ِم ال��ب��ارئ اإلل��ه ج��وار إل��ى م��رت��ق��يً��ا واألص��ح��اب اآلَل وف��اَرَق
م��ن��س��ج��م غ��ي��ر ع��ل��ي��ه دم��ع وأي م��ن��ص��دٍع غ��ي��ر ع��ل��ي��ه ق��ل��ٍب ف��أي
ف��اْح��تَ��ِك��ِم أَنْ��َص��ْف��َت ق��د درَُّك ل��ل��ه ن��ادرة وْه��و ع��اله ع��ن س��ائ��ًال ي��ا
َح��َرِم ف��ي ال��ي��وم ل��س��واه تَ��ُط��ْف وال ي��س��اج��ل��ه ا ن��دٍّ ل��ه ت��ط��ل��ب��ن ال
ال��ش��م��م م��ورد ع��ن ص��درت وع��زة ن��ًدى وف��ي��ض وآث��ار وَح��ْزم َع��ْزم
م��زدح��ِم األل��ب��اَب يُ��ْدِه��ش َم��ْش��َه��ٍد ف��ي ج��ن��ازت��ه س��ارت وق��د ض��ي��ع��ت��اه وا
ُرِم��ي ال��ن��ائ��ب��اِت ِب��َس��ْه��ِم َص��ْدٍر وُك��لُّ ل��ه األرب��ع��اء ي��وَم األرُض ��ت وُش��قَّ
نَ��َدِم وف��ي ب��ؤٍس ف��ي أن��ت ك��م��ا وُك��ْن أًَس��ى ع��ل��ي��ه ذُْب ُع��َالُه ف��ؤاَد ف��ي��ا
ِق��َدِم م��ن األي��ام ع��ادة ف��ه��ذه ش��ط��ًط��ا تَ��ُرْم ال ح��اله ش��ق��ي��ق وي��ا
ال��ف��ه��ِم ال��ح��ازم ع��ن��د م��رَّ وإن ي��ح��ل��و م��وق��ع��ه َع��زَّ رزءٍ ك��ل ف��ي وال��ص��ب��ر
ب��ال��ح��ك��ِم ال��رح��م��ن ق��ض��ى ف��ي��م��ا ول��ْس��َت ح��ك��وم��ت��ه تُ��ْرَض��ى ام��رٍئ خ��ي��ر وأن��ت
وال��ق��ل��ِم ال��س��ي��ِف َربُّ ف��ي��ك ق��اَل��ُه م��ا م��ق��درًة أُوتِ��ي��َت إْن — َف��َديْ��تُ��َك — واذُْك��ْر
ال��ش��ي��ِم دوح��ة م��ن أف��ض��ال��ه ف��روع ب��س��ق��ت م��ن ال��ع��ب��اس أب��و م��ص��ر ع��زي��ز
اع��ت��ص��ِم س��يِّ��دي ي��ا ل��ه وب��ال��والء رج��ًال وُك��ْن ك��ب��رى م��نَّ��ًة ب��ه��ا واْف��َخ��ْر
ُم��ْج��تَ��ِرِم ف��تْ��ك ال��م��ن��اي��ا َف��َق��ْدَت ب��م��ن َف��تَ��َك��ْت وإن ال��ب��ل��وى م��ض��ِض َع��َل��ى واص��ب��ر
ال��دي��ِم ع��اِرِض م��ن َص��يِّ��بُ��ُه ي��ن��ه��لُّ م��ك��رم��ة غ��ي��ث ث��راه ي��روي زال ال
وال��ك��رِم ال��ع��ز ح��ل��ي��ف م��ات ع��ري��ان ي��ؤرِّخ��ه م��ع��ال��ي��ه ش��ادي ق��ال م��ا

[٢٩٧ = والكرم ،١٠٨ = العز ،١٢٨ = حليف ،٤٤١ = مات ،٣٣١ = [عريان
هجرية ١٣٠٥
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طريق عن بك عريان وفاة بعام القصيدة لهذه خ أرَّ وهبي تادرس أن املالحظ ومن
سنة بأن علًما األخرية، الشطرة أسفل والتاريخ األرقام من واضح هو كما الُجَمل، حساب
اآليات معاني استخدامه أيًضا يَُالَحظ كما ميالدية. ١٨٨٨ سنة توافق هجرية ١٣٠٥

قوله: يف القرآنية

إَِرِم وف��ي ع��اٍد ف��ي َق��بْ��ُل س��ع��ى ك��م��ا ع��ج��ٍل َع��َل��ى ي��س��ع��ى ال��ردى أت��اك ل��ق��د

«الفجر»: سورة من والسابعة السادسة اآليتني يف تعاىل، قوله من املأخوذ املعنى وهو
الكتيب هذا وهبي تادرس اختتم وقد اْلِعَماِد﴾. ذَاِت إَِرَم * ِبَعاٍد َربَُّك َفَعَل َكيَْف تََر ﴿أََلْم

فيها: قال له، املرتجم بك عريان شقيق بك، لباسييل مْدح بقصيدة الرثاء هذا أو

َح��اِل��ْك َع��ْرِض ف��ي َق��ْل��ُب ي��ا ف��ت��ل��طَّ��ف َح��اِل��ْك ال��ص��ب��اب��ة ف��ي دع��واي ل��ي��ل
ج��داِل��ْك س��ْه��م ي��ط��ي��ش م��ح��اٍم م��ن وح��اِذْر ال��غ��رام م��ع وت��راَف��ْع
ال��م��س��ال��ْك وْع��ر وْه��و ال��ص��د ف��ي ل��جَّ أح��وى أح��ور ع��ل��ق��ت م��ن ب��أب��ي
وص��اِل��ْك ش��روط ف��ي ت��ل��وَّنْ��َت ه��ل خ��الف��ي أََح��بَّ وق��د ي��وًم��ا ُق��ْل��ُت
م��ط��اِل��ْك َخ��ْوَف ال��وف��اء َديْ��ن م��ن��ك أت��ق��اض��ى َك��ْم اإلن��ص��اف ق��ل��ي��َل ي��ا
َخ��يَ��اِل��ْك َط��يْ��ُف ال��رس��وَل انَّ َوَل��َو رس��وًال بَ��َع��ثْ��َت ل��و َض��رَّ ال��ذي م��ا
ِف��َع��اِل��ْك ف��ي ال��ه��دى َغ��اِرَب واْق��تَ��ِع��ْد ص��بٍّ��ا ُك��نْ��َت إذا اتَّ��ِئ��ْد َويْ��َك ق��ال
َه��اِل��ْك م��ح��ال��ة ال ال��ش��رع ف��ي ف��ْه��و ب��ش��ك��وى ي��ب��وح ل��و ال��ش��أن ص��اِح��ُب
اْح��ِت��َم��اِل��ْك َف��ْوَق ه��واي ف��ي ف��اْح��تَ��ِم��ْل وإالَّ ادَّع��ي��ت ��ا ع��مَّ َف��تَ��نَ��اَزْل
َك��ذَِل��ْك وْه��و ف��ُق��ْل��ُت أم��ًرا ل��ك وح��اِوْل ب��ال��ي��ق��ي��ن ��كَّ ال��شَّ واْدَف��ِع
َدَالِل��ْك َدِل��ي��َل ال��ورى ف��ي أيَّ��َدْت ع��دوٍل ش��ه��ود َك��ْم ال��ل��ه ح��س��ب��ي
اع��ِت��َداِل��ْك ن��ديِّ ف��ي ال��م��ي��ل م��ح��ض��ر تُ��بْ��ِدي َع��ِه��ْدتُ��َك م��ا ال��ش��وق أخ��ا ي��ا
م��الِل��ْك س��ج��وِن ف��ي ال��ض��ي��م رأى ق��د أس��ي��ٍر ِف��َك��اِك ف��ي ال��ل��َه ف��اتَّ��ِق
م��ح��ال��ْك رس��وم ل��ه رت��ه ص��وَّ م��ا َع��َل��ى ال��ج��ن��ون ب��ه وت��رام��ى
م��ق��اِل��ْك ذْرع ال��ن��س��ب م��دي��ح ف��ي وأَْوِس��ْع ال��ن��س��ي��ب م��ن وت��خ��لَّ��ْص
آم��اِل��ْك م��ن ال��م��ق��ص��ود ب��ث��ب��وت تَ��ْظ��َف��ْر ال��ص��دق ب��ع��روة ��ْك وتَ��َم��سَّ
ال��َم��َم��اِل��ْك ف��ي نَ��ْص��ُرُه ِم��ْص��ُر ي��ا ع��ز م��ل��ي��ًك��ا ل��ألن��ام ال��ل��ه ف��رع��ى
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اس��ت��ق��ب��اِل��ْك ذروَة ال��ج��د ِب��يَ��ِد ال��م��ع��ال��ي ب��ن��اُة َع��ْه��ِدِه ف��ي ش��اد
ك��م��اِل��ْك بَ��ْدُر ال��س��ع��ود ب��روج ف��ي ��ى تَ��َرقَّ م��ن ي��ا األم��ي��ر أيُّ��َه��ذَا
م��اِل��ْك رأس م��ن ال��م��ع��روف ب��اح��ت��س��اب آٍن ك��ل ف��ي ال��م��ع��روف أن��ت أن��ت
آِل��ْك م��ق��ام��اِت ف��ي ال��ل��ه آي��ة أَْوَل��ى ال��ف��ض��ل أب��ا ي��ا وال��ح��ق أن��ت
م��اِل��ْك واب��ِن ل��ه م��اِل��ٍك ِم��ْن ِب��َك ف��أَْك��ِرْم إل��ي��ك ال��ع��ال إرُث آَل
أع��م��اِل��ْك َع��َل��ى ي��ن��ب��ي واطِّ��الع أص��ي��ٌل ال��م��ع��ض��الت ف��ي رأي ل��ك
ِس��َج��اِل��ْك ف��ريِّ ف��ي ي��ب��اري��ك م��ن إال ال��س��ي��اس��ة ف��ي ي��ج��اري��ك ال
خ��الِل��ْك ع��ق��ود ف��ي ال��ح��م��د ُدَرُر وَراَق��ْت نَ��ْظ��ِم��ي ف��ي��ك َرقَّ َف��َل��ِئ��ْن
أف��ض��اِل��ْك م��ن ب��ال��م��زي��د ب��اِخ��ٌع غ��ري��م��ي وال��والء اآلن ف��أن��ا
ِم��ثَ��اِل��ْك اح��ت��ذاءِ ع��ن ُق��ُص��وٍر ف��ي وإن��ي أق��ول م��اذا ش��ع��ري ل��ي��ت
��اِل��ْك ُع��مَّ ِم��ْن اآلم��ال ف��والة َق��اٍض أَنْ��َت ب��م��ا س��يِّ��دي ي��ا ف��اق��ض
ن��ض��اِل��ْك ي��وم ال��ق��ان��ون وت��ع��دَّى َزنِ��ي��ٌم ح��الك ادَّع��ى م��ا وإذا
َم��اِل��ْك ال��م��دي��ن��ِة وف��ي يُ��ْف��تَ��ى ل��ي��س وأَْق��ِص��ْر َدِع��يَّ ي��ا ُك��فَّ َل��ُه ُق��ْل

القول وهو مالك»، املدينة ويف يُْفتَى «ليس ختامها القصيدة هذه َعَىل ويالحظ
أحد صاحب مالك اإلمام هو هذا وماِلٌك الناس. بني يُرضب مثًال أصبح الذي املشهور
يطرح الذي التساؤل فإن املالحظات هذه أَْمِر ِمْن يَُكْن ومهما األربعة، اإلسالمية املذاهب
وهبي تادرس أن درجة إىل تصل التي أهميته وما هذا؟! بك عريان هو من نفسه:
الخديوي غري آخر، ألحد رثاءً يطبع لم وهبي تادرس بأن علًما مطبوع، كتيب يف يخلده
برثاء يساويه كي وهبي، تادرس عند قامته طالت الذي بك عريان هو فمن إسماعيل!

إسماعيل؟! الخديوي
أحد أنه األول: احتمالني؛ ظهور عن إال يُْسِفر لم الشخص هذا عن بحثي أن الحقيقة
واالحتمال الُكتيب. هذا يف مشاعره إظهار فأراد له، املقرَِّبني من أو وهبي تادرس أقرباء
وأنه الزمن، هذا يف ُمَعلِِّميها وأحد والقبطية، العربية اللغتني أقطاب أََحَد يكون أن اآلخر:
ناصف بحفني وطيدة عالقة له وكانت اللغتني، هاتني يف وهبي لتادرس أستاذًا كان
القبطية، الكنيسة «تاريخ كتاب يف جاء ما األول: دليالن؛ ده يعضِّ االحتمال وهذا أيًضا.
إنهاض يف نَبََغ إنه وقال ،١٨٨٨ عام بك عريان وفاة ذََكَر الذي القمص، ملنيس ص٦٧٦»
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تأريًخا ناصف حفني قالهما بيتني عن عبارة اآلخر، والدليل كبوتها. من القبطية اللغة
يقول:4 وفيهما قربه، َعَىل وْضُعُهما تمَّ ،١٨٨٨ عام بك عريان لوفاة

ال��زم��اْن ف��ْخ��ر ع��ري��اُن ال��ع��ال ب��دُر ال��م��ك��اْن ه��ذا أُْف��ِق ف��ي ه��وى ل��ق��د
ال��ِج��ن��اْن ث��ي��اب ف��ي أض��ح��ى ع��ري��اُن أرخ��ت��ه ال��ج��ن��ات أت��ى وم��ذْ

الرصف يف كتاب (3)

القطع من صفحة ١٠٤ يف أيًضا، مدرسيٍّا كتابًا وهبي تادرس نََرشَ ١٨٨٩ عام يف
الرصف». فن يف الظرف «مرآة أسماه القاهرة، مرص ببوالق الباهرة باملطبعة الصغرية،
عندما بك وهبي ألَّفه وقد للمريد! املراَد يقرِّب جديد، قالب يف مصوغ إنه غالفه: َعَىل وجاء
والفرنسية. العربية والعلوم لإلنشاء ومدرًِّسا القبطية، السقائني حارة ملدرسة ناظًرا كان

فيها: قائًال بنفسه، مقدمته املؤلَّف كتب وقد

وتََعاَلْت الجالل، بصفات َكَمالُُه استأثر هلل الحمد الرحيم. الرحمن هللا بسم
يف وتقدَّست ثناؤه، الجود بيداء يف جلَّ أَْحَمُدُه واإلعالل، النقص عن أفعالُُه
امتازوا الذين الدراية أرباِب امُلْرَسِلني، أنبيائه َعَىل وأسلِّم أسماؤه، الوجود فضاء
ثمَّ مطلوب. بأعظم ففازوا الهداية أعالم العاملني يف ونرشوا القلوب، بسالمة
بحديث قائل كل لهج الذي الجناب، ببقاء الوالء محراب يف الدعاء أَُكفَّ أَبُْسُط
توفيق مرص«محمد عزيز هللا بأمر القائم وهو قائل، كل َعَىل ظالله وأفاء عاله،
أحكامه، الخريية املقاصد من شاء ما كل يف وأنفذ أيامه، هللا أطال باشا»،
ا أمَّ الكلوم. نث يف الرباعة ُمثُل وتمثَّلت العلوم، بث يف الرياعة ُرُسل جدَّ ما
وأنجح والقريُب، البعيُد فيها ينافس التي املناصب أَْرَجُح العلم فإن بعد،
ذي كل إال موارده عن يصدر ال أريب كلُّ بالنواجذ عليها يَُعضُّ التي املآرب
العقالء أنظار مطمح فهو عليم، حفيظ كل إال بشوارده يلم وال سليم ذوق

،١٩٢٧ ط٦، املعارف، مطبعة وتاريخه»، العربي األدب يف «الوسيط وآخرون، اإلسكندري أحمد 4
ص٣٥٣.
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الرصف». فن يف الظرف «مرآة كتاب: غالف

َعَىل أُِقيَم التي اللغة لهذه وإن األمم، من الفضالء أفكار ومرسح الهمم، أُويل
لخصائص أبناؤها، الصياغة صناعة بنرباس واستضاء بناؤها، البالغة أساس
يحوم وال الكعب، مأثور كل إال عليها يرفرف ال موفورة، ومحاسن مشهورة
ملن املحجوج بيتها أصبح وأن غرو فال الصعب، استسهل من إال حواليها

قبيًال. بالبيِّنات جاء ولو املمجوج وخصمها سبيًال، إليه استطاع
لو أودُّ فكنت آثارها، من الخفيَّ واستطلْعُت ديارها، خالل ُجْسُت ولطاملا
ويستنبط املختار، الدر الفنون هذه من يلتقط األساتذة، من الجهابذة بعض أن
عليٍّا، أمريًا املعارف ناظر من هللا بعث حتى االستتار، ضمري من املصون الرس
وجال تها، غصَّ من اإلحسان بيد فأساغ مليٍّا، بشئونها العارف إقبال عليها أقبل
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بعد خاطب، كل وعاء النادرة غرائبها فأفعمت تها، منصَّ َعَىل الحسان خرَّدها
القبطية املدارس أماطت ولقد حاطب. شهدها ال الخارسة، صفقتها كانت أن
مرموقة القياس، هذا َعَىل ورشطية حملية كل يف وسارت االلتباس، حجب
املعظم والبطريرك املراء، جيد اليقني بمأثور الصادع األكرم السند بأنظار

إطراء. لسان املبني بفضله يحيط ال الذي
هذه لتوفري أطلت وقد إحداها، يف اللغة هذه بتدريس منوط إني وحيث
يف كنت وإن الصدور، صدر أرشح أن يل عنَّ مداها، شأٍو كل يف البلغة5
الرسالة هذه وألَّفت ظرف، يف الجزالة فرائد فاستوعبت القصور، من قرص
عقبت التبويب، واضحة الرتتيب، سهلَة الحمد وهلل فجاءت الرصف، فن يف
فيها أوردت مفيدة، موصولها صالت وعوائد جديدة، بفوائد فصولها جميع
بالجمِّ وعزَّْزتها بيِّنات، املرفوعة األحاديث ومن آيات، املرشوعة الِحَكم من
ثمينًا، درٍّا األرب أخو يحتازه مما الحكماء، وأمثال البلغاء كالم من الغفري
يف الظرف «مرآة هذا مؤلَّفي وسمت وقد ضمينًا. العرب بعلوم لإلملام ويكون
الفطن، أويل به ينفع وأن حسن، بقبول يتقبَّله أن أسأل وهللاَ الرصف»، فن

مأمول. وأعظم مسئول أكرم إنه الوطن، أبناء سيَّما ال
األلباء، حذو حذا َمْن أنَّ السعادة، بها تتأيد التي العادة من كان وملا
واملفاخر املأثورة، املآثر ذوي لبعض أهداه األدباء، منوال َعَىل تأليفه يف ونسج
النقادة بقريحته ويستطلع فيه، وما املؤلف يَُقدِّر ممن املشكورة، املذكورة
صاحب األثيل، املجد رب األصيل، األمري وكان َخاِفيه. َطْلع الوقادة وفكرته
مرص حمى وحامي الرشيف، الخديوية مسند عهد ويل بك» «عباس الدولة
والده عن وتلقى غاية، كل سنام الحايل، الوقت هذا يف اقتعد من خري املنيف،
وأن إليه، الكتاب هذا تقديم عيلَّ تعنيَّ ورواية، دراية املعايل، حديث الكريم
جنابه، بعنوان رسمه ويكون أعتابه، بلثم يفوز حتى عليه، بعرضه أترشف
جدير. الدعاء هذا وبإجابة قدير، يشاء ما َعَىل إنه كماله، وكأل إجالله هللا أدام

ومآثره توفيق الخديوي عن باملدح تحدَّث املؤلَّف أن املقدمة، هذه َعَىل ويُالَحظ
وامتنانه ُشْكَره أوضح كما كذلك، مبارك باشا عيل املعارف ناظر وعن الحميدة،

اللغة. أو البالغة أصلها وأن مطبعيٍّا، ً خطأ أظنُّها «البلغة»: كلمة 5
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العهد. ويل الثاني حلمي عباس األمري إىل كتابه أهدى وأخريًا الخامس. كريلس للبطريرك
الرصف مجال يقحم أال يتمنى كان املؤلِّف أن من املقدمة يف جاء ما إىل باإلضافة هذا
من العلم هذا جهابذة أحد بذلك يقوم أن يتمنَّى وكان مدرسيٍّا، كتابًا فيه ويؤلِّف
يف السابق كنظريه — يُعترب الكتاب، هذا أن َعَىل يدل فإنما دل وإن وهذا له! املعارصين
يكن لم إن الحديث، العرص يف العلم هذا يف املؤلَّفة املدرسية الُكتب أوائل من — النحو

بالفعل.6 َلها أَوَّ
أسلوبه، َعَىل الحفاظ يف وهبي تادرس استمرار املقدمة، هذه َعَىل يُالَحظ ما وآخر
الجالل»، بصفات كماله «استأثر كقوله: القرآنية، اآليات معاني من االقتباس َعَىل املعتمد
َوْجُه ﴿َويَبَْقى «الرحمن»: سورة من ٢٧ رقم اآلية يف تعاىل، قوله من مأخوذ معنى وهو
سبيًال»، إليه استطاع ملن املحجوج بيتها «أصبح قوله: وأيًضا َواْإلِْكَراِم﴾. اْلَجَالِل ذُو َربَِّك
إِبَْراِهيَم َمَقاُم بَيِّنَاٌت آيَاٌت ﴿ِفيِه عمران»: «آل سورة من ٩٧ رقم اآلية معنى من مأخوذًا
َفِإنَّ َكَفَر َوَمْن َسِبيًال إَِليِْه اْستََطاَع َمِن اْلبَيِْت ِحجُّ النَّاِس َعَىل َوهلِلِ آِمنًا َكاَن َدَخَلُه َوَمْن
٢٥ رقم اآلية من فمأخوذ الصدور»، صدر «أرشح قوله: وكذلك اْلَعاَلِمنَي﴾. َعِن َغِنيٌّ هللاَ
قدير»، يشاء ما َعَىل «إنه قوله: وأخريًا َصْدِري﴾. ِيل ْح اْرشَ َربِّ ﴿َقاَل «طه»: سورة من
سورة من ١٨٩ رقم اآلية املثال سبيل َعَىل منها القرآن، يف وردت كثرية آيات من فمأخوذ

َقِديٌر﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل َوهللاُ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ُمْلُك ﴿َوهلِلِ عمران»: «آل
م قسَّ حيث األدب، علوم بيان عن علمية مقدِّمة املؤلف كتب الكتاب، مقدمة وبعد
ثالثة وهو مطلًقا، املفردات عن فيه يُبَْحث ما األصول فمن وفروع. أصول إىل العلوم هذه
داللتها حيث من املوضوعة األلفاظ مفردات عن فيه يُبَْحث علم وهو اللغة، األول أنواع؛
بينها والتمييز اللغوية، املوضوعات حقائق يف الخطأ عن االحرتاز وفائدته املعاني، َعَىل
بعض قال حيث الكفايات، فروض من أنه وُحْكُمه العرفية. واملنقوالت املجازات وبني
الشعر ولوال اآلداب، ذهبت اللغة ولوال العرب، ديوان والشعر األدب أركان اللغة الحكماء:

األحساب. بطلت
وهيئاتها، األلفاظ صور عن فيه يُبَْحُث علم وهو الرصف، كان الثاني والنوع
علم وهو االشتقاق، كان األخري والنوع املتمكِّنة. واألسماء املترصفة األفعال وموضوعه

قديًما ا أمَّ وهبي. تادرس كتاب غري الحديث، العرص يف الرصف يف تأليفه تم مدريسٍّ كتاٍب َعَىل نَِقْف لم 6

الرصف. علم يف مدريسٌّ كتاٌب وهو «الترصيف»، كتابه هجرية ١٩٤ عام األحمر الحسن أبو ألَّف فقد
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وأقسامه والفرعية، األصالة حيث من بعض إىل بعضها األلفاظ انتساب عن فيه يُبَْحث
أشياء؛ خمسة وهو امُلَركَّبات عن فيه يُبَْحث ما األصول ومن وأكرب. وكبري صغري ثالثة؛
املعاني، والثاني: وبناءً. إعرابًا الكلم أواخر أحوال عن فيه يُبَْحث علم وهو النحو، األول:
ملقتىض ُمطابًقا الكالم بها يكون التي العربي اللفظ أحوال عن فيه يُبَْحُث علم وهو

العلمية. املقدمة هذه إلخ … الحال
يف األفعال، مزيدات يف املجرَّدة، األفعال ميزان ومنها: الكتاب، فصول تبدأ ذلك بعد
واملقصور واملمدود املنقوص أحكام يف واملشبَّهة، والصفة واملفعول الفاعل اسمي أحكام
الرصف علم موضوعات إلخ … النسب أحكام التصغري، أحكام يف السالم، املذكر جمع من
عميل كتدريب فصل، كل نهاية يف للطالب مدرسيٍّا تمرينًا يصنع املؤلِّف وكان املعروفة.
قاموًسا املؤلف أَْدَرَج الكتاب، موضوعات نهاية ويف منزلية. كواجبات أو املوضوع َعَىل
طة. امُلبَسَّ املدرسية املعاجم نسق َعَىل الكتاب، يف املستخدمة الكلمات جميع ملعنى لغويٍّا
الكلمات َعَىل وكمثال للفريوزبادي. املحيط القاموس نهج َعَىل الكلمات ترتيب يف سار وقد
معها وتدور الشمس، تستقبل دويبة الحرباء «حرب». قوله: القاموس، هذا يف الواردة
واألشعث األمر، انتشار محركة الشعث «شعث». ن. التلوُّ يف املثل ب يُْرضَ وبها دارت، حيث

إلخ. … للنسب والهاء األشاعثة، ومنه رجل اسم
الحسيني محمد كتبها ولصاحبه، للكتاب تقريظ كلمة وجْدنا الكتاب، نهاية وقبيل
َف َرصَ من يا فيها: قال القاهرة. مرص ببوالق العامرة الطباعة بدار العلوم ُمصحح
سبيل، أَْقَوَم ذلك من لفيفهم بمجموع فسلكوا األدباء، مناهج انتهاج إىل األذكياء نفوس
َعَىل أقاموا حتى وأفكارهم؛ مفعولهم ونافذ أفعالهم، بصحيح البالغة فنون يف فوا وترصَّ
فبلغوا نسيمها بمعتلِّ األدب، رياض يف أرواحهم وروَّحوا دليل، أصحَّ العربية براعة
بما شاء من خصَّ إله من فسبحانه السلسبيل، العذب منهلها من وانتهلوا األرب، منتهى
وفرسان البلغاء مصاقع وحماتها والظرفاء، اللطفاء دولتها مملكة األدب فجعل شاء،
َعَىل ونسلِّم ونصيلِّ ونستغفره، إليه ونتوب ونشكره، نحمده النبالء. وأسود الفصحاء

بريته. من وخالصته خليقته من صفوته
والضياء الجسد، من الروح محل العربية من محله الرصف علم كان فلما … بعد ا أمَّ
قواعده فوطَّدوا العني، تدوينه يف وأسهروا اليعمالت، تحصيله يف الفضالء أعمل العني، من
واندرج طريقهم، يف فجاراهم وواِرَده، صاِدَره وأرووا مواِرَده، وأصفوا شواِرَده، وقيَّدوا
األريب، والجهبذ اللبيب، الذكي اآلِن، هذا ونابغة الزمان، هذا ظريف فريقهم، عدد يف
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فصنَّف السقائني، بحارة املدرسة ناظر بك وهبي حرضة املتني، واللب الثاقب الفكر ذو
الحلة يف وجالها دريَّة، درَّة بكل ها وحالَّ البهية، النصة هذه ومثَّل الشهية، الفكاهة هذه
َعَىل َشْكلها بلُْطف تُْعَجُب وَخَطَرْت أمثالها، َعَىل مثالها بحسن تثيبه فربزت العبقرية،
فانتهت املعزية، مرص ببوالق املريية الكربى باملطبعة َطبْعها يف مؤلفها ورشع أشكالها،
الحرضة ظل يف الوسن، فتمنعه عاشقها بلب تلعب الَحَسِن، السمت هذا َعَىل هللا بحمد
رعيته َعَىل أفاض من حرضة التوفيقية، البهية املهيبة الطلعة وعهد الخديوية، الفخيمة
امللحوظ األفخم، والداوري األكرم، العزيز واإلكرام، الرأفة بنظر وشملهم اإلنعام، غيوث
محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن توفيق محمد أفندينا العيل، العظيم موالنا عناية بعني
البال هنيَّ برح وال حاله، ببدر مضيئة والليايل عاله، بشمس منرية األيام زالت ال عيل،
الطبع هذا ملحوًظا واأليام، الليايل مدى الفخام، بأنجاله الفؤاد فرح الكرام، بأشباله
األشغال وكيل حرضة يثني أخالقه، ُحْسن عليه َمْن بنظر الجميل، والشكل الجليل،

حسني. بيك محمد املطبعة بهذه األدبية
هللا شهر أواخر يف زهره، وابتسام ينعه وكمال بدره وانجالء طبعه تمام وكان
وصحبه آله وعىل عليه األنام سيد هجرة من وألف ثالثمائة بعد سبعة عام الحرام املحرم

ختام. مسك وفاح تمام بدر ال ما السالم، وأتم الصالة أفضل
الكتاب، لطباعة مؤرخة بأبيات انتهت أخرى، ومدح تقريظ بكلمة الكتاب واختُِتَم
رب املشهور، اللغوي العالمة األستاذ أرَّخه َوْضعه، وَحُسَن َطبْعه، تمَّ وملا فيها: جاء
مدح بكل هي التي األمريية، باملطبعة املصححني أحد محمود، طه الشيخ املأثور، الفضل
من َحْمد هللا نحمدك الرحيم. الرحمن هللا بسم املقال: يف وأجاد — قال حيث َحِريَّة،
َفَلمَّ واالعتالل، النقص أبنية عن جوانحهم ْفَت وَرصَ األفعال، صحيح يف جوارحهم ْفَت َرصَ
أويل الصفوة، السادة عىل ونسلم ونصيل باملكرب. مصغرهم واْلتََحَق يُْكَرس، أن َجْمَعُهْم

أجفانهم. بك الثقة من وُمِلئَْت أجفانُُهم، لخشيتك َسِهَرْت من والحظوة، املكانة
العرب، للغة خدنًا أَْصبََح َمْن مؤلَُّف الرصف» فن يف الظرف «مرآة فإن … بعد أما
حارة بمدرسة املذكورة اللغة مدرس بك وهبي األستاذ حرضة األدب، لفنون وإلًفا
ما فيه وتلطَّفت الحسن، املسلَك الفن هذا يف مؤلُِّفه به َسَلَك كتاٌب املشهورة، السقائني
أدبه، بحسن األديب منه ويتمتع أََرِبِه، منتهى الرصيف به يبلغ الوسن، تلطف أرأيت شاء،
الطالب أحوج فما درجة، أرفع الرصف ُكتُب بنَْي له كتاب وأي نهجه، منهج أي
هذا ومحاسن الدهر، حسنات من حسنة لعمري فهو عليه، ل يعوَّ بأن أواله وما إليه،
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وأنهم الراجح، والعقل الناجح، السعي من للمرصيني ما َعَىل واضح دليل وأقوى العرص،
لم غريهم بهم سوَّى من وأن الذروة، يف املجد سلسلة ومن ثروة، يف واألدب الفضل من
ولينتهزوا حصته، وليغتنموا األلباب، أولو فليتنافس الكتاب، هذا ففي قدرهم، يقدِّرهم

القائل: قول وليسمعوا العاجل، خريه إىل وليبادروا فرصته،

ص��ب��اْح ف��ي أو ك��ن��َت م��ا ح��ن��دس ف��ي ص��اْح ال��ن��ور ع��ن ت��س��ت��غ��ن��ي ب��ال��ع��ل��م
وراْح ال��م��ع��ان��ي س��وق إل��ى غ��دا ف��تً��ى إال ف��از ب��ال��م��ع��ال��ي ه��ل
ص��الْح ل��ش��يءٍ ك��ان ل��م��ا ه��م ال َل��ْو ال��ك��ون س��ادة ه��م ال��ن��ه��ى أْه��ل
م��ت��اْح أت��ي��ح��ت أن م��ن��ي��ع ك��ل ص��ف��ق��ة ف��ي ال��ن��ف��س ب��ن��ب��ل ف��اس��م��ح
ج��ن��اْح ع��ل��ي��ه��م م��ا ب��ج��ه��ل ُع��ْم��يً��ا تَ��تَّ��ِب��ْع وال ال��ع��ل��م إل��ى واج��ن��ح
ال��ج��ن��اح ع��ل��ي��ه��ا واض��م��م م��رآت��ه ف��ي ف��ان��ظ��ره ال��ص��رف وُدونَ��َك
ال��ص��ح��اْح ال��آلل��ي ن��ظ��م م��ن��ظ��وم��ًة أَتَ��ْت ق��د ال��ت��ي ال��ص��رف رس��ال��ة
ال��ن��ج��اْح ق��ري��َن إال ل��ه س��ع��يً��ا تَ��َرى ال ال��ذي وه��ب��ي ب��ه��ا ج��اد
ال��ف��ص��اْح ب��ال��ب��ي��ن��ات أع��رب��ت ق��د إن��ه��ا م��رآِت��ِه َع��َل��ى ف��اْح��ُص��ْل
ص��ب��اْح وج��ه ال��م��رآة ف��ي ل��ل��ص��رف أرض��ت��ه��ا ال��ط��ب��ع ج��اله��ا وإذا

هجرية، ١٣٠٧ سنة الكتاب لطباعة تأريخ هي األبيات، هذه من األخرية والشطرة
التقريظني، أو املدحني هذين َعَىل يُالَحظ وأخريًا الُجمل. بحساب ميالدية ١٨٨٩ املوافق
من حيث تآليفه، يف وهبي تادرس انتهجه منهج وكأنه مسلمني، بيد مكتوبان أنهما
مجلته يف النديم هللا عبد أعلن وقد مسلًما! يكون أن بُد ال التقاريظ أو املقدمات له يكتب
حارة مدرسة ناظر بك وهبي الفاضل أهدانا فيها: قال بكلمة الكتاب هذا عن «األستاذ»،
َعَىل اشتمل كتاب وهو الرصف»، فن يف الظرف «مرآة سماه تأليفه من كتابًا السقائني
اعتنى وقد معرفتها. متعلم كل يُِهمُّ ولغوية، ورصفية نحوية فوائَد ُمِلئَْت صحيفة مائة
الخدمة هذه ملثل هللا قه وفَّ الفوائد. الكثرية مؤلَّفاته بجميع اعتنى كما به مؤلفه حرضة

العامة.7

ص٩٨٤. ،٣٠ / ٥ / ١٨٩٣ األستاذ، مجلة 7
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إسماعيل الخديوي رثاء يف خطبة (4)

ليدفن جثمانه ُحِمل ثَمَّ ومن بإيطاليا، منفاه يف إسماعيل الخديوي مات ١٨٩٥ عام يف
املناسبة وبهذه .١١ / ٣ / ١٨٩٥ املوافق االثنني يوم مهيبة جنازة له فأقيمت القاهرة، يف
كتيب يف ١٨٩٥ نوفمرب يف ها نََرشَ ثمَّ ومن رثائه، يف بليغة خطبة وهبي تادرس ألقى
إسماعيل». أفندينا جنتمكان رثاء يف الجميل «األثر بعنوان صفحات، ثماني من صغري
املدرسة ناظر بك وهبي حرضة منشآت «من اآلتي: الُكتيِّب هذا غالف َعَىل جاء وقد
وأصبح السقائني، حارة مدرسة نظارة تََرَك وهبي، تادرس أن يعني وهذا القبطية»!
ذلك يف التعليمية املناصب أكرب من وهذا عليها! ا عامٍّ مِرشًفا أي القبطية، للمدارس ناظًرا
مرجع أي يف مطلًقا يُذكر لم الكربى، أهميته َعَىل املنصب هذا أن األمر يف والغريب الوقت.

وهبي! تادرس عن تتحدث التي املراجع من
إنه حيث وهبي، تادرس ُخَطب من كاملة خطبة يحمل الكتيب هذا أن اعتبار وعىل
وخطبه شعره ديوان أن إىل باإلضافة — بعد فيما سنرى كما — مفوًَّها خطيبًا كان
كاملة، بصورة الخطبة هذه ِذْكر علينا َلِزَم لذلك مخطوًطا؛ أو مطبوًعا كان سواء مفقود،
تادرس الخطيب يقول وفيها عليها، َحَصْلنا التي الوحيدة الكاملة الخطبة إنها حيث

وهبي:

أجًال، حيٍّ لكل األقدار صحائف يف َرَسَم هلل، الحمد الرحيم. الرحمن هللا بسم
الجزاء قدَّر فسبحانه رجًال، عٍرص كل يف األقطار لهذه الخري محبي من وبعث
عمًال. أحسن أيُّكم ليبلوكم إنسان كل وأنذر وبرشَّ وجمًال، تفصيًال اإلحسان َعَىل
الرصوف، عداء املزيد، دوام يستدعي حمًدا أحمده راجعون. إليه وإنا هلل إنا
بأعطاف َالذَ من تسليم باملعروف، األمر لواء بسط كريم، رسوٍل كلِّ َعَىل وأسلِّم

يكون. قدَّر وما هلل امُلْلك أن فعلم الظروف، ملقتضيات إذعانًا التسليم،
إنسان ولكل حال، أي َعَىل نفاذه من بُد ال املحتوم القضاء فإن … بعد ا أمَّ
الحال ودوام الغرور، متاع إال الدنيا الحياة وما االرتحال، إىل يؤدي معلوم أجل
يُْسأَلون. وهم يفعل عما يُسأل ال امِلحال، شديد وهو األمور، عاقبة وهلل ُمحال،
ولو مواله، أطاع ملن الفضل إنما وعشيٍّا، بكرة عاله، َخدَّ للناس ًرا مصعِّ فيا
َمثَُل ساء وقد شيٍّا، األوزار نار َعَىل الفؤاد، بحمامة أفتذهب حبشيٍّا، عبًدا كان
صديًدا الحمام حياض من ستذوق أنك علمت أَما يهيمون. واٍد كل يف الذين
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إسماعيل. أفندينا جنتمكان رثاء يف الجميل األثر كتيب غالف

القيامة يوم تتنبأ ثمَّ حميًما، صديًقا كان ولو حمام كل عنك ويتخلَّف حميًما،
وإنك قديًما، يداك َمْت قدَّ ما َعَىل ندامة، حني والت وتندم أديًما، به صبغت بما
واللذَّات، الذات بحب االستئثار، ِزنَْد تستوِر فال ملغبون، هللا جنب يف فرَّطت ما
الجد، ساَعَدَك إذا وأَْحِسْن فات، ما مالفاة يف االستبصار، لذوي نموذًجا فتكون
وإن آٍت، آٍت هو ما وكل وجد، َجدَّ َمْن أن واعلم السيئات، يُذِْهبَْن الحسنات إن

األولون. السابقون وهم الصالح، بالسلف األسوة لنا
رضوب يف يضارعه أن قلَّ أريب، ُخطََّة األحكام مزاولة يف اختطَّ من فيا
فاستمطر الغريب، البلد يف األحياء عاَلَم روُحه فاَرَقْت من ويا رضيب، األحكام
الشئون. وبُدِّلت الحال استحالت أن بعد وقريب، بعيد كل العلياء شئون عليه
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هذه والحالة فُكنَْت العمار، آثار من لك بما اإلملام عن الكالم، أمراء أفحمت لقد
اإلسناد، مقام يحتمله الذي فما املضمار، هذا يف ممار كلِّ َعَىل اإلسالم، حجة
إنكار، وال جحود يشوبها ال ناٍد، كل يف املذكورة ومآثرك األفكار جالئل من
جدك، هللا فرحم والفنون. العلوم بحار يف املنشآت أفضالك جواري وهذه
آمنًا، حرًما مرص صارت حتى ، حيٍّ عاقل كل صدر يف كامنًا كان ما استنبْطَت
الري، حمائم عليها حامت عيونًا، األرض ففجرت يش، كل ثمرات إليه يجبى
موالي يا لك وإن الغي، ظلمات تغشاها كانت عيونًا، الفضل بأنوار ومألت

ممنون. غري ألجًرا
اليد لك فكانت ميدان، كل يف مستبًقا االقتضاء، جانب راعيت ولقد
ال مما مفيد، بكل عنايتك ولكان السودان، وراء ما استقصاء يف البيضاء،
برزٌخ بينهما كان أن بعد سفيد، ببحر القلزم بحر َوَصْلَت بيان، إىل يحتاج
ولقد القرون، ضت تمخَّ السابقة الدول يف اتصالهما الفصال وطال يبغيان، ال
قضاء يف باهلل مستعينًا استثناء، بدون أعمالك، لسائر قاعدة املشورة جعلت
آثار يمحو فيما ذريعة، بأحسن تذرَّعت ثمَّ الثناء. مزيد يستوجب بما آمالك،
خط َعَىل بالكل سارت رشيعة، املختلطة للمحاكم ورشعت األهواء، اختالف
جدك َحذَْو َحذَْوَت ثمَّ القانون. حرمات بمرص تُْستََحلُّ كانت أن بعد االستواء،
باٍل، َعَىل يخطر لم بما إبراهيم مقاَم وبلغت بال، ذي أمٍر كل يف الفخيم
غوائل عنها ودفعت سجال، والحرب الحروب، مواطن يف الخالفة مقام فأيَّدت
ومما يزيدون، أو ألف بمائة جنودك من ألف وكل والرجال، باملال الكروب،
أوليائك، عضد به شددت رقيم، خري استصدرت أنك عليائك، تاريخ يف يؤثر
عقيم، وامللك بامُلْلك االستئثار يف جهدك، غاية بذلت ثمَّ ومقيم، باٍد كل من

املستقيم. النسب عمود َعَىل عهدك، والية أبنائك أكرب يف وجعلت
ينسلون، حدٍب كل من وهم الحاجات، لذوي كعبة سدتك أصبََحْت وقد
القدر ساء حتى املطالب، كنوز اجتالء يف القعساء، الهمم ألويل قدوة تََزْل ولم
السالب، الحظ جناية عن اإلمكان، جهد فتغاَضيَْت جالب، قضاء ولكل وأساء،

الظنون، وتخالفت األفكار تضاربت وقد غالب. هللا أمر وإن كان، ما فكان
ورست عثمان، بني من بالخلفاء تروم، كما الديار هذه عالقة َحِفْظَت درك
بعد الكربى، اإلمامة صاحب استدعاك ثمَّ الرومان. بالد ًما ميمِّ الروم، بحر يف
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الروح بني حيل حتى صربًا، الحوادث مرِّ َعَىل فاحتمْلَت الزمان، من حني
فؤادك إىل دبَّت وقد ال كيف بنون. وال ماٌل املنون عنك يدفع ولم والجثمان،
أحرَّ َعَىل يتقلب السليم جسمك وأصبح األعضاء، سائر من الداء عقارب السليم
ذوي من إنك يُْغِن ولم القضاء، أحكاَم األقدار، فيك أَنَْفذَْت ثمَّ الرمضاء، من
يعقلون، لقوم آليات ذلك يف إن القضاء، وحمَّ الواقعة وقعت أن بعد األقدار،
مشوبًا اليمِّ ماء وصار الغليل، أواُر احتدم وقد َقَدر، َعَىل اآلستانة من جئت ثمَّ
بيت من والبعداء، األقربون عليك ووجد عليل، غري النسيم كان وإن بكدر،
َفْقدك َعَىل الكدر شاب وقد عليل، والصرب الفداء، تأتي لو وتمنَّْوا إسماعيل،
ولم غرًضا، املكارم سويداء اتََّخذَ الجليل، الرزء هذا كان فال والحجون، الصفا
بجنازتك االحتفاء كان ولقد عرًضا، وال جوهًرا الجميل، األثر سوى لك يَذَْر
ال بالرغم القبور، سكان من أصبْحَت ثمَّ مفرتًضا، واجبًا األمور، عظائم من
َعَىل املعايل، عزاء هللا أَْحَسَن العاملون، فليعمل موالي يا هذا وملثل بالرضا،

الردى. كأس احتسائك
برح وال مفرًدا، علًما باشا)، حلمي عباس (أفندينا العايل الجناب وأدام
قائًما مهنًَّدا، يشاء ما يف املشهور ه جدِّ وحسام وسنًدا، ً ملجأ املشهور جدِّه آلل

آمني. ومسنون، مفروض كل يف هللا بأمر ِفينَا،
هجرية. ١٣١٣ سنة الثاني جمادى أواسط يف ُطِبعْت

كانت بل فقط، إسماعيل للخديوي رثاءً تكن لم أنها الخطبة، هذه َعَىل ويالَحظ
خارج كانت وفاته أن إىل اإلشارة نجد املثال سبيل فعىل إنجازاته. وأهم لحياته تأريًخا
اإلشارة نجد ثمَّ فيها. يُْدَفَن كي مرص إىل منها نُِقل ثَمَّ ومن اآلستانة، يف وباألخص مرص،
بما تُذَكِّرنا اإلشارة وهذه والفنون. والعلوم العمارة حيث من مرص بتطوير قيامه إىل
سيَّما وال الحديثة، السكنية واملناطق وامليادين املباني إنشاء من إسماعيل الخديوي قام
املدارس، من كبرية مجموعة انشأ أنه فكفى العلوم، مجال يف ا أمَّ األزبكية. منطقة
ويف األنجال. ومدرسة البيطري، والطب الحرب، وأركان واملبتديان، التجهيزية، منها:
فرانسيز، الكوميدي ومرسح املرصية، الكتب ودار ببوالق، األنتقخانة أنشأ: الفنون مجال

الخديوية. واألوبرا والسريك،
وإقامة القناطر بناء خالل من وذلك عهده، يف الريِّ تقدُّم إىل اإلشارة نجد ثمَّ
األرايض، َعَىل املرصية الحكومة سيادة اتِّساع إىل اإلشارة نجد كما الرتع. وشقِّ السدود
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السويس، قناة افتتاح إىل اإلشارة نجد كما االستواء. خط شمال درجتني إىل َوَصَلْت التي
السابقون. الُحكَّام عنه عجز الذي االتصال ذلك واملتوسط، األحمر البحرين واتصال
إىل باإلضافة هذا املختلطة. واملحاكم النوَّاب، شورى مجلس افتتاح إىل اإلشارة وكذلك
سنٍّا، إسماعيل الخديوي أبناء ألكرب الخديوية بتوريث العثمانية الفرمانات أهم استصدار

سنٍّا.8 عيل محمد أرسة أفراد ألكرب كانت أن بعد
نجد حكمه، عن الفقيد تخيل أسباب يف للخوض الحزين املوقف مناسبة ولعدم
إسماعيل الخديوي جعل الذي القدر، وقسوة العاثر الحظ َعَىل األمر يُحيل وهبي تادرس
وتنقله نابويل إىل نفيه ثمَّ ومن توفيق، الخديوي األكرب ابنه لصالح الحكم عن يتنازل
املهيب، الجنازة مشهد يصف النهاية يف نجده ثمَّ األمور. هذه إلخ … اآلستانة إىل منها
الخطبة. مقام مع تتناسب التي واملواعظ، الِعَرب الخديوي حياة ومن منها ويستخلص

القرآني لألسلوب استخدامه يف وهبي تادرس تقدُّم الخطبة، هذه َعَىل يُالَحظ كما
الخطبة هذه يف أصبح القرآنية، اآليات بعض معانَي يستخِدم كان أن فبعد الرصيح.
الكريم. القرآن من كاملة آيات ويستخدم بل اآليات، من الرصيحة الجمل بعض يستخدم
سورة يف السابعة اآلية من مأخوذ عمًال»، أحسن أيكم «ليبلوكم قوله: املثال، سبيل فعىل
ِليَبْلَُوُكْم اْلَماءِ َعَىل َعْرُشُه َوَكاَن أَيَّاٍم ِستَِّة ِيف َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق الَِّذي ﴿َوُهَو «هود»:
َهذَا إِْن َكَفُروا الَِّذيَن َليَُقوَلنَّ اْلَمْوِت بَْعِد ِمْن َمبُْعوثُوَن إِنَُّكْم ُقْلَت َوَلِنئْ َعَمًال أَْحَسُن أَيُُّكْم
َواْلَحيَاَة اْلَمْوَت َخَلَق ﴿الَِّذي «امُلْلك»: سورة يف الثانية اآلية من وأيًضا ُمِبنٌي﴾، ِسْحٌر إِالَّ
راجعون»، إليه وإنا هلل «إنَّا قوله: ا أمَّ اْلَغُفوُر﴾. اْلَعِزيُز َوُهَو َعَمًال أَْحَسُن أَيُُّكْم ِليَبْلَُوُكْم
هلِلِ َّا إِن َقالُوا ُمِصيبٌَة أََصابَتُْهْم إِذَا ﴿الَِّذيَن «البقرة»: سورة من ١٥٦ رقم اآلية من فمأخوذ

َراِجُعوَن﴾. إَِليِْه َّا َوإِن
سورة من ١٨٥ رقم اآلية من مأخوذ الغرور»، متاع إىل الدنيا الحياة «وما وقوله:
ُزْحِزَح َفَمْن اْلِقيَاَمِة يَْوَم أُُجوَرُكْم ْوَن تَُوفَّ َوإِنََّما اْلَمْوِت ذَاِئَقُة نَْفٍس ﴿ُكلُّ عمران»: «آل

وهو الوراثة، نظام بتغيري فرمانًا العثماني السلطان من يستصدر أن إسماعيل الخديوي استطاع 8
الخديويِة بتويل يقيض الحكم يف املتَّبع الوراثة نظام كان فقد .٢٧ / ٥ / ١٨٦٦ يف صدر مشهور فرمان
الخديوية يتوىل بأن الجديد للفرمان تبًعا النظام هذا تغريَّ وقد سنٍّا، باشا عيل محمد عائلة أفراد أكربُ
من بدًال الجديد للنظام تبًعا الُحْكَم توفيق الخديوي توىل لذلك سنٍّا؛ إسماعيل الخديوي أرسة أبناء أكرب

القديم. للنظام تبًعا الخديوية حقه من كان الذي الحليم، عبد األمري أبيه عمِّ
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عاقبة «وهلل وقوله: اْلُغُروِر﴾. َمتَاُع إِالَّ نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة َوَما َفاَز َفَقْد اْلَجنََّة َوأُْدِخَل النَّاِر َعِن
أََقاُموا اْألَْرِض ِيف َمكَّنَّاُهْم إِْن ﴿الَِّذيَن «الحج»: سورة من ٤١ رقم اآلية من مأخوذ األمور»،
«ال وقوله: اْألُُموِر﴾. َعاِقبَُة َوهلِلِ اْلُمنَْكِر َعِن َونََهْوا ِباْلَمْعُروِف َوأََمُروا الزََّكاَة َوآتَُوا َالَة الصَّ
يُْسأَُل ﴿َال «األنبياء»: سورة من ٢٣ رقم اآلية نفسه هو يُْسأَلُون»، وهم يفعل عما يُْسأَل
من عرشة الحادية اآلية من مأخوذ وعشيٍّا»، «بكرة وقوله: يُْسأَلُوَن﴾. َوُهْم يَْفَعُل ا َعمَّ
َوَعِشيٍّا﴾، بُْكَرًة َسبُِّحوا أَْن إَِليِْهْم َفأَْوَحى اْلِمْحَراِب ِمَن َقْوِمِه َعَىل ﴿َفَخَرَج «مريم»: سورة
َوَلُهْم َسَالًما إِالَّ َلْغًوا ِفيَها يَْسَمُعوَن ﴿َال نفسها: السورة من ٦٢ رقم اآلية من وكذلك

وََعِشيٍّا﴾. بُْكَرًة ِفيَها ِرْزُقُهْم
من ٢٢٥ رقم اآلية من مأخوذ يهيمون»، واٍد كل يف الذين مثل ساء «وقد وقوله:
يذهبن الحسنات «إن وقوله: يَِهيُموَن﴾. َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر ﴿أََلْم «الشعراء»: سورة
النََّهاِر َطَرَيفِ َالَة الصَّ ﴿َوأَِقِم «هود»: سورة من ١١٤ رقم اآلية من مأخوذ السيئات»،
«ففجرت وقوله: ِللذَّاِكِريَن﴾. ِذْكَرى ذَِلَك يِّئَاِت السَّ يُذِْهبَْن اْلَحَسنَاِت إِنَّ اللَّيِْل ِمَن َوُزَلًفا
ُعيُونًا اْألَْرَض ْرنَا ﴿َوَفجَّ «القمر»: سورة من عرشة الثانية اآلية من مأخوذ عيونًا»، األرض
من مأخوذ يبغيان»، ال برزخ بينهما كان أن «بعد وقوله: ُقِدَر﴾. َقْد أَْمٍر َعَىل اْلَماءُ َفاْلتََقى
ألف «وكل وقوله: يَبِْغيَاِن﴾. َال بَْرَزٌخ ﴿بَيْنَُهَما «الرحمن»: سورة من عرشين رقم اآلية
«الصافات»: سورة من ١٤٧ رقم اآلية من مأخوذ يزيدون»، أو ألف بمائة جنودك من
من مأخوذ ينسلون»، حدب كل من «وهم وقوله: يَِزيُدوَن﴾. أَْو أَْلٍف ِمئَِة إَِىل ﴿َوأَْرَسْلنَاُه
َحَدٍب ُكلِّ ِمْن َوُهْم َوَمأُْجوُج يَأُْجوُج ُفِتَحْت إِذَا ﴿َحتَّى «األنبياء»: سورة من ٩٦ اآلية

يَنِْسلُوَن﴾.
سورة من ٨٨ رقم اآلية من مأخوذ بنون»، وال ماٌل املنون عنك يدفع «ولم وقوله:
من مأخوذ الواقعة»، وقعت أن «بعد وقوله: بَنُوَن﴾. َوَال َماٌل يَنَْفُع َال ﴿يَْوَم «الشعراء»:
سورة من ١٥ رقم اآلية وأيضا اْلَواِقَعُة﴾، َوَقَعِت ﴿إِذَا «الواقعة»: سورة من األوىل اآلية
من مأخوذ يعقلون»، لقوم آلياٍت ذلك يف «إن وقوله: اْلَواِقَعُة﴾. َوَقَعِت ﴿َفيَْوَمِئٍذ الحاقة:
َوالنََّهاَر اللَّيَْل َلُكُم َر ﴿َوَسخَّ «النحل»: سورة من عرشة الثانية اآلية ومنها كثرية، آيات
وقوله: يَْعِقلُوَن﴾. ِلَقْوٍم َآليَاٍت ذَِلَك ِيف إِنَّ ِبأَْمِرِه َراٌت ُمَسخَّ َوالنُُّجوُم َواْلَقَمَر ْمَس َوالشَّ
«الصافات»: سورة من ٦١ رقم اآلية من فمأخوذ العاملون»، فليعمِل موالي يا هذا «وملثل

اْلَعاِملُوَن﴾. َفْليَْعَمِل َهذَا ﴿ِلِمثِْل
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استخدم بل الخطبة، هذه يف القرآنية اآليات باستخدام وهبي تادرس يَْكتَِف ولم
الفضل «إنما قوله: املثال سبيل فعىل باملعنى. أو باللفظ الرشيفة النبوية األحاديث أيًضا
بتقوى «أوصيكم الرشيف: الحديث من مأخوذ حبشيٍّا»، عبًدا كان ولو مواله، أطاع ملن
اختالًفا بعدي يرى منكم يَِعْش من فإنه حبشيٍّا، عبًدا كان وإن والطاعة، والسمع هللا،
وإياكم بالنواجذ. عليها وا وعضُّ املهديني، الراشدين الخلفاء وسنَّة بسنَّتي فعليكم كثريًا.
تطعيم إىل باإلضافة هذا ضاللة». بدعة كل وإن بدعة، محدثة كل فإن األمور، ومحدثات
أٍت». آٍت هو ما وكل وجد، جدَّ «من قوله: مثل املأثورة، واألقوال الِحَكِم من بكثرٍي خطبته

األكرب بطرس تاريخ (5)

كتابًا املحمية، مرص ببوالق األمريية الكربى باملطبعة وهبي تادرس نََرشَ ،١٩٠٤ عام يف
إنه الكتاب: يف وجاء ألكسيس». ومحاكمة األكرب بطرس تاريخ يف النفيس «األثر بعنوان:
وهذا القبطية! املدارس وناظر الكربى، األقباط مدرسة مدير بك، وهبي عزتلو إنشاء من
ما هو هذا، من األهم ولكن الزركيل.9 قال كما ُمرتَجًما، وليس مؤلَّف الكتاب أن يعني
َعَىل ينصُّ الكتاب إن حيث قبله، ما أو العام هذا يف املناصب من وهبي تادرس إليه صار
التي املدرسة تلك الكربى! األقباط ملدرسة مديًرا كان ١٩٠٤ عام يف وهبي تادرس أن
وهو اآلخر، بمنصبه احتفاظه مع الزمان! هذا يف لألقباط مدرسة وأهم وأكرب َل أوَّ تُعترب

واحد!10 مرجع يف إال يُذَْكر لم األول املنصب بأن علًما القبطية! للمدارس نظارته
صفحة ١٦٠ من يتكون سنجده الكتاب، هذا محتويات وْصف إىل أتينا وإذا
البديعية باملحسنات ة ُمحالَّ طويلة، مسجوعة بمقدمة املؤلف بدأه املتوسط، القطع من
هي كما الرشيفة، النبوية واألحاديث القرآنية،11 باآليات مة وُمطعَّ اللفظية، والصنعة
تحدَّث أقسام، ثالثة إىل مها وقسَّ العام»، «التاريخ بعنوان أخرى مقدمة كتب ثمَّ عادته.

ص٨٢. السابق، «األعالم»، الزركيل، الدين خري انظر: 9
اشتغل فيه: وجاء ص٨٧١. السابق، الرشقية»، «األعالم مجاهد، محمد زكي هو: املرجع وهذا 10

أي الكربى» «األقباط ملدرسة ناظًرا ثمَّ السقائني، حارة بمدرسة والفرنسية العربية اللغة يف بالتدريس
األقباط. ملدارس ناظًرا كان أنه يذكر ولم السقائني، حارة ملدرسة الطويلة نظارته يذكر لم إنه

اآلية من مأخوذ يشاء»، من امللك يؤتي الذي «هللا قوله: املثال، سبيل َعَىل املقدمة، هذه يف جاء ومما 11

َلُه يَُكوُن أَنَّى َقالُوا َمِلًكا َطالُوَت َلُكْم بََعَث َقْد هللاَ إِنَّ نَِبيُُّهْم َلُهْم ﴿َوَقاَل «البقرة»: سورة من ٢٤٧ رقم
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الوسطى، القرون تاريخ عن تحدَّث الثاني ويف امليالد، قبل القديم التاريخ عن األول يف
.١٧٨٩ عام حتى الحديثة القرون تاريخ عن تحدَّث األخري ويف

العمران حالة عن فصوله خالل من املؤلف تحدَّث الكتاب، من األول الباب ويف
قبل القديم مرص تاريخ يف تجوَّل حيث الحديث، العرص إىل مينيس عهد منذ بمرص
هذا من الرابع الفصل ص خصَّ ثمَّ وأرسته. باشا عيل محمد عهد إىل َوَصَل حتى اإلسالم،
الباب ا أمَّ — الحًقا الفصل هذا مع وْقفة لنا وسيكون — التمثيل فن عن للحديث الباب
الحديث خالل من األكرب، بطرس تاريخ ص ملخَّ عن للحديث املؤلف صه خصَّ فقد الثاني،
صوفيا شقيقته به قامت وما بامُلْلك، األكرب بطرس ومبايعة قديًما، الروس بالد حالة عن
وزواج والعلوم، املعارف نرش مع بطرسبورج مدينة وتأسيس والدسائس، الفتن من
إىل وصل الذي ألكسيس، وولده بطرس بني الخالف عن الحديث ثمَّ كاترين، من بطرس

األكرب. بطرس وفاة ثمَّ ومن إلكسيس، إعدام حد
أو األكرب»، «بطرس مرسحيته لنص املؤلف صه خصَّ فقد واألخري، الثالث الباب ا أمَّ
ذي مقامات خمس إىل مها قسَّ املرسحية وهذه ألكسيس». محاكمة «يف عليها أطلق كما
بني يتنوع وحوارها املعنَونة. الفصول من فصلني من تتكون مقامة وكل محدَّدة، عناوين
املوسيقية. واألدوار املذاهب ذي الغنائي الشعر وبني اللفظية، الصنعة ذي املسجوع النثر
مع تمثييل قالب يف الثاني الباب يف املذكورة التاريخية القصة وضع عن عبارة واملرسحية

واملعاني. باأللفاظ القرآنية اآليات تضمينها

بَْسَطًة َوَزاَدُه َعَليُْكْم اْصَطَفاُه هللاَ إِنَّ َقاَل اْلَماِل ِمَن َسَعًة يُْؤَت َوَلْم ِمنُْه ِباْلُمْلِك أََحقُّ َونَْحُن َعَليْنَا اْلُمْلُك
من مأخوذ املتعال»، الكبري «وهو وقوله: َعِليٌم﴾. َواِسٌع َوهللاُ يََشاءُ َمْن ُمْلَكُه يُْؤتِي َوهللاُ َواْلِجْسِم اْلِعْلِم ِيف
أََمَر إله من «فسبحانه وقوله: اْلُمتََعاِل﴾. اْلَكِبريُ َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب ﴿َعاِلُم «الرعد»: سورة من التاسعة اآلية
َوإِيتَاءِ َواْإلِْحَساِن ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاََّ إِنَّ ﴿ «النحل» سورة من ٩٠ رقم اآلية من مأخوذ واإلحسان» بالعدل
فليعمل هذا «ملثل وقوله: تَذَكَُّروَن﴾. َلَعلَُّكْم يَِعُظُكْم َواْلبَْغِي َواْلُمنَْكِر اْلَفْحَشاءِ َعِن َويَنَْهى اْلُقْربَى ِذي
«أن وقوله: اْلَعاِملُوَن﴾. َفْليَْعَمِل َهذَا ﴿ِلِمثِْل «الصافات»: سورة من ٦١ رقم اآلية نفسه هو العاملون»،
﴿الطََّالُق «البقرة»: سورة من ٢٢٩ رقم اآلية من مأخوذ بإحسان»، حها يرسِّ أو بمعروف زوجه يمسك
يََخاَفا أَْن إِالَّ َشيْئًا آتَيْتُُموُهنَّ ا ِممَّ تَأُْخذُوا أَْن َلُكْم يَِحلُّ َوَال ِبِإْحَساٍن يٌح تَْرسِ أَْو ِبَمْعُروٍف َفِإْمَساٌك َمرَّتَاِن
َفَال ِهللا ُحُدوُد ِتْلَك ِبِه اْفتََدْت ِفيَما َعَليِْهَما ُجنَاَح َفَال ِهللا ُحُدوَد يُِقيَما أَالَّ ِخْفتُْم َفِإْن ِهللا ُحُدوَد يُِقيَما أَالَّ

الظَّاِلُموَن﴾. ُهُم َفأُوَلِئَك ِهللا ُحُدوَد يَتََعدَّ َوَمْن تَْعتَُدوَها
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.١٩٠٤ عام ألكسيس ومحاكمة األكرب بطرس تاريخ يف النفيس األثر كتاب غالف

تاريخ خالصة «يف هو عنوانًا عليها أطلق تاريخية، بخاتمة كتابه املؤلف واختتم
لذلك الكتاب! من صفحة ٤٣ شغلت كبرية خاتمة وهي األكرب»، بطرس وفاة بعد الروس
إىل ١٧٢٥ سنة من الروسية الحوادث عن فيها تحدَّث فصول، أربعة إىل املؤلف مها قسَّ
نقوال القيرص عهد يف جرى وما عثمان، بني مع الروس حرب وباألخص ،١٩٠٤ سنة
قطرية محمود طه كتبه الذي الكتاب، تقريظ ذلك بعد جاء ثمَّ الحوادث. من الثاني

قال: وفيه األمريية، بوالق بمطبعة التصحيح رئيس

وعظيم سلطانك لباهر خضعوا من َحْمد نحمدك وبحمدك، اللهم سبحانك
شكًرا وهب، ما أفضل واللسان، بالقلب اإلنسان، َوَهَب من يا ونشكرك مجدك،
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حتى وجب، بما وقاموا األدب، موالهم خدمة يف أحسنوا من سلك يف به ننتظم
القلوب منَّا يُْرِضيَك بما تشغل أن ونسألك الرتب. رفيع وحازوا باألرب، فازوا
تصيل وأن أَْحَسنَه. فيتَّبعون القول يستمعون الذين من تجعلنا وأن واأللسنة،
جوامع وأعطيته وأنصاًرا، أعوانًا األخالق محاسن من له َجَعْلَت من َعَىل وتسلِّم
واملرسلني، النبيني من إخوانه جميع وعىل اختصاًرا، الكالم له واخترصت الكلم
لعلم كان فلما … بعد ا أمَّ مقتدين. آثارهم وعىل مهتدين، بهديهم كانوا ومن
يقتيضتقدُّمه ما املتني، والنفع املبني، الفضل من األولني أخبار ورواية التاريخ
مصالح يف عامًال رئيًسا عضًوا وكونه النافعة، العلوم من األول الصف يف
الرتبية بحسن وَقِويَْت آدابهم، َحُسنَْت من نََظِر يف سيَّما ال والدنيا، الدين
األوائل؛ أخبار َح وتصفَّ التاريخ، مارس إذا العاقل فإن أسبابُهم. الكماالت من
باملحاسن ه يبرصِّ ومرِشًدا ويوقظه، يؤدِّبه بًا ومؤدِّ يوعظه، واعًظا يعدم لم
الذي املحزون، للفؤاد ومثبِّتًا ومسليًا وينفيها، فينبذها وباملساوئ فيها، فريغب
ُرُسٌل ُكذِّبَْت ﴿َوَلَقْد ملسو هيلع هللا ىلص: لنبيه هللا قال كما الشجون. وساَوَرتْه الهموم خاَمَرتْه
همة انبعثت نَا﴾. نَْرصُ أَتَاُهْم َحتَّى َوأُوذُوا ُكذِّبُوا َما َعَىل َفَصَربُوا َقبِْلَك ِمْن
امللك سرية تدوين إىل القبطية، املدارس ناظر بك وهبي العزة صاحب حرضة
ولده مع له جرى ما واقتصاص األكرب، بطرس الروسية، الدولة مشيِّد الُهمام
ه، حقَّ وجحد ودَّه، ونبذ عهده، ونكث ه، وعقَّ وخانه أباه جفا الذي ألكسيس،
وأوقعه أباه منه هللا فأمكن وعدوانه، بغيه عنان يف وشيطانه، هواه مع وجرى
من العرب عن يُْؤثَر ما مصداق وذلك يداه، كسبت بما الجزاء سوء يف القضاء

فيها.» يقع أن أوشك مغواة حفر «من السائرة وأمثالهم الباهرة حكمهم
أحسن يف فأفرغها التاريخية، الرواية لهذه الوهبية الفضائل ذو تصدَّى
يف األدباء إىل وأهداها املذاهب. أَْحَسَن التمثيل ُطرق من بها وسلك القوالب،
بأبيات ها وحالَّ وَحَسنًا، بديًعا صوًغا وصاغها ولسنًا، لسانًا اللغات، أفصح
تلطَّف فقد وبالجملة والعظات. الِحَكم برقائق مألها قد أبيات، غريه َعَىل
اإلنشاء، هذا مثل َعَىل أَْقَدَرُه من فسبحان شاء، ما الرواية هذه يف هللا) (حفظه
ليست أنها َعَىل وأصحابها، صواحبها َعَىل إعجابها، ذيل تجرُّ أصبَحْت حتى
جنب يف يسري، عليه سهل هي بل ونُبِْله. َفْضله َعَىل العزيز مثله، َعَىل بالغريب
تكسبه لوطنه خدمًة بها قام الغزير. واألدب الكثري، الفضل من به ُعِرَف ما
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َعَىل طبعها فأجرى وتطول. الذكر، وجميَل األحدوثة ِطيَب له وتخلِّد األجر،
هللا مدَّ العباسية، الخديوية الفخيمة الدولة عهد يف األمريية، باملطبعة نفقته
جمادى أوائل يف طبعها من وفرغ رجالها. واإلصالح العدل وأَْلَهَم ظاللها،
وصحبه آله وعىل عليه ِختَام، لألنبياء هو َمْن هجرة من ١٣٢٣ عام الثانية

والسالم. الصالة
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فإن أيدينا، بني وقع مما وهبي، لتادرس املطبوعة املؤلَّفات بعض وصفنا قد ُكنَّا إذا
ونْرشه الخطب، لبعض وإلقائه املقاالت، لبعض كتابته يف تمثَّلت أخرى تآليف هناك
املثال، سبيل فعىل واملراجع، الدوريات بعض إليها أشارت األمور وهذه القصائد. بعض
مجلة ويف املرصية»، «الوقائع الرسمية الجريدة يف األدبية كتاباته بدأ وهبي تادرس نجد
تحرير توىل إنه ويُقال: املعارف،1 بنظارة مرتجًما كان عندما املرصية»، املدارس «روضة

الرتكية».2 املرصية «الوظيفة جريدة
حيث عرصه، خطباء من كان وهبي تادرس أن الواضح فمن الخطابة، مجال يف ا أمَّ
ومن الخطب، لهذه نموذًجا أَْوَرْدنا وقد حينها. يف الدوريات تتناقلها ُخطبه أخبار كانت
ذََكَرتْه ما األخرى خطبه أخبار ومن إسماعيل، الخديوي رثاء يف ُكتَيِِّبه عن الحديث خالل
ناظر بك وهبي لحرضة بديعة خطبة َعَىل وقفنا قائلًة: ،١٨٨٦ عام «الحقوق» مجلة
،١٦٠٢ سنة القبطية املنيا مدرسة امتحان بجلسة تُليت السقائني، بحارة األقباط مدرسة
سعة َعَىل ومعانيها بألفاظها تدلُّ البالغة. جيد يف وفريد الخطابة، جبني يف غرة هي فإذا

ببريوت، األدبية املطبعة الثالث، الجزء العربية»، الصحافة «تاريخ طرازي، دي فيليب الفيكونت انظر: 1
ص٨٧١. السابق، مجاهد، محمد زكي ص٧٠. ،١٩١٤

يف نشك ونحن آخر! مرجع أي يَذُْكْره ولم ص٨٧١، السابق، مجاهد، محمد زكي ذََكَرُه القول وهذا 2

أنه نسمع أو نَِجْد ولم القبطية، أو الفرنسية أو العربية باللغة إال يكتب لم وهبي تادرس ألن القول؛ هذا
تركية! الجريدة بأن علًما الرتكية، باللغة كتب
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بها، عنها املرتجمة هي تكون أن نود وكنا مبانيها. ورافِع مغازيها، جاِمِع واطِّالِع فضِل
ذلك.3 عن َمنََعنَا املقام ضيق أنَّ لوال

معها يلقي كان بل املدارس، احتفاالت يف الخطب بإلقاء وهبي تادرس يَْكتَِف ولم
«احتفال عنوان تحت ،١٨٨٩ عام «اللطائف» مجلة قالت األمر هذا ويف القصائد. بعض
يف يأتي: ما املنيا يف املتجول وكيلنا من جاءنا باملنيا»: األرثوذكسية القبطية املدرسة
تالمذتها بامتحان احتفاًال املدرسة هذه احتفلت ،١٨٨٩ نوفمرب شهر من الخامس
املذكورِة املدرسة تالمذُة َمثََّل االمتحان من الثانية الليلة ويف … األسقفية دار يف السنوي
وهبي الفاضل حرضة وكان … العزة أصحاب األفاضل بحضور الشاطر» «االبن رواية

4… الخديوية الحرضة مدح يف وقصيدة غرَّاء بخطبة التمثيل مقام افتتح قد بك
قصائد لدينا ر تأخَّ :١٨٩٣ عام «األستاذ» مجلة قالت أيًضا، الشعر مجال ويف
وقد السقائني، حارة مدرسة ناظر بك وهبي الفاضل قصيدة منها ورياضية، خديوية
وهبي تادرس قيام إىل باإلضافة هذا بالقبول.5 وفازت الخديوية الحرضة َعَىل ُعِرضت
أناشيد ألَّف وأيًضا الكنائس، يف تُرتَّل كانت التي الدينية، األناشيد من مجموعة بتأليف
،١٩١١ سنة غايل بطرس ملقتل األوىل الذكرى يف األقباط مدرسة طالب رتَّلها أخرى
6.١٩٠٨ عام الوزارة رئاسة توىل عندما أيًضا، غايل بطرس يف نََظَمها قصيدة إىل باإلضافة

املرسح مجال يف (1)

يف النفيس «األثر كتابه يف التمثيل عن فصًال كتب وهبي تادرس أن سبق فيما أرشنا
الباب من الرابع الفصل كان الفصل وهذا ألكسيس». ومحاكمة الكرب بطرس تاريخ
عن تحدَّث وفيه التمثيل»، بفن يتعلق تفصيل إجمال «يف بعنوان وجاء الكتاب، يف األول
والقالب الهزيل القالب بني التفريق مع اليونان، عند نشأته منذ املرسحي التمثيل تاريخ
وشكسبري وراسني كورنيل عن الحديث إىل املخترص تاريخه يف ووصل الرتاجيدي.

.٤ / ٩ / ١٨٨٦ الحقوق، مجلة 3

.١٥ / ١١ / ١٨٨٩ السابع، الجزء الثالثة، السنة اللطائف، مجلة 4

.٣١ / ١ / ١٨٩٣ ،٢٤ عدد األستاذ: مجلة 5

ص٢٠٧–٢١٠. السابق، كيالني، سيد محمد 6
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عهد يف مرص يف املرسحي التمثيل نشأة عن الحديث إىل تطرَّق ثمَّ هوجو، وفيكتور
فقال: الفن، هذا يف ومساهمتها القبطية الطائفة دور إىل وصل حتى إسماعيل، الخديوي

سيَّما ال الكماالت، هاته مثل َعَىل الناس أحرص القبطية الطائفة أبناء كان وملا
كريلص األنبا له املغفور أنشأها التي املدارس يف املعارف بلبان ُغذُّوا أن بعد
«أنبا املعظم الباب غبطُة اإلصالح، رضوب من شاء ما فيها وجدَّد الرابع
هذا أرباب أجاري أن يل عنَّ الحايل؛ البطريرك وهو الخامس»،7 كريلص
١٨٨٤ سنة فرباير ١٥ يوم يف األزبكية حديقة بمرسح ومثَّلت فأنشأت الشأن،
«عباس العايل الجناب تمثيلها شهد وقد السالم». عليه الصدِّيق «يوسف رواية
عيل. محمد األمري شقيقه ومعه للعهد، وليًا كان أيام الثاني» باشا حلمي
برواية وثنيُت الصديق»، يوسف قصة يف التوفيق «عنوان كتاب نتها ضمَّ وقد
كذلك؛ ُمثَِّلتا وقد تليماك». «رواية وهي بثالثة وعززتُُهما األكرب»، «بطرس
سنة إبريل ١٢ يوم يف وثانيتهما ،١٨٨٦ سنة مايو ١٥ يوم يف إحداهما

القبطية.8 الخريية املساعي جمعيُة منهما جمع بما وانتفَعْت ،١٨٨٧

سويف، بني يف ١٨٢٤ سنة ُولِد املائة. بعد عرش الثاني األرثوذكس بطريرك هو الخامس: كريلس 7

١٨٤٥ سنة ويف بالرباموس. العذراء السيدة بدير ب ترهَّ عمره من العرشين بلغ وعندما يوحنا. واسمه
ويف بطريرًكا. انتُِخَب ١٨٧٤ سنة ويف الدير. رئاسة وتوىل عاد ثمَّ زويلة، حارة كنيسة َعَىل ا قسٍّ َم ُرسِّ
يف طوا توسَّ الطائفة زعماء ولكن الرباموس، دير يف نفيه إىل أدى مما امليل املجلس مع اختلف ١٨٩٢ سنة
ويف ،١٩٠٩ سنة والسودان ١٩٠٤ سنة القبيل الوجه زار برحلتني وقام ،١٨٩٣ سنة رساُحه وأُْطِلَق األمر
العربية اللغات يُْحِسُن وكان اإلكلرييكية. املدرسة منها مدارس، وتسع كنيسة عرشة ثالث أُنِْشئَْت عهده
الصغرى. املرقسية الكنيسة يف وُدِفن بمرص ١٩٢٧ سنة تُُويفِّ وقد والحبشية. والرسيانية والقبطية
دار الثاني، الجزء الهجرية»، عرشة الرابعة املائة يف الرشقية «األعالم مجاهد، محمد زكي انظر: وللمزيد

ص٦٢٨. ،١٩٩٤ بريوت، ط٢، اإلسالمي، الغرب
الصديق» «يوسف عنوان تحمل ُطِبعْت أو ُمثَِّلْت التي املرسحيات من كثريًا هناك أن بالذكر الجدير ومن 8

الجزء يف الواردة، والقصص الروايات لقسم الثاني امللحق يف نجد املثال، سبيل فعىل مؤلِّفها. معرفة دون
يوسف اآلتي: ص٣٤٠، ،١٩٣٨ عام املطبوع املرصية، الكتب بدار العربية اللغة آداب لفهرس الرابع
مجلد من نسخة مؤلفها. يُْعَلم لم فصول، خمسة َعَىل تحتوي تمثيلية قصصية تاريخية رواية الصديق؛
عن الصحف إعالنات أمثلة ا أمَّ الثمن. حجم يف صفحة ٣٨ يف بالقاهرة الخديوية باملطبعة ثالثة) (طبعة
كانت منها بعًضا أن املحتمل ومن كثرية. فهي مؤلفها، ذكر دون الصديق»، «يوسف مرسحية تمثيل
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الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان

األوىل فاملرسحية سنوات. ثالث غضون يف مرسحيات ثالث وهبي تادرس ألَّف إذن
يوم األزبكية حديقة بمرسح تمثيلها تم — هذا كتابنا موضوع — الصديق» «يوسف
أي: ،١٨٨٥ إبريل يف كان نرشها ولكن السابق، مؤلِّفها قول َعَىل بناءً ،١٥ / ٢ / ١٨٨٤
امللك عبد دكان يف تُباع كانت ُطِبعت وعندما تقريبًا. بعام طباعتها َسبََق تمثيلها إن
«الحقوق» مجلة قرظتها وقد الوطن،9 كتبخانة بجوار بك، كلوت بشارع صليب أفندي

فيها: قالت التوفيق»، «عنوان عنوان تحت بكلمة ،١٨٨٧ عام

السقائني حارة مدرسة ناظر بك، وهبي العامل الفاضل حرضة أتحفنا
التوفيق، عنوان كتاب والفرنجية، العربية والعلوم اإلنشا فن ومدرسة القبطية،
من وَجَمَعْت تاريخية، أدبية روايًة ُجِعلْت وقد الصديق. يوسف قصة به فإذا
اإلرسائيليني عوائد للقارئ فمثَّلْت بقليل. ليس قدًرا والقصصية العلمية املبادي
كانت ما وبيَّنت الخالية، األعصار تلك يف املنيفة املرصيني ومناهج البسيطة،
األمم مجامع يف الكلمة وعلو الصولة من القديمة، األزمان تلك يف مرص عليه
للقراء وتقيض وارتياًحا، تنزًُّها النفوَس تُْكِسب رواية فهي والعالية. الدانية
َجَمَعْت نجاًحا. والقنوط أفراًحا النواح يبدِّل ما تاريخية، وفوائد فكاهية بجوايز
كالخرب، ليس والخرب قطفني، فاكهة كل من وَجنَْت فريدتني، جوهر كل من

األثر.10 َعَىل العني ل يُفضِّ أن ذُِكَر ما نوال أراد من فعىل

القبطية الخريية املساعي جمعية مثََّلتْها فقد األكرب»، «بطرس الثانية مرسحيته ا أمَّ
مثََّلتْها املرسحية هذه أن والحقيقة السابق. مؤلِّفها لقول تبًعا ،١٥ / ٥ / ١٨٨٦ يوم

،٩ / ٣ / ١٨٨٦ ،١١ / ١ / ١٨٨٦ «األهرام»: جريدة يف: اإلعالنات هذه انظر تادرسوهبي. مرسحية تَُخصُّ
،٨ / ٤ / ١٨٩١ ،٢١ / ٢ / ١٨٩١ «الوطن»: جريدة .١٣ / ٣ / ١٨٨٦ «القاهرة»: جريدة .٦ / ٤ / ١٨٨٨
«الرسور»: جريدة .٢ / ٤ / ١٨٩٤ ،٦ / ٢ / ١٨٩٣ «املقطم»: جريدة .٢٣ / ١ / ١٩٠٦ ،٢١ / ٧ / ١٩٠٤
،١٥ / ٣ / ١٩٠٤ ،١٧ / ٢ / ١٨٩٧ ،١١ / ٧ / ١٨٩٦ ،٢٢ / ١ / ١٨٩٦ «مرص»: جريدة .٥ / ٥ / ١٨٩٤

.٢١ / ٢ / ١٩١١ «املؤيد»: جريدة .٢٢ / ٢ / ١٨٩٧ «األخبار»: جريدة .١١ / ١ / ١٩١٣
.٢٣ / ٨ / ١٨٨٦ «القاهرة»، جريدة انظر: 9

.١٥ / ١ / ١٨٨٧ «الحقوق»، مجلة 10
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أخرى تآليف

«القاهرة»: جريدة قالت األمر هذا وعن الخديوية. باألوبرا مايو من الخامس يوم الجمعية
قيرص األكرب «بطرس رواية تشخيص َعَىل القبطية الخريية املساعي جمعية «َعَزَمْت
عربية رواية وهي ،١٨٨٦ مايو ٥ األربعاء يوم وذلك الخديوية، األوبرا قاعة يف الروس»،
الرواية هذه تشخيص وأن … األدبية الفرائد التاريخية الفوائد إىل َجَمَعْت بابها، يف غريبة
ذات وهي السقائني. بحارة األقباط مدرسة ناظر بك وهبي عزتلو إدارة تحت سيكون
أوراق أن الجمعية إدارة مجلس أعلن وقد الصنع. مفيدة الوضع جيِّدة فصول خمسة

11«.١٨٨٦ مايو و٥ ٤ واألربعاء الثالثاء يومي يف األوبرا بمحل تُباع الدخول
القبطية النشأة جمعية مثََّلتْها حيث ذلك، بعد مرات عدة املرسحية هذه ُمثِّلت وقد
املعارف جمعية مثََّلتْها ١٩٠٤ عام املرسحية ُطِبَعت وعندما ،١٨٩٩ عام الخديوية باألوبرا

العزيز.12 عبد بشارع املرصي بالتياترو الخريية األدبية
عنها: قال التي «تليماك»، مرسحية فهي واألخرية، الثالثة وهبي تادرس مرسحية ا أمَّ
أخبار عن وبالبحث .١٢ / ٤ / ١٨٨٧ يوم مثََّلتْها القبطية الخريية املساعي جمعية إن
وهبي! لتادرس «تليماك» مرسحية عن خرب أيَّ نجد لم بعده، وما قبله وما اليوم هذا
اسم ذكر دون «تليماك»، مرسحية تمثيل عن كثرية وإعالناٍت أخباًرا وجدنا أننا والغريب
تخصُّ كانت اإلعالنات هذه أن فاكتشفنا !١٩٢٥ ديسمرب حتى ١٨٨٧ يناير منذ مؤلِّفها،
املرسحية هذه وأن ،١٨٦٩ عام ونرشها كتبها الذي البستاني، لسعد «تليماك» مرسحية
إعالنًا وجدنا حتى أخرى، مرة البحث فأََعْدنا استثناء! بال املرسحية الفرق كافة مثََّلتْها

اآلتي: فيه جاء ،٥ / ٤ / ١٨٨٧ بتاريخ «القاهرة» جريدة يف منشوًرا

األربعاء غد مساء تشخيصها سيجري التي الرواية وهي القدر» عجائب «رواية
األقباط لطائفتي الخرييتني الجمعيتني ذمة َعَىل الخديوي، األوبرا تياترو يف
اإلتقان، غاية يف — تعاىل بحوله — وستكون الكثوليك. والروم األرثوذكس
وهبي حرضة — ملنشئها أن يخفى ال إذ حسان. بمزايا سواها َعَىل تمتاز
التشخيص. فن يف الطوىل اليد — السقائني بحارة األقباط مدرسة ناظر بك

.٢ / ٥ / ١٨٨٦ «القاهرة»، جريدة 11

«الوطن»، جريدة .٣٠ / ٥ / ١٩٠٤ «مرص»، جريدة .٩ / ٤ / ١٨٩٩ «املؤيد»، جريدة انظر: 12

.١٦ / ١١ / ١٩٠٤
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فنستنهض وغريهما. الصديق» و«يوسف األكرب» «بطرس روايتي صاحب وهو
الجليلة، واملحاسن الجميلة املناظر من ِلرَيَْوا الليلة، هذه يف االشرتاك إىل الهمم
واألوراق َفْصل. كلِّ يف التاريخي الذوق يوافق بل األصل، عن يخرج ال ما
كريس فرنك ٦ فوتيل، كريس فرنك ١٠ اآلتية: باألسعار التياترو باب َعَىل تُباع
آخرها عن توزيعها صار فقد اللوجات ا أمَّ التياترو. أعال فرنك ٢ أستال،

وجودها. فعزَّ طلبها وتكرر

يف تُمثَّل لم «تليماك» مرسحية أن منها مهمة، أمور عدة لنا ح يوضِّ اإلعالن وهذا
اسمها تغيري تم ُمثِّلت وعندما تقريبًا. بأسبوع قبله ُمثَِّلْت بل مؤلِّفها، ذكره الذي التاريخ
بعنوان جديدة مرسحية رؤية َعَىل املشاهد لحث وذلك القدر»! «عجائب إىل تليماك من
الفرق، كافة مثََّلتْها التي الشهرية، «تليماك» مرسحية سريى أنه يظنُّ ال حتى جديد،
مرسحية هي وهبي تادرس تليماك أن َعَىل والدليل الوقت. لك يف متَّبًعا كان أسلوب وهذا
وبطرس الصديق «يوسف السابقتني مرسحيتيه اسم إىل أشار اإلعالن أن القدر، عجائب
نجد وأخريًا فقط. مرسحيات ثالث إال يكتب لم وهبي تادرس أن واملعروف األكرب»،
املساعي جمعية ِقبَل من ال خرييتني، جمعيتني ِقبَل من ُمثِّلت املرسحية أن يُثِْبت اإلعالن

وحدها. الخريية
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املرسحيفمرص ريادة

«األثر بكتابه التمثيل عن َفْصله يف وهبي تادرس َكتَبَُه ما إىل أخرى مرة ُعْدنَا وإذا
مرص يف النشأة هذه عن تحدَّث وعندما عامليٍّا. التمثيل نشأة عن تحدَّث سنجده النفيس»؛
وسائل من تناَقَص ما استكمال إىل حاجة يف البالد أن إسماعيل الخديوي رأى وملا قال:
األحمر، والبحر الروم بحر يلتقيان، البحرين مرج أن بعد سيَّما ال فشيئًا، شيئًا العمار
وجعل «األوبرا»، مرسح أنشأ أوروبا، من قطعًة — لسانه عن نُِقَل كما مرص— وأصبحت
من طائل بمبلغ يومئٍذ فردي يوسف األستاذ َعَىل وأنعم «عائدة»، رواية فيه العمل فاتحة
املذكور الخديوي عناية وملكان املوسيقى. أنغام َعَىل أدوارها ع وقَّ ما أَْجَر ليجزيه املال
جملتهم ويف اإليثار، من به يخصهم كان ملا الغرباء وجوه نحوه انرصفت املعارف بأرباب
عن بالواسطة وإما مبارشًة إما ْوه تلقَّ التمثيل، بفن إملام ذوو الشام، فضالء من جماعة
عرش، التاسع القرن أوائل يف لبنان بجبل نَبََغ الذي النقاش، مارون املعلم له املغفور
بمرص مثًال إسحاق بيك وأديب النقاش أفندي سليم الفاضالن األحدوثة بُحْسن وأوالهم
زمانه أديب أثرهما َعَىل وجاء الزمان، ذلك ظروف به لهما تسمح كانت ما واإلسكندرية

الوطن. عنوانها رواية باإلسكندرية فمثَّل نديم، أفندي هللا عبد
بنفسه، شاَهَدَها وربما األحداث، هذه عاَرصَ وهبي تادرس أن الكالم، هذا من ونفهم
قناة افتتاح بمناسبة األوبرا افتتاح عن تحدَّث فقد املرسح. ُكتَّاب من أنه اعتبار َعَىل
املوسيقار نها ملحِّ َعَىل إسماعيل الخديوي وسخاء عائدة، أوبرا تمثيل وعن السويس،
أول عن تحدَّث ثمَّ النقاش، مارون األول العربي املرسحي الرائد عن تحدَّث ثمَّ فردي.
من وهما إسحاق، أديب بمساعدة النقاش سليم وهو مرص يف عربيٍّا مرسًحا أنشأ من
املهم السؤال يظهر وهنا مرصي. كمرسحي النديم هللا عبد عن أخريًا تحدَّث ثمَّ الشوام،

كله؟! هذا من صنوع يعقوب أين …
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عنه دافع الذي صنوع أين يُقال؟! كما … املرصي املرسحي الرائد صنوع أين
أين وثقافتنا! عقولنا يف الواهية جذوره يغرسوا كي مستميتًا؛ دفاًعا والعلماء األدباء
واملقاالت؟! الدراسات ومئات الجامعة، والرسائل الكتب عرشات عنه ُكِتبَْت الذي صنوع
عيان كشاهد — وهبي تادرس ِذْكر َعَدُم يُعتََربُ أال املرصي؟! املرسح أكذوبة صنوع أين
يف املذكورة األدلة إىل يُضاف جديًدا، دليًال صنوع ليعقوب يُذكر مرسحي نشاط أليِّ —

سؤال!1 مجرد صنوع»؟! يعقوب مرسع «محاكمة كتابي

املنشور الكتاب (1)

املنشور الصدِّيق»، يوسف قصة يف التوفيق «عنوان كتاب عن الحديث إال أمامنا يَبَْق لم
،١٨٨٥ عام نُِرش كتاب وهو الصديق»، «يوسف مرسحية َعَىل واملشتمل الكتاب، هذا يف
املرصية. الرشق مرآة مطبعة يف ُطِبَعْت املالزم وبعض اإلعالمية، املطبعة يف َطبُْعه وتمَّ
ترخيص َعَىل الحصول بعد ُه نََرشَ وهبي تادرس أن الكتاب، هذا َعَىل لنا مالحظة وأول

الغالف! َعَىل املوجودة للعبارة تبًعا الداخلية، بنظارة املطبوعات قلم من خاص
املطبوعات بمراقبة للقيام الداخلية بنظارة الرسمية الجهة هو هذا، املطبوعات وقلم
أصدره الذي املطبوعات قانون َعَىل بناءً وذلك تمثيلها، وبعد قبل واملرسحيات واإلعالنات
يف املطبوعة الكتب أوائل من الكتاب هذا يُعترب ذلك وعىل 2.١٨٨١ عام توفيق الخديوي
السالم، عليه يوسف النبي قصة إىل يتعرض كتاب إنه حيث للرقابة! َخَضَعْت التي مرص،

الجمهور! أمام ستُعرض عنه مرسحية وبه

فرتة الساحة َشَغَلت مرص يف العربي للمرسح صنوع يعقوب ريادة أكذوبة أن بالذكر، الجدير من 1

عن الصادر صنوع» يعقوب مرسح «محاكمة كتابي َصَدَر أن منذ اآلن، حتى تشغلها َزاَلْت وما طويلة،
هاجمه كما النقاد، من كبرية مجموعة الكتاب هذا امتدح فقد ،٢٠٠١ عام للكتاب العامة املرصية الهيئة
فَكتَبُْت األدب، أخبار جريدة يف نرشهما مقالني، كتب الذي نجم يوسف محمد د. أمثال أيًضا البعض
الصادر مرص» يف املرسح «مسرية بكتابي خاصٍّ ُمْلَحق يف املقاالت هذه بنرش ُقْمُت ثمَّ عليه. ا ردٍّ مقالني
صنوع». يعقوب مرسح محاكمة «استئناف عنوان تحت ،٢٠٠٣ عام للكتاب العامة املرصية الهيئة عن
املرفوض»، واملرسح «الرقابة كتابنا: انظر املرسح، مجال يف الرقابة ودور املطبوعات قلم عن للمزيد 2

.١٩٩٧ للكتاب، العامة املرصية الهيئة
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.١٨٨٥ عام الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان كتاب غالف

املحتمل ومن الطهطاوي.3 رافع رفاعة فهمي بك عيل كتبه فقد الكتاب، تصدير ا أمَّ
مًعا املعارف نظارة جمعتهم وقد العالم، بهذا طيِّبة عالقة َعَىل كان وهبي تادرس أن

الرتجمة قلم يف مبيًضا األمر أول وَعِمَل ،١٨٤٨ عام ُولِد الطهطاوي: رافع رفاعة فهمي بك عيل 3

لإلنشاء مدرًِّسا ثمَّ واملحاسبة، املساحة مدرسة يف الرتكية واللغة لإلنشاء مدرًِّسا عمل ثمَّ املدارس، بديوان
املدارس ملطبعة وناظًرا املرصية املدارس روضة ملجلة محرًِّرا ثمَّ واإلدارة، األلسن مدرسة يف واألدبيات
املطبوعات، إلدارة مأموًرا ثمَّ التجهيزية، للمدرسة وكيًال ثمَّ األهلية، املكاتب يف مدرًِّسا ثمَّ ،١٨٧٣ عام
(البكوية) الثالثة بالرتبة عليه وأُنِعم املعارف، لديوان وكيًال ثمَّ ،١٨٧٨ عام العلوم دار ملدرسة ناظًرا ثمَّ
حتى للمعارف وكالته إىل باإلضافة النواب، شورى مجلس باشكاتب منصب تقلَّد وأخريًا ،١٨٧٩ عام
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فعيل السلطة. من خروجهم بعد حتى باآلخرين عالقته تادرس يَنَْس فلم طويلة، فرتات
بينهما، العالقة أمر من يكن ومهما .١٨٨٢ عام منذ املعاش َعَىل كان الوقت ذلك يف فهمي
مرسحيٍّا رت تفجَّ التي القضايا أَْخَطر من قضية إىل تعرَّض تصديره يف فهمي عيل فإن
لهذه تعرَّضوا من أوائل من كان بذلك فهو دينيٍّا،4 التمثيل تحريم قضية وهي بعد، فيما

الوقت. ذلك يف القضية
بالذكاء يتَّسم حديثًا كان دينيٍّا، التمثيل تحريم قضية عن حديثه أن والحقيقة
برشوط إال بجوازه يقطع لم وكذلك بتحريمه، يقطع لم حيث أيًضا، والتنوير والفطنة
ومكانة أدبي ثقل من له بما — عنها حديثه وأن خطرية، القضية هذه وألن معيَّنة!
بني اتصال هناك بأن الحديث يبدأ نجده عليه! أو له سيُْحَسُب — مرموقة اجتماعية
يرضب ثمَّ االجتماعية. الناحية من اآلخر عن يستغني ال أحدهما وأن والفنون، العلوم
هو — اإلسالمي الدين وخصوًصا األديان، جميع استحسنَتْه الذي — التاريخ بعلم مثًال
واملقصود والتشخيص! التمثيل فن وهو النسب، مجهول منه فرًعا لنا أَنْتََج الذي العلم
أو أَنْتََجْت التي اإلسالمية، أو العربية األصول من ليس التمثيل أن النسب، بمجهول
مرسحية اعتبار َعَىل — التاريخية املرسحية أن اعترب إنه أي التاريخ! علم استحسنْت

التاريخ! علم من فرًعا — تاريخية مرسحية الصديق» «يوسف
أنه اعتبار َعَىل دينيٍّا، التاريخية املرسحية فن يُجيز الذي املعنى، هذا وضع أن وبعد
ال املستحسن الفن هذا أن «إال يقول: نجده دينيٍّا، املستحسن التاريخ علم من ناتج فن

الَقَلم»، رسم يف الَعَلم «رقم املطبوعة: مؤلَّفاته ومن .١٩٠٣ عام ومات املعاش، إىل أُحيل حيث ١٨٨٢ عام
الصحابة». أشعار رشح يف الصحابة «حسن وأهله»، والوطن وحب بأصله الفرع «قدوة

هاَجَمْت عندما القضية، هذه تثري جريدة أوَل كانت ،١٨٨٥ عام «الزمان» جريدة أن بالذكر الجدير من 4

وينزع ُحْرَمتَها، ويهتك اآلداب يفسد التمثيل إن قائلًة: األزبكية، حديقة بمرسح القباني فرقة تمثيل
اإلسالمية الرشيعة وأن خصوًصا التمثيل، لرؤية الناس حضور نَُحرِّم لذلك الرشيفة؛ املبادئ القلوب من
ُمْرَد ال صناعٍة ُمْرُد املمثلني إن حيث الفتنة، منه يُْخَىش الذي األمرد َوْجه إىل النظر ز تجوِّ ال الرشيفة
الدمشقي القباني خليل أبي تشخيص فإن لذلك الهوى. بنات تَْستَْقِبُحه ما التهتك من ويأتون طبيعة،
«تاريخ كتابنا: انظر األمر، هذا عن وللمزيد الغراء. اإلسالمية الرشيعة زه تجوِّ وال واألخالق باآلداب ُمِخلٌّ

ص١٦٠–١٦٢. ،١٩٩٨ للكتاب، العامة املرصية الهيئة عرش»، التاسع القرن يف مرص يف املرسح
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بذاته عرضناه إذا إال إليه، تصل الجواز أو التحريم نسبة وأن عليه، أو له الحكم لنا يمكن
ل يَتَنَصَّ وهنا الفرع!» قبول َعَىل يَنُصَّ ولم األصل َقِبَل الذي الرشع، ُحْكم َعَىل وصفاته
فتوى أنه َعَىل كالمه يُْفَهَم أن خيش فقد وحنكة! بلباقة السابق كالمه من فهمي عيل
ألن الرشعي؛ الحاكم إىل أو املفتي إىل األمر هذا يُحيل لذلك رشًعا؛ التمثيل جواز يف يفتيها
بدليل التحريم، َعَىل الجواز يساند ولكنه التحريم، أو الجواز الوجهني؛ يَْحتَمل التمثيل
وهو الفرع قبول َعَىل يَنُصَّ لم ولكنه التاريخ، علم وهو الفن، هذا ل أصَّ اإلسالم إن قوله:

التمثيل! فن
يديل نَِجُده املفتي، أو الرشعي الحاكم يد يف القضية هذه حلَّ أنَّ أوضح أن وبعد
ويتوافق األخالق ر يُطهِّ الذي الفن لهذا استحسانه فيُظهر القضية، هذه يف الخاص برأيه
ويُْطِلق — باإلنسانية تليق ال التي سلبياته ا أمَّ اإلسالمي. الدين قواعد مع موضوعاته يف
هذا حدث ولو عليها. والتغلب إزالتها املمكن ومن مرفوضة فهي — املدنية اسم عليها
وتََقلََّد تَِزينُُه، بمباحات وتحىلَّ تَِشينُه، عوارض من خال إن األصيل بمدلوله الفن هذا فإن
ارتكاب إىل الدنية للنفوس موصولة آلة يكن ولم ُحْرَمة، انتهاك عن وتجرد ة، ِهمَّ بعلو
طبًعا، واملحلل عادًة واملباح رشًعا، والجائز سياسًة الواجب فهو باإلنسانية؛ يليق ال ما

وفرًعا. أصًال النسيب والحسيب
نظمها ومؤلفه، الكتاب مدح يف نادرة قصيدة القارئ يجد التصدير هذا وبعد
له كانت وهبي تادرس أن َعَىل تدل القصيدة وهذه ناصف.5 حفني األديب الشاعر

مدرسة من تخرَّج وعندما بالقليوبية، الحج بربكة ١٨٥٥ عام ُولِد ناصف، الحفني محمد اسمه 5
مرص استئناف محكمة بنيابة كاتبًا ثمَّ ،١٨٨٢ عام والخرس العميان بمدرسة مدرًِّسا َعِمَل العلوم دار
أسيوط بمحاكم قاضيًا ثمَّ ،١٨٨٨ عام الحقوق بمدرسة القضائي لإلنشاء مدرًِّسا ثمَّ ،١٨٨٥ عام األهلية
عمل ثمَّ ،١٩٠٥ عام حتى وأسيوط وقنا مرص بمحاكم قاضيًا ثمَّ ،١٨٩٧ عام حتى وطنطا واملنصورة
العربية اللغة آداب يف محارضات بإلقاء قام ثمَّ ،١٩٠٩ عام حتى وطنطا وأسيوط قنا بمحاكم وكيًال
وأُحيل ،١٩١٢ عام املعارف بنظارة العربية للغة َل أوَّ مفتًِّشا نُِقل ثمَّ ،١٩١١ عام حتى املرصية بالجامعة
أهم ومن .١٩١٩ عام وتويف ،١٨٩٧ عام (البكوية) الثانية الرتبة َعَىل حصل وقد ،١٩١٥ عام املعاش إىل
كتاب البديع»، علم يف الرسيع «القطار كتاب العربية»، اللغة «حياة كتاب اللغة»، «مميزات كتاب مؤلفاته:
«رسالة الصعيد»، «عامية كتاب الشام»، «عامية كتاب العامية»، اللغة «بديع كتاب العامية»، «األمثال
باإلضافة والقوايف». العروض يف «رسالة األصول»، يف «رسالة املنطق»، يف «رسالة واملناظرة»، البحث يف
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األبيات، هذه منها نقتطع القصيدة هذه ومن عرصه. وأعالم أدباء كبار مع كثرية عالقات
الشاعر: يقول وفيها

ال��درُّ يُ��ْس��تَ��ْح��َق��ُر ب��ال��در ِق��ْس��تَ��ُه إذا نَ��ِظ��ي��ُرُه ع��زَّ ب��ك ل��وه��ب��ي ك��ت��اب
ال��س��ح��ُر ه��و وه��ذا م��ش��ه��وٌد األم��ر م��ن م��ض��ى م��ا أنَّ َط��اَل��ْع��تَ��ُه إذا ت��خ��ال
وال��ش��ع��ُر ال��س��ج��ع ح��س��ن��ه ف��ي َح��بَّ��ذَا ف��ي��ا يُ��وُس��ٍف ُح��ْس��َن أس��ج��اع��ه ف��ي وت��ن��ظ��ر

تاريخ عن شديد ص بملخَّ بدأها األوىل وهبي، تادرس كتبهما مقدِّمتان الكتاب ويف
عهد يف ثمَّ اإلسكندرية، مكتبة وإنشاء البطالسة عهد يف ثمَّ القرنني، ذي عهد يف مرص
املماليك عهد إىل تطرَّق ثمَّ العاص. بن عمرو يد َعَىل ملرص اإلسالمي الفتح حتى الرومان
من به قام وما باشا، عيل محمد َعْهِد إىل َوَصَل حتى الفرنسية، والحملة والعثمانيني
من إليه َوَصَلْت وما القبطية املدارس عن للحديث مساحة ص خصَّ ثمَّ املدارس. إنشاء
مدرسة يف به قام وما نفسه عن تحدَّث ثمَّ األمريية. الوظائف يف طالبها واشتغال تََقدُّم،
الحفاظ مع التمثيل، قالب يف الصديق يوسف قصة وْضع أراد وأنه السقائني، حارة
هذا إىل لتطرُّقه به الظن إساءة من الناقد ويحذِّر التنزيل. يف جاءت كما معانيها َعَىل
ُمثَِّلْت عندما الغفري الجمهور من تمثيلها َحَرضَ من بوصف مقدمته ويختتم املوضوع.
حضور بذلك ويقصد … األنجال طلعة رأسهم وعىل األزبكية، حديقة مرسح يف مرة ألول

عيل. ومحمد الثاني حلمي عباس األمريين
جميع يف املتَّبع السجع أسلوب َعَىل املقدمة لهذه كتابته يف سار املؤلِّف أن واملالَحظ
فعىل واملعنى. باللفظ الكريم القرآن آليات وتضمني لفظية، صنعة من فيه بما كتاباته
اآليتني من مأخوذ بالغة»، حكمة مزدجر فيه ما كتبه يف «وأورد قوله: املثال سبيل
ِحْكَمٌة * ُمْزَدَجٌر ِفيِه َما اْألَنْبَاءِ ِمَن َجاءَُهْم ﴿َوَلَقْد «القمر». سورة من والخامسة الرابعة
٢٠ اآلية من مأخوذ الخطاب»، وفصل الحكمة من «أوتوا وقوله: النُّذُُر﴾. تُْغِن َفَما بَاِلَغٌة
يف له «وما وقوله: اْلِخَطاِب﴾. َوَفْصَل اْلِحْكَمَة َوآتَيْنَاُه ُمْلَكُه ﴿َوَشَدْدنَا «ص»: سورة من
٢٢ رقم اآلية املثال سبيل َعَىل منها كثرية، آيات من مأخوذ نصرٍي»، وال ويلٍّ من األرض

آخرين، مع باالشرتاك ألَّفها التي العديدة وكتبه رسائله، وديوان شعره وديوان اآلستانة إىل رحلته إىل
وضبطه. املصحف رسم وكتاب النحو كتب خصوًصا
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َوَال َوِيلٍّ ِمْن ِهللا ُدوِن ِمْن َلُكْم َوَما اْألَْرِض ِيف ِبُمْعِجِزيَن أَنْتُْم ﴿َوَما «العنكبوت»: سورة من
نَِصرٍي﴾.

رقم اآلية من مأخوذ أذلة»، أهلها أعزة وجعلوا أفسدوها قريًة دخلوا «وإذا وقوله:
أَْهِلَها أَِعزََّة َوَجَعلُوا أَْفَسُدوَها َقْريًَة َدَخلُوا إِذَا اْلُملُوَك إِنَّ ﴿َقاَلْت «النمل»: سورة من ٣٤
اآليتني من مأخوذ القرنني»، لذي األرض يف هللا مكَّن «ولقد وقوله: يَْفَعلُوَن﴾. َوَكذَِلَك أَِذلًَّة
* ِذْكًرا ِمنُْه َعَليُْكْم َسأَتْلُو ُقْل اْلَقْرننَْيِ ِذي َعْن ﴿َويَْسأَلُونََك «الكهف»: سورة من و٨٤ ٨٣
تحسبهم كنت بها أجياًال «ونبَّه وقوله: َسبَبًا﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن َوآتَيْنَاُه اْألَْرِض ِيف َلُه َمكَّنَّا إِنَّا
﴿َوتَْحَسبُُهْم «الكهف»: سورة من ١٨ رقم اآلية بداية من مأخوذ رقود»، وهم أيقاًظا

ُرُقوٌد﴾. َوُهْم أَيَْقاًظا
و٢٣ ٢٢ اآليتني من مأخوذ الدانية»، القطوف ذات النارضة الروضة «فهي وقوله:
تنرشح عظة «دعائم وقوله: َداِنيٌَة﴾. ُقُطوُفَها * َعاِليٍَة َجنٍَّة ﴿ِيف «الحاقة»: سورة من
َقْد النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا «يونس»: سورة من ٥٧ رقم اآلية من مأخوذ الصدور»، بتالوتها
«وهللا وقوله: ِلْلُمْؤِمِننَي﴾. َوَرْحَمٌة َوُهًدى ُدوِر الصُّ ِيف ِلَما َوِشَفاءٌ َربُِّكْم ِمْن َموِْعَظٌة َجاءَتُْكْم
مأخوذ توكلت»، وعليه اسمه تبارك حسبي، فهو عوَّلت، فيما بتوفيقه ني يتوالَّ أن أسأل
َعَليِْه ُهَو إِالَّ إَِلَه َال هللاُ َحْسِبَي َفُقْل تََولَّْوا ﴿َفِإْن «التوبة»: سورة من ١٢٩ رقم اآلية من

اْلَعِظيِم﴾. اْلَعْرِش َربُّ َوُهَو تََوكَّْلُت
عن فيه تحدَّث األول فصلني: إىل املؤلف مها قسَّ فقد األخرى، الكتاب مقدَّمة ا أمَّ
قصة يف مرص درجة علوِّ داللة عن تحدَّث اآلَخر ويف السالم، عليه يوسف قصة ص ملخَّ
مقامات، هيئة َعَىل كتبها وقد الصديق»، «يوسف مرسحية ذلك بعد تأتي ثمَّ يوسف.

فصول. إىل تنقسم مقامة وكل
واملقصود املرسحية، فصل — للمرسحية الحديث للمفهوم تبًعا — باملقامة واملقصود
املرسحية. فصول مشاهد — أيًضا للمرسحية الحديث للمفهوم تبًعا — املقامة بفصول
وصفية وعظية «خاتمة بعنوان جاءت قصرية، بخاتمة مرسحيته املؤلف واختتم
وهبي تادرس وكعادة قصائده. من دعائية بقصيدة اختتمها اليوسفية»، السرية مُلْجَمِل
باللفظ سواء الكريم، القرآن من آيات عدة املقدمة هذه ن ضمَّ وجدناه الكتابي، أسلوبه يف
اآلية من مأخوذ تبور»، لن تجارة الصالح العمالة «إن قوله: ذلك، أمثلة ومن املعنى، أو
ا ِممَّ َوأَنَْفُقوا َالَة الصَّ َوأََقاُموا ِهللا ِكتَاَب يَتْلُوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ «فاطر»: سورة من ٢٩ رقم
يف من يبعث وجل عز هللا «إن وقوله: تَبُوَر﴾. َلْن ِتَجاَرًة يَْرُجوَن َوَعَالِنيًَة ا ِرسٍّ َرَزْقنَاُهْم
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ِفيَها َريَْب َال آِتيٌَة اَعَة السَّ ﴿َوأَنَّ «الحج»: سورة من السابعة اآلية من مأخوذ القبور»،
اْلُقبُور﴾. ِيف َمْن يَبَْعُث هللاَ َوأَنَّ

من ١٠٦ رقم اآلية من مأخوذ وجوه»، وتسود وجوه فيها تبيض «ساعة وقوله:
أََكَفْرتُْم ُوُجوُهُهْم ْت اْسَودَّ الَِّذيَن ا َفأَمَّ ُوُجوٌه َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه تَبْيَضُّ ﴿يَْوَم عمران»: «آل سورة
هم وما سكارى الناس «وترى وقوله: تَْكُفُروَن﴾. ُكنْتُْم ِبَما اْلَعذَاَب َفذُوُقوا إِيَماِنُكْم بَْعَد
ُمْرِضَعٍة ُكلُّ تَذَْهُل تََرْونََها ﴿يَْوَم «الحج»: سورة من الثانية اآلية من جزء هو بسكارى»
َوَلِكنَّ ِبُسَكاَرى ُهْم َوَما ُسَكاَرى النَّاَس َوتََرى َحْمَلَها َحْمٍل ذَاِت ُكلُّ َوتََضُع أَْرَضَعْت ا َعمَّ
اآلية من مأخوذ منثوًرا»، هباءً عمٍل من عملوا ما هللا «وجعل وقوله: َشِديٌد﴾. ِهللا َعذَاَب
َمنْثُوًرا﴾. َهبَاءً َفَجَعْلنَاُه َعَمٍل ِمْن َعِملُوا َما إَِىل ﴿َوَقِدْمنَا «الفرقان»: سورة من ٢٣ رقم

رقم اآلية من مأخوذ واألرض»، السموات فطر الذي األرباب برب أقسم «فال وقوله:
َوَما َحِنيًفا َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َفَطَر ِللَِّذي َوْجِهَي ْهُت َوجَّ ﴿إِنِّي «األنعام»: سورة من ٧٩
من ٤٠ رقم اآلية من مأخوذ يداه» قدمت ما لينظر املرء «إن وقوله: ِكنَي﴾. اْلُمْرشِ ِمَن أَنَا
اْلَكاِفُر َويَُقوُل يََداُه َمْت َقدَّ َما اْلَمْرءُ يَنُْظُر يَْوَم َقِريبًا َعذَابًا أَنْذَْرنَاُكْم َّا ﴿إِن «النبأ»: سورة
رقم اآلية من مأخوذ بيمينه»، كتابه أوتي من مع «ويحرشنا وقوله: تَُرابًا﴾. ُكنُْت َليْتَِني يَا
َفأُوَلِئَك ِبيَِمينِِه ِكتَابَُه أُوتَِي َفَمْن ِبِإَماِمِهْم أُنَاٍس ُكلَّ نَْدُعوا ﴿يَْوَم «اإلرساء»: سورة من ٧١
من التاسعة اآلية هو الرسائر»، تُبىل «يوم وقوله: َفِتيًال﴾. يُْظَلُموَن َوَال ِكتَابَُهْم يَْقَرءُوَن

اِئُر﴾. َ الرسَّ تُبَْىل ﴿يَْوَم «الطارق»: سورة
من قصرية قصة أو حكاية أي وهبية»، «مقامة القارئ سيجد الخاتمة هذه وبعد
الكثري َمَلَك شجاع بشابٍّ اتِّصاله قصة يروي ُمِسنٍّ شيخ عن تحكي وهبي، تادرس تأليف
ونعلم بالشقاء. أخرى وتارًة بالسعادة تارًة األحوال؛ عليه وتقلَّبت والبلدان، األرايض من
مرص! به واملقصود الوطن، فهو الشاب ا أمَّ التمدن، هو املسن الشيخ أن القصة، هذه من
يُستخدم لم أسلوب وهو قصته، شخصيات رْسم يف الرمز يستخدم املؤلف نجد وهكذا

األسلوب! هذا روَّاد من يُْعتََرب النهج بهذا وهبي تادرس ولعل الوقت، هذا يف بكثرٍة
يوسف أيام مرص أحوال عن تاريخية» «فائدة نجد املقامة أو القصة هذه وبعد
األلفاظ تفسري ُمعجم عن عبارة وهو الُكتَّاب، من كبريٌ جزءٌ يأتي بعدها ثمَّ السالم. عليه
املثال سبيل فعىل للفريوزبادي. املحيط القاموس حسب مرتَّبة الكتاب، مقامات يف الواردة
فيأ، عبأ، رفأ، رزأ، درأ، خبأ، برأ، اآلتي: بالرتتيب يأتي املهموزة» «األلف باب يف نجده
وكأله العشب، الكأل «كأل»: عن يقول نجده األلفاظ، هذه لتفسري وكمثال ومأ. نبأ، كأل،
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حسب املعجم أبواب بقية يف املؤلف يسري وهكذا وَحَرَسُه. َحِفَظُه أي بالكرس كأله هللا
العربية. اللغة لحروف الهجائي الرتتيب

املدريس املرسح ريادة

«يوسف مرسحيته عن املؤلف فيها وقال الخاتمة، جاءت الكتاب من صفحتني آخر يف
السقائني، حارة مدرسة طلبة مع به نهضت حريًا، باإلطراء تمثيلها «فجاء الصديق»:
وهم بهم أَُفاِخُر فأنا انتداب، أيما اآلداب كلمة إلعالء وانتدبوا العجاب، بالَعَجب فجاءوا
نطاقه ينفسح حتى الوطن، أبناء دون التمثيل باِب ُمْفتَِتَح كوني وأحتسب الفطن، أولوا
الحاث الفضائل، َعَىل املحرِّض الفن ألنه وعمرو؛ زيد عن ُغنْيَة يف ونكون األمر، أويل بعناية
الصديق»، «يوسف مرسحية أن األول: أمرين؛ الكالم هذا من ونستنبط الرذائل». نبذ َعَىل
القبطية. السقائني حارة مدرسة طالب مع بنفسه، وهبي تادرس املؤلف بتمثيلها قام
تَْعتَِمُد مرسحية ألَّف الذي مرص، يف األول املرسح رائد هو وهبي تادرس أن اآلخر: واألمر

التفصيل. من بيشءٍ األمرين هذين ولنناقش الدراسية! املناهج مرسحة َعَىل
السقائني حارة مدرسة طالب أن خطأً، القارئ يظن ربما األول لألمر فبالنسبة
فهذا !١٨٨٤ عام مرص يف املدرسية املرسحيات إحدى يمثِّلون طالب أول هم القبطية
العمليات مدرسة طالب مثَّلها التي «أدونيس» مرسحية أهمها من كثرية، سوابق له األمر
«امتحان عنوان تحت — قائلًة النيل» «وادي مجلة ذلك إىل أشارت وقد ،١٨٧٠ عام
استغرابًا املجلس أهل ازداد االمتحان انتهاء «وبعد املرصية»: العمليات مدرسة تالمذة
اليوم هذا مثل يف املعتاد الطعام تناُول بعد حصل بما ونشاًطا عجبًا واشتدُّوا وانبساًطا،
تخليعية لعبة أيِّ كوميديِة تصويِر من املتعلمني والتالمذة واملعلِّمني املدعوين لسائر
«الشاب أو «أدونيس» باسم ى تَُسمَّ فصول خمسة يف التياترية، األلعاب نوع من مضحكة
باللغة للتالمذة وأحفظها قبل من ألَّفها قد كان الكامل»، العلم تحصيل يف املجتهد العاقل
بتصويرها فقام املذكورة، املدرسة يف املشهور اللغة هذه معلم لويز املعلم الفرنساوية
يف بها اللعب وكان … لعهدته منها ِنيَط فيما منهم واحد كلُّ وتقريرها إلقائها وُحْسن

مستظرفة.»6 صغرية ترابيزة مجرَّد َعَىل املدرسة صحن

املرسحية هذه عن وللمزيد ص٤-٥. ،١٨ / ١١ / ١٨٧٠ ،٥٩ عدد الرابعة، السنة النيل»، «وادي مجلة 6

ص٢٦٥-٢٦٦. السابق، عرش»، التاسع القرن يف مرص يف املرسح «تاريخ كتابنا: انظر
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لويس الفرنسية اللغة مدرِّس هو املرسحية مؤلف أن َعِلْمنَا املجلة، من آخر عدد ويف
بعض بتمثيلها وقام ،١٥ / ١١ / ١٨٧٠ يوم املدرسة يف تَمَّ املرسحية تمثيل وأن فاروجيه،
بدور وقام أفندي رشاد محمد الحالق، قيرص بدور وقام أفندي فهيم محمد وهم: الطالب
الوهاب عبد أحمد الفرنيس، السائح دوشارم املوسيو بدور وقام شوقي أحمد أدونيس،
بدور وقام أفندي نيازي الفرنيس، السائح رفيق مونفرو املوسيو بدور وقام أفندي أنيس
محمد أدونيس، رفيق ريزينيه بدور وقام أفندي نديم الحالق، قيرص صديق جيفار
ولد شارلوت بدور وقام أفندي، فاضل محمد الرتجمان، بومبه بدور وقام أفندي وهبي

دوشارم.7 صديق كرونتار بدور وقام أفندي شاكر بونفور،
حربية، مرسحية فكانت مرص يف املدارس طالب مثَّلها التي الثانية، املرسحية ا أمَّ
بتأليفها وقام الفرنسية. باللغة وكانت ،١٨٧٣ عام الحرب أركان مدرسة طالب مثَّلها
«الجنان» مجلة ونرشت باملدرسة، الحرب وفنون الفرنسية اللغة مدرس نرص سعيد
من التوفيق»، وطالع و«الوطن «العرب» فكانتا والرابعة، الثالثة املرسحية ا أمَّ ترجمتها.8
اإلسالمية الخريية الجمعية مدرسة طالب ِقبَل من تمثيلهما وتم النديم، هللا عبد تأليف

باإلسكندرية.9
طالبه مع يمثِّل أستاذ أول هو وهبي تادرس إن القول: نستطيع سبق ومما
و«العرب» «أدونيس» مرسحيات أن اعتبار َعَىل العربية! باللغة ومؤلَّفة منشورة مرسحية
وطالع «الوطن مرسحية وأن فقط، الطالب ِقبَل ِمْن تمثيلها تم الحربية» و«املرسحية
زيزينيا بمرسح النديم هللا عبد ومؤلفها أستاذهم مع الطالب ِقبَل ِمْن تمثيلها تم التوفيق»
أن إىل باإلضافة هذا ها. نَصُّ ومفقود منشورة، غري ولكنها ،١٨٨١ عام باإلسكندرية
من الرغم َعَىل الفرنسية، باللغة تمثيلهما تم الحربية» و«املرسحية «أدونيس» مرسحية
ولكنهما العربية، باللغة تمثيلهما تم التوفيق» وطالع و«الوطن «العرب» مرسحيتَي أن

مفقود! ونصهما منشورتني غري
الذي مرص، يف األول املرسح رائد هو وهبي تادرس بأن الخاص اآلخر، األمر ا أمَّ
يحتاج ولكنه صحيح، الكالم فهذا الدراسية! املناهج مرسحة َعَىل تعتمد مرسحية ألَّف

ص٤٠٢. ،٥ / ١٢ / ١٨٧٠ ،٦٤ عدد الرابعة، السنة النيل»، «وادي مجلة انظر: 7
.١ / ١١ / ١٨٧٣ ،١٥ / ١٠ / ١٨٧٣ «الجنان»، مجلة انظر: 8

ص٢٧٠–٢٧٤. السابق، عرش»، التاسع القرن يف مرص يف املرسح «تاريخ كتابنا: انظر 9
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ُمْفتَِتَح كوني «وأحتسب قال: وهبي تادرس أن القارئ سيُالِحظ فمثًال أكثر. تحديٍد إىل
رائد هو وهبي تادرس بأن ً خطأ يُْفَهم القول هذا ولعل الوطن»! أبناء دون التمثيل باِب
املرصي الرائد إنه بل وهبي، تادرس يَْقِصْدُه لم األمر وهذا اإلطالق! َعَىل مرص يف املرسح

كتاب! يف منشورة مدرسية مرسحية أول كصاحب املدريس للمرسح األول
األكرب»، «بطرس الثانية مرسحيته نََرشَ عندما ،١٩٠٤ عام يف انه ذلك، َعَىل والدليل
رغم إسحاق، وأديب النقاش لسليم كانت مرص يف املرسحية الريادة بأن رصاحًة نصَّ
أي الوطن! أبناء دون التمثيل باب مفتتح أنه َعَىل نصَّ هنا ولكنه الشوام! من كونهم
أن ١٩٠٤ عام أيًضا ذََكَر ولكنه الشوام! عن بعيًدا املرسحية الريادة حق له كمرصي إنه
َعَىل تعتمد تكن ولم منشورة، غري مرسحياته ولكن األمر، هذا يف سبقه النديم هللا عبد
تعتمد كانت ِذْكُرها َسبََق التي الحربية» «املرسحية بأن علًما الدراسية، املناهج مرسحة

الدراسية. املناهج مرسحة َعَىل
كوني «وأحتسب بقوله: وهبي تادرس عنها عربَّ الدراسية، املناهج مرسحة ومسألة
يف ونكون األمر، أويل بعناية نطاقه ينفسح حتى الوطن، أبناء دون التمثيل باب ُمْفتَِتَح
املناهج ح َرشْ يف فكَّر من أول أنه تادرس به يَْقِصُد القول وهذا وعمرو»! زيد عن ُغنْيَة
تعليمية كقصة الصديق يوسف قصة بمرسحة قام عندما املرسح، طريق عن الدراسية
األمثلة ب َرضْ من املدارس تتخلص حتى هذه، تجربته نطاق توسيع يف ويأمل لطالبه،
أمثلتها. يف وعمرو» «زيد تستخدم التي الرتاثية النحو كتب أمثلة عن كنايًة وعمرو» «بزيد
يمثِّل أستاذ أول هو وهبي تادرس إن القول: نستطيع مجمله، يف سبق ما َعَىل وبناءً
املناهج مرسحة َعَىل تعتمد العربية، باللغة مؤلَّفة منشورة مدرسية مرسحية طالبه مع

الدراسية!

واملضمون الشكل بني املرسحية

سنُْلِقي أننا إال اآلن، القراء يدي بني الصديق» «يوسف مرسحية نص أن من الرغم َعَىل
من للمرسحيات كتابته يف وهبي تادرس أسلوب َ لنبنيِّ عليه؛ العابرة املالحظات بعض
مرسحية يف املتَّبع نفسه األسلوب هو املرسحية هذه يف املتَّبع األسلوب ألن الشكل؛ حيث

األكرب». «بطرس
يف معروف هو كما — فصول إىل مرسحيته م يقسِّ لم املؤلف أن لنا: مالحظة وأول
مفهوم أن اعتبار َعَىل مقامات! عدة إىل مها قسَّ بل — حاليًا املرسحية كتابته أسلوب
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الناس»، من مجتمع يف تُْلَقى التي الرواية أو العظة أو «الخطبة هو: املقامة ومعنى
يُْعتََرب األسلوب وهذا اللغوية. املعاجم يف جاءت كما املقامة، ومعاني مفاهيم أحد وهو
املعروف بل املقامة! اْسَم مرسحيته َعَىل أَْطَلَق مرسحيٍّا مؤلًِّفا نجد لم إننا حيث فريًدا،
تشخيصية». رواية أو تشخيصة، أو «لعبة، عليها يُْطَلق كان املرسحية أن الوقت هذا يف
بل حاليًا! معروف هو كما َمَشاِهَد، إىل مقاماته م يقسِّ لم املؤلف أن الثانية: واملالحظة
داخل املشهد بمثابة عنده املقامة داخل الفصل إن أي فصول، عدة إىل مقامة كل م قسَّ
يف املعروف كان حيث أيًضا، فريد األسلوب وهذا الحديثة. املرسحية الكتابة يف الفصل
قام ما وهذا املشهد. بمثابة هو الجزء باعتبار أجزاء، إىل م تُقسَّ الفصول أن الوقت ذلك
.١٨٦٩ عام لبنان» «أرزة كتابه يف املنشورة املرسحية، كتاباته يف النقاش مارون به
— مرسحيته لفصول أي — ملقاماته عناوين يضع كان املؤلِّف أن الثالثة: واملالحظة
عنوانًا يضع نجده املثال سبيل فعىل — فصوله ملشاهد أي — لفصوله أخرى وعناوين
َعَىل يعقوب حزن «يف فيه: يقول — املرسحية من الثاني للفصل أي — الثانية ملقامته
فصالن»، وفيه املقام، هذا يف بالتفصيل أبنائه مع له جرى وما السالم، عليهما يوسف
فيه: يقول — الثاني الفصل من األول للمشهد أي — األول للفصل عنوانًا يضع ثمَّ
للمشهد أي — الثاني للفصل عنوانًا يضع ثمَّ الرسول»، وبني يعقوب بني جرى «فيما
دخلوا حني أبنائه وبني يعقوب بني جرى «فيما فيه: يقول — الثاني الفصل من الثاني

الرسول». يخاطب وهو عليه
بصورة املرسحية اإلرشادات بعض يكتب تارًة كان املؤلِّف أن الرابعة: واملالحظة
بدون الحوار سياق ِضْمن يكتبها أخرى وتارًة أقواس، بني إيَّاها واضًعا صحيحة،
نجد األول لألسلوب وكمثال الدرامي. الحوار سياق يف الخلل بعض أحدث مما أقواس،
عبيًدا نكون إنا كما جزاء فهو رحله يف ُوِجَد من ص٣٦: يف يقول يوسف إخوة أحد
رحالهم فتش ثمَّ … ولواؤه َعْدِله َعَلُم رءوسنا َعَىل ويخفق والؤه، علينا يحق ملوالك
إلخ. … الباطل وَزَهَق الحق حصحص اآلن فقال: بنيامني رحل من السقاية فاستخرج
قادًما، يوسف بعُضهم رأى ثمَّ ص١٤: يف جاء ما الثاني، لألسلوب وكمثال
اإلخوة أيها إليكم َقِدَم قد املعقول: بعني قولُه نَُه تََضمَّ ملا ناظر غريَ — يقوُل فانتدب
لكم يَْخُل أرًضا اطرحوه أو فاقتلوه اإلعجاب حلة يف يختال األحالم صاحُب األنجاب
رأى «ثمَّ قوسني: بني اآلتية العبارة وْضع املفرتض من وكان إلخ. … أبيكم َوْجه
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َعَىل املعقول»، بعني َقْولُُه نَُه تََضمَّ ملا ناظر غري يقول فانتدب قادًما، يوسف بعضهم
املرسحية. اإلرشادات ضمن تََقُع أنها

جاءت حيث كتابتها، وطريقة املرسحية شخصيات يف تتمثل الخامسة: واملالحظة
مثًال: يَُقل ولم السالم»، عليه يعقوب ممثل قال السالم، عليه يوسف ممثل «قال هكذا:
أن اعتبار َعَىل جاء األمر وهذا السالم»! عليه يعقوب قال أو السالم، عليه يوسف «قال
أحدهما إظهاُر رقابيٍّا أو دينيٍّا يحق وال هللا، أنبياء من نبيٍّا تمثِّل منهما شخصية كل
وممثل يوسف، «ممثل بقوله املؤلف أراد لذلك دة! مجسَّ بصورة املرسح خشبة َعَىل
نفسه! النبي ال النبي ممثل هو الحوار هذا يقول َمْن أن للجمهور يعربِّ أن يعقوب»
منهما يظهر وال الكواليس، خلف ويعقوب يوسف ممثَِّال كان التمثيل أثناء وربما
يؤكِّده احتمال وهذا الستار. خلف من يتحدث راٍو هناك كان أو فقط، َصْوتِهما سوى
بقية أن ذلك، َعَىل األكرب والدليل يعقوب». ممثل قال يوسف، ممثل «قال املؤلف: قوُل
قائل قال أبنائه، أحد قال أخوته، من قائل «قال هكذا: تتحدث كانت الشخصيات
ألنها بهيئتها؛ تظهر كانت الشخصيات هذه أن يعني وهذا يوسف»، وكيل قال منهم،

األنبياء. من ليست
«قال هكذا: املؤلف ذََكَرها حيث العزيز، امرأة شخصية يف تتمثل األخرية: واملالحظة
الدور يكن ولم الدور، هذا بتمثيل قام طالبًا أن يعني وهذا العزيز»! امرأة ممثل
املرسح إن حيث رشحه، أو تفسريه يف معاناة إىل يحتاج ال األمر وهذا لطالبة! أو المرأة
عدا األعم، األغلب يف النساء بأدوار يقومون فيه الرجال كان الوقت ذلك يف مرص يف
أحد يف — علينا مرَّ وقد النساء. بعض معها َجَلبَْت التي القليلة الشامية الفرق بعض
رجالها تنكَّر التي القباني، فرقة َعَىل الصحافة هجوم كان كيف — السابقة الهوامش
خشبة َعَىل العزيز امرأة دور لتمثِّل طالبة وقفت لو بالنا فما النسائية! باألدوار للقيام

!١٨٨٤ عام املدرسية املرسحيات إحدى يف املرسح
أن املعقول غري فمن الصديق»، «يوسف ملرسحية الديني املضمون حيث من ا أمَّ
القصة لهذه آخر مصدر َعَىل — الكريم للقرآن وحافظ كعاشق — وهبي تادرس يعتمد
أنها إال التوراة، يف أوًَّال جاءت السالم عليه يوسف قصة أن من الرغم فعىل القرآن! غري
التوراة، يف تَأِْت لم التي والتفاسري املعاني من الكثري لتْحِمَل القرآن يف ذلك بعد جاءت
وعدم القرآن! يف تُذَْكر لم التي والشخصيات األحداث كثريَة جاءت التوراة قصة بأن علًما
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للعالقات أبدية كمفاهيم يوسف قصة قدَّم القرآن إن حيث مقصوًدا، كان هنا الذكر
م ومتفهِّ للقرآن كحافظ وهبي تادرس جيًِّدا وعاه املعنى وهذا والعائلية. االجتماعية
نص َعَىل يعتمد ولم األول، املقام يف القرآني النص َعَىل مرسحيته يف فاْعتََمَد ملعانيه،
القرآنية.10 القصة أحداث انتهاء تلت التي األحداث خصوًصا النادر، القليل يف إال التوراة
يوسف ورحمة عدل صورة مرسحيته يف َعَرَض وهبي تادرس أن ذلك َعَىل والدليل
املجاعة وبعد قبل البالد، خزائن َعَىل كأمني الناس مع تعاُمِلِه أثناء مرص، يف السالم عليه
يف جاءت التي نفسها للصورة يتعرض ولم القرآن، يف جاءت التي بالصورة والقحط،
صورة ألنها مرسحيته؛ أحداث َعْرض يف سيساعده كان الذي الدرامي، ثرائها رغم التوراة
إذا آخر، وبمعنًى الجائعة. الشعوب إىل الرحمة بعني النظر دون السلطة جربوت تمثِّل
وُقْدَرتَه مرسحيتَه تخدم التي الدرامية األحداث بعض ر يصوِّ أن أراد وهبي تادرس كان
السالم عليه يوسف أن من التوراة يف جاء ما َعْرض لكان التمثيل، َعَىل وطالبه هو
والحيل وبالجواهر األوىل، السنة يف باملال السبع املجاعة سنوات يف للناس الطعام ابتاع
الخامسة، يف وبالعقار الرابعة، يف والجواري وبالعبيد الثالثة، يف وبالدواب الثانية، يف
النص َعَىل واعتمد ذلك، يفعل لم ولكنه … األخرية يف وبالرقاب السادسة، يف وباألبناء

القرآني.
ومن املرسحية، قراءة بعد يستنبطها أن القارئ يستطيع كثرية، ذلك بعد والدالئل
السابع اإلصحاح من ابتداءً جاءت كما السالم عليه يوسف قصة وبني بينها يقارن ثَمَّ
السابع اإلصحاح ويف بالتوراة، التكوين سفر يف واألربعني التاسع اإلصحاح إىل والثالثني
النصوص هذه وجميع الكريم. بالقرآن يوسف سورة ويف باإلنجيل، الرسل أعمال سفر من
بالنص ارتىض وهبي تادرس أن تؤكد والنصوص الدالئل وكل الكتاب. ملحق يف موجودة

الصديق». «يوسف ملرسحيته تآليفه يف واألسايس األول عماده ليكون القرآني
للمرسح القومي املركز يحتفل الذي بك، وهبي تادرس مع رحلتنا كانت هذه
مائة وبمرور وفاته، َعَىل سنة سبعني مرور بذكرى الشعبية، والفنون واملوسيقى
هذا بإصدار وذلك الصديق»، «يوسف األوىل مرسحيته ونَْرشِ تمثيِل َعَىل سنة وعرشين
الصديق» يوسف قصة يف التوفيق «عنوان كتابه نص جنباته بني يحمل الذي الكتاب،

يوسف قصة نص وبني الكتاب، هذا يف املنشور الصديق» «يوسف مرسحية نص أحداث بني قارن 10

الكتاب. ملحق يف املوجود والقرآن، واإلنجيل التوراة يف السالم عليه
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مهران سامح الدكتور إىل الشكر كل والشكر الصديق». «يوسف نصمرسحيته املتضمن
غبار أَنُْفَض كي الفرصة وأعطاني الدراسة، هذه بكتابة كلَّفني الذي املركز، رئيس
د تجسِّ أن استطاعت نوعها، يف فريدة نرصانية مرصية شخصية عن والتجاهل النسيان
األدبي! إنتاجها كل يف آياته واستخدام الكريم للقرآن بحفظها الديني التسامح معنى

إسماعيل عيل سيد دكتور:
املنيا جامعة العلوم، دار كلية
واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية
العربية اإلمارات جامعة
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والنابغة األديب للكاتب الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان كتاب
السقائني حارة مدرسة ناظر بك» «وهبي األريبحرضة الفاضل

والفرنساوية، العربية والعلوم اإلنشاء وُمدرِّسفن القبطية
آمني آماله الحسنة املقاصد من وبلَّغه كماله حفظهللا

ال��ط��ي��ب ال��ك��ث��ي��ر ف��ي��ه َوح��ي��اِت��ك��م ح��ج��م��ه ت��س��ت��ق��لُّ��وا ال ب��دا وإذا

األوىل الطبعة
الداخلية بنظارة املطبوعات قلم من برخصة
هجرية ١٣٠٢ سنة اإلعالمية باملطبعة

الصديق. يوسف قصة يف التوفيق عنوان كتاب فهرست

صحيفة

الكتاب. خطبة ٢
فصالن. وفيها الكتاب، مقدمة ٧

السالم. عليه يوسف قصة ملخص يف األول: الفصل ٧
يوسف. قصة من مرص درجة ُعلوِّ عىل الداللة يف الثاني: الفصل ٩

فصالن. وفيه السالم، عليه يوسف أمر مبدأ يف األوىل: املقامة ١٢
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صحيفة

قصَّ حني بينهم حدث وما إياه، يوسف إخوة بيع يف األول: الفصل
رؤياه. عليهم

١٢

لإلسماعيليني. يوسف بيع يف الثاني: الفصل ١٥
له جرى وما السالم، عليهما يوسف عىل يعقوب حزن يف الثانية: املقامة

فصالن. وفيه املقام، هذا يف بالتفصيل أبنائه مع
١٧

الرسول. وبني يعقوب بني جرى فيما األول: الفصل ١٧
وهو عليه دخلوا حني أبنائه وبني يعقوب بني جرى فيما الثاني: الفصل

الرسول. يخاطب
١٩

وزير فوطيفار بدار السالم عليه ليوسف جرى فيما الثالثة: املقامة
فصالن. وفيه مرص، فرعون

٢١

نفسه. عن ليوسف العزيز امرأة مراودة يف األول: الفصل ٢١
وزير فوطيفار مع السالم عليه ليوسف جرى فيما الثاني: الفصل

مرص. فرعون
٢٥

لفرعون وزيًرا وصريورته السجن، من يوسف خروج يف الرابعة: املقامة
فصالن. وفيه مرص،

٢٦

قاة. السُّ رئيس وبني بينه جرى وما فرعون، رؤيا يف األول: الفصل ٢٦
مرص. فرعون رؤيا السالم عليه يوسف تأويل يف الثاني: الفصل ٢٨

أرض من مرص إىل السالم عليه يوسف إخوة ُقدوم يف الخامسة: املقامة
فصالن. وفيه املؤنة، اللتماس كنعان

٣٠

السالم. عليه يوسف وبني بينهم جرى فيما األول: الفصل ٣٠
حقه. يف منهم وقع ما عىل فهم وتأسُّ يوسف مفارقتهم يف الثاني: الفصل ٣٢

أربعة وفيه بإخوته، السالم عليه يوسف تعرُّف يف السادسة: املقامة
فصول.

٣٤

إىل كنعان أرض من بنيامني مع يوسف إخوة قدوم يف األول: الفصل
مرص.

٣٤

عقب إخوته خلف وكيَله السالم عليه يوسف إرسال يف الثاني: الفصل
مرص. من رحلتهم

٣٥

وأصحابه. الوكيل وبني اإلخوة بني جرى فيما الثالث: الفصل ٣٥
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صحيفة

جرى وما السالم، عليه يوسف يَدي بني اإلخوة وقوف يف الرابع: الفصل
املقام. هذا يف الحديث من وبينه بينهم

٣٦

مرص، إىل كنعان أرض من السالم عليه يعقوب ُقدوم يف السابعة: املقامة
فصالن. وفيه

٤٠

السالم. عليهما بيوسف اجتماعه يف األول: الفصل ٤٠
مرص. بفرعون السالم عليه يعقوب اجتماع يف الثاني: الفصل ٤٣

أرض إىل مرص من السالم عليه يعقوب جثة نقل يف الثامنة: املقامة
فصالن. وفيه كنعان،

٤٥

السالم. عليهما ليعقوب يوسف رثاء يف األول: الفصل ٤٥
السالم. عليه يوسف اإلخوة به خاطب فيما الثاني: الفصل ٤٧

اليوسفية. السرية ملجمل وصفية وعظية خاتمة ٤٧
عن املسلسل بالخرب وتأتيك الغليل، روايتها بحالوة تروي وهبية مقامة
تمأل فوائده فرائد زالت ال الكتاب، هذا مؤلِّف بقلم ُمنشأة النيل، وادي

والوطاب. الحقيبة

٤٩

يوسف عهدها يف َقِدم التي املرصية الدولة عىل الكالم يف تاريخية: فائدة
مرص. إىل السالم عليه

٥٧

مع لغوية كلمات من األدبية املقامات هذه نته تضمَّ ما ألفاظ تفسري
ضمن املعجم حروف ترتيب عىل وضبطها األصول الحروف مراعاة

وفصول. أبواب

٥٩

الكتاب. خاتمة ٨٧

الفهرست. تمت

الكتاب. هذا نَُسخ بعض يف وقع خطأ إصالح

صواب خطأ سطر صحيفة

وآخوه فارحموه وواخوه فارحموه ١٥ ١٦
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صواب خطأ سطر صحيفة

إىل عجتم إن باهلل َعَىل جزتم إن باهلل ٩ ١٧
فتيان معي ودخله اثنني به وألفيت ٥ ٤٢

واسعف اللقاء أويقات فاذكر واسعف اللقاء بأخبار أسعد ١٩ ٤٤
الغم لثوب ورفأ الغم لثوب ورفوا ١٣ ٤٦

العباد أنشا الذي ِبيد العباد برأ الذي ِبيد ١٤ ٤٩
أمكن تمكنا مرص من أمكن تمكن مرص من ١٩ ٥٦

وجدوه ما روا ودمَّ وجدوه ما ونسخوا ١٩ ٥٧
حبلك املثل ويف حبلك املثل يف ٥ ٦١

مصدر والخفقان الخفوق مصدرا والخفقان الخفوق ٢٢ ٧٣
سدل مصدر السدل أسدل مصدر السدل ٢٣ ٧٥

آلة واملوىس آية واملوىس ١٤ ٨٤

يف «أزم» قوله بعد يوضع أن حقه ٢٣ سطر ٧٦ صحيفة يف «أمم» قوله مالحظة:
التالية. الصحيفة

العوايل بالسمر أقالمه املزرية املعايل رب النسيب الحسيب كتبه ما صورة (1)
فهمي، بك عيل العزة صاحب األمري حرضة بلبيك، السعيدة إجابته من

الغر ومآثره تالده، مجده بطارف يعزز برح ال بك، رفاعة له املغفور نجل
قالده الزمان جيد يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

والسكنات الحركات تجري ُمَقدِّر يا وبإرشادك املقال، يُْستَْفتَح الكائنات َر مصوِّ يا باسمك
تمثيل مرايا القدسية ذاتك لبديع أرواحنا جعلت أن َعَىل فنحمدك مثال، أَبْدَِع َعَىل
تنصيص، ومعاهد تأنيس ربوع والجاللية الجمالية صفاتك ملظاهر وأشباحنا وتشخيص،
تابعيهم، قلوب يف الهداية صور طبعوا الذين وسمائك، أرضك يف أنبيائك جميع َعَىل ونصيلِّ
محمدنا نسكهم وعقد مسكهم ختام وعىل داعيهم، الحق بأمر فصدع هللا بأخالق وتخلَّقوا
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بدررهما ويتتوج بغررهما يتأرَّج سالم، وأزكى صالة أفضل األعظم وهادينا األكرم
الفوائد، من التاريخ فن عن ينجم ما البنيِّ فمن … وبعد األيام. وبياض الليايل سواد
العلوم سلسلة أن وكما العوائد. من اإلنساني املجتمع إىل الفوائد تلك من يصل وما
من اآلخر عن منها الواحد يستغني ال العالقات، مرتبطة الحلقات، متصلة والفنون
الصدور فكذلك النوعية، وتبايُن الجنسية، اختالف َعَىل االجتماعية، الهيئة رضورة حيث
أميالها اختلَفْت وإن وهي املدركة، القوى وسائر الناظرة واألعني القائلة واأللسنة القابلة
العلم مورد إيراد َعَىل املذاهب متحدة العام االئتالف جعلت لكنها املحسوس، االختالَف
عن فضًال فإنه املعترب؛ التاريخ فن ذكرناه ما بني من املوضع هذا يف ونخص املأنوس،
العربية العلوم بني له مما اإلسالم علماء عدَّه قد تََعلُّمه، استحسان َعَىل األديان إجماع
ولدت اإلمكان، قىضبرضورتها التي واملستحدثات األزمان، متجددات حيث األكرب، النفع
َسَمى أن إىل غلب، وتارة غلب فتارة بمعنوياته، املمالك حارب النسب، مجهول منه فرًعا
البطل بألقب اليفاع الطفل هذا َب ولُقِّ والتشخيص، التمثيل فن باسم التخصيص َعَىل

بقوله: غرسه وإنتاج أثره إخماد من تمكَّن أن بعد بنفسه نفسه وخاطب الشجاع،

ت��راع��ي ال وي��َح��ِك األب��ط��ال م��ن وج��اَش��ْت ج��ش��أت ك��ل��م��ا وق��ول��ي
ت��ط��اع��ي ل��م َل��ِك ال��ذي األج��ل َع��َل��ى ي��وٍم ب��ق��اءَ س��أْل��ِت إن ف��إن��ك

أو التحريم نسبة وأن عليه، أو له الحكم لنا يمكن ال املستحسن الفن هذا أن إال
األصل قبل الذي الرشع، حاِكم َعَىل وصفاته بذاته عرضناه إذا إال إليه تصل الجواز
املنشودة الضالة فهو املقصودة، والغاية ذاته حيث من ا أمَّ الفرع. قبول َعَىل يَنُصَّ ولم
واإلفساد، الفساد من البالد خلوَّ وتضمن االستبداد، غائلة تدفع التي املحمودة، واآلية
قواعد عليه ما شك بال وتواِفق األعراق، أصيل دًما العروق يف وتجدِّد األخالق ر وتطهِّ
فهي العارضة، صفاته حيث من ا وأمَّ امللحدين. الظلمة دابر قْطع يف السعي من الدين
حيث إزالتها اإلمكان يف يكون أن إال اللهم واملناقضة، املعارضة بعني فيها يُنظر التي
األديان، يف اعتبارها املرشوط باإلنسانية، يليق ليس ما َعَىل واشتملت حالتها، ساءت
بهتان، َمْحض وهو املدنية، أنواع بتكميل ْوها فسمَّ األجنبية البالد أهل َعَىل واشتبهْت
عوارض عن خال إن األصيل بمدلوله الفن هذا أن ذلك من فينتج شيطان، وساوس بل
آلة يكن ولم ُحْرَمة، انتهاك عن وتجرَّد همة، بعلو وتقلََّد تزينه، بمباحات وتحىلَّ تشينه،
والجائز سياسًة الواجب فهو باإلنسانية، يليق ال ما ارتكاب إىل الدنية، للنفوس موصلة
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األهمية عني أن وكما وفرًعا. أصًال النسيب والحسيب طبًعا، واملحلل عادًة واملباح رشًعا،
كذلك الفريد. ِعْقَدُه املدنية لجيد إنسانية جمعية كلُّ واعتربتُْه الحميد، األثر هذا لحظت
من األهلية الطبقات يف معدودين وواضعيه، عماله وجميع فيه، بالتأليف القائمون كان
الناطقة النفس قادت أن جرم فال ل، امُلَعوَّ عليهم ممن املدنية راية َرْفع ويف األول، الطراز
املاجد هني، املرشب سائغ فن كل يف املتفنن والوهبي، الكسبي الفضل ذا الصادقة والهمة
ومعلم القبطية، السقائني حارة مدرسة ناظر بك وهبي حرضة املهذب، واألكمل األنجب،
القصة هذه بتأليف النفيس، السلك هذا رجال يف االنتظام إىل والعلمية اللسانية دروسها
املحجوب، الغري بدرها وأسفر ومنفيس، طيوة رجال أعاظم تشخيص َعَىل اشتملت التي
وال هذا عرش، األحد بالكواكب انتثر، وما درها وانتظم يعقوب، ورسور يوسف َوْجه عن
وهلة، أول من الذهن إىل يسبق كما األريب األديب القصة هذه مؤلف َعَىل تثريب وال َلْوَم
وصولة الجهالة، بجيوش ظافرًة القلم دولُة زالت ال الجملة، يف الفن هذا يألف ال من وإىل
الرتصيف وبنان االجتهاد بعنان آخذين التأليف ورجال البطالة، تبديد َعَىل قائمة العمل

آمني. وانتهى. أْمٌر وتَمَّ املشتهى، العلم أولو بلغ ما املداد بسواد مخضبة

الرياعة، ميدان يف السبق قصب وحائز الرباعة، رب األديب كتبه ما صورة (2)
بمحكمة العمومية النيابة قلم متوظفي أحد ناصف، أفندي حفني حرضة

أبياته يف الثريا ونظم بأدبياته، األلباب فراع قال مرصاالستئنافية.

ال��ع��ص��ُر ب��أب��ن��ائ��ك ي��زه��و أن آن ف��ق��د ِم��ْص��ُر ي��ا ال��ح��واس��د ش��ر م��ن أُِع��ي��ذُِك
ال��ف��خ��ُر ل��ك ال��ب��الد ب��ي��ن ب��ه��ا ي��ك��ون ب��راع��ٌة م��ن��ه��م ل��ألي��ام وت��ظ��ه��ر
ِس��رُّ ل��ه��ا وال��ل��ي��ال��ي ق��ض��اءٌ ول��ك��ْن َدِع��يَّ��ة ال��ف��خ��ار ح��وز ف��ي أن��ِت وم��ا
ال��ده��ُر ردَّه��ا ف��ال ح��ي��نً��ا ل��ت��أخ��ي��رن��ا تَ��َق��دََّم��ْت ظ��روف ف��ي ص��روف وت��ل��ك
األم��ُر ي��ن��ت��ظ��م االس��ت��ق��ب��اِل ط��واِل��ِع ف��ف��ي م��ض��ى ف��ي��م��ا ��ْرِت َق��صَّ ق��د ُك��نْ��ِت ف��إن
واألم��ُر ال��نَّ��ْه��ُي ال��نُ��ه��ى دواوي��ن ف��ي ل��ه��م أئ��م��ة ف��ي��ك الح ق��د أن وح��س��بُ��ِك
ِذْك��ُر ل��ه��م وس��ار َق��ْدٌر ال��م��ش��ت��رى َع��َل��ى ل��ه��م ع��ال ح��ت��ى ال��م��ج��د ب��اب��ت��ي��اع غ��ن��وا
نَ��ْش��ُر ِط��ي��ِب��ه��ا م��ن األك��وان َع��َل��ى ف��ف��اح وال��ه��دى ال��م��ع��ارف نَ��ْش��ر إل��ى وم��ال��وا
ُغ��رُّ آث��اره��م أن دل��ي��ٌل ف��ه��ذا ف��خ��اره��م ال��ج��ه��ول ال��غ��ر َج��َح��َد وإن
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رُّ ال��دُّ يُ��ْس��تَ��ْح��َق��ُر ب��ال��در ِق��ْس��تَ��ُه إذا ن��ظ��ي��ره ع��ز ب��ك ل��وه��ب��ي ك��ت��اب
ال��س��ح��ُر ه��و وه��ذا م��ش��ه��ود األم��ر م��ن م��ض��ى م��ا أنَّ َط��اَل��ْع��تَ��ُه إذا ت��خ��ال
وال��ش��ع��ُر ال��س��ج��ع ُح��ْس��ِن��ِه ف��ي ح��ب��ذا ف��ي��ا ي��وُس��ٍف ُح��ْس��َن أس��ج��اع��ه ف��ي وت��ن��ظ��ر
ال��ف��ك��ُر ويَ��ْس��تَ��ْرِش��ُد م��ع��ان��ي��ه ب��ع��ذب ت��رت��وي وال��روح األذه��ان تُ��ْش��َح��ذُ ب��ه
وال��ن��ث��ُر ال��ن��ظ��م ي��ح��س��ن ه��ذا م��ث��ل ف��م��ا ك��ث��ي��رًة األن��ام أق��واُل ت��ُك ف��إن
َق��ْدُر آداب��ه دون م��ن ل��ل��ف��ت��ى ف��م��ا بُ��ْرِده ن��اس��ج ح��ذو اح��ذوا ق��وم��ي ف��ي��ا
ال��ص��ب��ُر يَ��ْح��ُس��ن ن��س��ي��ان��ه��ا َع��َل��ى ف��ل��ي��س ق��وم��ك��م ل��ه��ج��ة ال��ع��ص��ر ب��ه��ذا وأح��ي��وا

الفاضل والنابغة األديب، للكاتب الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان كتاب
ومدرِّسفن القبطية السقائني حارة مدرسة ناظر أفندي» «وهبي األريبحرضة
الحسنة املقاصد من وبلغه حفظهللاكماله والفرنساوية العربية والعلوم اإلنشاء

آمني آماله

ال��ط��ي��ب ال��ك��ث��ي��ر ف��ي��ه وح��ي��ات��ك��م ح��ج��م��ه ت��س��ت��ق��ل��وا ال ب��دا وإذا

الرحيم الرحمن هللا بسم

فأَْوَرَد وَغَرب، مىض من بأنباء فيها ُر املتأخِّ يَْعتَِربُ العرب، أم الدنيا جعل الذي هلل الحمد
بالغة، حكمة مزدجر فيه ما ُكتُِبِه يف وأَْوَرَد السائغة، نعمائه مواِرَد بتوفيقه اختصه من
وفضائل وطاب، الفوائد من َرقَّ ما أُودَِع ديوانًا أنبيائه شمائل َجَعَل إله من فسبحانه
َح تََوشَّ من فإن … بعد ا أمَّ الخطاب. وَفْصل الحكمة من أوتوا ما َعَىل عنوانًا أصفيائه
ما يتبنيَّ واملخشلب، الدرر بني الحقائق من يميز ألن وترشح األدب، بوشاح األذكياء من
وسعادة، شقاء قوتان يتنازعها مملكة كل أن من العادة، شهود بتزكية األقدار به َقَضْت
مرية وال فهو مرايا، الحميدة سريته ضياء عن تَِشفُّ املزايا، طيب األمر ويل كان فحيثما
أدل وإن املثاني، رنات عن اللبيب آثره ما ِذْكر يغني من وخري بالثاني، األول من أوىل
أَْمِره بمصري كان املرعية، األصول حرمة بانتهاكه الحق وأسخط الرعية، فأشقى بدولته
تُْعَقد القياس يف هذا وبطريف نصري، وال ويلٍّ من األرض يف له وما بصري، غري اآلخرة يف
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هلل؛ فالحمد بقاؤها، أو الدولة انقراض فيه بما القضاء ويجري وشقاؤها، البالد سعادة
املرتىض. السيد هو أمريًا ملرص أتاح

بعنايته املدارس أصبحت املنتىض، عزمه بسيف الطغاة شأفة استأصل الذي والهمام
فريق، يتلوه فريًقا كماتها فيها يَْستَِبُق آداب حلبة أو وريق، وريف روض كأنها

بماء مرص ملوك تاريخ يف اسمه وارتسم ذََهب، عهد كل فاستبكى َعْهُدُه ابتسم دره
الزمان أبناء من عنها يرويه وفخًرا الفرقدان، دونه لشأنًا التاريخ يف ملرص وإن الذهب،
كان التي والكعبة العمار، رسادقات فيها بَْت ُرضِ التي املباركة البقعة ألنها وداٍن؛ قاٍص
آثار مشاهدة َعَىل العلماء، من حريص اآلن يؤمها وَلَكْم اعتمار، هناك للطائفني بها
ساعة الحجاج جماعة تهيب الهرمني، أو الحجاج أبي تلقاء جاء أنى فيتهيب القدماء،
وما اليوم حاله بني ويفرق شمس، لعني يَُحدِّق وهو الهول أبو هاله ولو الحرمني، زيارة
الذين القرون، هاتيك لعظم شارًحا قوًال االلتزامية بالداللة الرتىض باألمس، عليه كان
حسًدا، الدهر أَْوَسَعُهم ثمَّ يشرتون، وال األمم من سواهم َعَىل املعارف يبيعون كانوا
وهم يدينوا وأن باإلحجام، اإلقدام يستبدلوا اآلن فاضطروا أسًدا، برصوفه عليهم َوَكرَّ
وإذا أدلة، يحتسبون ال حيث من عليهم يقيمون طفقوا الذين األعجام، مللوك صاغرون
القرنني، لذي األرض يف هللا مكَّن ولقد أذلة، أهلها أعزَّة وجعلوا أفسدوها قرية دخلوا
وافتتح النرص، باَب الفرس أولئك وجوه يف فأغلق املرشقني، بُْعد َعَىل األمم له وخضعت
الجنوح، إليه يروم كان عما املنون ثَبََّطتْه ثمَّ مرص، ُمْلَك املهنَّد وسيفه املسدَّد برأيه
القسمة من آخذًا قادته بعض وتقسم وتنوح، الغض شبابه َعَىل تبكي ممالكه فأصبحت
يف له فكانت بنصيب، الرشقية األقطار عروس البطالسة زعيم مصيبًا بنصيب، املقدَّرة
أخنى أن إىل مضاء، ذات عزيمة بعده من ولخلفائه بيضاء، يد اإلسكندرية مكتبة إنشاء
إليها فأرسل الرومان، لقيارصة هي بالتي عنها واعتاض الزمان، بمرص َدْوَلِتِهْم َعَىل
تَْدَفْع لم فلو قليًال، إال شئونها مالحظة َعَىل يُْقِبلُوا ولم كليًال، طرًفا الرعاية من أولئك
منزلَة نزلت ملا وعاٍص، منقاٌد أهلها من ألحكامه ويستسلم العاص، البن الطاعة بمقاليد
زالت وما السالم، مدينة الخالفة دار بصريورة اعتزت وملا اإلسالم، صدر يف الصدر
ملوكها انقلب حتى تحلها، وآونة السعادة عنها ترحل وآونة وتحلها، عراها تحكم األيام
واستسلمت عثمان، آل الغوري والية يف عليها فأغار والصعاليك، رساتها واستوى مماليك،
لتداُولِها متعاكسة، متشاكسة حالها تَْربَح لم لكنها بطومان، فتكه عقب سليم للسلطان
افتتاح يف الفرنساوية الجمهورية طمعت فلهذا الرشاكسة؛ نفوذ وبقاء الوالة أيدي بني
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أن َعَىل ت وأرصَّ مطلقة، سيادة — هذه والحالة — عليها تسود وأن املغلقة، أبوابها
أُِتيَح حني سويٍّا، سنني ثالث بعد إال الخالفة دار إىل تَُعْد ولم فرنسويٍّا، إقليًما تجعلها
فاقتطف َعَلِمه، ومنشور لوائه منصور عليها وبسط وَقَلِمه، بحسامه عنها نَاَضَل من لها
نََظَم بل مقدونيٍّا، أصله لكون — باشا عيل محمد — وهو ورشف جنيٍّا، ثمًرا اآلمال من
وقد رقود، وهم أيقاًظا تحسبهم كنت بها أجياًال ونَبََّه العقود، نَْظم أحوالها من املنتثر
بمنشآت وا فاْختُصُّ وحلفاؤه، التمدُّن أولياء هم الذين خلفاؤه، — الحمد وهلل — به اقتدى
يف يتنقل بمن وحسبك الرشاد، من ذرة مثقال ولو وأوتي أشاد، أو شدا من بها يتمدَّح
الرشع، أحكام بنصوص التوفيق َسِميُّ وهو سياسته مؤيدة لفرع، أصل من الرئاسة

والباس. البؤس بعد القطر به اعتز حتى
بآياتها تَْدَحُض العامرة مدارسه العباس، بني يف الرشيد كأنه املعارف ثغور وافرتت
الروضة هي املشرتي، القاصد الراصد ذات َعَىل سيمتها وتغلو املمرتي، َة ُحجَّ البيِّنات
وعالنيًة، ا رسٍّ اليعروف مديرها إىل الناظرة، والغادة الدانية، القطوف ذات النارضة،
رئيسها غبطة َعَرَف َمْن أن كما املدارس، وجنة يف شامة هي التي القبطية املدارس ومنها
منن من العايل للجناب وكأيٍّ الدارس، الطََّلَل مآثرها من املحيي أنه علم وشامه، الروحي
الفضل أولو َحِديثَها روى حتى عالء، لواءُ القبطية املدارس َعَىل لها يخفق وآالء، كربى
السقائني حارة مدرسة سيَّما ال الكفاية، حدَّ الوطن أبناء ترقية يف وتجاَوَزْت رواية، أيما
متعلق أو اآلداب، غارب ُمْمتٍَط بني طلبتها تفرَّق فقد القاهرة، مرص محروسة يف الزاهرة،
باًعا، بالوطر الوطن يف ليفوز األمريية للخدمة مادٍّ وبني باألهداب، العقلية العلوم من
نظارتها بخطة قمت ولقد ورباًعا، أبياتًا األدب معاني من سنه حداثة َعَىل معمر أو
باليمني، العرب عرابة ي تََلقِّ األدبية العلوم راية بها وتلقيت األمني، قياَم األرب وْفق
مياه من السائغ االختبار، بيد واستسقيت املنافع، أصداف من املختار، الدر فانتقيت
املشتغل بصرية تجلو التي واملرآة األلباء، ريحانة األنبياء قصص كانت وملا املنابع، تلك
صياغة من قالب يف السالم، عليه الصديق قصة أُْفِرغ أن يل عنَّ والباء، األلف بفن
هي إذ التنزيل، معاني َعَىل حفيًظا كوني مع الكالم، أمراء رحاب َعَىل بها وأقدم التمثيل،
تنرشح عظة دعائم َعَىل املباني، مؤسسة املقدور، عجائب بديباج املعاني، مدبجة قصة
فيها تََعانََق وإبريز، جوهر َكنْزها وثمني عزيز، ُحْسنُها يوسف قصة الصدور، بتالوتها
رابحة، تجارة َعَىل اشتملت والكم، الكيف يف نظري لها يكون أن فعزَّ بالحكم، التاريخ
أساء، ملن وإحسان نساء، ومكائد وغاية، ومبدأ وغواية، ورشاد ومصاَلحة، ومخاَصمة
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الكياسة، به َحَكَمْت القوت يف وتوفري وسياسة، وتدبري ونَْفع، ر وَرضَ وَرْفع، وَخْفض
َعَىل الحقيقة، عاَلُم َحها َصحَّ أحالم، وصاِدُق َمنَام، وعاِلُم بخيانة، واهتمام وأمانة، وعفة
أنفس من جوهرة فهي وبالجملة مجاعة، أَْزمة لدفع زراعة، حْفظ وفن طريقة، أبدع
الدنيا خريَي بني جمعت قصة وأكمل ذاخرة، البدائع ببضائع وسفينة الفاخرة، الودائع
سوء إىل الغرض ويقوده االنتقاد، ُمْزن فيستوكف عليها يَطَِّلع ُمنْتَِقٍد وَلُربَّ واآلخرة،
التي باملقامات وأَْلَحَقها األريب، الذكي ح تصفُّ تصفحها لو أنه َعَىل فينقاد، االعتقاد
والرصاط باألسماع، َعَلَقة أشد األسلوب هذا بأن َألَْدَرَك التهذيب، يف مدخلية كبري لها
أولو فيه شهدها عروبة ويوم أنت وأين اإلجماع، نطاق تقريظه َعَىل انعقد الذي الحميد
الرجال، نهضة بتمثيلها فنهضنا باب، كل من األزبكية حديقة يف علينا وتقاطروا األلباب،
الجمع منصة َعَىل خريدة، أبديها أنا وها األنجال، طلعة شموس ببزوغ املقادير وأْسَعَدتْنا
موسومة وفصول، وخاتمة مقامات وثماني مقدمة عقد يف فريدة، وأهديها األصول، بني
عوَّلت، فيما بتوفيقه يتوالني أن أسأل وهللاَ الصديق»، يوسف قصة يف التوفيق «بعنوان

توكلت. وعليه اسمه تبارك وحسبي فهو
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فصالن وفيها

السالم عليه يوسف ملخصقصة يف األول: الفصل

السالم عليه يعقوب بأن األخبار، ورواة العلماء وأطبقت واآلثار، املنزلة الكتب نطقت
أختها، راحيل َعَىل ثمَّ ألبان خاله ابنة لية َعَىل بنى وفاته وبعد إبراهيم، ه َجدِّ َزَمِن يف نُبِّئَ
لها يُقال وابنة وزبولون وإيساخر ويهوذا والوي وشمعون براءوبني األوىل من فُرِزَق
رسية زلفة من وخلف بنيامني، نفاس يف وماتت وبنيامني، بيوسف الثانية ومن دينا
وهم عرش االثنا يعقوب بنو فهؤالء ونفتايل دانا راحيل رسية بلهة ومن وأشري جادا لية
له وأضمروا إخوته فحسده لديه، منزلة وأكرمهم إليه أبنائه أحب يوسف وكان األسباط،
وأخذه نفوسهم يف ما فأباحوه البادية، إىل معهم أبوه أَْرَسَلُه حتى به زالوا وما السوء،
كنت التي رؤياك اآلن ِلتُنْقذَْك له: وقال صدره، َعَىل جثم ثمَّ األرض، به فَجَلَد بعضهم
عرشة سبع ابن وهو رأى قد وكان وتُْرِويها، الباطلة أمانيك غلة بها وتطفئ ترويها،
أخوته الكواكب َكْون تأويل َعَىل له ساجدين كوكبًا عرش وأحد والقمر الشمس سنة
من وبني بيني ُحْل له: وقال «راءوبني»، ب يوسف فاستغاث وخالته، أباه والقمرين
أن بعد هناك جب، غيابة يف فألقوه عنه، ُهم وَصدَّ األُُخوَّة، رحمة فأْدَرَكتْه اغتيايل، يريد
يريدون سيارة جاءت حتى حوله، يرعون وإخوته الجب يف يوسف ولبث قميصه، نزعوا
فجاء فأَْخَرُجوه، بالرشاء، يوسف فتََعلََّق الجب من فاستقوا للتجارة، مرص إىل الرحلة
قميصه َعَىل إخوته جاء ثمَّ درهم، بعرشين منهم ْوُه فَرشَ منَّا أَبََق غالم هذا وقالوا: إخوته
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الذئُب، يوسَف أكل ويقولون: يبكون عشاء إليه وساروا أبيهم إىل وأرسلوه َكِذٍب، بدٍم
إىل السيارة به وجاء بعده، من الصرب لديه يَْحُل ولم َفْقده، َعَىل الحزُن بيعقوب فاشتد
صاحب فوطيفار واشرتاه ثمنه، يف الناُس فتغاىل للبيع، َمنْف بمدينة وأْوَقُفوه مرص،
امرأة فراَوَدتْه الكمال، صفاته وإىل الجمال، ذاته إىل انتهى قد يوسف وكان امللك، سالح
واْجتََمَع حبسه، تََمكَّنَْت حتى به اإليقاع يف فتَحيََّلْت واستعصم، فأبى نفسه عن العزيز
كالهما عليه وقصَّ الخري فيه ما فتوسَّ رشابه، وصاحب امللك طعام بصاحب السجن يف
مرص حكماء فيه واستفتى حلمه، امللك رأى حتى مسجونًا يََزْل ولم لهما فعربها رؤياه
فَعَربَُه السجن، من يوسف رشابه صاحب بواسطة فاستدعى أحد، منهم بتأويله يَأِْت فلم
خزائنها، َعَىل حفيًظا أمينًا وجعله مرص، أَْمر إليه وفوَّض واستوزره، عينه يف فَعُظَم له
عليه يوسف عهد يف القوت من الخزائن امتألت وقد شمس. عني ملك بابنة زوَّجه ثمَّ
الُربِّ ِحْفِظ طريقة اخرتاعه سيَّما ال قيام، أَْحَسَن إدارتها وُحْسن بتدبريها فقام السالم،
أعني القيم، بأغىل املرية يبيع يوسف كان القحط جاء وملا الفساد، آفات من سنبله يف
فعقارهم فماشيتهم فحليهم بأموالهم مرص أهل فاشرتى ، رِّ الدُّ من بمكيال الرب مكيال
أنىس أن أخىش ويقول: األيام، تلك يف يشبع ال يوسف وكان فرقابهم، فأبنائهم فعبيدهم
، بُنَيَّ يا وقال: ليمتاروا، مرص إىل أبناءه يعقوب فأرسل كنعان، إىل القحط وبلغ الجائع،

السالم. مني فاقرءوه إليه فانَْطِلقوا صالًحا، ملًكا بمرص أن بلغني قد
َمْن أخربوني لهم: فقال وأنكروه، َفَعَرَفُهم يوسف َعَىل دخلوا مرص إىل جاءوا فلما
أصاب ما الجهد من أصابنا رعاة الشام، أهل من قوم نحن قالوا: شأنكم؟ وما أنتم؟
هللا، معاذ فقالوا: بالدي، عورة تنظرون عيونًا جئتم لعلكم فقال: نمتار. فجئنا الناس،
وُكنَّا يعقوب، له يُقال كبري شيخ وهو واحٍد، أٍب بنو إخوة نحن إنما بجواسيس، نحن ما
يستأنس أمه من له أًخا أمسك وقد إليه، أََحبَّنَا وكان الَربِّيَّة، يف أحدنا فهلك عرش، اثني
القرعة فأََصابَت بينهم فيما فاقرتعوا رهينة، عندي أََحَدُكْم وَدُعوا به ائتوني فقال: به،
يقولون أبيهم إىل فعادوا رحالهم، يف بضاعتهم يوسف جعل ثمَّ عنده، فَخلَُّفوه شمعون،
َعَىل أمنتكم كما إال عليه آمنكم هل فقال: نَْكتَْل، أخانا معنا فأرسل الكيُل، منَّا ُمِنع له:
أن بعد إلرساله، القحط شدة اضطرته ثمَّ معهم، به يبعث أن عليه وعزَّ قبل، من أخيه
كل فأَْجَلَس طعامه، إىل ودعاهم وفادتهم أكرم يوسف َعَىل دخلوا فلما ِحْفَظه، له ضمنوا
أخي كان لو ويقول: يبكي وحيًدا يوسف شقيق بنيامني فبقى مائدة، َعَىل منهم اثنني
عليه احتال ثمَّ تبتئس. فال أخوك، أنا له: وقال إليه، يوسف ه َفَضمَّ معه، َألَْجَلَسِني حيٍّا
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َعَىل إخوته يَْقِدْر ولم بالرسقة، الظاهر يف فاتهموه ُرُسَله وأََمَر َرْحله، يف الصاع فوضع
بيوسف فعلتم ما علمتم هل لهم: فقال الذل، َمْوِقَف يوسف أمام فوقفوا وعادوا خالصه،
يوسف أنا فقال: يوسف، ألنت أئنك فقالوا: فعرفوه نفسه، عن الحجاب وأماط وأخيه؟
وأهله، أبيه عن سألهم ثمَّ لخاطئني، كنَّا وإْن علينا، هللا آثرك لقد تاهلل فقالوا: أخي، وهذا
فأكرم بأبيهم، وجاءوا كنعان أْرض إىل فآبوا أجمعني، مرص إىل بهم يأتوا بأن وكلفهم
وملا سنة، عرشة سبع بمرص يعقوب وأقام مأواه، رعمسيس أرض وجعل َمثَْواه، يوسُف
أن كما وإسحاق، إبراهيم أبويه مع وَدَفنَُه الشام، إىل فحمله أوىصيوسف الوفاة تْه َحَرضَ
السالم، عليه موىس يدي َعَىل فُحِمَل أبوه، به أوىص بما أوىص بمرص وفاته قبل يوسف

الشام. أرض يف مرص من إرسائيل بني خروج بعد وُدِفن

يوسف قصة مرصمن درجة علوِّ َعَىل الداللة يف الثاني: الفصل

ُحْسن ثالث، أمور بوجود إال املمالك من مملكة أية يف تتوفر ال املدنية صفة أن يخفى ال
القديم مرص تاريخ تدبَّر ومن األلوهية. ومعرفة العسكرية، والسياسة امللكية، اإلدارة
مقيَّدين كانوا األمور أولياء أن كما أمورهم، ألولياء الطاعة غاية يف كانوا أهلها أن يعلم
مرص وكانت العليا، الدرجة إىل األمة ترقية يف كافية والدنيا، الدين بصالح كافلة بقوانني
قسم طوائف؛ ثالث بني منقسمة وأراضيها حاِكٌم، عمالٍة كل َعَىل عماالت، إىل منقسمة
أُخر طوائف الثالث الطوائف هذه خال وما للجنود، وقسم الدِّين، ألمناء وقسم للَمِلك،
فاختصوا الدِّين، أمناء شوكة َقِويَْت التقسيم لهذا وبالنظر وصنائعها. أعمالها من تتعيش
وقوة؛ بأس ذات بمرص الجنود طائفة وكانت والقوانني، الرشائع وَسنِّ العلوم بممارسة
والهند، والعجم العراق بالد افتتاح بقصد عظيًما جيًشا جنَّد سيزوسرتيس امللك أن بدليل
تكن لم ولو فلسطني، بالد َعَىل استيالئه بعد وافتتحها الشام، طريق من إليها فسار
النرص ثمر اقتىض ملا الكروب، اقتحام َعَىل َوَوثَبَاٍت الحروب، مواقع يف ثبات ذات جنوده
َعَىل ًسا مؤسَّ كذلك الدين وكان األحقاب، ممر َعَىل التاريخ يف اسمه وخلد الرقاب، من
ولهم البرشية صفة َعَىل ليست عليٍة ذاٍت بألوهيِة يعتقدون أمناؤه فكان متني، أساس
لألوثان، العامة عبادة منشأ ا وأمَّ الناس، من القليل إال عليها، يطَِّلُعون ال عجيبة أرسار
أصحاب فكانوا ، فنٍّ أو علم أو قانون من غريبًا أمًرا اْخَرتََع َمن ُكلَّ يؤلَّهون فألنهم
والَفَلك، والتاريخ والطب البلدان وتقويم واملساحة كالهندسة العلوم، من كثري يف براعة
من انْتُِخبَْت املمالك سعادة مدار عليه الذي العدل َعَىل املرصية الدولة ِلِحْرص وبالنظر

83



الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان

القضائية املشورة أرباب ليكونوا قضاٌة — وطيوة وممفيس شمس عني — الثالث ُمُدِنها
ينطبق ال بما أََمَرُهم إذا يطيعوه ال أن َعَىل يعاهدهم مرص صاحب وكان ثالثون، وِعدَّتهم
بالقلم تُْكتَب واآلراء والقضايا املصالح يف املجلس مذاكرة وكانت قانون، أو الئحة َعَىل
البيان يف ملا الفصاحة، حجاب الحق َعَىل يُْسَدَل لئال كذلك؛ واملرافعة واملناقشة واملحاورة
رئيس َرَفَع الخصمني ألحد الحق تبني فإذا مة، مجسَّ صورة عندهم وللحق السحر، من
يف القايض أن إىل إشارة عليها يده يضع أن للمحق وأَِذَن يديه، بإحدى الصورة املجلس

الحق. هو إنما الواقع
امللوكية الرسوم حفظ من غاية َعَىل كان حكومتها ديوان أن َعَىل التواريخ دلَّت وقد
اقتصار من يوسف أَْمر مبدأ يف النظر أَْمَعَن وَمْن املقررة، السلطانية والعوائد املعتربة
الدولة أمور أن َعِلَم مملوكه، َكْونِه مع منه باالنتقام املبادرة وعدم سجنه، َعَىل فوطيفار
نصوِص بمقتىض إال فيها يُْفَصل وال التام، االعتدال محور َعَىل تدور كانت املرصية
معه غ يَُسوَّ ال القبيل هذا من الرقيق معاملة قانون بأن يتبني هنا ومن وأحكام، قوانني
َسْجن ا وأمَّ ويختار، يحب كما لنفسه منه ينتصف أن اإلساءة كل عبُده أساء الذي للسيد
أصحاب له مرصكان فرعون أن فمدلوله رشابه؛ وصاحب امللك طعام صاحب مع يوسف
أي: امللوكية؛ بالخيانة اتُِّهَما منهم اثنني وأن نة، املتمدِّ الدول يف كما ه َقْرصِ يف مناصب
له اتضح وملا دعواهما، تحقيق لحني بسجنهما وأََمَر عليهما فَغِضَب امللك، سم أرادة
منصبه. إىل فعاد عنه فرَّج بريء اآلخر وأن َقتََلُه، القتل يُوِجُب بما ُمذِْنب أحدهما أن
ملولده عظيم عيد سنة كل يف يوسف لفرعون كان أنه أيًضا األثرية التواريخ من ويُْستَنْبَط
العهد قديم التمدن أن َعَىل األدلة جملة من وهو امللوكي، القرص يف شعائره بإقامة يحتفل
تسامح، بدون عليها يحاَفظ التي الرسوم من فرعون لديوان كان ما يؤيد ومما بمرص.
يدي بني يتمثل أن اجتنب إرسائيل بني ُحْزن يوسف عليه وَحِزَن يعقوب مات ملا أنه
إال الرسمية اآلداب بهذه يتصف ال أنه املعلوم ومن الحزن، بزي وهو ديوانه يف فرعون
املتأخرة الدول أَِلَفتُْه ما سائر أن يف مرية وال واملدنية، املعارف يف التقدم ذات الجمعية
فليس مرص، َعَىل حكمت التي القديمة الدول يف نظري له كان العرص، هذا يف العوائد من
الوقت طباع يالئم بما تختلف الذوقيات وإنما األخرية، األزمان خصوصيات من التمدن
وأقوى حجة أقوى تقدمه َعَىل هو جيل أي يف بُِعث نبي فكل ذلك ومع كثرية، أمور يف

دليل.
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فصالن وفيها

بينهم حدث وما إياه، يوسف إخوة بيع يف األول: الفصل
رؤياه عليهم َقصَّ حني

ترسي الذي والرس النفوس، ريحانة األخوي الحب إن السالم: عليه يوسف ممثل قال
فيما ويتابعه بأنبائه، أخاه يبايع ألن األخ يرتاح بحيث الكئوس، كحميا الجوانح يف رقته
أن بغية أسماعكم، َعَىل رأيته حلًما ِألَُقصَّ ِجئُْت فلهذا وآرائه؛ مالحظاته من له يبديه
أيها آتيكم وأن بنصه، حديثه سوق يف يل أفتأذنون إبداعكم، إبداء من تأويله أقتبس

ه. وفصِّ بالخاتم األخوة
تأويلنا بواسطة تمتطي لعلك منامك؛ يف رأيت ما بقصِّ عليك أخوته: من قائل قال

مرامك. سنام
يل َسَجَدْت والقمرين كوكبًا عرش أحد رأيت إني السالم: عليه يوسف ممثل قال
التي الرؤيا هذه يف فأفتوني جنوًدا، — هللا وايم — اإلجالل كتائب يل وُكِتبَْت سجوًدا،

أرسار. من عليه انَْطَوْت ما َعَىل البارع بذكائكم وأَْطِلُعوني األفكار، فيها تحار
بما ال ولكن حديثك، من وتأتينا الخطاب بهذا تغاضبنا بالَُك ما منهم: قائل قال
أتريد الرياسة، بحق لنفسك ستستأثر أنك الفراسة بطرف منك رأينا حتى وطاب، َحُسَن
وسيًِّدا، زعيًما — سنك حداثة َعَىل — تصبح وأن ًدا، ُسجَّ لك يخرُّون وأخوتك أبويك أن
مرتاد، طالب كل بغية مثلها عن والتخلف القتاد، خرط امُلنْيَة تلك إدراك دون أن اعلم
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مراعاًة املستقبل برصوف تكرتث ولم امُلَحال، بزخرف اغرتَّ كمن َقْصدك َعَىل تماديت ولنئ
الكواكب هاتيك أن ولعلمت ماء، الرساَب تََظنَّيَْت َكْونَِك َعَىل لندمت الحال، الوقت لظروف
اإلخاء، لسان به نََطَق بما وحذَّرناك الجزاء، يَْعُقبُه إنذاًرا أنذرناك وقد أسماء، إال هي إن

يُنِْبيَك. رؤياك بتأويل لعله أبيَك، إىل واْمِض فقم ِشئَْت فإن
َصَدَر مما الغيط بأفئدتهم وعلق منه، االنتقام َعَىل إخوته أرصَّ الساعة تلك ومن
ثمَّ مفارقتهم، من تعوَّده ما فأَنَْسْوُه وآنسوه بمرافقتهم أَْغَرْوه حتى به زالوا وما عنه،
لسان َعَىل أبنائه أحد وخاطبه اإلجالل، منزلة فأَنَْزلُوه السالم، عليه بيعقوب اجتمعوا
منَّا تَْعَلم أبناؤك، وكلنا يوسف َعَىل تأمنَّا ال لك ما وبقاؤك، ِعزُّك دام أبانا، يا فقال: الكل،
معنا أَْرِسْله ترتديه، وأخرى آونًة الخوف رداءَ منكبيك عن وتُنِْيض تُبِْديه، وال له النصح
وإنَّا بادية، محيَّاه َعَىل الرسور وأمارات إليك يعود ثمَّ البادية، مروج يف ويلعب يرتع غًدا

مالحظون. أبتاه يا العناية وبعيون لحافظون له
وأن اللقاء، بعده يعزُّ فراًقا أفارقه أن ليحزنني إني السالم: عليه يعقوب ممثل قال
وأن تحتفلون، ال بحفظه أنكم من وأُْشِفق وبكاء، َشَجٍن حليَف وتغادروني به تذهبوا

غافلون. عنه وأنتم الذئب يأكله
من فؤادك يخامر ملا تَْرَكْن وال وجل، عز باهلل تخىش مما آمنًا ُكْن أبنائه: أحد قال
املروءة يف بنا مما تجارة َكَرُم ويمنعه األُُخوَّة، َحقَّ يرعى ْن َلِممَّ ِمثَْلنا وإِنَّ الوجل، أسباب
إذا إنَّا عصبة ونحن الذئب أََكَلُه ولنئ حارسون، وأيدينا سوقنا عن نحن وها والفتوَّة،

لخارسون.
وحسبي يعود، ثمَّ قليًال فيكم ليلبث بإرساله َرِضيُت السالم: عليه يعقوب ممثل قال

العهود. نَْقض َعَىل أَْقَدَم َمْن يف هللا
وخاطب عقال من نشط كأنما أبنائه، أحد فقام السالم، عليه يعقوب مىض وحينئٍذ
رصائح عن ونتغاىض غمرات، الذل من تغشانا حتام وقال: يوسف شأن يف إخوته
من الجبن سجية وأَْصبََحْت واملسكنة، الذلة علينا بَْت ُرضِ اإلشارات، ونصائح الحقائق
ِمنَّا، أبينا إىل أحبَّ بكونه ُمْكتٍَف غري َمنٍّا، برؤياه يوسف علينا يَُمنُّ متمكنَّة، قلوبنا
كما ضالل، لفي أبانا أن علمتم لقد والنخوة)، األريحية استفزته من (نداء اإلخوة أيها فيا
مسري يسري وأن ريحكم، تذهب ال أن آثرتم فإن الدالل، أودية يف وينجد يتهم أخانا أن
الوطن عن الغربة من أْلِبُسوه أو الباس، أويل َقتَْل فاقتلوه َمِديُحُكم، كماله ليلَة البدِر
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من يوسف أتاه عما الطرف ون وتغضُّ والهوان، بالذل ترَضْون أظنكم وما لباس، َرشَّ
إصابة. أيما الرشاد محجة وأصبتم بعصابة، االتحاد من اعتصبتم عصبة وأنتم العدوان،
من يوسف به جاء ما َعَىل ونصرب اآلباء، ضيم نحتمل أن هلل حاشا منهم: قائل قال
االنتقام، ُحَساَم َقِدَم متى له نَُجرَِّد حتى املقام، هذا إىل لريسله أباه اسرتضينا وقد األنباء،
نجيء ثمَّ ومالذًا، ً ملجأ االعتدال اتخذ أنه لو ويودُّ إنقاذًا، له تستطيع ال أحالمه أن فريى
يف األخ أيها زالت ال قنيصه، بصفة أراغه الذئب أن أبوه ليعلم قميصه، َعَىل َكِذٍب بدٍم

والخطا. الخطل عن الرأي أصالة تصونك القطا، من أهدى الصادقة مشورتك
بعني قوله نَُه تََضمَّ ملا ناظر (غري يقول فانتدب قادًما، يوسف بعضهم رأى ثمَّ
اإلعجاب، حلة يف يختال األحالم صاحب األنجاب، اإلخوة أيها إليكم َقِدَم قد املعقول):
الذل فإن فرًضا، التوبة من تقضوا ثمَّ أبيكم َوْجُه لكم يَْخُل أرًضا، اطرحوه أو فاقتلوه

أمسه. بغابر يومه حارض فأَْلِحقوا أطعتموني وإن لنفسه، الحر يرضاها ال خطة
تخلِّصك لرؤياك ُقْل له: وقال صدره َعَىل جثم ثمَّ األرض، به فَجَلَد بعضهم، فأخذه
الجوزاء عن للمرتفع ليس إذ وتغادينا، بعد من تراوحنا َكْونِك من تمكِّنك أو أيدينا، من

جزاء. هللا وايم القتل سوى
بقوله: إخوته لدى فيه َع فتََشفَّ براءوبني، يوسف فاستغاث

قدمه، َعَىل ساعيًا إليكم يَِفْد لم أنه وقدَّرتم دمه، بحقن وجهي ماء حقنتم ما إال باهلل
وبَيْنَه، فراقه اتقوا أن الحال بلسان تناجيكم وبينه، بينكم جامعة األُُخوَّة صلة ليست أو
أباه تالقون فكيف وُسبُله، الغدر ُطُرِق انتهاج َعَىل وعزمتم قتله، َعَىل أجمعتم فإْن وإال
فامحوا وعْهَده، ذمته نََقْضتُم وقد بلساٍن تخاطبونه أو َكِبَده، الجوى بنار أَْحَرْقتُم وقد
جاءت (ثمَّ الجب. غيابة يف فاعلني كنتم إن وألقوه الحب، آثار بَْعَض قلوبكم صفات من

العبارة). بهذه َقْوَلُه َب فَعقَّ سيارة،
من أنفسكم يف ما ببيعه واقضوا التجار، ألولئك فبيعوه تضيِّعوه، أن شئتم وإن

وأوطار. لبانات
يف مشورته وَسْهم نصيب، أَْوَفَر األخوة رحمة من هذا ألخينا إن منهم: قائل قال
يوسف بيع يف السيارة أولئك ومخابرة بآرائه، األخذ من بأس فال مصيب، الصدد هذا

ورشائه.
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لإلسماعيليني يوسف بيع يف الثاني: الفصل

الغنى، َسعة ُرِزُقوا الذين والنجار، الرشف أويل التجار السادة أيها األخوة: أحد ممثل قال
الصفات، البارع الغالم هذا رشاء يف لكم هل املنى، ثمرات السعادة رياض من وَجنَْوا
بأذيال التمسك َعَىل الحريص املحسنات، وبديع البديع، ملحسنات أفعاله يف الجامع
من به اتصف ما مع وهو والطاعة، بالتنسك مواله مرضاة ابتغاء يف والتمسك القناعة
وها األحرار، منوال َعَىل نسج األرسار كتمان َعَىل اْؤتُِمَن إذا املهجة، وسالمة اللهجة صدق
ويداجيني، فراقه مرارة َعَىل أداجيه والقلق ويناجيني، يفاجيني والشوق عليه أنادي أنا
هللا فقاتََل جارحة، سهاًما وأوتارها البني قيس بني أو جارحة، كل يف روًحا حبه من كأن
فلم أَْرسها، حبائل يف الواقع هو كما أصابتني حيث بأرسها، القهرية الدهرية الحوادث

ودمنه. الربع أطالل َعَىل البكاء يف طائل وال بثمنه، االنتفاع من مناًصا أُْلَف
مغارس من ثمر وأي جنيُت؟ رشٍّ أيَّ اإلخوة، أيها السالم: عليه يوسف ممثل قال
فهل الرقيق، الحر هو مثيل أنما ويفوتكم الرقيق، بيع تبيعوني حتى جنيت؟ اإلساءة
يأتكم ألم الدعاء، سماع عن هذه والحالة آذانكم ْت وُصمَّ اإلخاء، عرق أفئدتكم من اْجتُثَّ
من ارحموا َرِحم، َمْن إال عباده من يرحم ال هللا وأن الرحم، قطيعة الكبائر أعظم ِمْن أنَّ
واستحرضوا رحماء، كونكم َعَىل األجر لكم ويُْحتََسُب السماء، يف من يرحمكم األرض يف
لم وإن الحقوق، بأداء اإلحسان رضوب من لكم القائم الشفوق، األب حال أذهانكم يف
يف فحسبكم يوسف شفاعة فيكم تؤثر لم أو وآخوه، فارحموه وتواخوني، ترحموني

أخوه. االنفراد
أوجبت وقد مناٌص، اإلسماعيليني ك َرشَ ِمْن لك يكون أن ترجو كيف منهم: قائل قال

القصاص. بهذا عاديتك نَُكفَّ أن علينا
قَصْصتُها، التي الرؤيا هو لبيعي امُلوِجب كان إن السالم: عليه يوسف ممثل قال
بحديث، بعدها آتي ال أن هللا فأعاهدكم ْصتُها، وَلخَّ املحضة الحقيقة إبريز من وَخلَّْصتُها
َعَيلَّ واحكموا قاضون، أنتم ما فاقضوا ولكن حديث، إىل قديم من الرواية يف أتنقل وال
مظلوم دعوة عليكم داعيًا العتاب، بلسان إال اآلن أخاطبكم فلست راضون، به أنتم بما

يقول: أنشأ ثمَّ حجاب، هللا وبني بينها ليس

س��الِم ري��ُح ِل��ِح��م��اُه ب��ه ت��س��ري َس��َالِم أْل��ُف ي��ع��ق��وَب َع��َل��ى م��ن��ي
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ب��زم��اِم ح��ك��م��ه م��ن ي��ق��ت��اده��م م��ح��تَّ��ًم��ا ال��ق��ض��اء َظ��لَّ إخ��وًة ي��ا
األرح��اِم ق��راب��َة ال��ف��راق ب��م��دى ت��ق��ط��ع��وا ال أن ب��ال��ل��ه ن��اش��ْدتُ��ُك��ْم
األح��الِم م��ن ل��ه ُه��ِدي��ُت ح��ل��م ي��س��وءُُك��ْم ك��ي��ف األح��الم أول��و أن��ت��م
ذم��اِم ب��ح��ف��ظ ألب��ي ت��ف��وا ال أن وح��اذروا اإلخ��اء ع��ه��د ت��ن��ك��ث��وا ال
راِم ب��اٍغ أي ي��ق��رط��س س��ه��ًم��ا َوْح��ِي��ه ع��ن رم��ى إذا ال��ن��ب��ي ف��ه��و
ِض��َراِم ب��ن��اِر م��ل��ت��ه��ب وال��ق��ل��ب أًس��ى ي��ب��ك��ي أٍب َع��َل��ى ح��س��رت��اه وا
س��ق��اِم��ي وط��وَل أََس��َف��ى ي��ا وي��ق��ول يُ��وُس��ًف��ا ي��ذك��ر ع��ل��ي��ه ح��س��رت��اه وا
غ��رام��ي آَي األش��واق م��ن َف��اتْ��لُ��وا ال��ح��م��ى وادي إل��ى ج��زت��م إن ب��ال��ل��ه
ِك��َرام س��ل��ي��ل َع��َل��ى ال��زم��ان غ��ي��ر ب��ه َح��َك��َم��ْت م��ا ِذْك��ِر ف��ي وت��ل��طَّ��ف��وا
اإلح��ك��اِم ف��ي األح��ك��ام أول��ي أَْع��يَ��ْت ب��ح��ك��م��ة ال��وج��ود س��اس ب��م��ن ق��س��ًم��ا
األي��اِم م��ن ي��وًم��ا ف��س��ن��ل��ت��ق��ي ب��ب��ع��دن��ا ال��زم��ان ح��ك��م ق��د ك��ان إن

إىل بيوسف ذهبوا الذين التجار، من معدودة دراهم َقبْض بعد إخوته مىض ثمَّ
فوطيفار. املسمى الجند قائد فابتاعه مرص
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يعقوبَعَىل يفحزن الثانية: املقامة
له جرى وما السالم، يوسفعليهام
املقام هذا يف بالتفصيل أبنائه مع

فصالن وفيه

الرسول وبني يعقوب بني جرى فيما األول: الفصل

السالم: عليه يعقوب ممثل قال

ق��راِر ب��داِر ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ا ج��اِر ال��ب��ري��ة ف��ي ال��م��ن��ي��ة ُح��ْك��ُم
األخ��ب��اِر م��ن خ��ب��ًرا ي��رى ح��ت��ى م��خ��ب��ًرا ف��ي��ه��ا اإلن��س��ان ي��رى ب��ي��ن��ا
واألق��ذاِر األق��ذاء م��ن َص��ْف��ًوا ت��ري��ده��ا وأن��ت َك��َدٍر َع��َل��ى ُط��ِب��َع��ْت
ن��اِر ج��ذوة ال��م��اء ف��ي م��ت��ط��لِّ��ب ط��ب��اع��ه��ا ض��دَّ األي��ام وم��ك��لَّ��ف
ه��اِر ش��ف��ي��ٍر َع��َل��ى ال��رج��اء ت��ب��ن��ي ف��إن��م��ا ال��م��س��ت��ح��ي��ل َرَج��ْوَت وإذا
س��اِر خ��ي��اٌل ب��ي��ن��ه��م��ا وال��م��رء يَ��ْق��َظ��ة وال��م��ن��ي��ة ن��وم ف��ال��ع��ي��ش
األس��ف��ار م��ن َس��َف��ٌر أع��م��ارك��م إن��م��ا ع��ج��اًال م��آرب��ك��م ف��اق��ض��وا
َع��َواِر ف��إن��ه��نَّ تُ��ْس��تَ��َردَّ أن وح��اِذروا ال��ش��ب��اب خ��ي��ل وتَ��َراَك��ُض��وا
ب��ب��واِر ب��ن��ى م��ا وي��ه��دم ه��ن��ا أن وي��غ��ص ب��ال��م��ن��ى ي��خ��دع ف��ال��ده��ر
األح��راِر ع��داوة ال��زم��ان خ��ل��ق م��س��ال��ًم��ا — ح��رْص��َت وإن — ال��زم��ان ل��ي��س
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أَيَْقنُْت الذي بالقميص فاجأني كما األنباء، من يسوء بما جاءني الذي الرسول أيها
مني واستلبت الرقاد، طاِرَق عيني عن َوَحَجبَْت الفؤاد، مني أَذَبَْت لقد األبناء، ألعز أنه
بتكرار فؤادي عللت ما إال فباهلل جوابًا، أحري وال خطابًا، أعي ال وغادرتني استالبًا، اللُّبَّ
ولم تقول، ما معنى اآلن إىل أُْدِرْك لم فإني وانتقالك، مجيئك بخرب لوعتي وأطفأت مقالك،
يوسف قميص بإعطاء ُكلِّْفَت وقد بك وكأني رسول، غري أو رسوًال كنت إن يقينًا أعلم
َهَدتَْك وعينًا ُقِطَعْت، إيلَّ أَْوَصَلتَْك ِرْجًال ليت فيا وحواشيه، أعالمه يف الطرف ليمعن ألبيه
وكيف ساكنًا، الفؤاد طيَّ كان ما وَحرَّْكَت كامنًا، شجنًا مني أثَّرت فقد ُقِلَعْت، لقائي إىل
مني استلب وقد وندًما. سدًما َجنَتَا ما َعَىل يدي أعض وال دًما، الدموع بََدَل أَذِْرُف ال
قلباه حرَّ ووا ولدي، يا عليك حرستاه فوا بقيمة. تَُقوَّم ال وجوهرة يتيمة، ُدرََّة الدهر
َعَىل فعقدوا اإلخوة، فيك َزِهَد وعضدي، سندي يا عليك أسفاه وا بل كبدي، فلذة يا عليك
صغى َعْهَد نقضوا شفيًعا، وال ُمنِْجًدا كيدهم غائلِة من لك تُْلِف ولم جميًعا، النية ضياعك
أي أم تنقطع! ال كبد أية أضاعوا، فتًى أيَّ ولكن يوسف يا وأضاعوك يراعوا، ولم هللا
بدم املقلتني َدْمع أمزُج ِكْدُت ولقد وتدمع! تهمي ال عني أية بل ويتوجع! يحزن ال فؤاد
التثبت داعي دعاني أن لوال الحناجر، َعَىل بالخناجر ولو األحزان آيات وأوثر املحاجر،
زمرة يف اآلن ليتني وجزائه، ثوابه يف يُوِفر املحزون تثبُّت أنَّ لعلمي لدعائه، فأجبت
َوْقَت أَْدَرَكتْني والدته ليت ويا حرسات، يوسف ضياع َعَىل نفيس تَذَْهْب ولم األموات،

اغتصاب. أيَّما الضياع اغتصبه َمن َوْصف يف وشاَرَكتْني املصاب، هذا حلول
املالم، بإشارات سواي دون إىل وتشري الكالم؟ بهذا تخاطبني كيف الرسول: قال
القميص هذا معي أَْرَسَل وقد املبني، البالغ إال الرسول َعَىل ما بأنه اليقني، العلم علمك مع
وأنا به فجئت ارتباط، أَيََّما الظاهر هو كما األخوة، بسبب املرتبطون األسباط، أبناؤك
فإنه ذلك ومع مسد، من بحبل األمر يكن مهما أمثالكم يقود ال الحسد أن من يقنٍي َعَىل

حجاب. وال َوَزٌر هللا قىض مما يقي وال كتاب، أجل لكل

عليه دخلوا حني أبنائه، وبني يعقوب بني جرى فيما الثاني: الفصل
الرسول يخاطب وهو

وصانتني — الفؤاد بحديث وناهيك — قلبي حدَّثني السالم: عليه يعقوب ممثل قال
وما كان بما — أعلم وهللا — وأَْدَرْكُت واٍد، كل يف الحرية من أهيم أن عن الفراسة
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رؤياك تقصص ال بني يا له ُقْلُت وَلَكْم يبكون، عشاء أباهم وجاءوا أضاعوه، أنهم يكون
أَذُْكر أََوَلْم صيًدا، االنتقام بشص الثقة يَمِّ من ويصيدوك كيًدا، لك فيكيدوا إخوتك َعَىل
يل رأيتهم كوكبًا عرش وأحد والقمر الشمس رأيت إني أبِت يا األمني: الصديق وهو َقْوَلُه
عصابتهم َعَىل له ستكون أن وحسبوا أمارة، للكيد وجوههم َعَىل بانت وكيف ساجدين،
وصلوا ما الجفاء أسباب من ووصلوا موصوًال، كان ما اإلخاء صلة من فقطعوا أمارة،
سائم َحاَزُه ثمَّ فمن مفعوًال، كان أمًرا هللا ليقيض ذلك فعلوا وإنما وصوًال، الغدر إىل به

األحزان. ُجبِّ غيابة يف املحتم بالقضاء إخوته ألقاه أن بعد األثمان، بأبخس الرشاء
فينا تَْعَهد كيف وسهًال، بعتابك وأهًال مهًال، الوالد أيها مهًال أبنائه: من قائل قال
َفْرق ِمْن يَبَْق ولم اإلغماد، من القسوة مبيض أخذنا أنَّا أتظن أخينا، إضاعة َعَىل اإلقدام
الذئب وأكله االنتظار، أََمُد نستبق ذََهبْنَا حني عليه يَُطْل َلْم أْو الجماد، وبني ُقلُوبنا بني
إليك إخوته أََحبَّ بنيامني وليكن َفْقده، َعَىل أبتاه يا فتََعزَّ القفار، تلك ظمأ َدِمِه من فروى

بَْعِده: من

واق��يَ��ا ال��ل��ه ق��ض��ى م��م��ا َوَزٌر وال ب��اِق��يَ��ا األرض َع��َل��ى ش��يءٌ ف��ال تَ��َع��زَّ

عيناك، الحزن من ْت ابْيَضَّ لقد وتَْرثِيه، يوسف تذكر تفتأ وحتام تبكيه، فإالم وإال
الَوْجد، بَُرَحاء من تالقيه ما عليك ْض فَخفِّ الهالك، من هاٍر ُجُرٍف شفا َعَىل وأصبحت

بَْعد. تراه فسوف اليوم تََرُه لم إن أنك واعلم
قبل ِمتُّ ليتني ويا حيٍّا، ُدْمُت ما عليه َألَبِْكنَيَّ وهللا ال السالم: عليه يعقوب ممثل قال
حسبي وهللا جميل، فصرب أمًرا، أنفسكم لكم َلْت سوَّ قد تَُكْن ولنئ منسيٍّا، نسيًا وكنت هذا
التفويض أن واعلموا أخرى، مرة ذلك يف تخاطبوني فال الوكيل، ونِْعم وتعاىل سبحانه

معناه: ما يقول أنشأ ثمَّ وأحرى، بمثيل أليق

ج��اريَ��ا ك��ان م��ا ال��ح��زن َدْف��ع وه��ي��ه��ات ج��اريَ��ا ال��ي��وم أص��ب��ح دم��ع��ي إن أال
ع��زائ��يَ��ا ال��ع��زي��ز َف��ْق��د ع��ل��ى وََع��زَّ َم��ْط��َم��ٌع ال��ع��ي��ش ف��ي وال��ل��ه ل��ي يَ��بْ��َق ول��م
ف��ؤاديَ��ا ال��م��ص��م��ي��ات ال��رزاي��ا ِس��َه��اَم أت��ق��ي ِزْل��ُت م��ا ال��ص��ب��ر ب��درع ول��ك��ن
ث��اويَ��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ل��ه وأَيْ��م أراه ف��إن��ن��ي ال��ح��ب��ي��ُب ع��ي��ن��ي ع��ن غ��اب ل��ئ��ن
ب��اك��يَ��ا أرث��ي��ه أَنْ��َف��كُّ ال ب��أن��َي دروا أم��ا م��ه��ًال ي��ع��ق��وُب ي��ا ي��ق��ول��ون

93



الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان

ف��داِئ��يَ��ا ف��دي��ت اب��ذل��ه��ا ل��َي وق��ال ق��ض��ى إذا ب��ن��ف��س��ي أف��دي��ه ُك��نْ��ُت ل��ق��د
َم��َراِم��يَ��ا ع��نَّ��ا َش��طَّ ُج��بٍّ َرِم��يَّ��َة َغ��َدا ف��ق��د ع��ل��ي��ه ق��ل��ب��اه َح��رَّ ف��وا
ق��اض��يَ��ا ك��ان ب��م��ا أرض��ي ال ل��َي وم��ا أراده ق��د م��ا ال��رح��م��ن ق��ض��ى ول��ك��ن
راج��يً��ا ال��م��ه��ي��م��َن أَمَّ َم��ْن خ��اب وم��ا ي��وُس��ٍف َوْج��َه أرى أن إل��ه��ي رج��وت
تَ��َالِق��يَ��ا ال أن ال��ظ��نِّ ك��ل ي��ظ��نَّ��ان بَ��ْع��َدَم��ا ال��ش��ت��ي��تَ��يْ��ن ال��ل��ه يَ��ْج��َم��ُع وق��د
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ليوسفعليه جرى ما يف الثالثة: املقامة
فرعونمرص وزير فوطيفار بدار السالم

فصالن وفيه

نفسه عن ليوسف العزيز امرأة مراودة يف األول: الفصل

العزيز: امرأة ممثل قال

أُِج��لُّ��ُه س��واك وع��ن ه��واك إال يَ��ُح��لُّ��ُه ل��ي��س ال��ق��ل��ب ف��ي َم��نْ��ِزٌل َل��َك
َع��ذْلُ��ُه ُظ��ْل��ًم��ا ب��ان ال��ع��ذول َع��ِل��َم َوْج��ِه��ِه م��ح��اس��ُن ُج��ِل��يَ��ْت إذا َم��ْن ي��ا
ِظ��لُّ��ُه يَ��ِزي��نُ��َك ُدًج��ى ل��ي��ُل ��ع��ر وال��شَّ أُْف��ُق��ُه ج��ب��ي��ن��ك ُه��ًدى بَ��ْدُر ال��وْج��ه
ونُ��ِح��لُّ��ُه نُ��ِج��لُّ��ُه م��ن��ك وال��س��ح��ر س��ح��ره��ا ع��ن أَْع��َربَ��ْت ج��ف��ون��ك ه��ذي
ِم��ثْ��لُ��ُه ي��وج��د ل��ي��س ج��م��الُ��ك َل��ِك��ْن ُم��تَ��َه��تِّ��ك ال��ه��وى ف��ي ك��ث��ي��ر ِم��ثْ��ل��ي
ُك��لُّ��ُه ع��ن��دك ال��ح��س��ن أض��ح��ى ه��ي��ه��ات ب��ح��ب��ه أَِه��ي��ُم ُح��ْس��ن ال��ورى ف��ي ه��ل

أن َجَرَم فال آسن، غري عذبًا محبتك مورد وأَْصبََح املحاسن َجَمْعَت لقد وربي، إي
الكمال، صفات من صفة يف أحد يشارْكَك ولم الجمال، دولة يف التحكم راية لك ُعِقَدْت
األواخر بها أَْعَجَزْت التي وفضائلك الشمائل، من أََرقُّ هي التي شمائلك أزكى ما درك
شعرك سواد وأشد تمامه، ليلة البدر َفَضَح الذي محيَّاك أجمل وما األوائل، عن فضًال
ونرصة ونار، جنة ضدين اجتماع مع َوْجنَتَيَْك وبالنرضة ظالمه، رواق مد الذي الدجوجي،



الصديق يوسف قصة يف التوفيق عنوان

أودية يف هائمٍة َعَىل بالعطف فاْمنُْن الجلنار، وشقيقة الورد شوكة تأييد يف لحظيَْك سهام
شقيقك ترعى ليلة كل تغاِدْرها وال قواِمك، غصن َعَىل طائر فؤادها وكأنما غرامك،
باصطالء لك هللا أحرق ال الظاهر، بالفرق عنه لتميِّزك الضمري بلسان وتدعوك الزاهر،
مراَدا، الغانيات َوْصل من يَنَْل ولم الهوى أودية يف َهاَم َطْرًفا لك أَرََّق وال فؤاَدا، الجوى ناِر
سائل. جاٍر الحقيقة يف وهو بالنهر دمعه تقابل وال السائل، سؤل إلجابة ترتاح فلعلك

إىل ناظرة الغريُ الغرام بصهباء املرتنِّحة أيتها السالم: عليه يوسف ممثل قال
أعمال مْحض من وهو األدب، حرمة انتهاك َعَىل أُْقِدُم كيف الحرام، من الحالل تمييزها
ا أمَّ األنبياء. ديوان يف هللا عند مكتوب وأنا األرب، هذا قضاء عن أُْحِجُم وال السفهاء
لداعي إجابًة حبائلها يف نفسك وأوقْعِت اإلطناب، بلسان وْصفها يف أَبَْدْعِت التي املحاسن
الصورة مآل البقاء صحيفة من الفناء يد تمحوها أعراض إال هي فما الشباب، عنفوان
الرامق بها يتَِّعُظ عظة من لها فيا األحياء، عالم من والنقلة القضاء حلول وقت اآلدمية
َشْعري أنَّ أَوَليْس الحبيب، بوصال النفس يعلل الذي العاشق بمصريها ويَْعتَِرب اللبيب،
أن فاتَِك وهل خدي، َعَىل قربي يف يسيل ما ل أوَّ هما وعيني لحدي، َعَىل ينتثر ما ُل أَوَّ هو
أبصار رؤيته عن فتنقلب املوت صفرة وتعلوه الرتاب، يأكله ما ل أوَّ هذا الحسن وْجِهَي
يعود، غًدا الرتاب وإىل الرتاب من وأصله الدود، يأكله الجسم يف ما سائر أن كما األتراب،
أجزيه أن هللا معاذ سواي، دون العبيد بني من وأتمني مثواي، أحسن ربي إنه هللا، معاذ
للتقوى، أقرب إنه موالك فاستغفري نكًرا، شيئًا هذه والحالة وأجيء ا، رشٍّ الخري بدل

األقوى. بالسبب العفاف وثيق من وتمسكي
العزيز: امرأة ممثل قال

ت��ت��ف��طَّ��ُر وم��ه��ج��ة ي��س��ي��ل أب��ًدا وَم��ْدَم��ٌع يَ��ِزي��ُد َش��ْوٌق ح��ي��ل��ت��ي م��ا
ت��ش��ُع��ُر ال ب��ي وأن��ت ف��ي��ك وُف��ِت��نْ��ُت ق��الئ��ًدا ال��دم��وع م��ن نَ��َظ��ْم��ُت ول��ق��د
وأَْخ��بَ��ُر ال��غ��راُم َف��َع��َل ب��م��ا أدرى ف��إن��ه ال��ط��وي��ل ال��ل��ي��َل ع��نِّ��َي َس��ْل
يَ��نْ��ُف��ُر ال��ت��س��ل��َي ل��ه ذََك��ْرُت وإذا أط��اع��ن��ي ال��غ��رام ف��ي ل��ق��ل��ب��ي ع��ج��بً��ا
��ُر أَتَ��أَمَّ ال��ه��وى َع��َل��ى ول��ْس��ُت ب��ي��دي ال��ه��وى أَْم��ر ف��م��ا َدْع��ِن��ي ع��اذل��ي ي��ا
األْخ��َض��ُر ال��ع��ذار الح وق��د أن��ج��و ال��ض��ن��ى ت��ب��اري��ح م��ن أن��ي أت��ظ��ن
يُ��نْ��ِك��ُر ال��ت��س��ل��ي ب��اَب َع��رَّْف��تُ��ُه ُك��لَّ��َم��ا ف��ؤاد ول��ي ال��خ��الص ك��ي��ف
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الشموس، ِلَطْلَعِتِه غربت الذي غمده، من الصد بسيف اآلخذ عمده عن الرامي أيها
أَْوَشْكت وكلما َوْصلك، بتَِعلَّة النفس أَُعلِّل حتام الشموس، بالكميت حديثه حميٍّا وأَِربَْت
سماًعا، له أطيق ال ما الوعظ من تُْسِمُعني وِفْعِلك، َقْولِك حماُة َحَمتْها ثمرًة أجني أن
شكيل مرآة يف انَْطبََعْت كيف ترى أال قناًعا، الحقائق َوْجه عن الهداية ِبيَد وتْكِشف
ولنئ الطبيعة، بكهرباء إليه منجِذٌب يُقال كما اليشء وشبيه البديعة، محاسنك صورُة
من يرضيك بما تختربني أن وآليت االختيار، حرية دعواي تحقيق يف لك تكون أن شئت
فتنة الجبني ُصبْح وَجَعَل األحداق، بسواد العيون َزيََّن بمن أُْقِسُم فال االختبار، فنون
فيك أكابد وغادرتني ِبلُبِّي، هواك وأَلََّب قلبي ة أَِزمَّ َمَلْكَت لقد العشاق، من الصبابة لذوي
تَْغُضض وال بحايل، الحبيب أيها فرفًقا مذاًقا، َمرَّ وإْن العذاب منك وأستعذب أشواًقا،

مقايل. شكوى استماع عن الطرف

ه��اِزُل وَط��ْرُف��ك َوْج��ِدي ِب��ي ويَ��ِج��دُّ غ��اف��ُل ع��ن��ي وأن��ت ال��غ��رام أش��ك��و
ب��الب��ُل ع��ل��ي��ك ن��اح��ت ك��م ُغ��ْص��ُن ي��ا ن��واِظ��ٌر ع��ل��ي��ك َس��ِه��َرْت َك��ْم بَ��ْدُر ي��ا
ك��ام��ُل ي��وم ك��لَّ َوْج��ه��ك وِه��َالُل م��رة ش��ه��ر ُك��لَّ يَ��ْك��ُم��ُل ال��ب��دُر
وم��ن��ازُل م��ن��اِزٌه ال��ق��ل��وب ول��ك واح��د ب��رج ق��ل��ب ف��ي وح��ل��ول��ه
ال��ف��اع��ُل ال��ح��ب��ي��َب ك��ان إذا ِح��لٌّ َل��ِك��نَّ��ه ُم��َح��رَّم ال��ن��ف��وس َق��تْ��ل
ال��ق��ات��ُل ي��رض��ى ول��ي��س ال��ق��ت��ي��ُل ي��رض��ى ��ب��وا ف��ت��ع��جَّ ق��ات��ل��ي َف��يَ��ْغ��َض��ُب أَْرَض��ى

أسلك أن أبى وال عاقل، به يرىض ال بما أرىض كيف السالم: عليه يوسف ُمَمثِّل قال
من وَحَرَم سبيًال، وساء فاحشة كان ألنه الزنى؛ حرم هللا أن أَنَِسيِت غافل، غوي مسلك
َكْون عن فضًال غليًال، الحياة يف كوثره يَمِّ ِمْن َرِوَي أن فهيهات الغنى، ِنْعَمَة يقربه
ي فُكفِّ ذمامه، أخفر أن يل فأنَّى األمانة يفَّ وَعِهَد إكرامه، أَْكُفر فهل مثواي أَْكَرَم سيِّدي
أستطيع ال ُكنُْت ولنئ مآلك، يوم يف ينفعك ما بادِّخار واحتفيل مقالك، عن السيدة أيتها
يف فإني محرابك، يف الطاعة فريضة ألداء االمتثال إال يل يسوغ وال إغضاِبك، َعَىل صربًا
هواك تَُغلِّبي فال والعفاف، الصالح زاوية يف االعتكاف، أوثر بالخالف، ُموَلٌع ترومني ما
وقاية نصحي واحتسبي فضلك، بأقالم املؤاخذة جريدة يف اآلباء هذا وتكتبي عقلك، َعَىل

بعذلك. املدينة نسوة اشتغال من
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خاطرك يصورها التي الظنون تلك وما بالُك، ما ثمَّ بالُك ما العزيز: امرأة ممثل قال
جزاءه كان إقباًال مني آنَْسَت وكلما جفاؤك، زاد شكواي عليك َعَرْضُت أفكلما وبالك،
املحبة ليل نجوم تريني وأن اعتباًرا، لديَّ تجل أن بذلك غرضك كان فإن وإباؤك، صدُّك
أرسار َعَىل باالطِّالع ساد من أول وكنت الرشاد، محجة أََصبَْت فقد نهاًرا، الصدود أفق يف
املخاطبة َعَىل الصرب وتََكلُّفك الوعظ، قالب يف الدالل وسائل إلفراغك سيَّما ال وشاد، الحب
هللا معاذ وآثرت راٍض، غري مستعصًما الحقيقة يف كنت وإن اللفظ، من َمرَّ بما معي
هذه وانتهاِز انتهاِب يف وأبطأت مبينًا، ً خطأ أخطأت فقد اإلعراض، بأذيال تتمسك أن
ملك، شقيقة بل ملك امرأة ودونك لك، هيت وقالت: األبواب َغلََّقت ثمَّ يقينًا. الفرصة
القرش بني التمييز عليه فألبست سيدها وألفيا الباب، واستبقا دبر من قميصه وَقدَّْت

واللباب.

فوطيفار مع السالم عليه ليوسف جرى ما يف الثاني: الفصل
مرص فرعون وزير

يُْسَجَن أن إال سوءًا بأهلك أراد من جزاء ما الكريم، القرين أيها العزيز: امرأة ممثل قال
أليم؟! عذاب أو

نفسه ويجعل الوزراء، بيوت يف املنكر هذا يأتي أن أََحبَّ الذي ذا من فوطيفار: قال
لنفسه احتار الذي اإلساءة أَْمر يف أجاريه حتى هو َمْن مراء، دون األمراء لبطش هدًفا
بالسجن إساءته ر أَُكفِّ حتى هو َمْن ارة، األمَّ نْفسه له سوَّلته ما َعَىل وأجازيه مضماره،

والثم. غوايته َعَىل عاذل لوم أحرمه وال الدائم،
وفوَّْضَت وكيًال، دارك َعَىل أقمته الذي العرباني الغالم هو العزيز: امرأة ممثل قال
َجْت وتأجَّ خوالج، العدوان من بصدره اختلجت أصيًال، كان لو كما ف الترصُّ فيها إليه
من ألَتََخلََّص الفرار، إىل فعمدت بي أَْمَسَك وقد لواعج، نريان وجوارحه بجوانحه
بما عليه لتحكم فيه أعثرك الذي هلل والحمد األحرار، بامُلْحَصنات العبث يريد سيئ عبد

وتصطفيه. تريده
وأُْميَط كليٍّا، إثباتًا ساحتي براءة ألثبت أقول ماذا السالم: عليه يوسف ممثل قال
أو الغاية، تلك َعَىل للحصول سبيل وال جليٍّا، ظاهًرا الحقيقة وْجه عن اإلقناع قناع
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أو كالمها، تفنيد َعَىل أُْقِدم ال كوني مع هذا الكفاية، حد إىل ة امُلَحاجَّ مقام يف الوصول
مقامها. ف بَرشَ — هللا معاذ — املسيس

ق��اِض أن��ت م��ا ف��اْق��ِض األم��ر ول��ك ح��دي��ث��ي وه��ذا ق��ص��ت��ي ه��ذه

معناه: ما يقول أنشأ ثمَّ

إم��اَم��ا أض��ح��ى ل��ل��ف��ض��ل ه��م��اًم��ا ي��ا وم��ق��اَم��ا رف��ع��ًة ال��ل��ه زادك
أض��اَم��ا ال أْن األم��ي��ر وح��ي��اِة أرج��و ب��ابَ��َك َق��َص��ْدُت ق��د أن��ا ه��ا
غ��الَم��ا ال��زم��اَن أب��رح ال ل��ك ف��إن��ي ع��ن��ي ال��س��م��اح ف��ال��س��م��اح
م��راَم��ا ي��رام ال م��ا أب��غ��ى ح��ي��ن وأب��غ��ي ال��ع��زي��ز َف��ْض��ل أن��س��ى ك��ي��ف
ح��راَم��ا ك��ان ال��ف��ح��ش��اء ف��ع��ل إِنَّ وَك��الَّ ح��اَش��ا ث��مَّ ل��ل��ه ح��اَش
إل��زاَم��ا وص��ال��ه��ا أل��زَم��تْ��ِن��ي وح��ت��ى رض��ي��ُت ف��م��ا راَوَدتْ��ن��ي
اح��ت��ش��اَم��ا أْوف��ي ال��س��ك��وَت ووج��دت ح��زًم��ا أْوَف��َر ال��ف��رار ف��رأي��ت
ال��ذم��اَم��ا أض��ي��ع أن ال��غ��ي وم��ن أَُخ��نْ��ه��ا ل��م أن��ن��ي ال��ل��ه ع��ل��م
س��ه��اَم��ا ن��ح��وي ال��ع��دوان ج��ع��اب م��ن ظ��ل��ًم��ا ي��ف��وق أم��س��ى وزم��ان��ي
ان��ت��ق��اَم��ا ع��ل��يَّ ح��ق��ده م��ن راَم م��ب��ي��ٌن ع��دوٌّ ل��ه ف��ك��أن��ي
ال��ع��ظ��اَم��ا ال��ك��روَب ت��ل��ك ع��ن��ي ـ��لُ��َو ي��ْج��ـ ب��أن ح��س��ب��ي وْه��و ال��ل��ه أس��أل
س��الَم��ا ف��ُق��ْل��ُت ج��ه��ًال خ��اط��ب��ت��ن��ي بُ��ْرء ب��أن��َي س��يِّ��دي ل��ي��رى

أم بغيٍّا، كانت زوجتي أن أظننت باملحال، املحتال أيها لك إني فوطيفار: قال
ُدْمُت ما والخوف الجوع لباس وألذيقنك مليٍّا، السجن فألُوِدَعنََّك حفيٍّا، بك كوني تناسيَْت

حيٍّا.
الدعوى. خالصة به تقيض بما عليه ليَْحُكَم الشكوى؛ تلك َعَىل بناءً بسجنه أََمَر ثمَّ
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لفرعونمرص وزيًرا وصريورته السجن،

فصالن وفيه

السقاة رئيس وبني بينه جرى وما فرعون، رؤيا يف األول: الفصل

فؤادي يف ْمُت وأَْرضَ األحزان، َعَيلَّ تواَلْت لقد قلباه، َحرَّ وا مصيبتاه، وا مرص: فرعون قال
األعباء، تلك حمل القلق من وأعياني وبرحاء، شدة يف أصبحت حتى األشجان، لواعج
رأيت فقد املنام، عالم يف إيلَّ أُْوِحَي ما برشح ويكاشفني األوهام، عني يدرأ حكيم من فهل
املأل أيها فيا ماِطر، فْكٍر سحاب من الوساوس ماء واستهمى الخاطر، مني أَْقَلَق ما الليلة
أيها شئتم إن يَّ اللُّجِّ البحر هذا معي واجتازوا تعربون، للرؤيا كنتم إن رؤياي يف أفتوني
املستقيم، الرصاط نَبَئِه بصحيح وهداني القويم، برأيه أهداني َمْن جزاء وما تعربون، املأل

وتدبريًا. إدارًة األحكام بمبارشة القيام يف له ص وأَُرخِّ وزيًرا، لنفيس استخلصه أن إال
الهداية بمشكاة وأوضح آماله، الحق أنجمع سيِّدنا، ُروُع ْ ليهدأ الحكماء: بعض قال
من اليقظة عقب وغادرتهم األلباء، بألباب ذهبت طاملا أوهام، بوادر هذه وأعماله، أقواله
ال الحقيقة، شائبة عن منزَّهة كونها مع األنباء، من فيها بما لإلملام يهتدون ال املنام،
أنها العاملني رب وَحقِّ لليقني أقرب نراه وما حقيقة، أفكارك َعَىل لها تَْخِفق أن يحسن

بعاملني. األحالم بتأويل نحن وما أحالم أضغاث
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لك وقىض التوفيق، رسول َلبَّاك فقد امللك، أيها اك بُْرشَ امللك: رشاب صاحب قال
الريب، من بصدرك َعِلَق ما يزيل من لك فأتاح الشفيق، قضاء الُعْلوية العناية قايض
هذا أنساني الذي النسيان هللا فقاتََل بالغيب، رجًما ال الحقائق عن اللبس حجاب ويميط
كابر، عن كابًرا الرشف َوِرَث أنه تبيَّنُْت ولقد َوَقِمني، جدير مكرمة بكل هو الذي األمني،
بما الطعام وصاِحَب نبأني حيث املحابر، مداد يستنفذ ما الوهبية العلوم من وأُوتَِي
بداء الفؤاد ُمِنَي مناًما كلٌّ رأى حني وناقع، الغليل لشفاء ناجع َخرْيَ وكان الواقع، َطابََق
الصاحبان، أيها خطبكما ما فقال: وأغالله، بسالسله الحرية سجن يف اللب وُقيَِّد إعالله،
مقام يف يل كأن خمًرا، أعرص أراني إني له: فقلت هان، الكرُب اْشتَدَّ متى أنه َعِلْمتُما أَما
الطري تأكل خبًزا، رأيس فوق أحمل أراني إني اآلخر: وقال وأمًرا، نهيًا األوىل وظيفتي
صحيَح اآليس أيها لنا وميِّز بتأويله، نبِّئنا ووخًزا، وكًزا — للعجب ويا — وتوسعني منه
الذين واملؤمنني، األفضال َعَىل الحرص أويل املحسنني، من نراك إنا عليله، من القول
أنبئكما أنا وقال: البصري، الناقد تأمل الحديث يف َل فتأمَّ ، ضالٍّ غويٍّ كلُّ بهديهم يستيضء
بكأسه، خمًرا ربه فيسقي أحدكما ا أمَّ السجن، صاحبي يا خبري، مثُل ينبِّئكما وال بتأويله
اذكرني ذنبه: من ناٍج أنه ظنَّ للذي وقال رأسه. من الطري فتأكل فيُصلب اآلخر ا وأمَّ
ُكنُْت وإن حنني، وأي حنينًا ذكراه إىل أحنُّ أنا وها ربه، ذكر الشيطان فأنساه ربك، عند
وأخباره، شئونه أستطلع أن اآلن من َعَيلَّ تعنيَّ وقد سنني، بْضع السجن يف فلبث تناسيْتُه

اإلشارة. رهني فأنا به أجيئك أن شئت وإن
يصيب. أم الرؤيا تأويل يف أيخطئ ألرى األريب؛ بهذا َعَيلَّ مرص: فرعون قال

بصادق يهدأ أن عىس طرفك، إليك يرتد أن قبل به آتيك أنا الرشاب: صاحب قال
وَخْوُفك. َروُْعك تعبريه

فرعونمرص رؤيا السالم عليه يوسف تأويل يف الثاني: الفصل

الخطاب: بهذا يخاطبه سيِّده يدي بني فتمثَّل الرشاب، صاحب السجن من به جاء ثمَّ
فرسَّ الذي بالشاب لألمر إطاعًة جئت بأنني موالي، أعتاب َعَىل بالعرض ف أَتََرشَّ

أرسارك، مضمر بإظهار موالي يا عليه وُمنَّ بأنظاِرك، الناهي اآلمر وأنت فالِحْظه رؤياي،
نبيًال. عزيًزا الفرعونية بالعناية ويصبح سبيًال، امللك رؤيا لتأويل يَِجَد أن عىس

إنِّي الفضائل، بحلية جيده املزدان الشمائل، الزكي الشاب أيها مرص: فرعون قال
وترعى، املراعي يف ترتع برحت وما تسعى، النيل من خرجت سمان، بقرات سبع أرى
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شكًال، وال هيئة الوجود عالم يف لها تَذَْر ولم أكًال، فأكلتها عجاف سبع تََلتْها حتى
األرض أحشاء من فيهن اْشتََعَل وأَُخر ساق، يف طالعة خرض سنبالت سبع رأيت ثمَّ
تفصيلها لك وقصصت َسِمْعتََها، التي الرؤيا هذه يف دِّيق الصِّ أيها فأَْفِتنا االحرتاق، أور

يديك. طوع السعود سعد برح وال عليك، ِنْعَمتَُه الحقُّ أَتَمَّ فوعيتها،
واأليام وتعتمر، السيد ببيت تطوف اآلمال زالت ال السالم: عليه يوسف ممثل قال
واجتىل رآها، سيدي التي الرؤيا محصل َفِهْمُت لقد فتأتمر، يأمرها لسدته خادمة والليايل
يتسلَّْطَن خصب عن فكناية السمان، والبقرات الخرض السنابل ا فأمَّ مرآها. النوم مرآة يف
العباد الخطب فيهن يَُعمُّ شداد، سبع ذلك بعد من يأتي ثمَّ الزمان، من سنوات سبع
السبع إلشارة مصداًقا واإلسعاف، اإلعانة يََد لها يَُمدُّ ملن حاجة يف فتصبح والبالد،
رجاله، أمناء من يقيم أن بامللك فيَْجُمل العجاف، البقرات والسبع اليابسات السنبالت
ال وفروع شعاب ذات هي التي السياسة بأصول حفيًظا يكون من عماله، نبالء ونبهاء
فيدخر هجوع، هجوم عليه يقوى ال كما غفلة، ِسنَة الكياسة رشائط مراعاة عن تأخذه
اليد القحط ة ُمدَّ األهايل خلة سد يف لك لتكون األوىل، السبع السنني محصول من زاد ما
العالية األرسار من الرؤيا عالم يف فأراك أرشاك، من الرعية إنقاذ هللا أراد ولقد الطوىل،
بنرباس األزمة تلك جنح واْجُل املصائب، من خالصك عىل هلل الشكر آيات فاتُْل أراك، ما

الصائب. الرأي
به قرَّْظَت ما أغىل وما فيك، رشابي صاحب فراسة أعىل ما هلل مرص: فرعون قال
من وِجئَْت اإلغراب، عن يَبُْعد إعرابًا رؤياي تأويل عن أَْعَربَْت فقد فيك، ُدَرِر من سمعي
مسألة يف وأوفر فضًال، منك بأغزر يل ومن وأعراب، عجم عليه يحمدك بما النصيحة
األخذ يف إليه وأَْرَكَن إنعاًما، الوزارة برتبة عليه فأَنَْعَم وعقًال. حكمًة السيايس االقتصاد
وعليك املكان، وُسُموِّ املكانة علوِّ من أُوتِيَت بما ْ فاْهنَأ وإبراًما، نقًضا األحكام بمقاليد
غائلة دفع مع االدِّخار نظرك مطمح وليُكْن واإلمكان، املقدرة حسب األمر هذا بتداُرك
أعمالك، مظهر التوفيق زال ال الكساد، من الرخاء سوق عىل يطرأ مما والفرار الفساد،

آلمالك. منجًزا العام الخري وجب
أن كما آالئك، بشكر القيام عن ليقرص لساني إن السالم: عليه يوسف ممثل قال
قدري وَرَفْعَت جليٍّا، أمري َطْلع اْستَْطَلْعَت حيث والئك، بعروة ًكا متمسِّ ينفك ال فؤادي

عليٍّا. مكانًا — هللا أيَّدك —
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معناه: ما يقول أنشأ ثمَّ

ل��م��راِم آِم��ٍل ك��ع��ب��ة وح��م��اك م��رام��ي ب��ع��ي��ِد م��ن ت��ق��ص��د ِزْل��َت ال
س��ام��ي م��ق��ام ذي س��ِريٍّ م��ن ب��ك وَح��ْس��بُ��ُه ت��ش��اء م��ا يُ��نْ��ِج��ُز وال��ده��ر
األح��الِم ب��ه��ذه م��ص��ر إن��ق��اذَ ث��ن��اؤه َج��لَّ ال��ل��ه أراد ول��ق��د
ق��ي��اِم أيَّ ال��ُق��ْط��ر ه��ذا وِب��ِح��ْف��ظ ب��ُش��ْك��ِره ت��ق��وَم ح��ت��ى ف��أراك��ه��ا
أواِم ك��ل ال��ف��ض��ل ب��ف��ي��ض وروى ال��ن��دى س��ن ُم��َم��لَّ��ٍك َخ��يْ��َر وت��ك��ون
اإلل��ه��اِم آي��ة ق��ول��ي ع��رض ف��ي م��ب��ديً��ا ب��ال��ح��ق��ي��ق��ة أت��ي��ت��ك ول��ئ��ن
اإلف��ه��اِم دق��ائ��ُق ف��ي��ه ف��ت��ح��ار ُش��ْك��ُره ��ا أَمَّ ع��ل��يَّ ال��ج��م��ي��ل ف��ل��ك
ب��زم��اِم ال��ورى أَْم��ِر م��ن وأََخ��ذُْت م��ن��ص��بً��ا ال��وزارة ب��ك اْرتَ��َق��يْ��ُت ح��ي��ث
ح��م��اِم وْرق ال��روض ف��ي غ��رَّدت أو ال��ص��ب��ا َه��بَّ ُك��لَّ��َم��ا َف��َألَذُْك��َرنَّ��َك
ع��ظ��ام��ي ال��ت��راب ف��ي َف��َل��تَ��ْش��ُك��َرنَّ��َك أَُم��ْت وإن َح��ِي��ي��ُت م��ا َوَألَْش��ُك��َرنَّ��َك

إليه إال تَُشدُّ ال حرًما املنيفة وسدتك اآلمال، لذوي ملجأ الرشيفة ساحتك زالت ال
الرحال.

104



يوسف إخوة قدوم يف اخلامسة: املقامة
أرضكنعان إىلمرصمن السالم عليه

اللتامساملؤنة

فصالن وفيه

السالم عليه يوسف وبني بينهم جرى فيما األول: الفصل

زوايا من األرسار، خبايا الستطالع القادمون الغرباء أيها السالم: عليه يوسف ممثل قال
خبيئة عىل وتُْطِلعوني حضوركم، بسبب تُنِْبئوني لم لنئ وهللا واألخبار، الوقائع دواوين
أن يل تراءى فقد العذاب، كأس هللا وايم وألجرعنكم العقاب، أشدَّ ألعاقبنكم أموركم، كنه
وإنما التهلكة، حبائل من والولد األهل إنقاذ منه الغرض ليس اململكة، هذه إىل قدومكم
أمركم أن أََظنَنْتُم ومنفيس، طيبة مدينتَي أحوال الختبار جئتم وجواسيس، عيون أنتم
مسطوًرا، الكتمان سجل يف يربح ال غرضكم ومحصل مستوًرا، املواربة حجاب وراء يلبث
اإلدارة يف لهم ينفسح وحكماء رجال، وأي رجاًال السويداء يف أن قلوبكم عىل يخطر أََوَلْم
فوقت أنا وها ا، جدٍّ الرشد دائرة عن وخرجتم ا، إدٍّ شيئًا جئتم لقد املجال، نطاق امللكية

الجواب. رد يف واملراوغة وإياكم القول وايف فتدبر فأصاب، فكري َسْهم الغرض إىل
اعتصام، املتني هللا بحبل له الذي املقام، الجليل السيد نخرب أخوته: من قائل قال
الديار، هذه إىل يقدموا لم عبيدك أن آراءه، الصواب لغرض َد وسدَّ نعماءه، عليه هللا دام
املئونة، التماس بغية إال واألقطار، املمالك سائر عىل الغمغار، ذيل بمعاليك جرت التي
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وأن دليًال، املقال هذا عىل نقيم أن شئت وإن املعونة، سماء من اإلسعاف أضواء واقتباس
به وقعدت العظم، منه َوَهَن شيخ أبانا فإن تفصيًال، بالحق فباءنا العزيز أيها لك ل نفصِّ
من له رفع َشَغٌف الوطن وبحب وعناية، كلف املاشية برتبية له العزم، عن الكرب أحكام
بكلتا الضياع اغتاله أحدهم عضًدا، بهم اشتد ولًدا، عرش باثني ُرِزَق وقد رايه، اإليمان
أن بغية حنانك، أمام متمثِّلون العرشة نحن وها لديه، مقيم األصغر وهو وشقيقه يديه،
وأوَّله، آخره الحديث لك وبسطنا املسألة، رس أبحناك وقد رحابك، إىل الكوارث من نلجأ
بخعنا فقد وفصلك، بعدلك ال بفضلك تأخذنا وأن بحكمك، ال بحلمك تعاملنا أن فنرجوك

سبحانه. الحقَّ نقوله ما عىل وأشهدنا باالستكانة، إليك
واملغرت الخداع، قبيل من الحديث هذا كان ربما السالم: عليه يوسف ممثل قال
قسط فقد الردى، برئ ألخيه َحَفَر من أن تعلمون ال وكأنكم ملاع، برساب اغرت كمن بزخرفه
ذلكم بارئكم فاستغفروا وتردَّى، فيها فسقط لنفسه واحتفرها الهدى، سبيل سواء عن
حني، حتى أسجنكم أن يل بدا ولقد وقولكم، فعلكم املواربة شائبه عن ونزِّهوا لكم، خري
عىل الشفقة أخذتني ثمَّ اليقني، مصابيُح الريب ظلماِت تجلو حتى رساحكم أطِلق ال وأن
الكيل، بإيفاء املرة هذه عليكم فتصدَّقت ارتحالكم، موعد يفوتكم أن أُِرْد ولم حالكم،
الزاد، إىل أبيكم افتقار أن لعلمي امليل، بَْعَض تعاىل بَوْجِهه احتسابًا بكم الرأفة إىل وِمْلُت
مكانكم ليقيد شمعون)، إىل (وأشار هذا أخاكم فاتركوا وزاد، اشتد يوم به َمرَّ ُكلََّما
كيل فال به تأتوني لم فإن شفيًعا، لديَّ فيكم ليقوم أبيكم من لكم بأٍخ وائتوني جميًعا،

وعبدي. أسريي هللا شاء ما إىل هذا أخوكم ويصبح عندي، لكم
عنه نراود كيف ولكن وأوىل، بالرعاية وأحقه املوىل، نظر أََدقَّ ما منهم: قائٌل قال
أحد بضياع أخربناك وقد سيَّما ال برضاه، روحه شقيق يفارق ال أنه نعلم ونحن أباه،
العزيز أيها تَُسْمُه فال كان، بخرب ألُْلِحَق بالتأيس عليه نفسه تعزية ولوال اآلن، قبل أبنائه
وال وَحماك، هللا حرسك وزًرا، املقيد األخ هذا أَْمِر يف لنا تحمِّ وال صربًا، معه يستطيع ال ما

ِحماك. حرم إىل تزجي العفاة ركائب انفكَّْت
يسعكم أو شفاعة، منكم تُْقبََل أن هيهات هيهات السالم: عليه يوسف ممثل قال
العقاب، َلتَْستَْوِجبُنَّ به آمركم ما تفعلوا لم ولنئ املجاعة، أنياب من الفرار الجماعة أيها

بعذاب. فيسحتكم الكذب هللا عىل افرتيتم قد ولتكونُنَّ
علينا هللا أفرغ الوداع، املقيد األخ أيها والوداع مطاع، السيد أَْمر منهم: قائٌل قال

أبانا. العودة لدى به نراود فيما الصواب وأَْلَهَمنَا بلوانا، عىل الصرب
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حقه يف منهم وقع ما عىل وتأسفهم يوسف مفارقتهم يف الثاني: الفصل

معناه: ما يقولون اإلخوة ممثلو أنشأ

تَ��َه��كُّ��ِم ب��ع��ي��ن ي��ل��ح��ظ��ن��ا وإالم األع��ظ��ِم ل��ل��وزي��ر ال��ت��وص��ل ك��ي��ف
يَ��ْرَح��ِم ل��م م��ن ب��ل��س��ان وم��خ��اط��بً��ا م��غ��اض��بً��ا ال��ج��م��ي��ع يَ��نْ��َه��ُرن��ا وع��الم
ال��م��س��ت��ع��ص��ِم ��َك تَ��َم��سُّ ال��خ��داع ب��ع��رى ��ك��وا ت��م��سَّ ال��ذي��ن ب��ال��ق��وم ن��ح��ن م��ا
ي��أْثَ��ِم ل��م ل��ن��ا أٍخ ب��أس��ر يَ��ْق��ِض��ي ع��ل��ٍة ألي��ة أو داٍع ف��ِألَيِّ
نَ��تَ��َك��لَّ��ِم ل��م ال��ح��ق ب��غ��ي��ر أنَّ��ا وَف��اتَ��ُه س��واه أًخ��ا ي��روم وك��ذا
تَ��َرنُّ��ِم: ب��ح��س��ن ن��ردده��ا أب��ًدا ح��ك��م��ة م��ن ل��ه��ا وي��ا — ن��ق��ول ل��ك��ن
ِل��ُم��ْج��ِرِم م��ن��ه ب��دَّ ال آج��ًال أو ع��اج��ًال ال��ج��ري��م��ة ع��ل��ى ال��ج��زاء إنَّ
ل��م��ح��رِم م��رة ف��ي��ك��م أََج��نَ��يْ��ُت ق��ائ��ًال ي��ض��رع ك��ان ي��وس��ف َويْ��َح ي��ا
ال��ُم��تَ��َض��رِِّم ف��ؤاده غ��ل��ي��ل ن��روي َل��َع��لَّ��نَ��ا ُم��ِغ��ي��َث وال اس��ت��غ��اث وَك��ِم
ال��لُّ��وَِّم ب��ل��ْوم ن��ع��ب��أ ول��م ذَنْ��ب ب��ال أض��ع��ن��اه أَنَّ��ى ل��ن��ا، تَ��ْع��ًس��ا
ك��ال��ع��ن��دِم م��ح��م��رٍة ب��م��دام��ٍع آس��ًف��ا ي��ب��ك��ي وْه��و أب��وه ف��غ��َدا
ال��دِم ب��م��ك��ذوب م��خ��ض��وبً��ا ورآه ق��م��ي��ص��ه ج��اء ح��ي��ن خ��ج��ل��ت��اه وا
األْدَه��ِم بَ��يْ��َع ب��ال��ب��خ��س ون��ب��ي��ع��ه ل��نُ��ِض��ي��َع��ُه ن��ك��ن ل��م ال��غ��واي��ة ل��وال
م��ن��دِم س��اع��َة والت ال��ب��غ��اة نَ��َدَم واألس��ى ال��ت��ح��زن م��ع ف��ل��ن��ن��ش��دن

اجعلوا لفتيانه: يوسف قال أن بعد كلهم، بهم الغيظ أحاط وقد انرصفوا، ثمَّ
أهلهم. إىل انقلبوا إذا يعرفونها لعلهم رحالهم يف بضاعتهم
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بإخوته السالم

فصول أربعة وفيه

إىلمرص أرضكنعان من بنيامني مع يوسف إخوة قدوم يف األول: الفصل

الوزراء، هام عىل تاًجا السيد هللا أدام السالم: عليه يوسف يخاطب اإلخوة بعض قال
الشام من وجئناك َوَعْدنا، ما أَنَْجْزنا أننا نَْعِرض واألمراء، العظماء أجياد به تزدان وعقًدا
سماء يف عزِّك بدر يتألأل محيَّاك، برؤية علينا منَّ الذي هلل فالحمد وُعدنا، بنيامني بأخينا
دوحة من الفرج ثمرة املقتطف عليائك، دأماء من املغرتف وقفة واقف هو وها عالك،
يشفع ولعله بالشقيق، الشقيق رأفة به وارأف الشفيق، بعني إليه فانظر قضائك، حكمة

ألبيه. الفوز علم رافًعا بنا ويرجع أخيه، أَْرس فكِّ يف لديك
واتَّخذتم اإلنجاز، ميدان يف السباق قصب أحرزتم لقد السالم: عليه يوسف ممثل قال
صافية، الشوائب من عيشة يف يكون أباكم فلعل مجاز، خري حاجتكم لقضاء الحقيقة
الفرج لباب الصرب اتَّخذ قد يكون أن وعىس ضافية، مطارف يف العافية، نعمة من رافًال
بُنَيَّ يا فيك هللا باَرَك متاًحا، نجاًحا األزمان غابر يف هللا له ُر سيَُقدِّ بأنه وأَيَْقَن مفتاًحا،

وَصيِّبَه. واِبَلُه اإلكرام غيث من عليك وَصبَّ َطيِّبَة، بركة
أضواؤه تَْجتَاب وبدًرا الفضائل، آللئ منه تُْلتََقُط بحًرا الوزير زال ال منهم: قائل قال
هو الذي الشكر بلسان عليك يثني اآلن إىل حيٍّا برح ما أبانا إن واملحافل، األندية بروج
ملثله هو الذي الصرب بسبب والتمسك بالطاعة، السيد أمر يقابل ال وكيف لسان، خري
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إىل تجنح كادت التي صفائه شمس ورشوق الكروب، تلك كشف باهلل وثبته بضاعة،
ثناء أردية األيام مدى عىل مكتسية البقاء، بصلة موصولة نعماؤك برحت ال الغروب،

ودعاء.
داللة وإيثار بالجميل، معاملتكم علينا ت حقَّ قد السالم: عليه يوسف ممثل قال
مائدتي عىل لهم وأَِعدَّ إكراًما، الوكيل أيها وفاَدتَُهم فأَْكِرم دليل، ألف عىل البينة أخيكم
علمنا كما ليسوا الذين الغرباء، األمناء أولئك مع لنتناوله مقتفوك نحن وها طعاًما، اليوم

ورقباء. عيونًا

أخوته خلف وكيله السالم عليه يوسف إرسال يف الثاني: الفصل
مرص من رحلتهم عقب

والبحث الرجال، أولئك أثر باقتفاء عليك الوكيل: يخاطب السالم عليه يوسف ممثل قال
أَْجَزَل َمْن إىل أسأتم بالكم ما لهم: وقل الرحال، بعض من تستخرجها لعلك السقاية عن

وآواكم. بكم وأحسن ِقَراكم

وأصحابه الوكيل وبني اإلخوة بني جرى ما يف الثالث: الفصل

عىل وأقدمتم األطماع، أيدي مددتم كيف القوم، أيها السالم: عليه يوسف وكيل قال
، أََرضُّ اإلحسان يُْرَجى حيث ِمْن اإلساءة أن َعِلْمتُم أما اإلجماع، بحرمتها َحَكَم التي الرسقة
جرى، ما حقيقة يل فابسطوا النظر، دعوى بتجريحه تقوم الكنود تأديب عن واإلغضاء

الرسى. القوى يحمد الصباح وعند
يف لنفسد جئنا ما علمتم لقد وتاهلل يًدا، الرسقة إىل نمدَّ أن هلل حاشا منهم: قائل قال
أن نُِرْد ولم إرضابًا، البضاعة من رحالنا يف ُجِعَل ما أنكار عن ْب نُْرضِ أَوَلْم أبًدا، األرض
أو منافية، الخالل لحميد هي شبهة عنَّا ندرأ ال وكيف وقرابًا، غمًدا الطمع لسيف نجعله

خافية. عنه تعزب ال الذي الجالل رب سخط استجالب عىل نجرأ
إىل راجًعا به ينقلب أن ونوى رحله، يف الصواع ُوِجد من جزاء فما الوكيل: قال

أهله؟!
علينا يحق ملوالك عبيًدا نكون أنا كما جزاؤه، فهو رحله يف ُوِجد من منهم: قائل قال

ولواؤه. عدله علم رءوسنا عىل ويخفق والؤه،
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الحق حصحص اآلن فقال: بنيامني، رحل من السقاية فاستخرج رحالهم فتَّش ثمَّ
السقاية صاحب إىل فهلمَّ عاطل، عار الصدق حلية عن قولكم أن وتبني الباطل، وزهق

واألهواء. األغراض ذوي من لغريه وعربًة له أدبًا يشاء، بما السارق ليعاقب
يف لنا يكن لم الذي العار هذا وما للهوان؟ املوجب األمر هذا ما منهم: قائل قال
يعقوب؟ بني عىل الحزن لواعج وبث الجيوب، شق عن التواني هذا ما بل حسبان؟
لم ليتنا مصيبة، اإلرسائيلية العصابة يف سهامها التي املصيبة، هذه حلول عىل أسفاه وا
هيهات ولكن الجوع، أنياب كنعان ببالد انتهَشتْنا أو الرجوع، بنية الرحلة عصا نتأبط

األقدار. أقالُم املحفوظ اللوح يف َرَقَمتْه مما الفرار،

السالم، عليه يوسف يدي بني األخوة وقوف يف الرابع: الفصل
املقام هذا يف الحديث من وبينه بينهم جرى وما

باإلساءة وجازيتمونا بالكفران؟ نعمتنا قابلتم بالكم ما السالم: عليه يوسف ممثل قال
الغواية؟ داء الرشاد بدواء وعاَلْجتُم الهداية؟ ة محجَّ انتهجتم هال اإلحسان؟ مكان

معرض يف شفة ببنت التَّفوُّه أو الجواب، ردِّ إىل لنا سبيل ال إخوته: من قائل قال
التقيد بمطلق إال يكتفون وال وأَْمرك، نَْهيك محاريب يف يعتكفون رجاًال فدونك الخطاب،

أَْرسك. بقيود
عن وأنحرف الجار، بذنب الجار آُخذَ أن يل أنَّى السالم: عليه يوسف ممثل قال
عىل يَُحاَسب أراه وال أسريًا، األصغر أخاكم آلُخذَنَّ وهللا ال وجار، ظلم كمن الصواب ة جادَّ
شاهدتم بما أبيه لدى واشهدوا أتيتم، حيث من إذن فامضوا يسريًا، حسابًا إال الجناية

ورأيتم.
إن وصانه، الحدثان طوارق من وَحِفَظه شانه، هللا أََعزَّ العزيز أيها منهم: قائل قال

مكانه. أحدنا فخذ كبريًا شيًخا أبًا له
ومن عنده، متاعنا وجدنا من إال نأخذ أن هللا معاذ السالم: عليه يوسف ممثل قال
باليمني، التسيار عصا منكم كلٌّ فليأخذ َعبَْده، الرشيعة بمقتىض صار أحد ِمْن َق َرسَ

بنيامني. رقبة تحرير من باملرة آيًسا
يستمد الوفاء ونِيُل كمالك، صفات الكمال بطرف ملحوظًة بَِرَحْت ال منهم: قائل قال
الناس، من حياءً هللا استغفر وأنا لسيدي أعرض وشمالك، يمينك أصابع مقياس من
شمعون بقصة أبانا راجعنا حني إننا أسداس، يف أخماًسا القدر به جرى مما وأرضب
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األمر، هذا عليه َعُظَم إرساله، رشط عىل العودة تعليق مع بنيامني عن وراودناه واعتقاله،
إطنابًا، خربي رواية يف أطنبتم بالكم ما وقال: الجمر، عىل يتقلب — الصرب لوال — وكاد
له ينجيل أن وأحبَّ حالكم، حقيقة يف األمري ارتاب حتى وأذنابًا، رءوًسا لها وجعلتم
تناسيتم أم وصواب، خطأٍ بني قولكم يف تميِّزوا ولم اآلداب، حدَّ أتجاَوْزتُم مقالكم، ِصْدق
يف يوسف أَْلَقيْتُم كما بنيامني تُْلُقوا أن وأردتم الخداع، من ارة األمَّ النفس لكم َلتْه سوَّ ما
لنا أنَّ ظنَّ وما عرًضا، إال مقصدنا جوهر األمري حسب ما بل ال، فقلنا: الضياع. جب
من واالستدالل الظنون، تلك َكْشِف من مناًصا نُْلِف فلم غرًضا، إال السياسية املآرب من
هللا من له فإن الغالم، جهة من قلبك فليطمنئ العيون، سواد من الرباءة عىل ترجمتنا
أخيه عىل أمنتكم كما إال عليه آمنكم هل وقال: الرىض، عدم عىل فأرصَّ تنام. ال كالئًة عينًا
بالذي قاضية الرضورة وأحكام السكوت، يالئمه ال البضاعة َردَّ أنَّ رأى ثمَّ مىض، فيما
بحفظه العناية يف نألَُو ال بأن وعهًدا، موثًقا هللا من علينا فأخذ القوت، من الرمق يَْحَفُظ
َشِهْدنا فإن ورفيًقا، قرينًا معي يرسله ألن وأَْلَجأْتُه وثيًقا، عهًدا ذلك عىل فعاهدته جهًدا،
لكم سوَّلت بل قال: علمنا. بما إال شهدنا وما َق َرسَ ابنك إن وقلنا وضمنًا، ترصيًحا أمامه
بإعادة لقلبه أَْوَجَع كان الذئب أكله قلنا وإن إمًرا، شيئًا جئتم لقد هللا وايم أمًرا، أنفسكم
كيف فباهلل الحكيم. العليم هو إنه جميًعا، بهم يأتيني أن هللا عىس وقال: القديم، الحزن
من التخلص عيلَّ عزَّ لقد بيميني، العودة لدى أباه أصافح أو يميني، يف الحنث عىل أصرب
بي ترأف أن باهلل فأناشدك األشكال، تلك مقدمات من نتيجة إىل أَِصْل ولم اإلشكال، هذا
الحاكمني. خري وهو يل هللا يحكم أو أبي يل يأذن األرضحتى أَبَْرَح فلن األمني، األمري أيها
مآل وأدَرْكتُم وأخيه، بيوسف فعلتم ما علمتم هل السالم: عليه يوسف ممثل قال
له ليس الذي الجفاء إىل بانقيادكم ِفْعَلِتكم َظاِهُر أنبأ ولقد ألواخيه، منكم كل إلغاء
من ألخيكم كدتم ثمَّ العنكبوت، بيت من أَْوَهن هو الذي االعتداء بسبب ككم وتمسُّ ثبوت،
القناع، سافرة عدله دالئل ظهرت وقد رويًدا، يمهلكم إنما هللا أن يَأِْتُكْم ولم كيًدا، أبيكم
عىل ودل عنوانها، التقوى صحيفة يف الح منة وهي االجتماع، بمنة أخي وعىل عيلَّ ومنَّ

برهانها. الشدة بعد الفرج حصول
َفْصل بقوٍل وأَنَْطَقَك الفضائل، بأنواع علينا هللا آثرك لقد تاهلل أخوته: من قائل قال
لها ما ورسيرة عدول، شهودها حسنة سرية ذي من درك لقائل، مقال معه يَبَْق لم
قطيعة وَعَدْدنا بيِّنًا، ً خطأ بك ُصنِْعنا يف أخطأنا ولنئ عدول، الحق مرضاة ابتغاء عن
من نتفيَّأ أن يف يطمعنا وحلمك تعاىل، علمه يف َسبََق ملا ون مسريَّ فنحن هيِّنًا، أمًرا الرحم
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املحتد َكَرِم عىل املعروف وإسداء الشان، أويل شأُن العفو أن يف مرية وال ظالًال، الفضل
عنوان. أَْوَضُح

األحالم، تحرصها أن من َألَْوَسُع هللا رحمة إن السالم: عليه يوسف ممثل قال
هللا وعفا عتاب، وال اليوم عليكم تثريب فال األحالم، يف ولو قوم دون قوم بها ويختص
ملقام َوَصْلُت ملا اإلرادة، أحكام َصنَْعتُم فيما ُْكم تَُسريِّ لم ولو وتاب، مواله استغفر ن عمَّ
بأعظم ففاز العفو غيث استمطر من برشى فابرشوا مهادة، عشريتكم لحفظ هللا مهد
يوسف هو وها الصحة، عبري عبيق األلطاف روض من اْشتَمَّ بُْرئِه من ميئوس أو منحة،
ألبي إعالمكم فليكن بيانه، برتجمان الحوادث من َوَقَع عما م ويرتحَّ بلسانه، يخاطبكم
يجد ال بحيث التوفيق، عنوان الصالح أن عىل الداللة يف كافيًا التحقيق، قالب يف مصوًغا
عىل تدل هدية مني وإليكم ورجاًال، نساءً أجمعني بأهلكم وائتوني مجاًال، مقالكم لتفنيد

الرعاية. بطرف يلحظكم ألن أباكم وتبعث الرواية، يف صدقكم
معناه: ما يقولون اإلخوة ممثلو فأنشأ

اإلخ��اءُ ط��اِل��ِع��َك ب��يُ��ْم��ِن وع��زَّ ال��ب��ق��اءُ ل��ك دام ب��ش��راَك أََال
ال��ش��ق��اءُ وان��ج��اب ال��م��ل��ك أم��وُر ف��اس��ت��ق��اَم��ْت ال��وزارَة ت��ق��لَّ��ْدَت
ال��رج��اءُ واس��ت��ح��ي��ا ال��ي��أس ف��م��ات م��الذًا أم��ل ذي ل��ك��ل وِص��ْرَت
ي��ش��اءُ م��ا ج��م��ي��ل��ك م��ن وي��ْح��ِرْز ُم��ن��اُه يَ��نَ��ْل ِح��م��اك ي��ق��ص��ْد وم��ن
ال��ج��زاءُ ال يُ��ْرج��ى ال��ع��ف��و وم��ن��ك ع��نَّ��ا ن��س��ت��رض��ي��ك ج��ئ��ن��اك وق��د
ال��دواءُ ال��م��ول��ى أي��ه��ا ف��ع��ْف��ُوَك داءٍ ش��رَّ اإلس��اءة ت��ك��ن ف��إن
ال��وف��اءُ ش��ي��م��ت��ه ال��ش��ان ع��زي��ز ك��ري��ٍم م��ن إال ن��رج��وه وم��ا
ال��ق��ض��اءُ َف��َل��َك ب��ه ت��ض��ن��ْن وإن ونِ��ْع��َم��ْت ف��ي��ه��ا ب��ه تَ��ْم��نُ��ْن ف��إن
ال��ل��ق��اءُ س��ي��ع��ق��ب��ه��ا ت��ح��ي��اٍت ال��م��ف��دَّى وال��َدك ع��ن��ك س��نُ��بْ��ِل��ُغ
ال��والءُ ن��ع��م وي��ا وإخ��الص والء ع��ن ت��ت��رج��م وأش��واًق��ا
ال��خ��ف��اءُ ب��رح ف��ق��د ب��ش��رى أال م��نَّ��ا ال��ق��ول ل��س��ان وي��ن��ش��ده
وال��ع��الءُ ال��س��ع��ادُة تُ��َالِزُم��ُه وزي��ًرا األس��م��ى ن��ج��ل��ك وأص��ب��ح
ال��دع��اءُ ش��كَّ ال م��ن��ه ف��يُ��ْق��بَ��ل ع��نَّ��ا ال��م��نَّ��ان ي��س��ت��غ��ف��ر ع��س��ى
ارت��ق��اءُ ل��ه ال��ص��ع��ود ف��ي وس��ْع��دك ك��م��اٍل ف��ي ِع��زََّك ال��ل��ه أدام
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إىلمرص أرضكنعان من السالم

فصالن وفيه

السالم عليهما بيوسف اجتماعه يف األول: الفصل

ُحْكم به جرى ملا وجرى الفراق، عليه عزَّ بمن مرحبًا السالم: عليه يوسف ممثل قال
ًرا مصوَّ يربح لم ولكنه الناظر، عن محجوبًا مدة لبث بمن مرحبًا املهراق، َدْمُعه القدر
يَمِّ من َغِشيَُه ما َغِشيَُه بإنسان ويراعيه الوالء، بلسان الضمري يناجيه الخاطر، مرآة يف
القت أن بعد رخاء يرسه ريح وَهبَّْت شعاًرا، الجميل الصرب اتخذ بمن مرحبًا البكاء،

وكبريًا. صغريًا والؤه عيل وحقَّ وزيًرا، فأصبحت دعاؤه وازرني بمن مرحبًا إعصاًرا،

م��غ��ف��وُر ال��ده��ر ج��ن��اه ذن��ب ف��ك��ل ب��ُق��ْرِب��ُك��ُم ال��دن��ي��ا م��ن ظ��ف��ْرُت إذا

أخاطبك عنقك عىل ترام فال ووسائل، وسائط الشوق رسائل لرشح ألفيت ولقد
القائل: بلسان أبتاه يا

دل��ي��ًال ال��ف��ؤاد ع��ل��ى ال��ل��س��اُن ُج��ِع��َل وإن��م��ا ال��ف��ؤاد ل��ف��ي ال��ك��الم إن
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أحسن ما بل علة، أَيََّما املفئود فؤادي من وشفى الغلة، مني روى يوًما أسعد فما
األيام عادة وَلِتلك بال، ذي أمٍر بكل مطلعه براعُة تزري ويوًما إقبال، عاِقبَتُه إدباًرا
وال املاضية، رصوفها ْرصف الدهر أذاقنا ال تجيء، وآونة آونة وتويل وتيسء، تحسن

قاضية. الشمل بجمع سعودها طوالع برحت
الخاطر خامر ما وأرشح أجيب بماذا شعري، ليت السالم: عليه يعقوب ممثل قال
َمنَاِزَل واجتلب وفائه، عقد انتظم يوًما أَِصُف وصٍف بأي أم الحبيب، بلقاء الرسور من
الحمد وهلل — أمله طرف ونبََّه األحياء، ميِّت ببهجته أحيى وقد صفائه، بَْدُر السعود
البيان بلسان أسوقه أن يل ويهنأ الشوق، بث يل يتهيأ أنَّى شعري، ليت اإلغفاء. بعد —

َسْوق: أَْجَمَل

ف��م��ه أح��رق��ْت ن��اًرا ق��ال م��ن ك��ان ل��و يَ��ْح��ِرُق��ُه ال��ش��وق ِذْك��ُر َك��اَد َف��ٌم ول��ي

سويداء يف يربح لم بمن مرحبًا ، لديَّ فراقه عزَّ من يا عيني، قرَّة يا بك فمرحبًا
فؤاِدَي وردَّ بلقائه، أشجاني داء أبرأ بمن مرحبًا السواد، قرين العني من ومحله الفؤاد،

إلقائه. وحسن الحالل بيانه بسحر املسلوب

وَم��ي��ُت ح��يٌّ ب��ال��ن��وى َع وُروِّ ق��ب��ل��ي ال��ن��اُس ال��ف��راِق أََل��َم ش��ك��ى
رأيْ��ُت وال َس��ِم��ْع��ُت م��ا ف��إن��ي ض��ل��وع��ي ��ت ض��مَّ م��ا ِم��ثْ��ل ��ا وأمَّ

فألنعم يل هنيئًا بل تليدك، املجد من بطريقك وُعزَِّز جيُدك، بها ُقلَِّد بنعمة لك فهنيئًا
أساءوني ن عمَّ العفو منك ملتمًسا إقباًال، املباركة طلعتك أنوار اجتالء َعَىل وأقبل باًال، اآلن
اإلساءة، اغتفار يف متفقني نكون حتى أرشاك، يف الضياع من يوقعوك أن ونووا وإيَّاك،
األركان، َمِشيَد املشكور َسْعيُك برح ال قضاءه، علينا هللا أوجب ما قضاء يف مستبقني

ورضوان. هللا من تقوى َعَىل بنيانه ًسا مؤسِّ
يقوم وال ِفْكر، طائر عليها يحوم ال ألطاًفا هلل إن السالم: عليه يوسف ممثل قال
َرأَْس الِربِّ ُسبُل يف وأنفق الطاعة، قبلة استقبل ملن فطوبى الشكر، لسان ثنائها بحق
َالَحَظتْني وقد وغًدا، اليوم عليه يُحمد ملا ق املوفَّ الهدى، خطة املنتهج فهو البضاعة، مال
َعَىل لحريص نظًرا الدين، صالُح ليوسف الدنيا نعيم مع وتََسنَّى بيقني، العناية عيون
بيتها يف كنت التي راَوَدتْني َوَلَكْم تقاته، َحقَّ وتعاىل تبارك اتقائه وعىل مرضاته، ابتغاء
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معي وَدَخَلُه البيت، صاحبة وهي لبانتها قضاء َعَىل السجن وآثرت فأَبَيْت، نفيس عن
صاحب واآلخر امللك رشاب صاحب أحدهما اتهام، أيما امللوكية بالخيانة اُتُِّهَما َفتَيَان
عن كشف بما فنبَّأتهما يستفتيان، فيهما كانا حلمني الفتيان، هذان عيلَّ فقص الطعام،
امللك رأى ثمَّ العقاب، اآلخر استوَجَب كما وظيفته إىل أحدهما وُردَّ النقاب، تأويلهما
ذكِري فجرى والحكماء، السحرة من بمرص من تأويلها وأعجز اآلراء، فيها تشعبت رؤيا
أعرب ألن فُدِعيُت الثقات، الكملة بسمة فرعون أمام ووسمني السقاة، رئيس لسان َعَىل
بعيًدا معناها فرأيت وعبريًا، مسًكا أرسارها أزهار خالل من َم وأَتَنَسَّ تعبريًا، الرؤيا تلك
الزاد ادِّخار يف والسعي الهمم، استنهاض يستدعي غريبًا، عجيبًا أمًرا اها ومؤدَّ قريبًا،
أطراف يف وَرْجله بخيله وينترش إتالفه، تاليف يعز قحط غائلة من فراًرا وقدم، ساق َعَىل
كل الوزير، مقام — هللا أيده — لديه وأقامني التدبري، مقاليد هللا فقلَّدني وأكنافه، القطر
هذه َعَىل خريًا أخوتي هللا فجزى أبنائك، وبقاء بقائك لوسيلة وتيسريًا دعائك، بربكة هذا
مكارم طرف من ألحظهم ال وكيف الجملة، يف اإللهية اإلرادة قبيل من هي التي الفعلة،
بأبي، أقتدي ال كيف أم إحسان، الحق وايم كلما إساءة عن أتغاىض وال بإنسان، األخالق
ثقوا إخوتي فيا تهذيبي، ويل وهو الزواهر، آدابه بنجوم أهتدي وال تأديبي، أحسن وقد

حيٍّا. ُدْمُت ما اإلخاء عهد أَنُْكُث ال أني واعلموا كليٍّا، وثوًقا بي
أغناه من جزاء وُجوِزيَت فصرب، ابْتُِيلَ من أَْجَر استوفيَْت لقد أخوته: من قائل قال
َعْفَوك وإن فضائلك، العصمة مقام يف أكرم وما شمائلك، أزكى ما درك فَشَكَر، مواله
اسَرتَْضيْنَا حيث ونكاثر، بها نفاخر أن لنا يحق ومكرمة املآثر، تلك ديم من لقطرة عنَّا
هذه َعَىل هلل فلنسجد بنيه، وبني الوالد بني الشمل جمع نية وأمضينا وأبيه، االبن جانب

ذخًرا. الجميل الثناء جريدة يف لك ولنثبتها ُشْكًرا، املنن

بفرعونمرص السالم عليه يعقوب اجتماع يف الثاني: الفصل

بيت يشيد أبي هذا امللك، حرضة يا مرص: فرعون يخاطب السالم عليه يوسف ممثل قال
ركائب ملرص يزجي قادًما تأييًدا، بتوفيقه يؤيدك بأن تعاىل إليه ويبتهل تشييًدا، مديحك
الوارفة عوارفك تفيُّؤ عن ُه تصدَّ فال األخالق، مكارم من به تحلَّيَْت ما يف طامًعا األشواق،
مورودة، آالئك حياض زالت ال الزالل، املاء من األعذب كرمك مورد من والسقيا الظالل،

مقصودة. آمل لكل حماك ورياض
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قالئد من وقلَّدنا حمانا، قصد الذي الشيخ أيها وجهك هللا كرَّم مرص: فرعون قال
هي أرساٍر ومهبط والربكة، الحكمة معدن وأنت بقدومك نَُرسُّ ال كيف وجمانًا، درٍّا املنة
وبرشاك رغًدا، شئت حيث فيها تعيش طيبة بلدة فدونك مشرتكة، يوسف وبني بينه
فُكلَِّلْت الديار، هذه نفع يف نَْجلَُك سعى وَلَكْم رشًدا، أمركم من لكم هللا َ يَرسَّ فقد وأهلك
فلهج ويراعيه، يرعاه العناية عني وإنسان االفتقار مؤنة وكفاها مساعيه، النجاح بإكليل
بل اآلباء، تربية ثمرة تكون فهكذا وقلها، كثرها ه أَْرسِ قبضة يف وصار أهلها، بشكره
ًحا مرتشِّ شبَّ ملا بآدابك، واقتداؤه بأهدابك تعلقه لوال إذ األبناء، نجابة مظهر يكون هكذا
الولد أن يف مرية وال األحكام، بنطاق املعقود الكياسة بوشاح ًحا متوشِّ األحكام، ملبارشة

شبيه. له ال من جل به يشء أشبه أبيه، رسُّ
وعروس القطاف، دانية الغراء مآثرك روضة زالت ال السالم: عليه يعقوب ممثل قال
من األمل دراريَّ يقتبس فؤادي هذا األعطاف، مرتنِّحة وإنشادها محامدك بإنشاء األدب
الدراري لشكرك استنزلت فهبْني والئك، بحار من الجميل الثناء درر ويلتقط آالئك، سماء
آخذًا روايتك، عن ثًا محدِّ إال حسبت ملا أسالكها، يف منضدة بالدرر أتحفتك أو أفالكها، يف
يف وسار الوطن، هذا خدمة َعَىل باإلقبال ولدي اسرتضاك ولنئ ورايتك، برأيك املديح يف
َعَىل وعمل بأصله، الفرع قدوة امللك بحرضة اقتدى فقد الفطن، أويل النبالء سرية أهله
وسقيته لنفسك، فاصطنعته الخري فيه مت توسَّ وقد ال كيف وفصله، حكمه يف شاكلته
وراحتك، راحك ونبات نعمتك َغْرس فهو وكأسك، سقايتك من امللكية السياسة خمرة
تنحرف وأحزان، أكدار كلُّها بل جلُّها اآلن، إىل سنة وثالثني مائة العمر من بلغت وقد
فضلك أن بَيْد وأصناًفا، ألوانًا والكوارث األحداث وتريني انحراًفا، عني األيام خاللها يف

واألسف. األىس عن مندوحة — الحمد وهلل — يل وجعل سلف، ما أَنَْساِني الجم

وال��ح��زِن ب��ال��ه��م ي��ن��ق��ض��ي زم��ٍن َع��َل��ى م��أس��وف غ��ي��ر

عاقبة يجعل أن تعاىل منه راجيًا وذمامك، َعْهَدك راعيًا رعمسيس بأرض وسرتاني
ختامك. الخري

معناه: ما يقول يعقوب أنشأ ثمَّ

وت��ش��وُّف��ي ت��ش��وُّق��ي ح��دي��ث وأَِع��ْد ال��ق��رُق��ِف ب��ك��أس ف��ُط��ْف ال��زم��ان راق
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وأس��ع��ِف ال��ل��ق��اء أوي��ق��ات ف��اذُْك��ْر ت��ش��أ وإن ن��س��ي��ت ك��م��ا ال��ف��راق وانْ��َس
ال��م��دن��ِف ال��ف��ؤاد ع��ن ال��ه��م��وم ن��ف��ت ب��ُم��نْ��ي��ة ال��زم��ان م��ن ظ��ف��رت ف��ل��ق��د
ال��م��س��ت��ض��ع��ِف ن��ص��رة م��ن��ه أل��ف��ي��ت ال��ذي ال��م��ل��ك ل��دى ب��ال��زل��ف��ى وح��ظ��ي��ت
يَ��أَْل��ِف ل��م ص��ن��ي��ع��ة ات��خ��اذ ل��س��وى ك��أن��ه ب��ال��ج��م��ي��ل م��غ��ًرى ش��بَّ م��ن
وال��م��ق��ت��ف��ي ال��م��ق��ت��دي إم��ام أم��س��ى رأي��ه ب��ص��ائ��ب م��ل��ًك��ا ب��ه وك��ف��ى
ال��ي��وس��ف��ي ال��ج��ن��اب م��ص��دره��ا ك��ان ق��د ال��ت��ي ع��ن��اي��ت��ه َع��َل��ى ال��ث��ن��اء ف��ل��ه
األش��رِف ال��م��ق��ام أَْوُج ب��ه ورق��ى م��ق��ام��ه ط��اب ال��ن��ي��ل ب��وادي م��ن ي��ا
ال��م��ت��ل��ه��ِف ال��واج��د أب��ي��ك ع��ي��ن��ا ب��ه َق��رَّْت م��ا َل��َخ��يْ��ُر ال��ل��ق��اء إن
اْس��تَ��أِْن��ِف ال��والءُ ق��ال ْدتُ��ه َردَّ ُك��لَّ��َم��ا ش��ك��ًرا ال��ل��ه ف��ألش��ك��رن
األرأِف ال��س��ل��ي��م ال��ق��ل��ب ذي م��دح ف��ي ب��ق��ي��ة ال��ح��ي��اة م��ن وألن��ف��ق��نَّ
وي��ص��ط��ف��ي ال��ص��الح م��ن ي��روم ف��ي��م��ا ال��م��ن��ى ت��ول��ي��ه األي��ام زال��ت ال
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أرضكنعان منمرصإىل السالم

فصالن وفيه

السالم عليهما ليعقوب يوسف رثاء يف األول: الفصل

من اآلباء بتفريق مغرمة بالجفاء، مولعة األيام أرى يل ما السالم: عليه يوسف ممثل قال
ألرومة فواًها َوَهبَْت، ما استلبْت إال يًدا اتخذت وال اضطربت، إال حال لها تهدأ لم األبناء،
حرستاه ووا ُسًدى، الفناء ريح بها ذهبت الكمال وجرثومة الردى، يد اغتاَلتْها األفضال
فأودع ودَّع ضياؤه، األبصار عن ُحِجب العوارف وبدر ماؤه، ِغيَض املعارف بحر َعَىل

غشاء. طي األيام سهام دون للعب ويا بقيت األحشاء، من بقية

م��ع��ي ق��ل��ب��ي أرى ال ف��إن��ي ق��ل��ب��ي أن��ه��ا ي��ق��ي��نً��ا ب��ل ال وأظ��ن��ه��ا

نة، السِّ بعد املنية طرف يل تنبَّه ثمَّ َسنة، عرشة سبعة مرص يف بوالدي أنست ولقد
اطمأنت وقد أحالم، أضغاث إال كأنها وما مرت التي األيام، تلك حالوَة لحظٍة يف فأُنِْسيُت
إليه يتوسل األحباب بتفريق َكِلف الدهر أن وفاتني الطويلة، املدة الغياب بعد بلقياه نفيس
من ظهريٍّا املطرحها وأقرب السداد، مهيع عن الدنيا بزخرف املغرت أبعد فما وسيلة، بأية

العباد. رب بمرضاة الفوز
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وف��تْ��ك��ي ب��ْط��ش��ي م��ن ح��ذاِر ح��ذاِر ف��ي��ه��ا ب��م��لء ت��ق��ول ال��دن��ي��ا ه��ي
ُم��بْ��ِك وال��ف��ع��ل م��ض��ح��ك ف��ق��ول��ي اب��ت��س��اٌم م��ن��ي يَ��ْغ��ُرْرُك��ُم ف��ال
وال��ت��ش��كِّ��ي ال��ت��وج��ع ب��ه ي��ط��ول ج��ل��ي��ل رزءٍ م��ن ل��ل��رزء وي��ا

مآثره ذكرى عىل ونفجر الجفون، سماء من الدموع سحب لرثائه نستمطر فهلم
لنا يكون من إخوتي يا أعلم وال َفْقده، عىل الصرب عيلَّ عزَّ فقد العيون، عيون املربورة

بَْعِده. ِمْن بمنزلته
كتاب يف للمطالعة صدره ورشح بقائه، أَمِد يف لسيدي هللا َفَسَح أصحابه: بعض قال
يف نشاركك أن علينا وحق الحدثان، بها فجعك التي الفجيعة لدينا َعُظَمْت لقد عزائه،
التسلية. بخياط الغم لثوب ً ورفأ التعزية، بجيش الهمِّ لغائلة دفًعا األشجان، لواعج بث

��ُع يَ��تَ��َوجَّ أو يُ��ْس��ِل��ي��ك أو ي��واس��ي��ك م��روءٍة ذي إل��ى ش��ك��وى م��ن ب��دَّ وال

أن وصربًا، عزاءً املصاب هذا عىل وأَْلَهَمُه أجًرا، بذلك له هللا كتب موالي علم ويف
فيا ندامة، أو سالمة بر إىل بها ل يُتََوصَّ سفينة هي بل إقامة، بدار ليست الدنيا هذه
رائجة الدنيا الحياة سوق يف تجارته وكانت الصالحة، باألعمال منها تزوَّد من سعادة
ريب وال اآلخرة، بزاد أواله يف يتزوَّد ولم خارسة، بصفقة منها باء من شقاء ويا رابحة،
يتهلل كماله، شعاع الهداية شمس من أفقها يف وانبعث بأعماله، الجنة َوِرَث قد أباك أن
أوتي بما نفًسا فِطْب األحياء، عداد يف فكأنه أعقب ومن األنبياء، مصاف يف بالفوز فرًحا
انتياب رش هللا وقاك الصواب، عني القضاء بحلول الرىض أن واعلم الثواب، جزيل من

املصائب. من بك ألمَّ ما خاتمة الرزاء هذا وجعل النوائب،

السالم عليه يوسَف اإلخوُة به خاطب فيما الثاني: الفصل

فرشح التسلية يف وأغرب ضمائرنا، يف عما أعرب فقد الصاحب، هذا هلل اإلخوة: بعض قال
لنا وما وأمثاله، البديع بمثاله وقدوة بمقاله، عظة األخ أيها فناهيك وآخرنا، أوَّلنا صدر
ُحْسن عىل الصالح بالعمل الحصول يف نطمع وال السالم، عليه الوالد وفاة عىل نجزع

ويفوت. يموت أن الدنيا يف حيٍّ كل ومآل وامللكوت، امللك وحده تعاىل وله الختام،
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زائ��ُل م��ح��ال��َة ال ن��ع��ي��م وك��ل ب��اط��ُل ال��ل��ه خ��ال م��ا ش��يءٍ ك��ل أال

أبيه قرب إىل مرص من جثته وننقل وَعْهِده، الوالد وصية إنجاز يف واحدة يًدا فلنكن
اإليمان. من ُحبُّه الذي الوطن بحب قياًما كنعان، بالد آبائنا عظام جامعة لتكون ه، وجدِّ
بعروة ونتمسك الوالء، إخالص عىل نُْقِبل بنا هلم السالم: عليه يوسف ممثل قال
أقوم أن وَهَمْمُت املقام، هذا يف الحديث باب أفتتح أن َعَزْمُت َوَلَكْم الوفاء، شئون مراعاة
يُْطِلق ال أسري وكأني عقال، لفي املالحظة هذه إبداء عن أني فرأيت قيام، أيما العهد بوفاء
أَْوَشَك التي األمنية، تلك إنجاز عىل ُمعينًا منكم يل هللا بعث وقد املقال، الحرية ساحة إىل
الذمام، بحفظ هذه والحالة نقوم أن علينا فينبغي النية، حال لسان يقينًا بها يبوح أن
إىل بالرحلة األوطار هللا بَلََّغنا األقدام، عىل سعيًا ال األحداق عىل سعيًا بتشييعه ونحتفل
وإليه امليعاد، يخلف ال هللا إن الزمان، من غرب فيما آباءنا به وعد ما َق وَحقَّ األوطان، تلك

واملعاد. املرجع وتعاىل تبارك
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اليوسفية السرية

الرحيم الرحمن هللا بسم

موارد عن املخلصني عباده ونزَّه الهداية، أضواء املؤمنني بصائر آفاق يف أطلع ملن حمًدا
األنباء. من به جاءوا بما الخلق هدوا الذين األنبياء، جميع عىل والسالم والصالة الغواية،
طبيب أو مواٍس، حبيب أو ناٍس، َغرْيُ ذاِكٌر فيكم أما الناس، أيها فيا … بعد أما
قسورة زئري لنذير ترتاعون وال اآلثام، روضة نضري يف ترتعون حتام آٍس، لألرواح
السيئات، اقرتاف يف األعمار نَْقد وتنفقون اللذات، اقتطاف يف األفكار يد تطلقون الحمام،
الجنائز شهدتهم طاملا وغانية، أغنية الصواب عن وتلهيكم الفانية، الدنيا عروس تزدهيكم
أفهامكم عىل خطرت كأنما اء، صمَّ أذنًا فأََعْرتُُموه أسماعكم الوعظ وقرع اإلغضاء، بعني
العزائم بمدى قطعتم فهال جهام، سحاب األماني سحاب أن تدركوا ولم أوهام، خواطر
تجارة الصالح العمل أن وعلمتم اآلجال، حلول قبل اإلنابة رشيعة ووردتم اآلمال، عالئق
األبصار، فيها تخشع ساعة من لها فيا القبور، يف ما يبعث وجل عز هللا وأن تبور، لن
ساعة أنصار، وال ُحماة حينئذ املرء تنفع وال القهار، الواحد أمام الجبابرة وتخضع
ساعة يرجوه، بما الكريم رضوان يرجو من ويفوز وجوه، وتسودُّ وجود فيها تبيض
هللا فَرِحَم بسكارى، هم وما سكارى الناس وترى اكفهراًرا، الفجرة وجوه فيها تكفهر
َسِمَع ممن وكان الهفوات، داء الخالصة التوبة بداء وعاَلَج الفوات، قبل الفرصة انتهز ً امرأ
من مىض بمن العاقل يَتَِّعُظ ال وكيف مراعية، بعنٍي الِعَربَ وَالَحَظ واعية، بأذن املواعظ
وجعل مدثوًرا، أثرهم أصبح وقد وقارون، وقيرص كرسى ملآل الغافل يتيقظ وال القرون،
واألرض، السموات فطر الذي األرباب، برب فألقسم منثوًرا، هباءً عمٍل من عملوا ما هللا
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يداه، َمْت قدَّ ما لينظر املرء أن العرض، يوم املختار الفاعل وهو والثواب، العقاب ر وقدَّ
البصائر، منَّا يقينه بمشكاة ينري أن تعاىل نسأله دنياه، بنقد دينه ابتاع من والسعيد

آمني. الرسائر، تبىل يوم بيمينه كتابه أوتي من مع ويحرشنا

رض��اْه ي��ب��غ��ي ل��ه داٍع دع��اْه إذا ي��ج��ي��ب م��ن ي��ا
َك��ْرِب��ِه ب��واِع��َث وأَِزْل ج��ن��اْه م��ا ِل��ج��اٍن اغ��ف��ر
ال��زواْل ول��ع ب��ف��ن��ائ��ه خ��ي��اْل ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��رء
ال��ن��واْل م��تَّ��ِس��َع ك��ان أو ال��ف��ع��ال زك��ى إذا ل��ك��ن
ِب��َك��ْس��ِب��ِه ال��خ��ل��ود رب��ح ال��ح��الْل ال��ن��س��ل أع��ق��ب أو
ال��ع��ي��وْب ي��ق��ت��رف وت��راه ال��ذن��وْب ي��ج��ن��ي ال��ذي ��ا أمَّ
أت��وْب غ��ًدا س��وف وي��ق��ول ب��ال��غ��روْب آذََن وال��ع��م��ر
َص��ْح��ِب��ِه ش��ف��اع��ة ت��غ��ن��ي ال��ك��روْب ع��ظ��م ف��ي ه��ي��ه��ات
ال��ف��الْح ب��أول��ي اق��ت��دى وم��ن ال��ص��الْح أخ��ي در ل��ل��ه
ال��ن��ج��اْح ض��وء ص��ن��ع��ه م��ن والْح ب��ال��ح��س��ن��ى ف��أض��اء
ب��ُق��ْرِب��ِه ي��ف��وز ك��ي��م��ا وراْح َغ��َدا اإلل��ه وإل��ى
ال��ع��ب��اْد أن��ش��ا ال��ذي ِب��يَ��ِد وال��رش��اْد ال��ض��الل��ة إن
وه��اْد م��غ��و س��ب��ح��ان��ه ال��م��ع��اْد ف��ي يُ��ْرَج��ُع وإل��ي��ه
ب��ذَنْ��ِب��ِه ال��م��س��يء أََخ��ذَ أراْد وإن ي��ع��ُف ش��اء إن

النيل، وادي عن املسلسل بالخرب وتأتيك الغليل، روايتها بحالوة تروي وهبية، مقامة
والوطاب. الحقيبة تمأل فوائده فرائد زالت ال الكتاب، هذا مؤلف بقلم منشأة

املمالك، أحوال معرفة يف املسالك، أْقوم بانتهاج الصبا، منذ كلفت قال الصبا، نسيم حدث
أخبار باستطالع شغفي وفرط االقتباس، بيد األمنية هذه اختالس يف لطمعي فكنت
حرًصا بأختها، أعزِّزها رغيبة يل تهيأت أو لوقتها، أنتهزها فرصة يل سنحت كلما الناس،
يف أنا فبينما أقيِّدها، شاردة أو أوردها، نادرة أو أستطرفها طرفة أو أَْقتَِطفها ثمرة عىل
الحارضة، األحوال يف الحديث أطراف نتجاذب األعالم، العلماء من رفقة مع األيام، بعض
تُْسَرتَُق الشمائل، ظريف شيخ علينا وفد أذ النارضة، روضتها أفنان من ثمارها ونقتطف
عىل ووقوف وفصاحة، براعة عن حاله لسان يرتجم الشمائل، نسمات خالئقه لُْطِف من
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الحسن من وملك الجمال، قاصية بلغ فتًى بيد أخذ وقد السياحة، عناء باقتحام الحقائق
من قالٍب يف ِحْليَتُها وِصيَغْت األدب، منوال عىل ُحلَّتُها نُِسَجْت تحية فحيَّانا الكمال، ناصية
التي فنونه بإحياء محتفلون بنارص، للعلم آخذون أنكم بلغني قد قال: ثمَّ الذهب، شذور
فقد الِحْكَمة أوتي من بأن لعلمي رسوًرا، الخرب بهذا فؤادي فأُْفِعَم الخنارص. عليها تُعقد
بشكر للقيام اليوم أسعى وأن ناديكم، عىل لوائي يخفق أن آليت وقد كثريًا، خريًا أوتي
قال ونفله. العلم َفْرض واجب ألداء وتهيأوا فضله، من هللا آتاكم وأيما فتهنأ أياديكم،
درك هلل له: قلنا لسانه، حالوة من طرًفا إلينا وأهدى بيانه، بعذوبة خلينا فلما الراوي:
باألسفار، ولْعُت فقد أنا ا أَمَّ فقال: علينا. نفسك تلقاء من واستدلْلَت إلينا، َوَصْلَت كيف
حاله، مغنطيس إليه جذبني منهم فريٌق ُوِجَد فحيثما األخيار، أخبار باستنشاق وَشِغْفُت
عجبًا، لنا حكاه مما وقضينا طربًا، بقدومه نطري َفِكْدنَا حماه. إىل شذاه أرج وأرشدني
االستتار حيز يف ضمريه يزال ال ا ورسٍّ مكنونًا، درٍّا املقدور عجائب من هناك أن وعلمنا
أخباره، غرائب من بغريبة ويطرفنا أسفاره، يف رآه ما بذكر يتحفنا أن ورجونا مصونًا،
وألوًفا، مئات الوقائع صنوف من وشهدت رصوًفا، الزمان ظروف من بََلْوَت لقد فقال:
فدونكم الباري، َقَلم قطُّ بمثله ألحد يَْجِر ولم أسفاري، يف عاينته ما نبأ استماع شئتم فإن

سماع. سماع وقال: الخطابة منرب صعد ثمَّ األطماع. به تتعلق مما عليكم أقصه ما
العزائم، أويل من رجٌل إنني واآلداب، الفضل سماء وكواكب األلباب، أويل يا اعلموا
األخالق، كريم صاحب ويل الئم، لومُة هللا يف تأخذني وال العظائم، األمور عىل إال أُْقِدُم ال
ينبغي، كما وفادته فأكرمت مملكة عىل وفد إذا الرفاق، بني الفضل بحلية ُمتََحلٍّ
الدنيا، ممالك عىل شأنها عال وتبتغي، تروم فيما األصيلة آرائه بنرباس واستضاءت
بشئونه، القيوم عن تخلَّت إذا ما بخالف العليا، هي املثابة بهذه أهلها كلمة وصارت
عليها داعيًا املمالك، من غريها إىل ينتقل فإنه فنونه، مضمار يف املسابقة عن تولَّْت أو
تلك تعم كانت جرم فال حجاب، هللا وبني دعوته بني وليس املهالك، مهاوي يف بالوقوع
انتقل كلما أنه — فداءه وجعلني بقاءه هللا أطال — عوَّدني وقد الخراب، أسباب اململكة
اإلقامة عىل بدوني يستطيع ال وأحرى، غريها من به أحق ورآها أخرى، إىل مملكة من
الذي املبارك القطر فهو رأسنا مسقط أما أمًرا، له أعيص فال بالقدوم، إيلَّ فيوعز صربًا،
غرة الدهر جبني يف كانت وأيَّاًما، ليايل أهله يف لبثنا يشارك وال فخار، مجال يف يُجاَرى ال
بمقاليد سواه دون فيها اآلخذ الصدور، صدر الصاحب هذا وكان ابتساًما، الدنيا فم ويف
وعاقد جنوده، زعيم أنا وكنت سميٍّا، قبل من له يجعل ولم صبيٍّا، الحكم هللا آتاه األمور،
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الفخر منار ونبتني األخرض، الحديد ورق من النرص ثمار نجتني فكنا وبنوده، ألويته
واملظهر. العز دعائم عىل

َج��ِب��ي��ِن��نَ��ا بَ��يْ��َن وال��س��ع��د ي��م��ي��ِن��نَ��ا َط��ْوع ال��دْه��ُر
تَ��ْم��ِك��ي��ِن��نَ��ا ف��ي وي��زي��د بَ��يْ��نَ��نَ��ا ي��ج��م��ع وال��ح��ب

وارتواؤنا ظالًما، ضياؤنا فعاد مكره، قوس عن غدره سهام الزمان إلينا َق َفوَّ ثمَّ
موىس، أم فؤاد من أَْفَرغ أموالنا وخزائن عبوًسا، وابتسامنا نحوًسا، وسعودنا أواًما،
مركًزا رآه أنه بَيْد األرجاء، شاسعة أقطار بعض إىل األنحاء، تلك من صاحبي فارتحل
رئاسة، لواء فيها له يعقد أن فأحب الضالل، جرثومة أرضها يف لة متأصِّ لالختالل،
إىل املريض نظرة إليه فنظروا الكياسة، من السياسة رجال مفاوضة أن له وتراءى
أمريًا، عليهم وولَّْوه أَْزره، شد عىل وأجمعوا بنرصه، قاموا ثمَّ حبيبه، إىل املحب أو طبيبه،

وسمريًا. وزيًرا أهله من له يجعل بأن إليه وأوعزوا

س��ادوا ��الُ��ُه��ْم ُج��هَّ ل��م��ن س��راة وال ل��ه��م س��راة ال ف��وض��ى ال��ن��اس ت��ص��ل��ح ال

فلبَّيُْت إرادته، عىل اطَّلعوا القوم أولئك وكأن عادته، طبق بالحضور يل فأرسل
منرشح. وَصْدر فرح بقلب دعوته

ت��الق��ي��ا ال أن ال��ظ��نِّ ك��ل ي��ظ��ن��ان ب��ع��دم��ا ال��ش��ت��ي��ت��ي��ن ال��ل��ه ي��ج��م��ع وق��د

بها َرْت تفجَّ حتى ورغائبه، غرائبه أرسار واستنباط مآربه، إنجاز يف جهد آل ولم
وصارت عيونًا، األهايل بها فقرَّت الرفاهية أسباب فيها رت وتوفَّ عيونًا، املعارف عوارف
كل من اآلمن َحَرِمها إىل الركائب تزجي والنبالء، اد الُقصَّ وموئل الفضالء، رحال َمَحطَّ
الوطن إىل الشوق يََزل ولم العماد، نعم هو الذي عميدها راحة من الراحة وتُْرَجى واد،

املقدور: عجائُب الخفاءِ َحيِّز من تُْظِهُره لو نودُّ الصدور، يف كامنًا األول

َم��نْ��ِزِل ِل ِألَوَّ أَبَ��ًدا وح��ن��ي��ن��ه ال��ف��ت��ى ي��أل��ف��ه األرض ف��ي َم��نْ��ِزٍل ك��م

استكن، وما الضمري صميم يف َسَكَن ما حرَّكت فنن، عىل ورقاء غرَّدت وكلما
أَْودََع ما قضاء إال هللا ويأبى سويعات، ها ِلِقَرصِ كأنها حلوة، َمرَّت أوقاٍت ساِلَف وذَكََّرتْنا

128



اليوسفية السرية ملجمل وصفية وْعظية خاتمة

بتكرار استفتحنا حتى الحجاب، ذلك مطويُّ عليه انطوى بما العليم وهو الكتاب، أم يف
وأتاح ًال، محجَّ أََغرَّ الرجاء َوْجَه االستجابة خدور من واجتلينا مقفًال، كان بابًا الدعاء
وجنة، وقاية الكوارث من حماة باتخاذ إلينا وأوحى الجنة، نزيل باشا عيل محمد هللا لنا
األقطار، تلك من القدوم إىل اإلجابة حادي وحدانا وطار، رؤياه إىل الفكر طائر فخفق
رئاسة الرئاستني؛ بني جمع رجًال فألفيناه األوطار، من النفس يف بما نطالعه بفيقان
فعرضنا الكرم، وحلبة الشجاعة حلبة الحلبتني؛ يف بالسبق وفاز القلم، ورئاسة السيف
محيَّاه أسارير فربقت مقضية، بعنايته حاجتنا تكون أن ورجونا القضية، تلك عليه

وحبوًرا. ارتياًحا االقرتاح هذا من وآنس رسوًرا،
وجنة شامة تعاىل بتوفيقه تصبحي أن وأؤمل بالعمار، مرص يا أبرشك اآلن وقال:
تتمسكا ال أن وأرجوكما األرب، تمام قضاء عن معذرتي أسألكما قال: ثمَّ األمصار،
سماء يف الشيخ حرضة يا فضائلك أضواء تتألأل ال فإنه الطلب، بعروة هذه والحالة
هذه واىل إذا إال السيَّارة، الكواكب ل تَنَقُّ اململكة مناكب يف وسائل مواكب تنتقل وال اإلمارة،
عىل ألغبطك وإنِّي عالها، الرشقية املمالك ميزان يف وأجل وتوالها، سمي املباركة األقطار
سطوًرا، املقادير صفحات عىل كان ما فتمحو وتنارصه، عضده وتشد ستعارصه، كونك
دولتي به تقسم الذي فهو مذكوًرا، شيئًا يكن لم الدهر من حني اإلنسان عىل يأتي وكم
هللا فحمدت السماء، يف وفرعها ثابت أصلها دوحة عائلتي به تربح وال العلياء، غارب
الرغبة مني ونََطَقْت ُه، أَنَْرشَ ثمَّ جيًال عرشين مدة وأماته ره، أخَّ ثمَّ األمل انجاز قرب الذي
هللا َق َحقَّ حتى الكنوز، تلك أبواب الصرب بمفتاح أفتتح أن ورجوت الرموز، تلك بتأويل
فرتٍة بعد ملرص واجتبى قضاها، يعقوب نفس يف حاجة كانت وقد تمنَّاها، التي أمنيته
من أبويه عىل أتمها كما إسماعيل آل وعىل عليه نعمته وأتم العدل، منار رافع سميَُّه
فنهضت لوائه، تحت االزدحاَم النفوُس وتقاطرت والئه، عىل الرعية قلوب فاجتمعت قبل،
الجو يل خال أن إىل النرص، هذا مزايا من بنصيٍب ليأخذوا مرص، نجباء أنظار الستلفات
إىل ِطْرُت وقد ال كيف التوفيق، نور — الحمد وهلل — وغشيني الشفيق، الرفيق ذلك مع
تَْخِطْر لم مطالب إىل وطمحت إصالِحِه، بسالح األيام وكافْحُت نجاِحِه، بجناِح املنى سماء
املصالح عموم أن يف مرية وال البال، ذوات من الحقيقة يف هي أخرى ومآرب بال، عىل يل
محور عىل دائرة اآلن فأصبَحت وغاية، حد كل اإلدارة سوء من بلغت قد الوالية، قبل
عىل وكان بالغابر، الحارض قاَس من ذلك يعلم قيام، خري اإلصالح بأمر قائمة االنتظام،
وزرائه ورعاية الهمم، َسِميِّ مرص عزيز بعناية إال ذلك وما مثابر، أول الوقائع مطالعة
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املسائل صعاب لتسوية الوطن حب أريحية َحرََّكتُْهم حيث والقلم، السيف أرباب النبالء
عنها يضيق التي مآثرهم د ِلَرسْ مجال وال الوسائل، نعم الحال لتحسني هنَّ بوسائط
بذكرها تغنَّت فقد مرص، آفاق أريجها بنرش تضوعت التي مفاخرهم وعد الحرص، نطاق

األقطار. سائر يف الركبان بها وسارت األخبار، صحف

دل��ي��ِل إل��ى ال��ن��ه��ار اح��ت��اج إذا ش��يء األذه��ان ف��ي ي��ص��ح ول��ي��س

معناه، ل ُمَحصَّ الخطاب سياق من واستنبطنا سمعناه، ما وعينا فلما الراوي: قال
السياسة حميا من علينا وجلوت النسيم، من أََرقَّ بحديٍث خلبتنا لقد أكرب، هللا له: قلت

تسنيم. من مزاجها كان كأًسا

وال��ق��ل��م ال��ق��رط��اس وي��ح��س��ده ل��ط��ًف��ا ت��ع��ش��ق��ه ال��راح ت��ك��اد م��ع��نً��ى ك��ل م��ن

لقول إنه تنفس، إذا والصبح عسعس، إذا والليل الكنس، الجوار بالخنس، أقسم فال
ثمَّ مطاع مكني، العرش ذي عند قوة ذو مصدره وفضل، نبل كمال عن يعرب فصل،
بمثل سمعنا ما فإنا وَرْسمك، َك َحدِّ عن لنا وأعربت اسمك، عن أخربتنا ما إال فباهلل أمني،
فإنه سلوه وقال: فتاه، إىل فأومأ اعترب. ملن لعربة كله بك ألم ما وإن غرب، فيما ذلك
خربي، بحقيقة أكاشفكم أن شئتم إن وترحايل، حيل يف روايتي ومعتزى حايل، لسان
مقام لكل وقال: عقال، من نشط كأنما الفتى فانربى وبجري، عجري عىل وأطلعكم
رصف ارتشفت ما وأعذب الحباىل، الليايل أنتجته ما ألغرب وحديثه حديثي وإن مقال،

زالًال. معينًا األسماع كوثره

ع��ج��ي��ب��ة ك��ل ت��ل��دن م��ث��ق��الت ح��ب��ال��ى ال��زم��ان م��ن وال��ل��ي��ال��ي

مهجوًرا بعده من فأصبحت عني توىل ثمَّ عليٍّا، مكانًا األوىل النشأة يف رفعني ولقد
واألجانب، األقارب أيدي بحقوقي وتعبث جانب، كل من املصائب بي تحدق شقيٍّا،
أظفرته حتى وطنه، إىل الغريب ورجوع سكنه، إىل النائي بعودة النفس أعلل فطفقت
التمدن راية متلقيٍّا وعاد البغية، بهذه الفوز االقتدار قوة وأنالته املنية، بهذه األقدار يد
بعد العز خطة إىل بيمنه فعدت نواله، إبريز الوطن عىل َسَعِته من منفًقا وشماله، بيمينه
اليوم أختال كنت ولنئ األفول، بعد املعارف شموس املعايل سماء يف وأبرصت الخمول،
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بإيرادها تحيط ال التي املنة فله األتراب، عىل الفخار مطارف وأسحب الشباب، بُْرد يف
أقالم. شجرة من األرض يف ما أن ولو تنفد وال الكالم، دائرة

تَ��تَ��َك��لَّ��ُم أَْل��ُس��ٌن ع��ن��دي أي��ادي��ه وإن��م��ا أق��ول ف��ي��م��ا ل��ي ف��ض��ل وال

أن وأدركنا الفطن، أويل إمعان املقالتني يف النظر فأمعنَّا الحكاية: بهذه املخرب قال
النادي، أرباب من االنرصاف يف الشيخ أستأذن ثمَّ الوطن، هو وفتاه التمدن هو الشيخ
بلسان رواه ما ملشاهدة دعانا أن بعد الشادي، تََرنُّم بمدحنا يرتنم وهو للرحلة واحتفز
يف ْت وَرسَ بأهدافه فتعلَّقنا الحديث، إىل القديم من الربوج اجتيابه أثناء ورآه الحديث،
الشوق داعي بنا َهتََف حتى األمني، ذلك مع السري نُِجدُّ برحنا وما آدابه، حميا أفهامنا
َجَرْت جامعة، مدارَس من العزيز شاء ما بها فرأينا آِمِننَي﴾، هللاُ َشاءَ إِْن ِمْرصَ ﴿اْدُخلُوا
الغصون، عىل اآلداب حمائُم الَغنَّاء َرْوَضِتها بَمْغنَى وتغنَّت والفنون، العلوم جداول فيها
واإلحكام، الضبط مع القوانني حرمة وراعت األحكام، فحررت العدل تحرت مجالس ومن
ومن والوارد، الصادر عىل موصولها عائد وعاد بغرائد، الفوائد من أُْفِعَمْت جرائد ومن
صورة من مكتسية اآلداب عرائس وإبداء األعراق، وتطهري األخالق لتهذيب ة ُمَعدَّ أماكن
برقية وأسالك البخار، أجنحة عىل آالتها تطري حديدية سكك ومن جلباب، أَْفَخَر التمثيل
شمًسا األشجار فيها تَذَُر ال شوارع ومن األخبار، رسائل لنقل االخرتاع َمَلكة رتها سخَّ
ائتلفت رياض ومن تفجريًا، رونها يفجِّ هللا عباد بها يرشب عيون بها تجري زمهريًرا، وال
دبَّت مصابيح ومن األنهار، تحتها من تجري جنات كأنها وصارت األزهار، صحبة فيها
وناهيك الليل، آية الجو صحيفة من مشكاتها ونسخت السيل، دبيَب مجاريها يف أرواحها
الكربى النظارات ا وأمَّ األفكار، دقائق وصفها يف وتحار باألبصار، تأخذ التي التحف بدار
الجوانح مأل ما بها رأينا فقد واآلمال، األماني وِقبَْلة األعمال، دائرة مركز هي التي
وطاب والنهاية، الغاية بلغ الذي االنتظام من وارتياًحا، طربًا الجوارح وملك انرشاًحا،

الرواية. مقام َوْصِفه يف األقالم ألرباب

َغ��ِري��ِب ُك��لَّ األوط��ان ع��ن ويُ��ْس��ِل��ي ق��رًة ال��ع��ي��ن ي��م��أل م��ا ب��ه��ا رأي��ن��ا

اإلعراب، باب حاله لرشح وافتتح األطناب، من خالله بمدح اشتغل عمن سألناه ثمَّ
ُمَماِرس. لبيٍب كل فوائده من يقتبس املدارس، عرش عىل مستويًا رأيتموه أَوَما فقال:
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أقصد، إياه وربي إي فقال: املعهود. الصاحب بذلك املقصود هو الِعْلم أن الظاهر فقلنا:
فيما وأجاد أمكن، تََمكُّنًا مرص من بواسطته تََمكََّن ملن فشكًرا وأَْسَرتِْشد، أَأْتَمُّ هداه وبنار
الدعاء، فريضة أداء عىل وأقبل الثناء، مقام من انتقل ثمَّ وأتقن، اإلبداع فنون من آتاه

االختصاص. رشائط العايل الجناب ُحبِّ عىل وَعَقْدنا الخالص، بلسان عليه نا فأمَّ
خليًال وأصحابي أتَّخذه أن فنونه، وملح شجونه بسحر اضطرني وقد الراوي: قال

حيٍّا. ُدْمُت ما املقامة هذه أروي أن هللا وأَُعاِهُد صفيٍّا،

عهدها يف َقِدَم التي املرصية الدولة عىل الكالم يف تاريخية: فائدة (1)
مرص إىل السالم عليه يوسف

وهي القديمة، املرصية الدولة أحدها: أصلية؛ أقسام ثالثة إىل الفراعنة دولة تنقسم
سنة من وذلك العارشة، إىل األوىل امللوكية العائلة ابتداء من مرص عىل توىل عمن عبارة
العائلة من ملوكها أَْمر ومبدأ الوسطى، املرصية الدولة ثانيها: ٣٠٠٠ق.م سنة إىل ٤٠٠٠
الدولة ثالثها: ١٧٠٠ق.م سنة إىل ٣٠٠٠ سنة من وذلك عرشة، السابعة إىل عرشة الحادية
وذلك والعرشون، السادسة وآخرها عرشة الثامنة العائلة عائالتها ل وأوَّ الحادثة، املرصية

٥٢٧ق.م. سنة إىل ١٧٠٠ سنة من
يف املعروفون البغاة، القوم عرشة الخامسة العائلة عهد مرصيف عىل الغارة شنَّ وقد
لفظني، من ُمَركَّبة كلمة وهي إيكسوس، بلقب أيًضا بون «ويَُلقَّ الرعاة، بامللوك تاريخها
مرص وكانت راٍع»، ومدلوله وسوس َمِلك، القديمة املرصية باللغة ومعناه إيك، أحدهما
امتلكها ثمَّ ومن واالختصام، البغضاء أسباب أمرائها بني متوفرة النظام، ُمْختَلَّة حينئٍذ
آثار من وجدوه ما روا ودمَّ املتوسطة، املرصية الدولة أحكام ونسخوا القوم، أولئك
أن يلبثوا لم ثمَّ الصني، بالد عىل استيالئهم لدى التتار صنع كما األصليني الفراعنة
العرص، ذلك يف للفراعنة كانت كالتي ُمْلك بيوت واتَّخذوا مرص، أهل بأخالق تخلَّقوا
والنخوة امللية العصبية فيهم َرْت تََوفَّ ممن الصعيد، أهايل من قوٌم امُلْلك يف وناَزَعُهْم
محضة، مرصية وهي الجنوبية، بالجهة أحدهما مملكتني؛ إىل مرص فانقسمت األصلية،
وقاعدة عرشة، والسادسة عرشة الخامسة العائلة فراعنة عليها الحكم بمقاليد أخذ
وقاعدة الرعاة، امللوك أمورها وأولياء الشمالية، بالجهة وثانيتهما طيبة. مدينة ُمْلِكهم
الرعاة امللوك أن العرباني يوسيفوس املؤرخ ذكر وقد «أواريس». أو تانيس مدينة ملكهم

132



اليوسفية السرية ملجمل وصفية وْعظية خاتمة

ُمتََشيْنَع َقْول وهو التام، االستيالء البحري الوجه عىل واستْوَلْوا الشام إىل جاءوا يهود،
الشمالية، آسيا سكان من إنهم الفرنساوي: شامبوليون وقال لقومه. األقدمية نسبة يف
برشة ذوي كونهم من املرصية، اآلثار عىل مرسوًما رآه بما مستدالٍّ السيتيني، أبناء من
أنهم من املرصي مانيتون قاله ما والصحيح أحمر، أو أشقر وشعر زرق وعيون بيضاء

غري. ال وعرب فينيقيون
مرص، إىل الرعاة امللوك أحد «آبوفيس» فرعون عهد يف السالم عليه يوسف َقِدَم وقد
أيًضا، برعمسيس تُْعَرف التي جاشان، أرض إخوته َوأَْقَطَع الوزارة، منصب إىل وترقى
بعلم العاِلم روجيه الكونت إىل الفرنساوي باشا مارييت له املغفور به بعث خطاب ويف
ويطفئ آثارها، يَْمُح لم مرص عىل الرعاة امللوك استيالء أن عىل يدل ما املرصية، اآلثار
التمدُّن عىل أَْقبَلُوا أن إىل بهم األمر انتهى بل أنوارها، — املرصي مانيتون زعم كما —
ُوِجَد ما ذلك عىل والدليل باٍل، ذا أمًرا لكونه نطاقه توسيع عىل وأعانوا اإلقبال، كل املرصي
ميادين يف السبق الرعاة للملوك يُثِْبت الذي الصناعة، إتقان من أواريس مدينة أطالل يف
اللغة الهريوجليفي اللسان اتخذ الذكر اآلنف يوسف فرعون َكْون عن فضًال هذا الرباعة،
«سوتيكا»، له يُقال آخر إلًها معها مرشًكا املرصية، لآللهة العبادة أداء وآثر الرسمية،
اإلله ر صوَّ إنه حتى الدينية، املرصيني بشعائر اإلخالل عدم عىل كله ذلك يف حرصه مع

آلهتهم. ُصَور تَُماِثل بصورة املذكور
وأَْعَقبَتْها عرش السادسة العائلة انقرضت حتى مرص عىل حكَّاًما الرعاة يََزل ولم
مفاصلهم يف النخوة َدُم وتََمىشَّ وقدم، ساق عىل املرصيون قام عهدها ويف عرشة، السابعة
الرعاة امللوك وحارب آموزيس، فرعون املسمى مؤسسها وانْتُِدَب السقم، يف الربء كتميش
وراء ما إىل يفرُّوا ألن اضطروا ثمَّ ملكهم، قاعدة عىل العنوة بطريق واستوىل بهم، وظفر
بمرص املقام يف منهم لبقية َص َرخَّ أنه غري آسيا، قارة إىل ويهاجروا السويس، برزخ
البقية تلك صارت وقد باشا)، مارييت (قال يفلحونها أراٍض بعض وأقطعهم مستأمنني،
ذلك يف إرسائيل بني طائفة كانت كما البحرية، األقاليم رشقي يف مخصوصة طائفة
كالتي وطنية هجرة حادثة لها تكن لم الرعاة امللوك بقية أن بينهما والفرق العرص،
املنزلة، بحرية شواطئ عىل اآلن إىل مقيمة هي بل إرسائيل، بني عن التوراة يف أُِثَرْت

الوجه. وعبوسة البنية بقوة وتمتاز
الحسب، مرصية تكن لم نفسه عن فتاها َراَوَدْت التي بأن يُْؤَخذ الفصل هذا ومن

والنسب. املحتد غريبة الرعاة امللوك من هي بل
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مراعاة مع كلامتلغوية، من األدبية
ترتيب عىل وضبطها احلروفاألصول
أبوابوفصول ِضْمن حروفاملعجم

املهموزة األلف باب (1)

وتََربَّأُْت والفتح، بالضم ً برأ املرض من وبَِرئُْت برأة، الديون ومن منك بَِرئُْت تقول: برأ:
منه. خالء أي: منه؛ براء وأنا كذا من

ُخبِّئ. ما — فعيل عىل — والخبيء وأخفى، َسَرتَ بمعنى خبأ:
استطعتم.» ما الحدود «ادرءوا الحديث: ويف الدفع، ْرءُ: الدَّ درأ:

كريم. أي مرزء ورجل أرزاء، والجمع املصيبة، الرزء: رزأ:
منه. وهى ما أَْصَلْحت إذا الثوب رفأت يُقال: أصلح، رفأ:

به. باليت ما أي: بفالن؛ عبأت وما أعباء، والجمع املتاع، عدل العبء عبأ:
أفياء. والجمع الظل، من الزوال بعد ما الفيء فيأ:

وَحَرَسه. َحِفَظه أي: بالكرس، َكِلئه هللا وكأله العشب، الكأل: كأل:

تعاىل. هللا عن َ أُنِْبأ ألنه النبيء؛ أُِخذَ ومنه أنباء، والجمع الخرب، النبأ: نبأ:

أشار. بمعنى إيماء، يومئ َ أَْوَمأ ومأ:
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الباء باب (2)

حفاوة. ال مأرب املثل ويف الحاجة، بمعنى واملأرب األرب أرب:
أتراب. والجمع الصاحب، الرتب: ترب:

الرسول. مدينة ويَثِْرب اللوم، يف االستقصاء التثريب: ثرب:
النشاب. جعاب واحدة الُجْعبَة جعب:

جالبيب. والجمع امللحفة، الجلباب: جلب:
انكشفت. السحابة: وانجابت قطعها، أي: واجتابها، البالد جاب جوب:

ناحية. كل من للسباق تُْجَمع خيل بالتسكني الحْلبة حلب:
العظيم. األمر الخْطب: خطب:

فاخلب.» تغلب لم «إذا املثل: ويف مثله، واختلب َخدََع، بمعنى خلب:
رغائب. والجمع الكثري، العطاء الرغيبة رغب:

ماء. كأنه النهار نصف تراه الذي الرساب رسب:
شعاب. والجمع الجبل، يف الطريق بالكرس: ْعب الشِّ شعب:

األقذار. وهي الشوائب، واحدة والشائبة الخلط، الشوب شوب:
الصوب. ذو السحاب والصيب املطر، نزول الصوب: صوب:

للونها. بذلك يَْت ُسمِّ الخمر، والصهباء: الرأس، شعر يف الشقرة الصهبة: صهب:
أعرض. أي: كذا، عن َب وأَْرضَ رضوب، والجميع األشياء، من الصنف الْرضب: رضب:

رجل اسم بالفتح وَعَرابة الجمعة، يوم العروبة: ويوم الناس، من جيل العرب: عرب:
األنصار. من

غاربك.» عىل «حبلك املثل: ويف والعنق، السنام بني ما الغارب: غرب:
َقْعره. الجب: َغيَابة غيب:

ِغْمده. السيف: وِقَراب دنا، أي: قرب:
كتائب. والجمع الجيش، الكتيبة: كتب:
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الخالص. واللباب: به، أقام أي: باملكان، ألب لبب:

ك. َ الرشَّ والنصيب: الحوض، والنصيب: اليشء، من الحظ النصيب: نصب:

والكتف. العضد عظم مجمع واملنكب: عدل، أي: الطريق، عن نََكَب نكب:
وتاب. أقبل أي: هللا، إىل وأناب أخرى، بعد مرة أتاهم أي: انتيابًا، القوم فالن انتاب نوب:

ووطاب. أَْوُطب والجمع خاصة، اللبن سقاء الوطب: وطب:
قليل. وِصَلِتها أن مع واستعماله ظن، بمعنى أمر فسكون يفتح هب:

أطرافه. عىل ما وهدابه: الثواب هدب هدب:

التاء باب (3)

استأصل. أي: وأَْسَحَت، وَسَحَت الحرام، ْحت: السُّ سحت:
يشوبها حمرة وهي الكمتة ولونه واملؤنث، املذكر فيه يستوي الخيل من الكميت كمت:

وحمرة. سواد من فيها ملا الخمرة أسماء من والكميت خالص، غري سواد
مطلًقا. والجمع واملؤنث املذكر فيه يستوي لك، َهلُمَّ أي: لك، َهيَْت هيت:

الثاء باب (4)

اقتلع. أي: اجتث جثث:
األصنام. واعتزل تََعبََّد بمعنى وتََحنََّث اليمني، يف الخلف الحنث: حنث:

الرؤيا األحالم: وأضغاث باليابس، الرطب املختلطة الحشيش قبضة الضغث: ضغث:
الختالطها. تأويلها يصح ال التي

كوارث. والجمع املصيبة، الكارثة: كرث:
واإلقامة. املكث بمعنى واللباث اللبث لبث:

فانتقض. نََقَضُه أي: فانتكث، والحبل العهد نََكَث نكث:
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الجيم باب (5)

فتأججت. وأججتها أجيًجا، تؤج ت أَجَّ وقد النار، ب تََلهُّ األجيج: أجج:
الطيب. ريح ج تََوهُّ واألريج: األرج أرج:

بُُروٍج ِيف ُكنْتُْم ﴿َوَلْو تعاىل: قوله ومنه الحصن، والُربْج: السماء، بروج واحد الُربْج: برج:
ُمَشيََّدٍة﴾.

الطريقة، واملحجة بالحجة، غلبه أي: فحجه، ه حاجَّ تقول الربهان، ة: الُحجَّ حجج:
الفراعنة. منشآت من مرص بصعيد بلدة الحجاج وأبو

َشَغَلُه. أي: كذا، فالنًا وخلج وانتزع، َجذََب بمعنى واختلج خلج خلج:
دبابيج. أو ديابيج عىل ويُْجَمع ُمَعرَّب، فاريس الديباج دبج:

دجوجي. وليل ديجوج ليلة ومنها الظلمة، شدة بالضم: — الدُّجة دجج:
وَرَجَع. ماَل بمعنى إىل وعاج أقام، أي: يعوج، باملكان عاج عوج:

الحب. من الفؤاد محرق بمعنى الِعج وهًوى آلم، أي: لعج:
يَُحرَّك. وقد اللسان واللهجة به، الولوع باليشء اللهج لهج:

روحه. خرجت إذا مهجته: َخَرَجْت يُقال خاصة، القلب دم املهجة: مهج:
واملنهاج. املنهج وكذلك الواضح، الطريق املنهج: نهج:

الحاء باب (6)

تباريح. والجمع الجهد، أي: التربيح، ومنه األذى، شدة الربحاء: برح:
قدره. أي: هللا، وأتاحه ُقِدَر، أي: وأتيح، اليشء تاح تيح:

التي أعضاؤه اإلنسان: وجوارح الصيد، ذوات والطري: السباع من الجوارح جرح:
بها. يكتسب

اإلثم، بالضم: — والجناح الرتائب، تحت التي األضالع والجوانح: امليل، الجنوح: جنح:
منه. طائفة والكرس: بالضم — الليل وجنْح

دوح. والجمع العظيمة، الشجرة الدوحة: دوح:
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َل. وتَأَهَّ تََربَّى أي: للوزارة، َح تََرشَّ وفالن التقوية، الرتشيح: رشح:
وغريه. ْكر السُّ من التمايل الرتنح: رنح:

باطن والراحة: االرتياح، واألريحية: الرزق، والريحان: معروف، نبت الريحان: روح:
الكف.

الرساح. واالسم تطليقها، املرأة: وترسيح أرسل، أي: رسح:
تََهيَّأَْت. أي: فرصة، يل وَسنََحْت وَعَرَض، بدا أي: كذا، يف رأي يل سنح سنح:

النظر. ارتفاع الطماح: طمح:
بنفسه. يبارشها أي: األمور، يكاِفح وفالن استقبل، بمعنى كافح كفح:

الكذب. عن ملندوحة املعاريض يف إن ومنه: السعة، بمعنى واملنتدح املندوحة ندح:
ع مرصَّ عريض أديم من وكشحيها عاتقيها بني املرأة به تَُشدُّ ما الوشاح: وشح:

بالجواهر.
عذاب. كلمة وويْل: رحمة، كلمة ويْح: ويح:

الخاء باب

خال.

الدال باب (7)

الفظيع. واألمر الداهية واإلدة: بالكرس اإلدُّ أدد:
الغاية. بمعنى واملدى األمد أمد:

وأبراد. برود والجمع الثياب، من ِصنْف الُربْد برد:
بنود. والجمع الكبري، العلم معناه: معرب، فاريس البند بند:

الطارف. نقيض وهو األصيل، املال التالد: تلد:
األصل. واملحتد به، أقام بمعنى باملكان حتد حتد:

أحقاد. والجمع الضغن، الحقد: حقد:
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تثقب. لم التي الخريدة: واللؤلؤة البكر، النساء: من الخريدة خرد:
وَكرََّر. َع َرجَّ أي: َد ردَّ ردد:

ِليَثَِب. يرصد الذي السبع والرصيد: الرتقب، د: الرتصُّ رصد:
طلب. بمعنى ارتاد مصدر واالرتياد أراد، بمعنى راَوَد مصدر والرواد املراودة رود:

من والسواد حبته، وسواده القلب وسويداء سيدهم، أَْصبََح إذا قومه فالن ساد سود:
عامتهم. الناس

الكتف. إىل املرفق من وهو الساعد، والعضد: اإلعانة، املعاضدة: عضد:
سيدهم. القوم: وعميد عماد، والجمع الرفيع، البناء العمادة: عمد:

بها. َغَمَرُه برحمته: فالنًا هللا د وتغمَّ وقرابه، السيف غالف الغمد: غمد:
فؤاده. يف بداء املصاب واملفئود: أفئدة، والجمع القلب، الفؤاد: فأد:
الرأي. وتضعيف اللوم والتفنيد: الكذب، بالتحريك: — الفند فند:
سوقه. كسدْت أي: الرجل، وأكسد الرواج، نقيض الكساد كسد:

َمَسٍد﴾. ِمْن َحبٌْل ِجيِدَها ﴿ِيف آية ومنه منه، الحبل أو الليف بالتحريك: — املسد مسد:
ويف نجد، بالد يف أخذ أي: فالن، وأنجد نجاد، والجمع املرتفعة، األرض: من النجد نجد:

حضنًا.» رأى من «أنجد املثل:
بعضه. فوق اليشء وضع التنضيد: نضد:

زاده. فني أو ماله ذهب أي: فالٌن، وأنفد الفناء، النفاد: نفد:

أَْرَسْلته. بمعنى األمري إىل فالنًا وأَْوَفْدُت والقدوم، الورود الوفادة: وفد:
الهند. حديد من املطبوع السيف املهند: هند:

الذال باب (8)

وغريها. واملال واللحم الكبد من القطعة الفلذة فلذ:
امللجأ. املالذ: لوذ:
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الراء باب (9)

آثار. والجمع اليشء، رسم من بقي ما بالتحريك واألثر التفضيل، اإليثار: أثر:

ظهري. أي: أَْزِري﴾ ِبِه ﴿اْشُدْد تعاىل: وقوله القوة، األزر: أزر:
إِْمًرا﴾. َشيْئًا ِجئَْت ﴿َلَقْد آية ومنه الشدة، بالكرس: — اإلمر إمر:

والعطش. والشمس النار حرارة بالضم: — األُوار أور:
العيوب. بمعنى والبُْجر والُعْجر العظيم، األمر بالضم: — البُْجر بجر:
والسقط. الخطأ والبادرة بوادر، والجمع الحدة، بمعنى البادرة بدر:
والخرسان. الهالك والثبور: املواظبة، بمعنى اليشء عىل املثابرة ثرب:

العرض. نقيض وهو بنفسه، قام ما الجوهر: جوهر:
حناجر. والجمع الحلقوم، النون: بزيادة — والحنجور الحنجرة حجر:

فائت. عىل التلهف أشدُّ والحرسة: الكشف، الحرس: حرس:
يَاِطنَي﴾. َوالشَّ نَُّهْم َلنَْحُرشَ ﴿ثُمَّ آية ومنه الجمع، الحرش: حرش:

. َردَّ ما أي: جوابًا، يل أحار فما فالنًا وَكلَّْمُت الرجوع، الَحَور: حور:
له. مالزمة أي: مخدرة، وجارية السرت، الِخْدر: خدر:

به. وَغَدْرَت َعْهَدُه نََقْضَت إذا فالنًا وأخفرت الذمة، بالضم: — الُخْفرة خفر:
استعبدهم. أي: القوم، فالن واستخمر املخالطة، املخامرة: خمر:

اإلقبال. نقيض واإلدبار: القبل، خالف بُر: الدُّ دبر:
عفا. بمعنى وتََداثََر الرسم دثر يُقال: الدروس، الدثور: دثر:

األجمة. والزأرة: األسد، صوت الزئري: زأر:
واملنع. النهي بمعنى واملزدجر الزجر زجر:

الغضب. من احمرَّتا أي: فالن، َعيْنَا وازمهرَّت الربد، شدة الزمهرير: زمهر:
الجموع منتهى وصيغة خطوطها، وهي والجبهة، الكف أرسار واحد الرسر رسر:

أسارير.
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وجهها. عن َكَشَفْت أي: املرأة، أسفرت مصدر األسفار: سفر:
الليل. حديث واملسامرة: السمر سمر:

شذور. والجمع الذهب، من القطعة الشذرة: شذر:
ونحوه. كالوادي يشء كل حرف والشفري: الشفر شفر:

بالضيم. الرايض والصاغر: الذل، —بالفتح: غار الصَّ صغر:
خديه. يف النابت َشْعره الرجل: عذار عذر:

السائر: املثل ويف كالعمود، يستدير الذي الغبار تثري شديدة ريح اإلعصار: عرص:
إعصاًرا.» القيت فقد ريًحا كنت «إن

الحج. أركان من الوقوف خال ما وفعل الزيارة، االعتمار: عمر:
األضداد. من وهو واملايض، الباقي عىل يُْطَلق الغابر: غرب:

الرتك. واملغادرة: الوفاء، نبذ الغدر: غدر:
العامر. خالف األرض من والغامر غمرات، والجمع الشدة، الغمرة: غمر:

الرسولني. بني ما والفرتة: الضعف، الفرتة: فرت:
َق. تََشقَّ إذا اليشء تََفطََّر تقول: الشق، الفطر: فطر:

األسد. أسماء من والقسورة: والقسور اليشء، عىل اإلكراه القرس: قرس:
أرساًال. جاءوا القوم: وتََقاَطَر املطر، القطر: قطر:

كابر. عن كابًرا املجد َوِرَث فالن قولهم: ومنه الكبري، بمعنى الكابر: كرب:

الجنة. يف نهر والكوثر: نقيضه، والِقلُّ الكثري، املال: من — بالضم — الُكثْر كثر:
الغلظ. مع الغربة إىل اللون َب يَْرضِ وأن الوجه، عبوسة االكفهرار: كفهر:

واللون. والحسب األصل بمعنى والنجار النجر نجر:
أنصار. والجمع عدوِّه، عىل اإلنسان يستنرصه من والنارص: النصري نرص:

والرونق. الحسن والنرضة: الذهب، النضار: نرض:
نُْكًرا﴾. َشيْئًا ِجئَْت ﴿َلَقْد آية ومنه بمعنًى، واملنكر النكر نكر:
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واالنتهار. النهر منهما واملصدر َزَجَر، بمعنى وانْتََهَر نََهَر نهر:
َصْدُره. أُِميَت وقد تََرَك بمعنى — يََسُع َوِسَع مثل — يَذَُر َوِذَر وذر:

الِوْزَر. َرِكَب الرجل: واتََّزَر اإلثم، الوزر: وزر:
أوطار. والجمع الحاجة، الوطر: وطر:

الهاري. الجرف ومنه السقوط، الهور: هور:

الزاي باب (10)

معروف. نجم والجوزاء: السلوك، االجتياز: جوز:
استوفز. بمعنى واحتفز خلف، من الطعن الحفز: حفز:

َخاَلَطُه. أي: الشيُب، فالنًا وخز ونحوه، بالرمح الطعن الوخز: وخز:
التقدم. بمعنى واإليعاز الوعز وعز:

والدفع. الرضب بمعنى والنكز الوكز وكز:

السني باب (11)

نَاًرا﴾. آنَْسُت ﴿إِنِّي آية ومنه أبرص، بمعنى أنس مصدر اإليناس أنس:
الحزن. واالبتئاس: والشدة، العذاب البأس: بأس:

جواسيس. وجمعه الجاسوس، ومنه التفحص، التجسس: جسس:
منها. السيارة وقيل كلها، الكواكب والخنس: التأخر، الخنس: خنس:

الفراعنة. منشآت من بمرص قديمة بلدة رعمسيس:
املستصعب. واملتشاكس: الخلق، صعوبة الشكس: شكس:

ترشيح بالكميت واقرتانه الركوب، من ظهره يمنع الذي الخيل: من الشموس شمس:
الفراعنة. منشآت من قديمة بلدة شمس: وعني لالستعارة،

السفاح ملوكها أول مشهورة، العباس بني ودولة كلح، إذا عبس مصدر العبوس: عبس:
املستعصم. وآخرهم
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أدبر. أي: َعْسَعَس﴾ إِذَا ﴿َواللَّيِْل اآلية ويف ظالمه، أقبل الليل: عسعس عسس:
معرَّب. وهو الحديد، يجذب حجر املغنطيس: غطس:

االستفادة. بمعنى واالقتباس النار، من شعلة القبس: قبس:
فقرطس فالن رمى يُقال: الغرض، عىل كذلك ويُْطَلق فيه، يكتب ما القرطاس: قرطس:

أصاب. إذا
تسترت. أي: املغيب، يف تكنس لكونها بذلك يَْت ُسمِّ الكواكب، الُكنَّس: كنس:

أكياس. والجمع الظريف، والكيس: الحمق، خالف الَكيَس: كيس:

املسيس. ومثله — بالكرس — اليشء َمِسْسُت مصدر املس مسس:

تبلج. أي: الصبُح، َس وتَنَفَّ والدم، الروح النفس: نفس:

الشني باب (12)

بالعنف. األخذ البطش: بطش:

الصاد باب (13)

﴿اْآلَن آية ومنه وَظَهَر، باَن أي: اليشء، َحْصَحَص مصدر الحصحصة حصص:
.﴾ اْلَحقُّ َحْصَحَص

بالصنار. ى تَُسمَّ دقيقة معوجة حديدة بالكرس: — صُّ الشِّ شصص:
خالفة يف مرص فتح الذي عمرو كنية العاص: وابن النسب، يف األصل العيص: عيص:

الخطاب. بن عمر
حزن. بمعنى وأََغصَّ غصص، والجمع الشجا، الغصة: غصص:

الصيد. بمعنى والقناص والقنيص القنص قنص:
العروس. منصة ومنه الرفع، النص: نصص:

َمنَاٍص﴾. ِحنَي ﴿َوَالَت آية ومنه والروغ، الفرار املناص: نوص:
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الضاد باب (14)

الحديد. من البيض واحد والبيضة: حوزته، يشء: ُكلِّ بيضُة بيض:
الحجة. بطالن الدحوض: دحض:

الجوهر. نقيض وهو بغريه، قام ما بالتحريك: — الَعَرض عرض:
اْلَماءُ﴾. ﴿وَِغيَض تعاىل: قوله ومنه املاء، نضوب الغيض: غيض:
املاء. يَُخاِلْطُه لم الذي اللبن وأصله الخالص، املحض: محض:

الطاء باب (15)

جعله أي: اليشء، وتَأَبََّط آباط، والجمع ويَُؤنَّث، يُذَكَّر الجناح، تحت ما اإلبط: إبط:
إبطه. تحت

ُشِغل. أي: األمر، عن ثبط مصدر التثبيط ثبط:

األمر بالضم: — والُخطَّة لنفسه، اإلنسان يَْختَطُّها األرض بالكرس: — الِخطَّة خطط:
والقصة.

اْلِخيَاِط﴾. َسمِّ ِيف اْلَجَمُل يَلَِج ﴿َحتَّى آية ومنه اإلبرة، الخياط: خيط:
غضب. أَْي: زيد، َسِخَط وقد الرىض، خالف السخط سخط:

الطريق. بمعنى — بالزاي أو بالسني أو بالصاد — الرصاط رصط:
يحسد.» وال يغبط «املؤمن الحديث: ويف املغبوط، حال مثل تتمنى أن الغبطة: غبط:

وقراط. قرطة والجمع األذن، شحمة يف يُعلَّق الذي القرط: قرط:
العدل. بالكرس والقسط الحق، عن والعدول الجور القسوط: قسط:

واإلدبار. اإلقبال واملياط: والهياط واإلزالة، الدفع امليط: ميط:
االستخراج. واالستنباط: نبعه، املاء: نبوط نبط:

للسلب. فيه والهمزة َحلَُّه، وأَنَْشَطُه: أنشوطة، َعَقَدُه الَحبَْل: نشط نشط:
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الظاء باب (16)

ميِّتًا. َمْدُحه والتأبني: حيٍّا، اإلنسان َمْدح التقريظ: قرظ:

العني باب (17)

منه. حسوة املاء: من والجرعة الرشب، الجرع: جرع:
يَْرتَْع َغًدا َمَعنَا ﴿أَْرِسْلُه آية ومنه شاءت، ما أََكَلْت إذا املاشية َرتََعت مصدر الرتعة رتع:

ويلهو. ينعم أي: َويَْلَعْب﴾
فَفِزَع. أَْفَزْعتُه أي: فارتاع، وَروَّْعتُه فالنًا وُرْعُت الفزع، بالفتح: — الرَّْوع روع:

ًعا. مودِّ رحيله عند صاحبه مع اإلنسان خروج التشييع: شيع:
فعلت. أي: معروًفا، َصنَْعُت قولك مصدر والصنيعة — بالضم — الصنع صنع:
للرشب. إناء هو وقيل: أمداد، أربعة وهو به، يُكال الذي والصاع: الصواع صوع:

االطِّالع. من االسم بالكرس: — الطِّْلع طلع:
أوجعته. أي: املصيبُة، فالنًا وَفَجَعْت الرزية، الفجيعة: فجع:
تَِصْلُه. لم إذا فالن: َرِحَم َقَطْعُت قولك مصدر القطيعة قطع:

ََّر. أَث أي: الدواء، فالٍن يف ونجع آكله، هنأ إذا الطعام نََجَع مصدر النجوع نجع:
النوم. بمعنى الهجوع هجع:

الطريق. املهيع: هيع:

الغني باب (18)

َطَلَعْت. أي: الشمس، بََزَغت مصدر البزوغ بزغ:
املكر. َوْجه عىل طلبه إذا اليشء أراغ مصدر اإلراغة روغ:

وَلذَّ. وسهل جاز أي: ساغ، مصدر السوغ سوغ:
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الفاء باب (19)

ثَُقَل. بالكرس: — املريض وَدِنَف املالزم، املرض بالتحريك: — الدَّنَف دنف:
املدامع. واملذارف سال، إذا الدمع ذرف مصدر الذرف ذرف:

التزيني. والزَّْخَرَفة الذهب، األصل يف الزخرف زخرف:
هللا استأصل املثل: ويف بالكي، فتذهب القدم أسفل يف تخرج قرحة الشأفة: شأف:

القرحة. تلك أذهب كما أَذَْهبَُه أي: شأفته،
شغافه. بلغ أي: ، الحبُّ فالنًا وشغف القلب، غالف الشغاف: شغف:

إليه. التطلع اليشء: إىل التشوف شوف:
رصوف. والجمع ونوائبه، حدثانه الدهِر: رصف رصف:

مصاف. والجمع الحرب، يف املوقف املصف: صفف:

استحدثته. أي: واْستَْطَرْفته، املستحدث، اليشء بالضم: — الطُّْرفة طرف:
عجاف. والجمع والعجفاء، األعجف ومنه الهزال، بالتحريك: — الَعَجف عجف:

باألمور. العارف واليعروف: عوارف، والجمع املعروف، العارفة: عرف:
املواظبة. مع عليه اإلقبال اليشء: عىل والعكوف االحتباس، االعتكاف: عكف:

َخاَلَطها. أي: الخطيئة، فالن وَقاَرَف االكتساب، االقرتاف: قرف:
الخمرة. أسماء من القرقف: قرقف:

القطف. وقت والقطاف: قطوف، والجمع العنب، عنقود بالكرس: — الِقْطف قطف:
الحب. شدة الكلف: كلف:

أكناف. والجمع الجانب، بالتحريك: — اْلَكنَف كنف:
لذاته. بالنظر القسمة يَْقبَل ال ما الكيف: كيف:

الفراعنة. لبعض ُمْلك تخت كانت قديمة مدينة منفيس: أو منف منف:
النارض. والوارف: اتسع، أي: الظل، ورف مصدر والوريف الورف ورف:
استنزل. أي: استوكف، ومنه قطر، بمعنى وكف مصدر الوكف وكف:
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به. صاح أي: ِبَزيْد، فالن هتف مصدر الهتاف هتف:
هدًفا. الغرض ي ُسمِّ ومنه بناء، أو طود من ارتفع ما كل الهدف: هدف:

القاف باب (20)

هرب. إذا العبد أبق مصدر اإلباق أبق:
حزن. مع سهر بمعنى بالكرس أَِرَق مصدر األرق أرق:

النظر. شدة اإلحداق: حدق:
الراية. والحقيقة: املجاز، خالف الحقيقة: حقق:

اضطربا. إذا واللواء القلب أخفق مصدر والخفقان الخفوق خفق:
خالئق. فيهما والجمع الخلق، والخليقة: الطبيعة، الخليقة: خلق:

وأروقة. روق والجمع البيت، مقدم يف سقف الرواق: روق:
اضمحل. أي: الباطل وزهق مات، بمعنى زهق مصدر الزهوق زهق:
نتنضل. أي: نَْستَِبُق﴾ ﴿ذََهبْنَا اآلية ويف املسابقة، بمعنى السبق سبق:

رسادقات. والجمع الدار، صحن فوق يَُمدُّ الذي الرسادق: رسدق:
عليه. الشفقة أََخذَتُْه إذا عمرو عىل زيد أشفق مصدر اإلشفاق شفق:
يد. عىل يد ب َرضْ وهو الصفق، من وأصلها البيعة، الصفقة: صفق:

الصبح. كوكب ى يَُسمَّ نجم والطارق: ليًال، جاء إذا طرق مصدر الطروق طرق:
معها. أْن تَْرَك يجب التي الرشوع أفعال من َطِفَق طفق:

به. َلِصَق أي: بزيٍد الطيب عبق مصدر — بالتحريك — الَعبَق عبق:
أعراق. والجمع األصل، الِعْرق: عرق:

مثله. واستنَْشَق اشتم، بمعنى نشق مصدر النشق نشق:
نطق. والجمع املرأة، تلبسها شقة النطاق: نطق:

الرواج. بالفتح: — والنَّفاق رصف، بمعنى أَنَْفَق مصدر اإلنفاق نفق:
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الحمامة. والورقاء: ورقها، َخَرَج إذا الشجرة أورقت مصدر اإليراق ورق:

الكاف باب (21)

رشكة. الواحدة الصائد، حبالة بالتحريك: — ك َ والرشَّ الكفر، بالكرس: — ك ْ الرشِّ رشك:
منه. غرٍة عىل فيقتله عليه يشد حتى صاِحبَه الرجل قْصد الفتك: فتك:

الطيب. من باملسك الصبغ والتمسك: به، االعتصام باليشء: التمسك مسك:
معرَّبة. حبشية كلمة إنها وقيل الرساج، املشكاة: مشك:

ونسائك. نسك والجمع الذبيحة، والنسيكة: العبادة، النسك: نسك:
يحل. ال بما تَنَاَوَلَها إذا الحرمة انْتََهَك مصدر االنتهاك نهك:

بأْن. غالبًا ن تَْقَرتِ التي املقاربة أفعال من وأوشك: الرسعة، والوشكان: الوشك وشك:

افتضح. أي: تََهتََّك، مصدر والتهتُّك وراءه، عما َخَرَقُه إذا السرت َهتََك مصدر الهتك هتك:

الالم باب (22)

الهرمني. بجانب وهو املرصيني، قدماء يعبده كان صنم اسم الهول: أبو
غابت. أي: الشمس، أََفَلت مصدر األفول أفل:

واملصري. املرجع املآل: أول:
رشًعا. به يهتم الذي الحال البال: بول:

أكثرت. أي: العطاء، من لفالن أَْجَزْلُت مصدر اإلجزال جزل:
حبائل. والجمع بها، يُصاد التي بالكرس: — الِحبالة حبل:

قوائمه. ابيضت إذ الفرس حجلت مصدر األصل يف التحجيل حجل:
االجتماع عىل كذلك ويطلق به، باليت أي: بكذا، اْحتََفْلُت مصدر االحتفال حفل:

واالحتشاد.
املضطرب. الفاسد املنطق الخطل: خطل:
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والفقر. الحاجة أيًضا: والَخلَّة خالل، والجمع الخصلة، الَخلَّة: خلل:
النباهة. عن وَعِرَي سقط أي: زيد، خمل مصدر الخمول خمل:

مخيلة. وذو خيالء وذو خال ذو فهو فالن اختال منه تقول الكرب، والخيالء: الخال خيل:
واْغَرتَّ. بنفسه وأُْعِجَب َوثَِق إذا أدلَّ مصدر اإلدالل دلل:

أرخاه. أْي: ثوبه، فالن سدل مصدر السدل سدل:
له. زيَّنته أي: أمًرا، نَْفُسه لفالن َسوََّلْت مصدر التسويل سول:

الهيئة املناطقة: اصطالح يف — والشكل التبس، أي: األمر، أَْشَكَل مصدر اإلشكال شكل:
الكربى. مع الصغرى اجتماع من الحاصلة

عىل شمائل والجمع القطب، ناحية من تهب التي الريح والشمأل: الشمال شمل:
شمائل. والجمع الخلق، أيًضا: والشمال قياس، غري

والجمع الديار، آثار من شخص ما والطلل: طالل، والجمع الخفيف، املطر الطل: طلل:
أطالل.

والعدول عدول، والجمع مصدر، األصل يف وهو شهادته، تُْرَىض الذي العدل: عدل:
وحاد. جار أي: كذا، عن فالن َعَدَل مصدر

بالتحريك. الَعذَل منه واالسم َالَم، أي: َعذََل، مصدر العذل عذل:
قالئد. من جيدها َخَال إذا املرأة عطلت مصدر العطل عطل:

الدابة. قوائم يف يأخذ ظلع والعقال: أكرمه، يشء كل عقيلة عقل:
كذا، بتَِعلَّة نفسه يَُعلِّل وفالن أخرى، بعد مرة سقى بمعنى علل مصدر التعليل علل:

ويجتزئ. به يتلهى أي:
والغليل: والغلة أغالل، والجمع الحديد، من السلسلة بالضم: — الُغلُّ غلل:

العطش. حرارة
به. ذهب أو غرٍة عىل َقتََلُه إذا عمًرا زيد غال مصدر الَغْول غول:

َكِليل. ولسان َكِليل طرف ومنه أعيا، بمعنى َكلَّ مصدر الكالل كلل:
راماه. أي: عمًرا زيد ناَضَل مصدرا واملناضلة النضال نضل:
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الولد. ولد عىل وتُْطَلق تجب، ال حيث من التطوع عطية النافلة: نفل:
الشديد. املطر الوابل: وبل:

امليم باب (23)

االقتداء. واالئتمام: َقَصَد، بمعنى أمَّ مصدر — بالفتح — واألَمُّ أصله، اليشء: أُمُّ أمم:
الشجرة. أصل الهمزة: بفتح — األرومة أرم:

والقحط. الشدة األزمة: أزم:
القسم. أدوات من األيم: أيم:

تهامة. إىل صار أي: الرجل، أتَْهم مصدر اِإلتَْهام تهم:
َمْوِضعه. والَزَم تََلبََّد بمعنى زيد َجثَم مصدر الجثوم جثم:

محالة. وال بدَّ ال أي: َجَرَم، وال الذنب، والجريمة: — بالضم — الُجْرم جرم:
اجتمع. اليشء: واجرنثم قريته، النمل: وجرثومة األصل، الجرثومة: جرثم:

فيه. ماء ال الذي السحاب بالفتح: — الَجَهام جهم:
َكَفْفته. أي: اليشء، عن فالنًا َحَجْمت ومنه اإلقدام، خالف اإلحجام: حجم:

الحالل. ضد والحرام: الحرمان، واملحرمة: انتهاكه، يحل ال ما الحرمة: حرم:
َألَوَّاٌه إِبَْراِهيَم ﴿إِنَّ آية ومنه واألناة، العقل وبالكرس: الرؤيا، بالضم: — الُحلم حلم:

َحِليٌم﴾.
ُمْعَظمه. القتال: وحومة دار، بمعنى حام مصدر الحوم حوم:
ديم. والجمع برق، وال رعد فيه ليس الذي املطر الديمة: ديم:

اْستَنَْكَف. بمعنى َم تَذَمَّ مصدر والتذمم أذمة، والجمع الحرمة، الذمام: ذمم:
أرحام. والجمع األنثى، رحم والرَِّحم: التعطف، والرحمة: — بالضم — الرحم رحم:

والندم. الحزن بالتحريك — َدم السَّ سدم:
تعاىل. أسمائه من والسالم: بمعنًى، والسالمة السالم سلم:
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الجنة. يف ماء والتسنيم: اإلبل، أسنمة واحد السنام: سنم:
القيمة. بمعنى السيمة ومنه سام، مصدر املبايعة يف السوم سوم:
شيم. والجمع الخلق، والشيمة: شام، والجمع الخال، الشامة: شيم:

النار. اشتعال بالكرس: — ام َ الرضِّ رضم:
معروف. صبغ وهو البقم، العندم: عدم:

املعصية. من بلطفه يمتنع أي: باهلل يعتصم وفالن الحفظ، العصمة: عصم:
أيًضا ويُطلق َكاْألَْعَالِم﴾، اْلبَْحِر ِيف اْلُمنَْشآُت اْلَجَواِر ﴿َوَلُه آية ومنه الجبل، العلم: العلم:

والعالمة. الراية عىل
امتأل. بمعنى — العني بضم — َفُعَم مصدر والفعامة الفعومة فعم:

روية. غري من فيه بنفسه رمى أي: األمر، يف قحم مصدر القحوم قحم:
الخري. من النصيب والَقَسم: تفرَّقوا، أي: القوم، َم تََقسَّ مصدر التقسم قسم:

لذاته. بالنظر القسمة يَْقبَل ما الكم: كم:
روعه. يف ألقى أي: كذا، فالنًا هللا أَْلَهَم مصدر اإللهام لهم:

نسمات. والجمع تُْقِبل، حني الريح النسم: نسم:
املغرور. واملستهكم: غضبه، اشتد أي: فالن، تََهكََّم مصدر التهكم هكم:

الوجه َمْسح يف اْستُْعِمَل ثمَّ وقصد، توخى إذا َم؛ تَيَمَّ مصدر والتيمم البحر، اليم: يمم:
َطيِّبًا﴾. َصِعيًدا ُموا ﴿َفتَيَمَّ آية ومنه بالرتاب، واليدين

النون باب (24)

الحاجب. واألذن: أَْعَلَم، أي: آذن، مصدر اإليذان أذن:
وَلْونُه. َطْعمه َ تََغريَّ ما املاء: من واآلِجُن اآلِسُن أسن:

الوجل. وهو الجبان: صفة الُجبُْن جبن:
ومن والجنون، الِجنُّ بالكرس: — والِجنَّة جنن، والجمع الوقاية، بالضم: — الُجنَّة جنن:

ِجنٌَّة﴾. ِبِه ﴿أَْم آية الثاني ومن َوالنَّاِس﴾، اْلِجنَِّة ﴿ِمَن آية األول
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يُسفك. أن َمنَْعته إذا فالن َدَم َحَقنْت مصدر اْلَحْقُن حقن:
َلُدنَّا﴾. ِمْن ﴿َوَحنَانًا آية ومنه الرحمة، والَحنَان: َق، تََشوَّ أي: حنَّ مصدر الحنني حنن:

دمن. والجمع: الناس، آثار الدمنة: دمن:
بعد ملا وَعِمَل نفسه دان من «الكيِّس الحديث: ويف ، أذلَّ أي دان مصدر الدين دين:

املوت.»
َظَلُموا﴾. الَِّذيَن إَِىل تَْرَكنُوا ﴿َوَال آية ومنه وَسَكَن، ماَل بمعنى ركن مصدر الركون ركن:

الذل. واالستكانة: ، استقرَّ أي سكن مصدر السكون سكن:
النوم. ُل أَوَّ بالكرس: — نَة والسِّ السري، نَّة: والسُّ الطريقة، نَن: السَّ سنن:

والجمع الحاجة، والشجن: أشجان، والجمع الحزن، بالتحريك: — َجن الشَّ شجن:
شجون.

واعرتض. عرض بمعنى عنَّ مصدر العنن عنن:
َغنَّاء. واملؤنث العشب، الكثري األغن: غنن:

اإلحراق. بمعنى والفتن االختبار، والفتنة: الفتون فتن:
أفانني. ثمَّ أفنان، والجمع الغصن، الفنن: فنن:

الرومي. إسكندر لقب القرنني: وذو الشعر، من الخصلة القرن: قرن:
الخليق. بمعنى والقمني — بالتحريك — القمن قمن:

الحرب. كمني ومنه اختفى، بمعنى كمن مصدر الُكُمون كمن:
اللبن. ذات واإلبل: الشاة من واللبون الحاجة، بالضم: — اللُّبان لبن:

مزن. والجمع البيضاء، السحابة املزنة: مزن:
املاء وامَلعني: البيت، ملنافع جامع اسم واملاعون: واملنزل، املبأة بالفتح: — امَلعان معن:

الجاري.
وتنقص املدد تَْقَطع لكونها بذلك يَْت ُسمِّ املنية، واملنون: والنقص، القطع املن: منن:

العدد.
الضعف. بالتحريك: — الوهن وهن:
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الهاء باب (25)

ونهايته. غايته اليشء كنه كنه:

والياء الواو باب (26)

أًخا. اتخذ أي: آخا؛ مصدرا واملؤاخاة اإلخاء أخا:
التعزي. والتأيس: إساء، والجمع الطبيب، واآليس: الحزن، بمعنى األىس أسا:

النعم. واآلالء: حلف، أي: آىل، مصدر اإليالء أال:
التعدي. أيًضا والبغي طلب، أي: وابتغى، بغى مصدرا واالبتغاء البغي بغى:
َربُُّه﴾. إِبَْراِهيَم ابْتََىل ﴿َوإِِذ آية ومنه اخترب، أي: ابتىل، مصدر االبتالء بال:

القرآن من واملثاني مثاٍن، والجمع قوتني، عىل فتل ما العود أوتار من املثنى ثنى:
السور. من آية املائتي دون ما أو الفاتحة، سورة

به. أقام إذا باملكان ثوى مصدر الثواء ثوى:
النَّاِر﴾. ِمَن َجْذَوٍة ﴿أَْو آية ومنه الجمر، من القطعة الجذوة: جذى:

الذنب. والجناية: الثمرة، جنى مصدر الجني جنى:

باريته. فالنًا: وتحديت لها، وغنَّى ساقها أي: اإلبل؛ حدا مصدر الحداء حدا:

َرَشًدا﴾. تََحرَّْوا ﴿َفأُوَلِئَك آية، ومنه قصد، أي: تحرَّى؛ مصدر التحرِّي حرا:
بالرجل. العناية عىل الحريص لألمور املستقيص : الحِفيُّ حفا:

سورتها. أول الكأس: ُحَميَّا حمى:
وأهلكه. عليه أتى أي: فالن؛ عىل الدهر وأخنى الكالم، يف الفحش الخنا: خنا:

داري. أي: داجي؛ مصدر املداجاة دجا:
وبكاؤه. امليت محاسن تعديد الرثاء: رثا:

أرجاء. والجمع الناحية، بالقرص: — والرجا والخوف، األمل باملد: — الرجاء رجا:
ُرَخاءً﴾. ِبأَْمِرِه تَْجِري الرِّيَح َلُه ْرنَا ﴿َفَسخَّ آية ومنه اللينة، الريح بالضم: — الرُّخاء رخا:
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السقوط والرتدي: الرداء، لبس بمعنى وارتدى تردي، مصدر واالرتداء الرتدي ردى:
أيًضا.

يُقال السمكة صورة عىل صغار كواكب والرشاء: أرشية، والجمع الحمل، الرشاء: رشا:
الحوت. بطن لها

روعه. َسكَّنْت أي: الرَُّجَل ورفوت الثوب، رفوت مصدر الرفو رفا:
يُرمى. الذي الصيد الرمية: رمى:

عليها. يُْستََقى التي الدابة والراوية: الَعَلم، الراية: روى:
اليسري. اليشء واملزجى: ساق، أي: أزجى؛ مصدر اإلزجاء زجى:

التصديق. عىل أيًضا وتُطلق امتدحها، أي: نفسه؛ زكى مصدر التزكية زكى:
الفاحشة. ُصنْع املد: أو بالقرص — الزنا زنى:

ودام. سكن أي: سجا؛ مصدر والسجو سجايا، والجمع الُخلُق، السجية: سجا:
أعطى. بمعنى أسدى مصدر اإلسداء سدا:

قياس. غري عىل رساة والجمع الرشيف، : الرسيُّ رسا:
عال. أي: دابته؛ عىل فالن استوى مصدر واالستواء العدل، السواء: سوا:

املغني. بمعنى الشادي ومنه الغناء، سبيل عىل اإلنشاد الشدو: شدا:

األذى. عىل أيًضا ويُطلق الرائحة، ذكاء حدة بالقرص: — الشذا شذا:
نجم. واملشرتى اشرتى، أو باع إذا رشى؛ مصدر الرشاء رشى:

ُحْفَرٍة﴾. َشَفا َعَىل ﴿َوُكنْتُْم آية ومنه حرفه، يشء: كل شفا شفا:
السعادة. نقيض والشقاوة الشقاء شقا:

الشباب. عرص وبالكرس: — ريح، بالفتح: — والصبابا العشق، إىل امليل الصبوة: صبا:
وامُلَصاىف. املختار والصفيُّ خلص، إذا الرشاب صفا مصدر الصفاء صفا:

احرتق. أي: بنار؛ زيد اصطىل مصدر االصطالء صال:
فقتلته. رميته إذا الصيد؛ أصميت مصدر اإلصماء صما:
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َشعره. الكثري الرأس: وضايف سبغ، إذا الثوب؛ ضفا مصدر الضفو ضفا:
آية ومنه والكاهن، الشيطان والطاغوت: الحد، جاَوَز أي: طغى؛ مصدر الطغيان طغا:

ِبِه﴾. يَْكُفُروا أَْن أُِمُروا َوَقْد الطَّاُغوِت إَِىل يَتََحاَكُموا أَْن ﴿يُِريُدوَن
والرش. الظلم والعادية: الويل، ضد العدوُّ عدا:

َغِشيَُه. أي: كذا؛ فالنًا وعرا ثيابه، من زيد عرا مصدر العري عرا:
والتأيس. والصرب االنتماء العزاء: عزا:

العصية. من العصا املثل: ويف ، ُعِىصٌّ والجمع مؤنثة العصا عصا:
عنه. تجاَوْزت أي: فالن؛ ذنب عن عفوت مصدر العفو عفا:

َف. َرشُ إذا عىل؛ مصدر والعالء ارتفع، أي: زيد؛ عال مصدر العلو عال:
ونصب. تعب أي: — بالكرس — املرء عِنَي مصدر العناء عنا:

راح. نقيض غدا، مصدر الُغُدوُّ غدا:
املصيبة. أو القيامة والغاشية: مثله، والغشاوة الغطاء، الغشاء غشا:
خفضه. الطَّْرَف: وَغضَّ جفنه، أدنى إذا أغىض مصدر اإلغضاء غىض:

نام. بمعنى غفا مصدر اإلغفاء غفا:
مغاٍن. والجمع ظعنوا، ثمَّ أهله به كان الذي املوضع املغنى: غنى:

. ضلَّ أي: غوى؛ مصدر والغواية الغي غوى:
الفدية. أعطى أي: فدى؛ مصدر الفداء فدا:

األسوة. القدوة: قدا:
أقذاء. والجمع الرشاب، يف أو العني يف سقط ما القذى: قذى:

«اللقا الحديث: ويف إليه، أحسنت أي: الضيف قريت مصدر — بالكرس — الِقَرى قرا:
القرى.» من خري

غايته. اليشء وقاصية بعد، أي: قصا مصدر القصو قصا:
إِيَّاُه﴾. إِالَّ تَْعبُُدوا أَالَّ َربَُّك ﴿َوَقَىض آية ومنه الحكم، القضاء: قىض:
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قطا. والجمع االهتداء، يف املثل به ب يُْرضَ طري القطاة قطا:
والنقصان. الزيادة عىل يُطلق األضداد؛ من واإلكراء النعاس، الكرى: كرى:

كماة. والجمع املسترت، أي: سالحه يف املتكمي الشجاع، الكمي: كمى:

التي األمثال الرؤيا: وُكنَى معناه، لوازم من أَْمر وإرادة اللفظ إطالق الكناية: كنى:
حقائقها. عن بها يكنى

اإلقامة. وأصلها لبيك، له قلت إذا الرجل لبيت مصدر التلبية لبى:
لدن. معنى يف يُْستَْعَمل مكان ظرف لدي لدى:

اْلتهابها. وتََلظِّيها: واْلتظاؤها النار، اللظى: لظى:
والالغية. اللغو ومنه أبطله، أي: اليشء ألغى مصدر اإللغاء لغا:

تداركته. وتالفيته: وجدته، اليشء: وألفيت اليسري، اليشء اللفاء: لفا:
حذاؤه. اليشء: وتلقاء طرحه، أي: اليشء ألقى مصدر اإللقاء لقى:

ة. الَعَرشَ إىل الثالثة من األصحاب واللمة: تُستحسن، الشفة يف ُسْمرة اللمى: ملى:
والبنود. األعالم دون وهي األلوية، واحد اللواء لوى:

الشامي. القفيز واملدى: وُمًدى، مديات والجمع الشفرة، املدية: مدى:

اليشء. يف الشك واالمرتاء: واملرية جادل، أي: مارى مصدر امِلراء مرا:
مزايا. والجمع الفضيلة، املزية مزا:

نفذ. أي: األمر، يف مىض مصدر املضاء مىض:
مطية. اتخذها أي: الناقة؛ فالن امتطى مصدر االمتطاء مطا:

ابتليته. بكذا: زيًدا ومنيت أمناء، والجمع معروف، وزن املنا: منا:
بعد. أي: نأى؛ مصدر النأي نأى:

رتبته. لرشف النبي أُِخذ ومنه األرض، من ارتفع ما النبوة: نبا:
النجوى. منه واالسم ، سارَّ أي: ناجى؛ مصدر املناجاة نجا:

أنحاء. والجمع معروف، ِعْلم االصطالح ويف والناحية، القصد لغة: النحو نحا:
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أندية. والجمع القوم، مجلس : والنديُّ الصوت، النداء: ندا:
نواٍص. والجمع الرأس، مقدم الناصية: نصا:

مثله. ونضا سله، أي: َسيَْفه؛ الفارس انتىض مصدر االنتضاء نضا:
املوت. بخرب جاء أي: نعا؛ مصدر النعي نعا:

اختار. أي: انتقى؛ مصدر االنتقاء نقا:
زاد. أي: املال؛ نما مصدر النماء نما:
عزم. أي: نوى؛ مصدر النية نوى:

نًُهى. والجمع العقل، والنهية: أََمَر، ضد وهو نهى مصدر النْهي نهى:
حافره. يف وجًعا وجد أي: — كَرِىضَ — الفرس َوِجَي مصدر الوجى وجى:
وُحًىل. ُحْيلٍ وزن عىل ُوًحى والجمع الخفي، والكالم الكتاب الوحي: وحى:

تحرَّيْت. أي: فالن؛ مرضاة يْت وتوخَّ قصد، أي: وخى؛ مصدر الوخي وخى:
أنار. أي: الزند ورى مصدر والورى الخلق، بالتحريك: — الورى ورى:

الحلق. آلة واملوىس: حلقه، أي: رأسه؛ أوىس مصدر اإليساء وىس:
مغاير. لون كل والشية: نقشه، أي: الثوب؛ وىش مصدر الوىش وىش:
الوصاية. واالسم بأمر، عهد إذا ووىص أوىص، مصدر التوصية وىص:

أوعية. والجمع املتاع، فيه يُجعل ما والوعاء: الحفظ، معناه مصدر الوعي وعى:
وًغى. الحرب يت ُسمَّ ثَمَّ ومن والجلبة، الصوت األصل: يف — الوغى وغى:

بوفائه. قام أي: بعهده؛ زيد وىف مصدر الوفاء وىف:
أواٍق. والجمع معروف، وزن واألوقية حفظ، أي: وقى؛ مصدر الوقاية وقى:

غريها. أو القربة رباط ككساء: — الوكاء وكى:
النرصة. والوالء عنه، أَْعَرَض أي: عمرو؛ عن زيد وتوىل العدو، ضد الويل وىل:

واإلعياء. والتعب الكالل كفتى: — الونى ونى:
أوهية. والجمع اليشء يف الشق الوهي: وهى:
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واملخففة. املشدَّدة كأنَّ عىل وتدخل ويحك، مثل ب تََعجُّ كلمة وي:
الشمس. ضوء من البيت يف الدخان يُْشِبه ما الهباء هبا:

نظًما. سبَّ أي: هجا؛ مصدر والهجاء بحروفها، اللفظة تقطيع الهجاء هجا:
. ودلَّ أرشد أي: هدا؛ مصدر والهداية الهدى هدى:

معقول. بغري تكلم إذا منطقه؛ يف َهذَى مصدر والهذيان الهذي هذى:
هراٍو. والجمع العصا، الهراوة: هرا:

بجناحيه. خفق والطائر ، ذلَّ أي: الرجل؛ هفا مصدر الهفوة هفا:
النقود. وعاء والهميان: سال، أي: املاء؛ أو الدمع همى مصدر الهمي همى:
ِذْكره. يُْستَْقبَح عما كناية هو وقيل اليشء، — أخ وزن عىل — الهن هنو:

أهواء. والجمع النْفس، إرادة بالقرص: — الهوى هوا:
أياٍد. والجمع النعمة، واليد: أيدي، والجمع الكف، اليد: يدى:

الليِّنة األلف باب (27)

أَْقِبْل. أَزيُْد نحو: بها ويناَدى استفهام، همزَة وتكون هجاء، حرف أ:
البعيد. لنداء حرف — باملد — آ:

االسمية. بالجمل فتختص للمفاجأة، وتكون الزمان، من يُْستَْقبَل ملا ظرف إذا:
مكانية. أو كانت زمانية الغاية انتهاء معانيه ِمْن ، جرٍّ حرف إىل:

وغريهما. واالستفهام للتنبيه ويأتي استفتاح، حرف أال:
ذو. واِحُدُه جمع اسم وقيل: لفظه، من له واحد ال َجْمع أولو:

وزائدة. الواو بمنزلة وعاطفة غري بمنزلة صفة وتكون استثناء، حرف إال:
الخربية. الفعلية الجمل عىل بالدخول يَْختَصُّ تحضيض حرف أال:

القسم. بعدها ويَْكثُُر أال، بمنزلة استفتاح أداة — والتخفيف بالفتح — أما:
وتوكيد. وتفصيل رشط حرف — والتشديد بالفتح — ا: أمَّ
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وغريهما. وللتفصيل للشك يأتي عطف حرف — امليم وتشديد الهمزة بكرس — ا: إمَّ
وكيف. ومتى أين بمعنى وهو بها، يجازى التي الظروف من أنى:

القريب. لنداء حرف — الياء وتخفيف الهمزة بفتح — أيا:
النصب. ضمائر به تتصل مبهم اسم — الياء وتشديد الهمزة بكرس — إيا:

إللغائه. بالنفي يختص األلف أصيل جواب حرف بىل:
املفرد. املؤنث إىل به يُشار اسم تا:

بالضمري. اقرتانها لعدم اللفظ يف وتخالفها إىل، بمعنى وجر غاية حرف حتى:
واحد بلفظ واستعماله أعجل، معناه صوت اسم — الكرس عىل بالبناء — خا خا:

والحرفية. الفعلية بني ترتدد حاشا مثل استثناء أداة خال:

للمفرد. للمؤنث وذه وذي املفرد، للمذكر به يُشار اسم ذا:
صاحب. ومعناها باألجناس، الوصف إىل بها ل ليُتََوصَّ صيغت كلمة ذو:

والتعليل. واملرادفة االستعالء معانيه من جر حرف عىل:
ذلك. وغري والتعقيب الرتتيب مدلوله عطف حرف الفاء فا:

التمييز. عىل بعده ما فينتصب كم، مجرى يجري مبهم اسم كذا:
َقاِئلَُها﴾. ُهَو َكِلَمٌة ََّها إِن ﴿َكالَّ آية ومنه انْتَِه، معناها وَردْع زجر كلمة كال:

لتاليه. واستلزامه يليه ملا امتناع حرف لو:
مثله. ولوما االسمية، الجملة عىل بالدخول ويختص لوجود، امتناع حرف لوال:

النافية. الثانية ومن املوصولة، األوىل ومن وحرفية، اسمية قسمني؛ عىل ما:
يعقل. ال ملا والجزاء الرشط يف تُستعمل بسيطة كلمة مهما:
به. ويجازى زمان عن سؤال وهو متمكن، غري ظرف متى:

زيداه. وا نحو بالندبة، النداء يف يختص حرف وا:
والجر. النصب حاَلتَي يف للغائب ضمريًا ويكون تنبيه، حرف ها:

تحضيض. حرف — وبالتشديد — للخيل، زجر كلمة — التخفيف مع بفتحتني — هال:
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ههنا. ومثله القريب، املكان إىل به يُشار اسم هنا:
أيا. وأَْصلُه نداء، حرف هيا:

ُحكًما. أو حقيقًة البعيد به ويُنادى استعماًال، النداء حروف أكثر يا:
هللا عىل املعتمد وموشيها الطبع يف تصحيحها حلة ومطرِّز ومنشيها، القصة مؤلف يقول

أفندي: وهبي تعاىل إليه أموره املفوض ويبدي، يعيد فيما
اصطفى. الذين عباده عىل وسالم وكفى، هلل الحمد

استوعبت لقصة وإنها الخوض، عن به جاء ما القلم وأحسب الحوض، امتأل هنا إىل
طرًفا، معنًى كل من أخذت وفصوًال، مقامات طرائفها وتنوََّعْت وأصوًال، فروًعا اللطائف
بكلمها والباعثة اإلطالق، عىل القصص أحسن فهي طرًفا، الصياغة صناعة من وَحَوْت
املقامات، منوال عىل نََسْجتُها وقد األخالق. بمكارم الكلف عىل البوالغ وحكمها النوابغ
حريٍّا، باإلطراء تمثيلها فجاء املقامات، أويل نظر عىل وَجَلْوتُها حريريٍّا، أكن لم وإن
إلعالء وانتدبوا العجاب، بالعجب فجاءوا السقائني، حارة مدارس طلبة مع به نهْضُت
باب مفتتح كوني وأحتسب الفطن، أولو وهم بهم أفاخر فأنا انتداب، أَيََّما اآلداب كلمة
عن غنية يف ونكون األمر، أويل بعناية نطاقه ينفسح حتى الوطن، أبناء دون التمثيل
أشكر ولهذا الرذائل؛ نبذ عىل الحاث الفضائل، عىل املحرِّض الفن ألنه وعمرو؛ زيد
وحرضة رئيسها الباشا سعادة وأَذُْكر الجليل، سعيها عىل القبطية الخريية الجمعية
وأبانوا املكارم، بأنواع تمثيلها يف عيلَّ تطولوا حيث بالجميل، ء األجالَّ وأعضائها مديرها
من أمىض األقوم، السنن عىل املدارس تقدم يف األكرم، البطريرك األب غبطة عزيمة عن
شمس وطلعت ليٌل سجا ما األعصار، جبني غرة الخديوي الجناب عرص برح ال الصارم،

آمني. نهار،
ُطِبَعْت منها مالزم بعض خال ما اإلعالمية، باملطبعة وْضُعها وَحُسَن َطبُْعها تم وقد
١٣٠٢ سنة الثانية ُجمادى شهر من األواخر العرش يف وذلك املرصية، الرشق مرآة مطبعة
قبطية. ١٦٠١ سنة برمهات وشهر ،١٨٨٥ سنة اإلفرنجي إبريل شهر املوافق هجرية،

(تم)
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السالم يوسفعليه قصة ملحق
الثالثة الكتبالساموية يف

التكوين ِسفُر (التوراة): القديم العهد (1)

والثالثون السابع اإلصحاح

كان إذ يوسف يعقوب: مواليد هذه كنعان، أرض يف أبيه غربة أرض يف يعقوب وسكن
زلفة وبني بلهة بني عند غالم وهو الغنم، إخوته مع يرعى كان سنة عرشة سبع ابن
أكثر يوسف فأََحبَّ إرسائيل ا وأمَّ أبيهم. إىل الرديئة بنميمتهم يوسف وأتى أبيه. امرأتي
أباهم أن إخوتُه رأى فلما ُملوَّنًا، قميًصا له فَصنََع شيخوخته، ابُن ألنه بنيه؛ سائر من
يوسف وحلم بسالم. يكلِّموه أن يستطيعوا ولم أبغضوه، إخوته جميع من أكثر أحبَّه
حلمت، الذي الحلم هذا «اسمعوا لهم: فقال له. بغًضا أيًضا فازدادوا إخوته، وأخرب ُحلًما
ُحزمكم فاحتاطت وانتصبت قامت ُحزمتي وإذا الحقل، يف حزًما حازمون نحن فها
تسلًُّطا؟» علينا تتسلَّط أم ُملًكا، علينا تمِلك «ألعلك إخوته: له فقال لحزمتي». وسجدت
آخر، ُحلًما أيًضا حلم ثمَّ كالمه. أجل ومن أحالمه أجل من له بُغًضا أيًضا وازدادوا
عرش وأحد والقمر بالشمس وإذا أيًضا، ُحلًما حلُمت قد «إنِّي فقال: إخوته عىل ه وقصَّ
الحلم هذا «ما له: وقال أبوه فانتهره إخوته، وعىل أبيه عىل ه وقصَّ يل». ساجدٌة كوكبًا
ا وأمَّ إخوته، فحسده األرض؟» إىل لك لنسجد وإخوتك ك وأمُّ أنا نأتي هل حلمت! الذي
ليوسف: إرسائيل فقال شكيم. عند أبيهم غنم لريعوا إخوته ومىض األمر. فحفظ أبوه
له: فقال أنذا». «ها له: فقال إليهم». فأرسلك تعاَل شكيم؟ عند يرعون إخوتك «أليس
حربون، وطاء من فأرسله خربًا». يل وُردَّ الغنم، وسالمة إخوتك سالمة انظر «اذهب
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تطلب؟» «ماذا الرجل: فسأله الحقل، يف ضالٌّ هو وإذا رجٌل فوجده شكيم، إىل فأتى
ألني هنا؛ من ارتحلوا «قد الرجل: فقال يرعون. أين أخربني إخوتي، طالب أنا فقال:
فلما ُدوثان. يف فوجدهم إخوته وراء يوسف فذهب دوثان». إىل لنذهب يقولون: سمعتهم
ذا «هو لبعض: بعضهم فقال ليميتوه. له احتالوا إليهم اقرتب َقبَْلَما بعيد من أبرصوه
رديء وحش ونقول: اآلبار، إحدى يف ونطرحه نقتله هلم فاآلن قادم، األحالم صاحب هذا
وقال نقتله»، «ال وقال: أيديهم من وأنقذه رأوبني فسمع أحالمه». تكون ماذا فنرى أكله،
لكي يًدا» إليه تُمدُّوا وال الربية، يف التي البرئ هذه يف اطرحوه دًما، تسفكوا «ال رأوبني: لهم
قميصه عنه خلعوا أنهم إخوته إىل يوسف جاء ملا فكان أبيه. إىل ه لريدَّ أيديهم من ينقذه
ثمَّ ماء. فيها ليس فارغة فكانت البرئ ا وأمَّ البرئ. يف وطرحوه وأخذوه عليه الذي امللون
جلعان، من ُمقبلٌة إسماعيليني قافلة وإذا ونظروا عيونهم فرفعوا طعاًما، ليأكلوا جلسوا
إلخوته: يهوذا فقال مرص. إىل بها لينزلوا ذاهبني والذنًا وبلسانًا كثرياء حاملة وجمالهم
عليه أيدينا تكن وال لإلسماعيليني فنبيعه تعالوا دمه؟ ونُخفي أخانا نقتل أن الفائدة «ما
يوسف فسحبوا تُجار مديانيون رجال واجتاز إخوته، له فسمع ولحمنا». أخونا ألنه
إىل بيوسف فأتوا الفضة، من بعرشين لإلسماعيليني يوسف وباعوا البرئ، من وأصعدوه
إخوته إىل رجع ثمَّ ثيابه، فمزَّق البرئ، يف ليس يوسف وإذا البرئ إىل رأوبني ورجع مرص،
من تيًسا وذبحوا يوسف قميص فأخذوا أذهب؟» أين إىل وأنا موجوًدا ليس «الولد وقال:
وقالوا: أبيهم إىل وأحرضوه امللون القميص وأرسلوا الدم، يف القميص وغمسوا املعزى
رديء وحش ابني، قميص وقال: َقه فتحقَّ ال؟» أم هو ابنك أََقِميُص ْق َحقِّ هذا، «وجدنا
عىل وناح حقويه، عىل ِمسًحا ووضع ثيابه يعقوب فمزَّق افرتاًسا! يوسف افرتس أكله!
أنزل «إني وقال: يتعزَّى أن فأبى ليُعزُّوه، بناته وجميع بنيه جميع فقام كثرية، أيَّاًما ابنه
لفوطيفار مرص يف فباعوه املديانيون ا وأمَّ أبوه، عليه وبكى الهاوية»، إىل نائًحا ابني إىل

ط. الرشُّ رئيس فرعون خيص

والثالثون الثامن اإلصحاح

حرية، اسمه عدُّالمي َرُجل إىل ومال إخوته، عند من نزل يهوذا أن الزمان ذلك يف وحدث
وولدت فحبلت عليها ودخل فأخذها شوع، اسمه كنعاني رجل ابنة هناك يهوذا ونظر
عادت ثمَّ «أونان»، اسمه ودعت ابنًا وولدت أيًضا حبلت ثمَّ «عريًا»، اسمه ودعا ابنًا
زوجًة يهوذا وأخذ ولدته. حني كزيب يف وكان «شيلة»، اسمه ودعت ابنًا أيًضا فولدت
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فقال الرب. فأماته الرب، عيني يف يًرا رشِّ يهوذا بكر عري وكان ثامار، اسمها بكره لعرٍي
أن أونان فعلم ألخيك»، نسًال وأقم بها وتزوج أخيك امرأة عىل «ادخل ألونان: يهوذا
يُعطى ال لكي األرض عىل أفسد أنه أخيه امرأة عىل دخل إذ فكان له، يكون ال النسل
«اقعدي كنته: لثامار يهوذا فقال أيًضا. فأماته فعله ما الرب عيني يف فقبح ألخيه، نسًال
كأخويه»، أيًضا هو يموت «لعله قال: ألنه ابني»؛ شيلة يكرب حتى أبيك بيت يف أرملة
ثمَّ يهوذا، امرأة شوع ابنة ماتت الزمان طال وملا أبيها. بيت يف وقعدت ثامار فمضت
ثامار: فأخربت العدالمي، صاحبه وحرية هو تمنه إىل غنمه ُجزَّاز إىل فصعد يهوذا تعزَّى
بربقع وتغطَّت لها ترمُّ ثياب عنها فخلعت غنمه»، ليجز تمنة إىل صاعد حموك ذَا «ُهَو
وهي كرب قد شيلة أن رأت ألنها تمنة؛ طريق عىل التي عينايم مدخل يف وجلست قت وتلفَّ
إليها فمال وجهها، غطَّت قد كانت ألنها زانية؛ وحسبها يهوذا فنظرها زوجة. له تُْعَط لم
تعطيني «ماذا فقالت: كنَّته، أنها يعلم لم ألنه عليك»؛ أدخل «هاتي وقال: الطريق عىل
رهنًا تعطيني «هل فقالت: الغنم»، من معزى جدي أرسل «إنِّي فقال: عيلَّ؟» تدخل لكي
التي وعصاك وعصابتك «خاتمك فقالت: أعطيك؟» الذي الرهن «ما فقال: ترسله؟» حتى
برقعها عنها وخلعت وَمَضْت قامت ثمَّ منه، فحبلت عليها، ودخل فأعطاها يدك»، يف
من الرهن ليأخذ العدالمي صاحبه بيد املعزي جدي يهوذا فأرسل ترملها، ثياب ولبست
الطريق؟» عىل عينايم يف كانت التي الزانية «أين مكانها: أهل فسأل يجدها، فلم املرأة يد
املكان وأهل أجدها، «لم وقال: يهوذا إىل فرجع زانية»، هنا ها تكن «لم فقالوا:
قد إنِّي إهانة، نصري ِلذَالَّ لنفسها «لتأخذ يهوذا: فقال زانية»، هنا ها تكن لم قالوا: أيًضا
«قد له: وقيل يهوذا أُخرب أشهر ثالثة نحو كان وملا تجدها». لم وأنت الجدي هذا أرسلت
أما فتُحرق». «أخرجوها يهوذا: فقال الزنا»، من أيًضا ُحبىل هي وها كنَّتُك، ثامار زنت
وقالت: ُحبىل!» أنا له هذه الذي الرجل «من قائلًة: حميها إىل أرسلت أُخِرجت فلما هي
ألني مني؛ أبرُّ «هي وقال: يهوذا فتحققها هذه؟» والعصا والعصابة الخاتم ملن ْق «حقِّ
توأمان، بطنها يف إذَا والدتها وقت ويف أيًضا، يعرفها يعد فلم ابني»، لشيلة أُْعِطَها لم
قائلًة: قرمًزا يده عىل وربطت القابلة فأخذت يًدا أخرج أحدهما أن والدته يف وكان
عليك اقتحمت؟ «ملاذا فقالت: خرج، قد أخوه إذا يده َردَّ حني ولكن أوًَّال»، خرج «هذه
فُدعي القرمز، يده عىل الذي أخوه خرج ذلك وبعد «فارص»، اسمه فُدِعَي اقتحاٌم»،

«زارح». اسمه
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والثالثون التاسع اإلصحاح

مرصي رجٌل ط، الرشُّ رئيس فرعون خيص فوطيفار واشرتاه مرص إىل فأُنزل يوسف ا وأمَّ
ناجًحا، رجًال فكان يوسف مع الرب وكان هناك، إىل أنزلوه الذين اإلسماعيليني يد من
الرب كان يصنع ما كلَّ وأن معه، الرب أن سيده ورأى املرصي، سيده بيت يف وكان
ما ُكلَّ يده إىل ودفع بيته عىل فوكَّله وخدمه، عينيه يف نعمة يوسف فوجد بيده، يُنجحه
املرصي بيت بارك الرب أن له كان ما ُكل وعىل بيته عىل وكََّلُه حني من وكان له. كان
ما كل فرتك الحقل، ويف البيت يف له كان ما ُكلِّ عىل الرب بركة وكانت يوسف، بسبب
َحَسَن يوسف وكان يأكل، الذي الُخبز إال شيئًا يعرف معه يكن ولم يوسف. يد يف له كان
يوسف إىل عينيها رفعت سيده امرأة أن األمور هذه بعد وحدث املنظر. وَحَسَن الصورة
يف ما معي يعرف ال سيدي ذا «هو سيده: المرأة وقال فأبى معي»، «اضطجع وقالت:
عني يُمسك ولم مني، أعظم البيت هذا يف هو ليس يدي، إىل دفعه قد له ما وُكلُّ البيت،
كلَّمت إذا وكان هللا؟» إىل وأُخطئ العظيم الرش هذا أصنع فكيف امرأته، ألنك غريك شيئًا
نحو حدث ثمَّ معها، ليكون بجانبها يضطجع أن لها يسمع لم أنه فيوًما يوًما يوسف
البيت، يف هناك البيت أهل من إنسان يكن ولم عمله، ليعمل البيت دخل أنه الوقت هذا

خارج. إىل وخرج وهرب يدها يف ثوبه فرتك معي»، «اضطجع قائلًة: بثوبه فأْمَسَكتُْه
وقالت: بيتها أهل نادت أنها خارج إىل وهرب يدها يف ثوبه ترك أنه رأت ملا وكان
بصوت فرصخت معي، ليضطجع إيلَّ دخل ليُداعبنا. عرباني برجل إلينا جاء قد انظروا!
وخرج وهرب بجانبي ثوبه ترك أنه ورصخت صوتي رفعت أني سمع ملَّا وكان عظيم،
الكالم هذا بمثل فكلََّمتْه بيته، إىل سيده جاء حتى بجانبها ثوبه فوضَعْت خارج. إىل
صوتي رفْعُت ملا وكان ليُداعبني، إلينا به جئت الذي العرباني العبد إيلَّ «دخل قائلًة:
امرأته كالم سيده سمع ملا فكان خارج». إىل وهرب بجانبي ثوبه ترك أنه ورصخت
يوسف فأخذ َحِمَي، َغَضبَُه أنَّ عبدك» بي صنع الكالم هذا «بحسب قائلًة: به كلَّمته الذي
بيت يف هناك وكان فيه. محبوسني امللك أرسى كان الذي املكان السجن، بيت يف ووضعه
رئيس عيني يف له نعمًة وجعل لُطًفا، إليه وبسط يوسف مع كان الرب ولكن السجن،
السجن. بيت يف الذين األرسى جميع يوسف يد إىل السجن بيت رئيس فدفع السجن، بيت
شيئًا ينظر السجن بيت رئيس يكن ولم العامل. هو كان هناك يعملون كانوا ما وكل

يُنجحه. الرب كان صنع ومهما معه، كان الرب ألن يده؛ يف مما البتة
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األربعون اإلصحاح

مرص، ملك سيِّدهما إىل أَذْنَبَا والخبَّاز مرص ملك ساقي أن األمور هذه بعد وحدث
بيت َحبْس يف فوضعهما الخبَّازين، ورئيس السقاة رئيس خِصيَّيْه: عىل فرعون فسخط
الرشط رئيس فأقام فيه، محبوًسا يوسف كان الذي املكان السجن بيت يف ط الرشُّ رئيس
كل واحدٍة، ليلٍة يف ُحلًما كالهما وحلما الحبس، يف أيَّاًما وكانا فخدمهما. عندهما يوسف
بيت يف املحبوسان وخبَّازه مرص ملك ساقي حلمه: تعبري بحسب واحد ُكلُّ حلمه واحد

السجن.
فرعون خصيي فسأل ان، ُمغتمَّ هما وإذا ونظرهما الصباح يف إليهما يوسف فدخل
ُحلًما «حلمنا له: فقاال اليوم؟» ان ُمكمدَّ وجهاكما «ملاذا سيده: بيت حبس يف معه اللذين
رئيس فقصَّ عيلَّ». ا ُقصَّ التعابري؟ هلل «أليست يوسف: لهما فقال ه»، يُعربِّ من وليس
ثالثة الكرمة ويف أمامي، كرمة وإذا حلمي، يف «كنت له: وقال يوسف عىل حلمه السقاة
يف فرعون كأس وكانت عنبًا، عناقيدها وأنضجت زهرها طلع أفرخت إذا وهي ُقضبان،
له فقال فرعون»، يد يف الكأس وأعطيت فرعون، كأس يف وعرصته العنب فأخذت يدي،
فرعون يرفع أيًضا أيام ثالثة يف أيام، ثالثة هي الُقضبان الثالثة تعبريه: «هذا يوسف:
ساقيه، كنت حني األوىل كالعادة يده يف فرعون كأس فتُعطي مقامك، إىل ويردُّك رأسك
لفرعون وتذكرني إحسانًا إيلَّ تصنع خري لك يصري حينما عندك ذََكْرتَِني إذا وإنما
شيئًا أفعل لم أيًضا وُهنا العربانيني، أرض من قت ُرسِ قد ألني البيت؛ هذا من وتُخرجني
«كنت ليوسف: قال جيًِّدا عربَّ أنه الخبَّازين رئيس رأى فلما السجن.» يف وضعوني حتى
طعام جميع من األعىل السل ويف رأيس، عىل بيضاء سالل ثالثة وإذا حلمي، يف أيًضا أنا
وقال: يوسف فأجاب رأيس»، عن السل من تأكله والطيور الخباز، صنعة من فرعون
عنك، راسك فرعون يرفع أيًضا أيام ثالثة يف أيام، ثالثة هي السالل الثالثة تعبريه: «هذا
فرعون ميالد يوم الثالث اليوم يف فحدث عنك.» لحمك الطيور وتأكل خشبة عىل ويُعلِّقك
بني الخبازين رئيس ورأس السقاة رئيس رأس ورفع عبيده، لجميع وليمة صنع أنه
الخبَّازين رئيس ا وأمَّ فرعون، يد يف الكأس فأعطى سقيه، إىل السقاة رئيس وردَّ عبيده،

نسيه. بل يوسف السقاة رئيس يذكر لم ولكن يوسف، لهما عربَّ كما فعلقه
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واألربعون الحادي اإلصحاح

وُهَو النهر، عند واقف هو وإذا حلًما، رأى فرعون أن الزمان من سنتني بعد وحدث
ثمَّ روضة، يف فارتعت اللحم وسمينة املنظر حسنة النهر من طالعٍة بقرات سبع ذَا
فوقفت اللحم، ورقيقة املنظر قبيحة النهر من وراءها طالعٍة أخرى بقرات سبع ذَا ُهَو
ُاللحم والرقيقة املنظر القبيحُة البقراُت فأكلت النهر، شاطئ عىل األوىل البقرات بجانب
وُهَو ثانية، فحلم نام ثمَّ فرعون، واستيقظ والسمينة. املنظر الحسنَة السبَع البقراِت
رقيقٍة سنابل سبع ذا ُهَو ثمَّ وحسنة، سمينة واحٍد ساٍق يف طالعٍة سنابل سبع ذَا
السمينة السبع السنابل الرقيقة السنابل فابتلعت وراءها، نابتة الرشقية بالريح وملفوحٍة
فأرسل انزعجت، نفسه أن الصباح يف وكان ُحلٌم. هو وإذا فرعون واستيقظ املمتلئة،
من يكن فلم حلمه، فرعون عليهم وَقصَّ حكمائها، وجميع مرص سحرة جميع ودعا
سخط فرعون خطاياي، اليوم أتذكر «أنا لفرعون: السقاة رئيس قال ثمَّ لفرعون. ه يعربِّ
يف حلًما فحلمنا الخبازين، ورئيس أنا الرشط رئيس بيت حبس يف فجعلني عبديه عىل
عرباني غالم معنا هناك وكان حلمه. تعبري بحسب واحٍد كل حلمنا وهو، أنا واحدًة ليلة
وكما حلمه، بحسب واحٍد لكل عرب حلمينا، لنا فعربَّ عليه فقصصنا الرشط، لرئيس عبٌد

فعلَّقه.» هو ا وأمَّ مقامي إىل أنا ردَّني حدث. هكذا لنا عربَّ
ودخل ثيابه وأبدل فحلق السجن، من به فأرسعوا يوسف، ودعا فرعون فأرسل
عنك سمعت وأنا ه، يعربِّ من وليس حلًما «حلمُت ليوسف: فرعون فقال فرعون، عىل
بسالمة يجيب هللا يل، «ليس فرعون: يوسف فأجاب ها»، لتعربِّ أحالًما تسمع إنك قوًال
وُهَو النهر، شاطئ عىل واقًفا حلمي يف كنت «إنِّي ليوسف: فرعون فقال فرعون»،
ثمَّ روضة، يف فارتعت الصورة، وحسنة اللحم سمينة النهر من طالعٍة بقرات سبع ذَا
اللحم، ورقيقة ا جدٍّ الصورة وقبيحة مهزولة وراءها طالعٍة أخرى بقرات سبع ذَا ُهَو
البقراِت والقبيحُة الرقيقُة البقراُت فأكَلت القباحة، يف مثلها مرص أرض كل يف أنظر لم
منظرها فكان أجوافها، يف دخلت أنها يُعَلم ولم أجوافها. فدخَلْت السمينة، األوىل السبَع
ساٍق يف طالعٍة سنابل سبع ذَا وُهَو حلمي يف رأيت ثمَّ واستيقْظُت، ل. األوَّ يف كما قبيًحا
الرشقية بالريح ملفوحة رقيقة يابسة سنابل سبع ذَا ُهَو ثمَّ وحسنة، ممتلئة واحٍد،
يكن ولم للسحرة فُقْلُت الحسنة. السبع السنابل الرقيقة السنابل فابتلعت وراءها، نابتة
هو بما فرعون هللا أخرب قد واحد، فرعون «حلم لفرعون: يوسف فقال يخربني»، من
سنني، سبع هي الحسنة السبع والسنابل سنني، سبع هي الحسنة السبع البقرات صانع،
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سنني، سبع هي وراءها طلعت التي القبيحة الرقيقة السبع والبقرات واحد، حلٌم هو
الذي األمر هو جوًعا. سنني سبع تكون الرشقية بالريح امللفوحة الفارغة السبع والسنابل
شبًعا قادمة سنني سبع ذَا ُهَو صانع، هو ما لفرعون هللا أظهر قد فرعون، به كلَّمت
أرض يف الشبع كلُّ فيُنيس جوًعا، سنني سبع بعدها تقوم ثمَّ مرص، أرض كل يف عظيًما
ألنه بعده؛ الجوع ذلك أجل من األرض يف الشبع يُْعَرف وال األرَض، الجوُع ويُتِْلف مرص
قبل من مقرَّر األمر فألن مرتني؛ فرعون عىل الحلم تكرار عن ا وأمَّ ا. جدٍّ شديًدا يكون
أرض عىل ويجعله وحكيًما، بصريًا رجًال فرعون لينظر فاآلن ليصنعه، مرسع وهللا هللا،
سبع يف مرص أرض غلَّة ُخمس ويأخذ األرض عىل نظَّاًرا فيوكِّل فرعون يفعل مرص،
تحت قمًحا ويخزِّنون القادمة، الجيدة السنني هذه طعام جميع فيجمعون الشبع، سني
الجوع سني لسبع لألرض ذخرية الطعام فيكون ويحفظونه، املدن يف طعاًما فرعون يد
فرعون عينَْي يف الكالم فَحُسَن بالجوع.» األرض تنقرض فال مرص، أرض يف تكون التي
هللا؟» روح فيه رجًال هذا ِمثَْل نجد «هل لعبيده: فرعون فقال عبيده، جميع عيني ويف
تكون أنت مثلك. وحكيم بصري ليس هذا كل هللا أعلمك ما «بعد ليوسف: فرعون قال ثمَّ
قال ثمَّ منك.» أعظم فيه أكون الكريس أن إال شعبي، جميع يُقبِّل فمك وعىل بيتي عىل
يده من خاتمه فرعون وَخَلَع مرص»، أرض كل عىل َجَعْلتَُك قد «انظر، ليوسف: فرعون
مركبته يف وأركبه عنقه، يف ذهب َطْوَق َوَوَضَع بوص، ثياب وألبسه يوسف، يد يف وجعله

مرص. أرض كل عىل وجعله «اركعوا»، أمامه ونادوا الثانية،
كلِّ يف رجله وال يده إنسان يرفع ال فبدونك فرعون، «أنا ليوسف: فرعون وقال
فوطي بنت أسنات وأعطاه فعنيح»، «صفنات يوسف اسم فرعون ودعا مرص». أرض
ملا سنة ثالثني ابن يوسف وكان مرص، أرض عىل يوسف فخرج زوجًة، أون كاهن فارع
مرص، أرض كل يف واجتاز فرعون لدن من يوسف فخرج مرص. ملك فرعون ام ُقدَّ وقف
يف كانت التي سنني السبع طعام ُكلَّ فَجَمَع بُحزٍم، الشبع سني سبع يف األرُض وأَثَْمَرت
وخزن فيها، جعله حواليها الذي املدينة حقل طعام املدن، يف طعاًما وجعل مرص أرض
ليوسف وُولِد عدد. له يكن لم إذ العدد ترك حتى ا، جدٍّ كثريًا البحر كرمل قمًحا يوسف
ودعا أون، كاهن فارع فوطي بنت أْسنات له ولدتهما الجوع، سنة تأتي أن قبل ابنان
اسم ودعا أبي»، بيت وكل تعبي كل أنساني هللا «ألن قائًال: َمنَىسَّ الِبْكِر اْسَم يوسُف
الشبع سني سبع كملت ثمَّ مذلَّتي»، أرض يف ُمثِمًرا جعلني هللا «ألن قائًال: أفرايم الثاني
جوع فكان يوسف، قال كما تأتي الجوع، سني سبع وابتدأت مرص أرض يف كان الذي
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مرص أرض جميع جاعت وملا خبز، فيها فكان مرص أرض جميع ا وأمَّ البلدان. جميع يف
يوسف إىل «اذهبوا املرصيني: لكل فرعون قال الخبز ألجل فرعون إىل الشعب َخ وَرصَ
فيه ما جميع يوسف وفتح األرض. وجه ُكلِّ عىل الجوع وكان افعلوا.» لكم يقول والذي
إىل مرص إىل األرض كل وجاءت مرص، أرض يف الجوع واشتد للمرصيني، وباع طعام

األرض. ُكلِّ يف شديًدا كان الجوع ألن قمًحا؛ لتشرتي يوسف

واألربعون الثاني اإلصحاح

إىل بعضكم تنظرون «ملاذا لبنيه: يعقوب قال مرص، يف قمح يوجد أنه يعقوب رأى فلما
هناك من لنا واشرتوا هناك إىل انزلوا مرص، يف قمح يوجد أنه سمعت قد إنِّي بعض؟
بنيامني ا وأمَّ مرص. من قمًحا ليشرتوا يوسف إخوة من عرشة فنزل نموت.» وال لنحيا
بنو فأتى أذيَّة». تصيبه «لعله قال: ألنه إخوته؛ مع يعقوب يُرسله فلم يوسف أخو
املسلَّط هو يوسف وكان كنعان. أرض يف كان الجوع ألن أتوا؛ الذين بني ليشرتوا إرسائيل
إىل بوجوههم له وسجدوا يوسف إخوة فأتى األرض. شعب لكل البائع وهو األرض عىل
«من لهم: وقال بجفاء، معهم وتكلَّم لهم فتنكَّر َعَرَفهم إخوته يوسُف نََظَر وملا األرض،
هم ا وأمَّ إخوته، يوسف وعرف طعاًما»، لنشرتي كنعان أرض «من فقالوا: جئتم؟» أين
لرتوا أنتم! «جواسيس لهم: وقال عنهم حلم التي األحالم يوسف فتذكر يعرفوه، فلم
نحن طعاًما، ليشرتوا جاءوا عبيدك بل سيدي، يا «ال له: فقالوا جئتم!» األرض عورة
لرتوا بل «كال! لهم: فقال جواسيس»، عبيدك ليس أمناء، نحن واحد، رجل بنو جميعنا
كنعان، أرض يف واحد رجل بنو نحن أًخا، عرش اثنا «عبيدك فقالوا: جئتم»، األرض عورة
به كلَّمتكم ما «ذلك يوسف: لهم فقال مفقود»، والواحد اليوم أبينا عند الصغري ذَا وُهَو
بمجيء إىل هنا من تخرجون ال فرعون وحياِة تمتحنون، بهذا أنتم، جواسيس قائًال:
فيُمتحن تُْحبَُسون وأنتم بأخيكم، ليجيء واحًدا منكم أَْرِسلُوا هنا. إىل الصغري أخيكم
حبٍس إىل فجمعهم لجواسيس!» إنكم فرعون فوحياِة وإال صدق، عندكم هل كالمكم
إن هللا، خائف إنِّي وأحيوا، هذا «افعلوا الثالث: اليوم يف يوسف لهم قال ثمَّ أيام، ثالثَة
ملجاعة قمًحا وخذوا أنتم وانطلقوا حبسكم، بيت يف منكم واحد أٌخ فليُْحبَس أمناء كنتم
وقالوا هكذا، ففعلوا تموتوا»، وال كالمكم فيتحقق إيلَّ الصغري أخاكم وأحرضوا بيوتكم،
ولم اْسَرتَْحَمنَا ملا نفسه ضيقة رأينا الذي أخينا إىل مذنبون إننا ا «حقٍّ لبعض: بعضهم
تأثموا ال قائًال: أُكلِّمكم «ألم رأوبني: فأجابهم الضيقة»، هذه علينا جاءت لذلك نسمع؛
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الرتجمان ألن فاهٌم؛ يوسف أن يعلموا وُهم يُْطَلب»، َدُمه ذَا فُهَو تسمعوا؟ لم وأنتم بالولد
أمام وقيَّده شمعون منهم وأخذ وكلَّمهم إليهم رجع ثمَّ وبكى. عنهم فتحول بينهم، كان
يُْعَطْوا وأن عدله، إىل واحد كل ة فضَّ وتُردَّ قمًحا، أوعيتهم تُمأل أن يوسف أمر ثمَّ عيونهم،
َفتََح فلما هناك، من ومضوا حمريهم عىل قمحهم فحملوا هكذا. لهم ففعل للطريق، زاًدا
فقال ِعدله، فم يف هي وإذا ته، فضَّ رأى املنزل يف لحماره عليًقا ليعطي ِعدله أحدهم
بعٍض يف بعضهم وارتعدوا قلوبهم فطارت ِعديل»، يف هي وها فضتي، «ُردَّت إلخوته:
وأخربوه كنعان، أرض إىل أبيهم يعقوب إىل فجاءوا بنا؟» هللا صنعه الذي هذا «ما قائلني:
األرض، جواسيس وحسبنا األرضبجفاء، سيد الرجل معنا «تكلَّم قائلني: أصابهم ما بكل
والصغري مفقود الواحد أبينا، بنو أًخا عرش اثنا نحن جواسيس، لسنا أمناء نحن له: فقلنا
أمناء، أنكم أعرف بهذا األرض: سيد الرجل لنا فقال كنعان، أرض يف أبينا عند اليوم
الصغري أخاكم وأْحِرضوا وانطلقوا، بيوتكم ملجاعة وخذوا عندي منكم واحًدا أًخا دعوا
األرض.» يف وتتَّجرون أخاكم فأعطيكم أمناء، أنكم بل جواسيس لستم أنكم فأعرف إيلَّ
ُهم فضتهم ُرصر رأوا فلما ِعدِله، يف واحد كل فضة ة ُرصَّ إذا ِعدالهم يفرغون كانوا وإذ
مفقود وشمعون مفقود يوسف األوالد! «أَْعَدْمتُُموني يعقوب: لهم فقال خافوا، وأبوهم
به أجيء لم إن ابني «اقتل ألبيه: رأوبني وقال عيلَّ!» هذا كل صار تأخذونه! وبنيامني
وهو مات قد أخاه ألن معكم؛ ابني ينزل «ال فقال: إليك»، ه أردُّ وأنا بيدي سلِّمه إليك،
إىل بحزٍن شيبتي تُنِْزلُون فيها تذهبون التي الطريق يف أذية أصابته فإن باٍق، وحده

الهاوية.»

واألربعون الثالث اإلصحاح

مرص من به جاءوا الذي القمح أكل من فرغوا ملا وحدث األرض، يف شديًدا الجوع وكان
قد الرجل «إن يهوذا: له فقال الطعام»، من قليًال لنا اشرتوا «ارجعوا لهم: قال أباهم أن
أخانا ترسل كنت إن معكم، أخوكم يكون أن بدون وجهي ترون ال قائًال: علينا أشهد
ال لنا: قال الرجل ألن ننزل؛ ال ترسله ال كنت إن ولكن طعاًما، لك ونشرتي ننزل معنا
أخربتم حتَّى إيلَّ أسأتم «ملاذا إرسائيل: فقال معكم»، أخوكم يكون أن بدون وجهي ترون
هل قائًال: عشريتنا وعن عنَّا سأل قد الرجل «إن فقالوا: أيًضا؟» أًخا لكم أن الرجل
انزلوا يقول أنه نعلم كنَّا هل الكالم، هذا بحسب فأخربناه أخ؟ لكم هل بعد؟ حيٌّ أبوكم
نموت وال ونحيا ونذهب لنقوم معي الغالم «أرسل أبيه: إلرسائيل يهوذا وقال بأخيكم؟»
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وأوقفه إليك به أجيء لم إن تطلبه، يدي من أضمنه، أنا جميًعا، وأوالدنا وأنت نحن
فقال مرتني». اآلن رجعنا قد لكنا نَتََواَن لم لو ألننا األيام؛ كل إليك ُمذِنبًا أَِرص امك ُقدَّ
أوعيتكم، يف األرض جنى أَْفَخِر ِمْن خذوا هذا: فافعلوا هكذا، كان إن أبوهم: إرسائيل لهم
ولوًزا، وُفستًقا والذنًا وكثرياء العسل من وقليًال البلسان من قليًال هدية، للرجل وأنزلوا
أياديكم، يف ردُّوها ِعدالكم أفواه يف املردودة والفضة أياديكم، يف أُخرى ة ِفضَّ وخذوا
رحمة يعطيكم القدير وهللا الرجل، إىل ارجعوا وقوموا أخاكم وخذوا سهًوا، كان لعله
فأخذ ِعدمتهم. األوالد عدمت إذا وأنا وبنيامني. اآلخر أخاكم لكم يطلق حتى الرجل أمام
مرص، إىل ونزلوا وقاموا وبنيامني، أياديهم يف الفضة ِضْعَف وأخذوا الهدية هذه الرجال
الرجاَل «أَْدِخِل بيته: عىل للذي قال معهم بنيامني يوسف رأى فلما يوسف، أمام ووقفوا
كما الرجل ففعل الظهر»، عند معي يأكلون الرجال ألن وَهيِّئْ، ذبيحة واذبح البيت إىل

يوسف. بيت إىل الرجال الرجل وأدخل يوسف، قال
أوًَّال رجعت التي الفضة «لسبب وقالوا: يوسف بيت إىل أُدِخلوا إذا الرجال فخال
إىل فتقدَّموا وحمرينا»، عبيًدا ويأخذنا بنا، ويََقَع علينا ليهجم أُدِخلنا قد نحن ِعدالنا يف
قد إننا سيدي، يا «استمع وقالوا: البيت، باب يف وكلَّموه يوسف بيت عىل الذي الرجل
واحد كل فضة وإذا ِعدالنا، فتحنا أننا املنزل إىل أتينا ملَّا وكان طعاًما، لنشرتي أوًَّال نزلنا
لنشرتي أيادينا يف أخرى ًة فضَّ وأنزلنا أيادينا، يف رددناها فقد بوزنها، تنا فضَّ ِعدِله، فم يف
وإله إلهكم تخافوا، ال لكم، «سالم فقال: ِعدالنا». يف تنا فضَّ َوَضَع َمْن نعلم ال طعاًما،
وأَْدَخَل شمعون، إليهم أخرج ثمَّ إيلَّ»، َوَصَلْت تُُكم ِفضَّ ِعدالكم، يف كنًزا أعطاكم أبيكم
لحمريهم، عليًقا وأعطى أرجلهم، ليغسلوا ماءً وأعطاهم يوسف، بيت إىل الرجاَل الرجُل
طعاًما. يأكلون هناك أنهم سمعوا ألنهم الظهر؛ عند يوسف يجيء أن إىل الهدية وهيَّأوا
إىل له وسجدوا البيت، إىل أياديهم يف التي الهدية إليه أحرضوا البيت إىل يوسف جاء فلما
بعُد؟» هو أحيٌّ عنه؟ ُقلتم الذي الشيخ أبوك «أسالم وقال: سالمتهم عن فسأل األرض،
بنيامني ونظر عينيه فرفع وسجدوا. وخرُّوا بعد»، حيٌّ هو سالم، أبونا «عبُدك فقالوا:
عليك ينعم «هللا قال: ثمَّ عنه؟» يل ُقلتم الذي الصغري أخوكم «أهذا وقال: أمه، ابن أخاه
املخدع فدخل ليبكي، مكانًا وطلب أخيه إىل حنَّت أحشاءه ألن يوسف واستعجل ابني»، يا
ولهم وحده له فقدَّموا طعاًما»، «قدِّموا وقال: وتجلَّد وخرج وجهه غسل ثمَّ هناك، وبكى
مع طعاًما يأكلوا أن يقدرون ال املرصيني ألن وحدهم؛ عنده اآلكلني وللمرصيني وحدهم
والصغري بكوريته، بحسب البكر امه: قدَّ فجلسوا املرصيني. عند رجٌس ألنه العربانيني؛
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فكانت إليهم، امه ُقدَّ من ِحصًصا ورفع بعض، إىل بعضهم الرجال فبُِهت صغره، بحسب
معه. ورووا ورشبوا أضعاف، خمسة جميعهم ِحصص من أكثر بنيامني حصة

واألربعون الرابع اإلصحاح

وضع حمله، يطيقون ما حسب طعاًما الرجال ِعدال «امأل قائًال: بيته عىل الذي أمر ثمَّ
وثمن الصغري ِعدل فم يف تضع الفضة طاس وطايس ِعدِله، فم يف واحٍد كل فضة
هم الرجال انرصف الصبح أضاء ا فلمَّ به، تكلَّم الذي يوسف كالم بحسب ففعل قمحه»،
«ُقم بيته: عىل للذي يوسف قال يبتعدوا ولم املدينة من خرجوا قد كانوا وملا وحمريهم.
أليس خري؟ عن ِعوًضا ا رشٍّ جازيتم ملاذا لهم: فقل أَْدَرْكتَُهْم ومتى الرجال، وراء اْسَع
وقال فأدركهم صنعتم»، ما يف أسأتم به، يتفاءل وهو فيه؟ سيدي يرشب الذي هو هذا
يفعلوا أن لعبيدك حاشا الكالم؟ هذا ِمثل سيدي يتكلم «ملاذا له: فقالوا الكالم، هذا لهم
كنعان، أرض من إليك رددناها ِعدالنا أفواه يف وجدنا التي الفضة ذَا ُهَو األمر! هذا مثل
ونحن يموت، عبيدك من معه يوجد الذي ذهبًا؟ أو ًة فضَّ سيدك بيت من ق نَْرسِ فكيف
يوجد الذي يكون، هكذا كالمكم بحسب اآلن «نعم، فقال: لسيدي». عبيًدا نكون أيًضا
إىل ِعدله واحٍد كلُّ وأنزلوا فاستعجلوا أبرياء»، فتكونون أنتم ا وأمَّ عبًدا، يل يكون معه
فُوِجَد الصغري، إىل انتهى حتى الكبري من مبتدئًا ففتش ِعدله، واحٍد كلُّ وفتحوا األرض،
املدينة. إىل ورجعوا حماره عىل واحٍد كلُّ َل وحمَّ ثيابهم فمزَّقوا بنيامني، ِعدل يف الطاس
فقال األرض، عىل أمامه ووقعوا هناك، بعد وهو يوسف بيت إىل وإخوته يهوذا فدخل
يهوذا: فقال يتفاءل؟» مثيل رُجًال أن تعلموا ألم فعلتم؟ الذي الفعل هذا «ما يوسف: لهم
عبيد نحن ها عبيدك، إثم وجد قد هللا نتربر؟ وبماذا نتكلم ماذا لسيدي؟ نقول «ماذا
الرجل هذا! أفعل أن يل «حاشا فقال: جميًعا»، يده يف الطاس ُوِجد والذي نحن، لسيدي
ثمَّ أبيكم.» إىل بسالٍم فاصعدوا أنتم ا وأمَّ عبًدا، يل يكون هو يده يف الطاس ُوِجد الذي
يحم وال سيدي أذني يف كلمًة عبدك ليتكلم سيدي، يا «استمع وقال: يهوذا إليه م تقدَّ

أخ؟ أو أٌب لكم هل عبيده: سأل سيدي فرعون. مثل ألنك عبدك؛ عىل غضبك
ألمه، وحده هو وبقي أخوه مات صغري شيخوخة وابن شيٌخ أٌب لنا لسيدي: فقلنا
الغالم يقدر ال لسيدي: فقلنا عليه. نظري فأجعل إيلَّ به انزلوا لعبيدك: فقْلَت يحبه. وأبوه
معكم الصغري أخوكم ينزل لم إن لعبيدك: فقلت يموت. أباه ترك وإن أباه، يرتك أن
ثمَّ سيدي، بكالم أخربناه أننا أبي عبدك إىل صعدنا ملا فكان وجهي. تنظرون تعودوا ال
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كان إذا وإنما ننزل، أن نقدر ال فقلنا: الطعام. من قليًال لنا اشرتوا ارجعوا أبونا: قال
معنا. ليس الصغري وأخونا الرجل وجه ننظر أن نقدر ال ألننا ننزل؛ معنا الصغري أخونا
عندي من الواحد فخرج اثنني، يل ولدت امرأتي أن تعلمون أنتم أبي: عبدك لنا فقال
أمام من أيًضا هذا أخذتم فإذا اآلن، إىل أنظره ولم افرتاًسا، افُرتس قد هو إنما وقلت:
أبي عبدك إىل جئت متى فاآلن الهاوية. إىل برشٍّ شيبتي تنزلون أذيته وأصابَتُْه وجهي
يموت، أنه مفقود الغالم أن رأى متى يكون بنفسه مرتبطة ونفسه معنا ليس والغالم
قائًال: ألبي الغالم َضِمَن عبدك ألن الهاوية؛ إىل بحزٍن أبينا عبدك شيبة عبيدك فيُنزل
الغالم عن ِعوًضا عبدك ليمكث فاآلن األيام، كل أبي إىل مذنبًا أَِرصْ إليك به أجئ لم إن
لئال معي؟ ليس والغالم أبي إىل أصعد كيف ألني إخوته؛ مع الغالم ويصعد لسيدي عبًدا

أبي!» يصيب الذي الرش أنظر

واألربعون الخامس اإلصحاح

كل «أَْخِرُجوا فرصخ: عنده، الواقفني جميع لدى نفسه يضبط أن يوسف يستطع فلم
بالبكاء، صوته فأطلق بنفسه، إِْخَوتَُه يوسف عرَّف حني عنده أحٌد يَِقْف فلم عنِّي!» إنساٍن
بعد؟» أبي أحيٌّ يوسف، «أنا إلخوته: يوسف وقال فرعون، بيت وسمع املرصيون فسمع
إيلَّ»، «تقدَّموا ألخوته: يوسف فقال منه. ارتاعوا ِألَنَُّهم يجيبوه؛ أن إخوته يستطع فلم
تغتاظوا وال فوا تتأسَّ ال واآلن مرص، إىل بعتموه الذي أخوكم يوسف «أنا فقال: فتقدَّموا،
األرض يف للجوع ألن امكم؛ ُقدَّ هللا أرسلني حياة الستبقاء ألنه هنا؛ إىل بعتموني ألنكم
امكم قدَّ هللا أرسلني فقد حصاد. وال فالحة فيها تكون ال أيًضا سنني وخمس سنتني، اآلن
إىل أرسلتموني أنتم ليس فاآلن عظيمة، نجاًة لكم وليستبقي األرض، يف بقية لكم ليجعل
مرص. أرض كل عىل ومتسلًِّطا بيته، لكل وسيًِّدا لفرعون أبًا جعلني قد وهو هللا، بل ُهنا
لكل سيًِّدا هللا جعلني قد يوسف، ابنك يقول هكذا له: وقولوا أبي إىل واصعدوا ُعوا أَْرسِ
وبنو وبنوك أنت مني قريبًا وتكون جاسان أرض يف فتسكن تَِقْف، ال إيلَّ، انزل مرص،
لئال جوًعا سنني خمس أيًضا يكون ألنه هناك؛ وأعولك لك، ما وكل وبقرك وغنمك بنيك
الذي هو فمي أن بنيامني أخي وعينا ترى عيونكم ذَا وُهَو لك. ما وكل وبيتك أنت تفتقر
بأبي وتنزلون وتستعجلون رأيتم، ما وبكل مرص، يف مجدي بكلِّ أبي وتخربون يُكلِّمكم،
إخوته جميع وقبَّل ُعنقه، عىل بنيامني وبكى وبكى، بنيامني ُعنق عىل وقع ثمَّ هنا». إىل
إخوة «جاء وقيل: فرعون بيت يف الخرب وُسِمع معه، إخوته تكلَّم ذلك وبعد عليهم. وبكى
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إلخوتك: «ُقل ليوسف: فرعون فقال عبيده، عيون ويف فرعون عيني يف فحسن يوسف»،
وبيوتكم أباكم وخذوا كنعان، أرض إىل اذهبوا وانطلقوا، دوابكم لوا حمِّ هذا، افعلوا
افعلوا أمرت، قد فأنت األرض، دسم وتأكلوا مرص، أرض خريات فأُعطيكم إيلَّ وتعالوا
وال وتعالوا، أباكم واحملوا ونسائكم، ألوالدكم عجالت مرص أرض من لكم خذوا هذا.
هكذا، إرسائيل بنو فَفَعَل لكم». أرضمرص جميع خريات ألن أثاثكم؛ عىل عيونكم تحزن
واحٍد كل وأعطى للطريق، زاًدا وأعطاهم فرعون، أمر بحسب عجالت يوسف وأعطاهم
وأرسل ثياب، حلل وخمس الفضة من ثالثمائة فأعطاه بنيامني ا وأمَّ ثياب. حلل منهم
ألبيه وطعاًما وُخبًزا ِحنطًة حاملًة أُتُن وعرش مرص، خريات من حاملًة حمري عرشة ألبيه
فصعدوا الطريق»، يف تتغاضبوا «ال لهم: وقال فانطلقوا إخوته، رصف ثمَّ الطريق. ألجل
بَْعُد، حيٌّ «يوسف قائلني: وأخربوه أبيهم يعقوب إىل كنعان أرض إىل وجاءوا مرص من
كالم بُكلِّ كلِّموه ثمَّ يصدِّقهم، لم ألنه قلبه فجمد مرص!» أرض كل عىل متسلِّط وهو
روح فعاشت ِلتَْحِمله، يوسف أرسلها التي العجالت وأبرص به، كلََّمُهم الذي يوسف
أموت.» أن قبل وأراه أذهب بعد. حيٌّ ابني يوسف «كفى! إرسائيل: فقال أبيهم، يعقوب

السادسواألربعون اإلصحاح

إسحاق، أبيه إلله ذبائح وذبح َسبْع برئ إىل وأتى له، كان ما وكلُّ إرسائيل فارتحل
«أنا فقال: أنذا»، «ها فقال: يعقوب»، «يعقوب وقال: الليل رؤى يف إرسائيل هللا فكلَّم
أنزل أنا ُهناك، عظيمة ة أُمَّ أجعلك ألني مرص؛ إىل النزول من تََخْف ال أبيك، إله هللا
من يعقوب فقام عينيك»، عىل يده يوسف ويضع أيًضا، أُْصِعُدك وأنا مرص إىل معك
أرسل التي العجالت يف ونساءهم وأوالدهم أباهم يعقوب إرسائيل بنو وحمل سبع، برئ
إىل وجاءوا كنعان، أَْرض يف اقتنوا الذين وُمقتناهم مواشيهم وأخذوا لحمله، فرعون
جاء نسله، وكل بنيه وبنات وبناته معه بنيه وبنو بنوه معه، نسله وكل يعقوب مرص.
وبنوه، يعقوب مرص: إىل جاءوا الذين إرسائيل بني أسماء وهذه مرص. إىل معه بهم
يموئيل شمعون: وبنو وكرمي. وحرصون وفلُّو حنوك رأوبني: وبنو رأوبني، يعقوب ِبْكُر
وقهات جرشون الوي: وبنو الكنعانية. ابن وشأول وصوحر وياكني وأوهد ويامني
أرض يف فماتا وأونان عري ا وأمَّ وزارح. وفارص وشيلة وأونان عري يهوذا وبنو ومراري.
وِشمرون. ويوب وفوَّة توالع اكر: يسَّ وبنو وحامول. حرصون فارص ابنا وكان كنعان.
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فدَّان يف ليعقوب ولدتهم الذين ليئة بنو هؤالء وياحلئيل. وإيلون سارد زبُولون: وبنو
ي وحجِّ صفيون جاد: وبنو وثالثون. ثالث وبناته بنيه نفوس جميع ابنته. دينة مع أرام
وبريعة ويشوي ويشوة يمنة أشري: وبنو وأرئييل. وأرودي وعريي وأصبون وشوني
البان أعطاها التي زلفة بنو هؤالء وملكيئيل. حابر بريعة وابنا أختهم. هي وسارح
يوسف يعقوب: امرأة راحيل ابنا نفًسا. عرشة ست ليعقوب هؤالء فولدت ابنته لليئة
بنت أْسنات له ولدتْهما اللذان وأفرايم َمنَىسَّ مرص: أرض يف ليوسف َوُولِد وبنيامني.
وروش وإيحي ونعمان وجريا وأشبيل وباكر بالع بنيامني: وبنو أون. كاهن فارع فوطي
عرشة. أربع النفوس جميع ليعقوب. ُولِدوا الذين راحيل بنو هؤالء وأرد. يم وُحفِّ يم ومفِّ
التي بلهة بنو هؤالء وشلِّيم. ويرص وجوني ياحصئيل نفتايل: وبنو حوشيم. دان وابن
النفوس جميع سبع. األنفس جميع ليعقوب هؤالء فولدت ابنته. ِلراحيل البان أعطاها
النفوس جميع يعقوب، بني نساء عدا ما صلبه، من الخارجة مرص إىل أتت التي ليعقوب
يعقوب بيت نفوس جميع نفسان. مرص يف ُولِدا اللذان يوسف وابنا نفًسا. وستُّون ستٌّ
إىل أمامه الطريق لرُيي يوسف إىل أمامه يهوذا فأرسل سبعون. مرص إىل جاءت التي
أبيه إرسائيل الستقبال وصعد مركبته يوسف فشدَّ جاسان، أرض إىل جاءوا ثمَّ جاسان،
ليوسف: إرسائيل فقال زمانًا، عنقه عىل وبكى عنقه عىل وقع له ظهر وملَّا جاسان. إىل
«أَْصَعُد أبيه: ولبيت إلخوته يوسف قال ثمَّ بعد». حيٌّ أنك وجهك رأيت بعدما اآلن «أموت
والرجال إيلَّ، جاءوا كنعان أرض يف الذين أبي وبيت إخوتي له: وأقول فرعون وأُْخِرب
إذا فيكون لهم، ما وكل وبقرهم بغنمهم جاءوا وقد مواٍش، أهَل كانوا فإنهم غنٍم، ُرعاة
اآلن، إىل ِصبانا منذ مواٍش أهُل عبيدك تقولوا: أن صناعتكم؟ ما وقال: فرعون دعاكم
للمرصيني.» رجٌس غنٍم راعي ُكلَّ ألن أرضجاسان؛ يف تسكنوا لكي جميًعا؛ وآباؤنا نحن

واألربعون السابع اإلصحاح

أرض من جاءوا لهم ما وكل وبقرهم وغنمهم وإخوتي «أبي لفرعون: وقال يوسف فأتى
وأوقفهم رجال خمسة إخوته جملة من وأخذ جاسان.» أرض يف هم ذَا وُهَو كنعان،
غنم رعاة «عبيدك لفرعون: فقالوا صناعتكم؟» «ما إلخوته: فرعون فقال فرعون، أمام
عبيدك لغنم ليس إذ األرض يف لنتغرَّب «جئنا لفرعون: وقالوا جميًعا»، وآباؤنا نحن
جاسان.» أرض يف عبيدك ليسكن فاآلن كنعان. أرض يف شديد الجوع ألن مرًعى؛
األرض أفضل يف امك، ُقدَّ مرص أرض إليك، جاءوا وإخوتك «أبوك ليوسف: فرعون فقال
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ُقدرة ذوو بينهم يوجد أنه َعِلْمَت وإن جاسان، أرض يف ليسكنوا وإخوتك، أباك أسِكن
فرعون، أمام وأوقفه أباه يعقوَب يوسُف أَْدَخَل ثمَّ يل.» التي عىل مواٍش رؤساء فاجعلهم
يعقوب فقال حياتك؟» ِسني أيام هي «كم ليعقوب: فرعون فقال فرعون، يعقوب وبارك
ولم حياتي، سني أيام كانت ورديًَّة قليلًة سنًة، وثالثون مائُة ُغربتي سني «أيَّام لفرعون:
لدن من وخرج فرعون يعقوب وباَرَك ُغربتهم»، أيام يف آبائي حياة سني أيَّام إىل تبلغ
يف األرض، أفضل يف مرص أرض يف ُملًكا وأعطاهم وإخوته، أباه يوسُف فأسَكن فرعون،
بطعاٍم أبيه بيت وكل وإخوته أباه يوسُف وعاَل — فرعون أمر كما — رعمسيس أرض
َرْت فخوَّ ا، جدٍّ شديًدا كان الجوع ألن األرض؛ ُكلِّ يف ُخبُز يكن ولم األوالد، حسب عىل
أرض يف املوجودة الفضة كل يوسف فجمع الجوع، أجل من كنعان وأرض مرص أرض
ا فلمَّ فرعون، بيت إىل بالفضة يوسف وجاء اشرتوا، الذي بالقمح كنعان أرض ويف مرص
قائلني: يوسف إىل املرصيني جميع أتى كنعان أرض ومن مرص أرض من الفضة فرغت
مواشيكم، «هاتوا يوسف: فقال أيًضا»، فضة ليس ألن امك؟ ُقدَّ نموت فلماذا ُخبًزا «أعطنا
فأعطاهم يوسف، إىل بمواشيهم فجاءوا أيًضا»، ٌة فضَّ يكن لم إن بمواشيكم فأُْعِطيُكْم
بدل السنة تلك بالخبز فقاتهم وبالحمري، والبقر الغنم وبموايش بالخيل ُخبًزا يوسف
نُخفي «ال له: وقالوا الثانية السنة يف إليه أتوا السنة تلك ت تمَّ وملا مواشيهم. جميع
إال سيدي ام ُقدَّ يَبَْق لم سيدي، عند البهائم وموايش الفضة َفَرَغِت قد إذ أنه سيدي عن
بالخبز وأَْرَضنَا نَا اِْشَرتِ جميًعا؟ وأرضنا نحن عينيك أمام نموت ملاذا وأرضنا. أجسادنا
َقفًرا»، أرضنا تصري وال نموت وال لنحيا بذاًرا وأعِط لفرعون، عبيًدا وأرضنا نحن فنصري
الجوع ألن حقله؛ واحٍد كلُّ املرصيون باع إذ لفرعون مرص أرض كل يوسف فاشرتى

لفرعون. األرض فصارت عليهم، اشتد
لم الكهنة أرض أن إال أقصاه، إىل مرص حدِّ أقىص من املدن إىل فنقلهم الشعب ا وأمَّ
فرعون؛ أعطاهم التي فريضتهم فأكلوا فرعون، ِقبَل من فريضٌة للكهنة كانت إذ َها؛ يَْشَرتِ
لفرعون، وأَْرَضُكم اليوم اشرتيتكم قد «إنِّي للشعب: يوسف فقال أرضهم. يبيعوا لم لذلك
واألربعُة لفرعون، ُخمًسا تُْعُطون أنكم الغلة عند ويكون األرض، فتزرعون بذاٌر لكم ذَا ُهَو
فقالوا: ألوالدكم»، وطعاًما بيوتكم يف وملن لكم وطعاًما للحقل ِبذاًرا لكم تكون األجزاء
فرًضا يوسف فجعلها لفرعون»، عبيًدا فنكون سيدي عيني يف نعمًة نجُد ليتنا «أحييتنا،
تَِرصْ لم وحدهم الكهنة أرض أن إال الُخمس، لفرعون اليوم؛ هذا إىل مرص أْرض عىل
وكثروا وأثمروا فيها وتملَّكوا جاسان، أرض يف مرص أرض يف إرسائيُل وسكن لفرعون.
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مائًة حياته سنو يعقوب أيام فكانت سنة، عرشة أرضمرصسبع يف يعقوب وعاش ا. جدٍّ
«إن له: وقال يوسف ابنه دعا يموت أن إرسائيل أيام قُربت وملَّا سنة. وأربعني وسبًعا
ال وأمانًة، معروًفا معي واصنع فخذي تحت يدك فضع عينيك، يف نعمًة َوَجْدَت قد ُكنت
فقال: مقربتهم». يف وتدفنني مرص من فتحملني آبائي، مع أْضَطِجُع بل مرص، يف تدفنِّي
الرسير. رأس عىل إرسائيل فسجد له، فحلف يل»، «احلف فقال: قولك»، بحسب أفعل «أنا

واألربعون الثامن اإلصحاح

منىسَّ ابنيه معه فأخذ مريض»، أبوك ذَا «ُهَو ليوسف: قيل أنه األمور هذه بعد وحدث
وجلس إرسائيل فتشدَّد إليك»، قادٌم يوسف ابنك ذَا «ُهَو له: وقيل يعقوُب فأُْخِربَ وأفرايم،
أرض يف لوز يف يل َظَهَر يشءٍ ُكلِّ عىل القادر «هللا ليوسف: يعقوب وقال الرسير. عىل
وأُْعِطي األمم، من ُجمهوًرا وأجعلك وأُكثِّرك ُمثِمًرا أجعلك أنا ها يل: وقال وباركني، كنعان
قبلما مرص أرض يف لك املولودان ابناك واآلن أبديٍّا. ُملًكا بعدك من األرَض هذه نَْسَلك
أوالدك ا وأمَّ يل، يكونان وشمعون كرأوبني ومنىسَّ أفرايم يل، ُهما مرص إىل إليك أتيُت
من جئت حني وأنا نصيبهم، يف ون يُسمُّ أخويهم اسم عىل لك، فيكونون بعدهما تلد الذي
حتى األرض من مسافة بَِقيَْت إذ الطريق يف كنعان أرض يف راحيل عندي ماتت ان فدَّ
ابني إرسائيُل ورأى لحم)». بيت هي (التي أفراتة طريق يف ُهناك فدفنتها أفراتة، إىل آتي
ههنا»، هللا أعطاني اللذان ابناي «ُهما ألبيه: يوسف فقال هذان؟» «من فقال: يوسف
أن يقدر ال الشيخوخة، من ثُقلتا قد فكانتا إرسائيل عينا ا وأمَّ ألباِرَكهما. إيلَّ ْمُهما قدِّ فقال:
أرى أني أظن أكن «لم ليوسف: إرسائيل وقال واحتضنهما. فقبَّلهما إليه فقرَّبهما يُبرص،
وسجد ركبتيه بني من يوسف أَْخَرَجُهَما ثمَّ أيًضا.» نسلك أراني قد هللا ذَا وُهَو وجهك،
ومنىسَّ إرسائيل يسار عن بيمينه أفرايم االثنني يوسف وأخذ األرض، إىل َوْجهه أمام

— أفرايم رأس عىل ووضعها يمينه إرسائيل فمدَّ إليه، وقرَّبها إرسائيل، يمني عن بيساره
وباَرَك الِبْكر، كان منىسَّ فإن بفطنة يديه َوَضَع ، منىسَّ رأس عىل ويساَرُه — الصغري وهو
وجودي منذ رعاني الذي هللا وإسحاق، إبراهيم أبواي أمامه سار الذي «هللا وقال: يوسف
واسم اسمي عليهما وليُدَْع الغالمني. يُبارك رشٍّ ُكلِّ من خلَّصني الذي املالك اليوم، هذا إىل
يده َوَضَع أباه أن يوسف رأى فلما األرض.» يف كثريًا وليكثرا وإسحاق، إبراهيم أبوي
إىل أفرايم رأس عن لينقلها أبيه بيد فأمسك عينيه، يف ذلك ساء أفرايم رأس عىل اليمنى
عىل يمينك ضع البكر. هو هذا ألن أبي؛ يا هكذا «ليس ألبيه: يوسف وقال ، منىسَّ رأس
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يصري أيًضا وهو شعبًا يكون أيًضا هو عِلْمُت! ابني يا «عِلمُت وقال: أبوه فأبى رأسه»،
يف وباَرَكُهما األمم.» من ُجمهوًرا يكون ونسله منه أكرب يكون الصغري أخاه ولكن كبريًا،
أفرايم فقدَّم ،« وكمنىسَّ كأفرايم هللا يجعلك قائًال: إرسائيل يُبارك «ِبَك قائًال: اليوم ذلك
إىل ويردُّكم معكم سيكون هللا ولكن أموت، أنا «ها ليوسف: إرسائيل وقال ، منىسَّ عىل
بسيفي األموريني يد من أََخذْتُه إخوتك، فوق واحًدا سهًما لك َوَهبُْت قد وأنا آبائكم. أرض

وقويس.»

واألربعون التاسع اإلصحاح

واسمعوا اجتمعوا األيام، آخر يف يُصيبكم بما ألُنبئكم «اجتمعوا وقال: بنيه يعقوب ودعا
فضُل ُقدرتي، ل وأوَّ ُقوَّتي، بكري أنت رأوبني أبيكم. إرسائيل إىل وأصغوا يعقوب، بني يا
دنَّْستَه، حينئٍذ أبيك، مضجع عىل صعدت ألنك ل تتفضَّ ال كاملاء فاِئًرا العز، وفضل الرفعة
تدخل ال مجلسهما يف سيوفهما، ُظلٍم آالت أخوان، والوي شمعون صعد. فرايش عىل
عرقبا رضاهما ويف إنسانًا َقتََال غضبهما يف ألنهما كرامتي؛ تتحد ال بمجمعهما نفيس،
وأُفرِّقهما يعقوب يف ُمُهَما أقسِّ قاٍس، فإنه وسخطهما شديد فإنه غضبهما ملعوٌن ثوًرا،
يهوذا أبيك. بنو لك يسجد أعدائك، قفا عىل يُدك إخوتك، يحمد إياك يهوذا إرسائيل. يف
يزول ال يُنِْهُضه؟ َمْن وكلبوة، كأسٍد وربض جثا ابني، يا صعدت فريسة من أسد، جرو
شعوٍب، خضوع يكون وله شيلون، يأتي حتى رجليه بني من وُمشرتع يهوذا من قضيب
ثوبه، العنب وبدم لباسه، بالخمر غسل أتانه، ابن وبالجفنة جحشه، بالكرمة رابًطا
يسكن، البحر ساحل عند زبولون اللبن. من األسنان ومبيضُّ الخمر، من العينني مسودُّ
الحظائر، بني رابض جسيم حمار اكر يسَّ صيدون. عند وجانبه السفن ساحل عند وهو
دان عبًدا. للِجزية وصار لْلِحْمل كتفه فأحنى نزهة، أنها واألرَض حسن أنه املَحلَّ فرأى
السبيل، عىل أُفعوانًا الطريق، عىل حيًَّة دان يكون إرسائيل، أسباط كأحد شعبه يدين
يزحمه جاُد رب. يا انتظرُت لخالصك الوراء. إىل راكبه فيسقط الَفَرس، َعِقبَي يلسع
أيلٌة نفتايل ُملوك. لذَّات يعطي وهو سمني ُخبُزه أَشري ره، مؤخَّ يزحم ولكنه جيشه،
عني، عىل مثمرة شجرة غصن مثمرة، شجرة غصن يوسف حسنة. أقواًال يُعطي مسيَّبٌَة
ثبتت ولكن السهام، أرباب واضطهدته ورمته فمرَّرتُْه حائط، فوق ارتفعت قد أغصان
صخر الراعي من هناك من يعقوب عزيز يدي من يديه، سواعد وتشدَّدت َقْوُسه بمتانٍة
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بركاُت تأتي يباركك الذي يشءٍ ُكلِّ عىل القادر ومن يعينك، الذي أبيك إله من إرسائيل
فاقت أبيك بركات والرحم، الثديني بركات تحت، الرابض الغمر وبركاُت فوق من السماء
إخوته. نذير ة ِقمَّ وعىل يوسف رأس عىل تكون الدهرية األكام ُمنية إىل ، أبويَّ بركات عىل
هم هؤالء جميع نهبًا.» م يُقسِّ املساء وعند غنيمة يأكل الصباح يف يفرتس، ذئٌب بنيامني
بركته بحسب واحٍد كلُّ وباَرَكُهْم، أبوهم به كلَّمهم ما وهذا عرش، االثنا إرسائيل أسباط
التي املغارة يف آبائي عند ادفنوني قومي، إىل أنضم «أنا لهم: وقال وأوصاهم باركهم،
كنعان أرض يف ممرا أمام التي املكفيلة حقل يف التي املغارة يف الحثي، ِعفرون حقل يف
وسارة إبراهيم دفنوا ُهناك قرب. ملك الحثي ِعفرون من الحقل مع إبراهيم اشرتاها التي
التي واملغارة الحقل اءُ ِرشَ ليئة. َدَفنُْت وُهناك امرأته، وِرفقة إسحاق دفنوا ُهناك امرأته،
وأسلم الرسير إىل رجليه ضم بنيه توصية من يعقوب فرغ وملا «. ِحثَّ بني من كان فيه

قومه. إىل وانضمَّ الروح

الرسل أعمال ِسفر (اإلنجيل): الجديد العهد (2)

السابع اإلصحاح

واآلباء اإلخوة الرجال «أيها فأجاب: هي؟» هكذا األمور هذه «أترى الكهنة: رئيس فقال
وقال حاران، يف سكن قبلما النهرين بني ما يف وهو إبراهيم ألبينا املجد إله ظهر اسمعوا،
أرض من حينئٍذ فخرج أُريك، التي األرض إىل وهلُمَّ عشريتك ومن أرضك من اخرج له:
أنتم التي األرض هذه إىل أبوه مات بعدما نقله ُهناك ومن حاران. يف وسكن الكلدانيني
له ملًكا يُعطيه أن وََعَد ولكن قدٍم، وطأة وال مرياثًا فيها يُْعِطِه ولم فيها، ساكنون اآلن
أرض يف متغرِّبًا نسله يكون أن هكذا: هللا وتكلم ولٌد. بعد له يكن ولم بعده، من ولنسله
أنا سأدينها لها يُْستَْعبَُدون التي ة واألُمَّ سنة، أربعمائة إليه ويسيئوا فيستعبدوه غريبة
وهكذا الختان، عهد وأعطاه املكان، هذا يف ويعبدونني يخرجون ذلك وبعد هللا، يقول
اآلباء رؤساء ولد ويعقوب يعقوب، َولد وإسحاق الثامن، اليوم يف وختنه إسحاق َوَلَد
من وأنقذه معه هللا وكان مرص، إىل وباعوه يوسف حسدوا اآلباء ورؤساء عرش، االثني
ِمرص عىل ُمدبًِّرا فأقامه مرص، ملك فرعون أمام وِحكمًة نعمًة وأعطاه ضيقاته جميع
آباؤنا فكان عظيٌم، وضيٌق وكنعان مرص أرض ُكلِّ عىل جوٌع أتى ثمَّ بيته. ُكلِّ وعىل
املرة ويف مرة، أول آباءنا أرسل قمًحا مرص يف أن يعقوب سمع وملا قوتًا. يجدون ال
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يوسف فأرسل لفرعون، يوسف عشرية واستعلنت إخوته، إىل يوسف استعرف الثانية
مرص إىل يعقوب فنزل نفًسا، وسبعني خمسًة عشريته وجميع يعقوب أباه واستدعى
ة فضَّ بثمن إبراهيم اشرتاه الذي القرب يف وُوِضعوا شكيم إىل ونُِقلوا وآباؤنا، هو ومات
إلبراهيم، عليه هللا أقسم الذي املوعد وقت يقُرب كان وكما شكيم. أبي حمور بني من
فاحتال يوسف، يَْعِرف يكن لم آخر َمِلك قام أن إىل مرص، يف ويكثُر ينمو الشعب كان
ذلك «ويف يعيشوا. ال لكي منبوذين أطفالهم جعلوا حتى آبائنا إىل وأساء ِجنِْسنا عىل هذا
اتَّخذته نُِبذ وملَّا أبيه. بيِت يف أشهر ثالثة هذا فُربِّي ا، جدٍّ جميًال وكان موىس، ُولِد الوقت
يف ُمقتدًرا وكان املرصيني، حكمة بُكلِّ موىس فتهذَّب ابنًا، لنفسها وربَّته فرعون ابنة
بني إخوته يفتقد أن باله عىل خطر سنة أربعني مدة له كملت وملَّا واألعمال. األقوال
أن فظن املرصي، قتل إذ املغلوب وأنصف عنه حامى مظلوًما واحًدا رأى وإذ إرسائيل،

يفهموا. فلم ُهم ا وأمَّ نجاة، يعطيهم يده عىل هللا أن يفهمون إخوته
الرجال أيها قائًال: السالمة إىل فساقهم يتخاصمون، وهم لهم ظهر الثاني اليوم ويف
أقامك من قائًال: دفعه قريبه يظلم كان فالذي بعًضا؟ بعضكم تظلمون ملاذا إخوة، أنتم
بسبب موىس فهرب املرصي؟ أمس قتلت كما تقتلني أن أتريد علينا؟ وقاضيًا رئيًسا
ظهر سنة أربعون كملت وملا ابنني. ولد حيث مديان أرض يف غريبًا وصار الكلمة هذه
ب تعجَّ ذلك موىس رأى فلما ُعلَّيَْقة، نار لهيب يف سيناء جبل بريَّة يف الرب مالك له
إبراهيم إله آبائك إله أنا الرب: صوت إليه صار ليتطلَّع يتقدَّم هو وفيما املنظر، من
اخلع الرب: له فقال يتطلَّع. أن يَْجُرس ولم موىس فاْرتََعَد يعقوب، وإله إسحاق وإله
شعبي ة مشقَّ رأيت إنِّي ُمقدَّسة، أرض عليه واقف أنت الذي املوضع ألن رجليك؛ نعل
موىس هذا مرص». إىل أُْرِسلك اآلن فَهلُمَّ ألنقذهم، ونزلت أنينهم وسمعت مرص، يف الذين
املالك بيد وفاديًا رئيًسا هللا أرسله هذا وقاضيًا؟ رئيًسا أقامك من قائلني: أنكروه الذي
البحر ويف مرص أرض يف وآيات عجائب صانًعا أخرجهم هذا الُعلَّيَْقة، يف له ظهر الذي
سيُقيم مثيل نبيٍّا إرسائيل: لبني قال الذي موىس هو «هذا سنة. أربعني الربيَّة ويف األحمر
مع الربية يف الكنيسة يف كان الذي هو هذا تسمعون. له إخوتكم، من إلهكم الرب لكم
إيَّاها، ليُعطينا حيًَّة أقواًال قبل الذي آبائنا. ومع سيناء جبل يف يُكلِّمه كان الذي املالك
قائلني مرص إىل بقلوبهم ورجعوا دفعوه بل له، طائعني يكونوا أن آباؤنا يشأ لم الذي
نعلم ال أرضمرص من أخرجنا الذي موىس هذا ألن أمامنا؛ تتقدَّم آلهة لنا اعمل لهارون:
أيديهم، بأعمال وفرحوا للصنم ذبيحة وأصعدوا األيام، تلك يف ِعجًال فعملوا أصابه، ماذا
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يل قرَّبتم هل األنبياء: كتاب يف مكتوب هو كما السماء ُجند ليعبدوا وأسلمهم هللا فرجع
ونجم مولوك خيمة حملتم بل إرسائيل؟ بيت يا الربيَّة يف سنة أربعني وقرابني ذبائح
ا وأمَّ بابل.» وراء ما إىل فأنقلكم لها، لتسجدوا صنعتموها التي التماثيل رمفان إلهكم
املثال عىل يعملها أن موىس كلَّم الذي أََمَر كما الربية يف آبائنا مع فكانت الشهادة خيمة
الذين األمم ُملك يف يشوع مع عليها تخلَّفوا إذ آباؤنا أيًضا أدخلها التي رآه، قد كان الذي
مسكنًا يجد أن والتمس هللا، أمام نعمًة وجد الذي داود أيام إىل آبائنا وجه من هللا طردهم
باأليادي مصنوعة هياكل يف يسكن ال العيل لكن بيتًا، له بنى سليمان ولكن يعقوب، إلله
الرب يقول يل تبنون بيت أيَّ . لقدميَّ موطئ واألرض يل كريس السماء النبي: يقول كما
وغري الرقاب ُقساة يا كلها؟ األشياء هذه صنعت يدي أليست راحتي؟ مكان هو وأيٌّ
كذلك آباؤكم كان كما القدس، الروح تقاومون دائًما أنتم واآلذان، بالقلوب املختونني
الذي البارِّ بمجيء فأنبأوا سبقوا، الذين قتلوا وقد آباؤكم، يضطهده لم األنبياء أي أنتم.
تحفظوه؟» ولم مالئكة برتتيب الناموس أخذتم الذين وقاتليه، ُمسلِّميه رصتم اآلن أنتم
السماء إىل فشخص هو ا وأمَّ عليه. بأسنانهم وا ورصُّ بقلوبهم َحِنقوا هذا سمعوا فلما
«ها فقال: هللا، يمني عن قائًما ويسوع هللا مجد فرأى القدس، الروح من ممتلئ وهو
عظيٍم بصوٍت فصاحوا هللا»، يمني عن قائًما اإلنسان وابن مفتوحة، السماوات أنظر أنا
والشهود ورجموه، املدينة خارج وأَْخَرُجوه واحدة بنْفس عليه وهجموا آذانهم وسدُّوا
يدعو وهو أستفانوس يرجمون فكانوا شاول، له يُقال شابٍّ ِرْجَيلْ عند ثيابهم خلعوا
عظيم: بصوٍت ورصخ ركبتيه عىل جثا ثمَّ روحي»، اقبل يسوع الرب «أيها ويقول:

رقد. هذا قال وإذ الخطية»، هذه لهم تُِقْم ال رب «يا

يوسف سورة الكريم: القرآن (3)

الرحيم الرحمن هللا بسم

نَُقصُّ نَْحُن * تَْعِقلُوَن َلَعلَُّكْم َعَرِبيٍّا ُقْرآنًا أَنَْزْلنَاُه َّا إِن * اْلُمِبنِي اْلِكتَاِب آيَاُت ِتْلَك ﴿الر
إِذْ * اْلَغاِفِلنَي َلِمَن َقبِْلِه ِمْن ُكنَْت َوإِْن اْلُقْرآَن َهذَا إَِليَْك أَْوَحيْنَا ِبَما اْلَقَصِص أَْحَسَن َعَليَْك
َساِجِديَن ِيل َرأَيْتُُهْم َواْلَقَمَر ْمَس َوالشَّ َكْوَكبًا َعَرشَ أََحَد َرأَيُْت إِنِّي أَبَِت يَا ِألَِبيِه يُوُسُف َقاَل
ِلْإلِنَْساِن يَْطاَن الشَّ إِنَّ َكيًْدا َلَك َفيَِكيُدوا إِْخَوتَِك َعَىل ُرْؤيَاَك تَْقُصْص َال بُنَيَّ يَا َقاَل *
وََعَىل َعَليَْك ِنْعَمتَُه َويُتِمُّ اْألََحاِديِث تَأِْويِل ِمْن َويَُعلُِّمَك َربَُّك يَْجتَِبيَك َوَكذَِلَك * ُمِبنٌي َعُدوٌّ
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َلَقْد * َحِكيٌم َعِليٌم َربََّك إِنَّ َوإِْسَحاَق إِبَْراِهيَم َقبُْل ِمْن أَبََويَْك َعَىل َها أَتَمَّ َكَما يَْعُقوَب آِل
َونَْحُن ِمنَّا أَِبينَا إَِىل أََحبُّ َوأَُخوُه َليُوُسُف َقالُوا إِذْ * اِئِلنَي ِللسَّ آيَاٌت َوإِْخَوتِِه يُوُسَف ِيف َكاَن
أَِبيُكْم َوْجُه َلُكْم يَْخُل أَْرًضا اْطَرُحوُه أَِو يُوُسَف اْقتُلُوا * ُمِبنٍي َضَالٍل َلِفي أَبَانَا إِنَّ ُعْصبٌَة
َغيَابَِة ِيف َوأَْلُقوُه يُوُسَف تَْقتُلُوا َال ِمنُْهْم َقاِئٌل َقاَل * َصاِلِحنَي َقْوًما بَْعِدِه ِمْن َوتَُكونُوا
يُوُسَف َعَىل تَأَْمنَّا َال َلَك َما أَبَانَا يَا َقالُوا * َفاِعِلنَي ُكنْتُْم إِْن يَّاَرِة السَّ بَْعُض يَْلتَِقْطُه اْلُجبِّ
َليَْحُزنُِني إِنِّي َقاَل * َلَحاِفُظوَن َلُه َّا َوإِن َويَْلَعْب يَْرتَْع َغًدا َمَعنَا أَْرِسْلُه * َلنَاِصُحوَن َلُه َّا َوإِن
َونَْحُن الذِّئُْب أََكَلُه َلِنئْ َقالُوا * َغاِفلُوَن َعنُْه َوأَنْتُْم الذِّئُْب يَأُْكَلُه أَْن َوأََخاُف ِبِه تَذَْهبُوا أَْن
إَِليِْه َوأَْوَحيْنَا اْلُجبِّ َغيَابَِة ِيف يَْجَعلُوُه أَْن َوأَْجَمُعوا ِبِه ذََهبُوا ا َفَلمَّ * وَن َلَخاِرسُ إِذًا َّا إِن ُعْصبٌَة
إِنَّا أَبَانَا يَا َقالُوا * يَبُْكوَن ِعَشاءً أَبَاُهْم َوَجاءُوا * يَْشُعُروَن َال َوُهْم َهذَا ِبأَْمِرِهْم َُّهْم َلتُنَبِّئَن
َصاِدِقنَي ُكنَّا َوَلْو َلنَا ِبُمْؤِمٍن أَنَْت َوَما الذِّئُْب َفأََكَلُه َمتَاِعنَا ِعنَْد يُوُسَف َوتََرْكنَا نَْستَِبُق ذََهبْنَا
َوهللاُ َجِميٌل َفَصْربٌ أَْمًرا أَنُْفُسُكْم َلُكْم َلْت َسوَّ بَْل َقاَل َكِذٍب ِبَدٍم َقِميِصِه َعَىل َوَجاءُوا *
ى بُْرشَ يَا َقاَل َدْلَوُه َفأَْدَىل َواِرَدُهْم َفأَْرَسلُوا َسيَّاَرٌة َوَجاءَْت * تَِصُفوَن َما َعَىل اْلُمْستََعاُن
َمْعُدوَدٍة َدَراِهَم بَْخٍس ِبثََمٍن ْوُه َوَرشَ * يَْعَملُوَن ِبَما َعِليٌم َوهللاُ ِبَضاَعًة وُه َوأََرسُّ ُغَالٌم َهذَا
أَْن َعَىس َمثَْواُه أَْكِرِمي ِالْمَرأَِتِه ِمْرصَ ِمْن اْشَرتَاُه الَِّذي َوَقاَل * الزَّاِهِديَن ِمَن ِفيِه َوَكانُوا
َوهللاُ اْألََحاِديِث تَأِْويِل ِمْن َولِنَُعلَِّمُه اْألَْرِض ِيف ِليُوُسَف َمكَّنَّا َوَكذَِلَك َوَلًدا نَتَِّخذَُه أَْو يَنَْفَعنَا
َوَكذَِلَك وَِعْلًما ُحْكًما آتَيْنَاُه ُه أَُشدَّ بََلَغ ا َوَلمَّ * يَْعَلُموَن َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ أَْمِرِه َعَىل َغاِلٌب
َلَك َهيَْت َوَقاَلْت اْألَبَْواَب َوَغلََّقِت نَْفِسِه َعْن بَيْتَِها ِيف ُهَو الَِّتي َوَراَوَدتُْه * اْلُمْحِسِننَي نَْجِزي
ِبَها َوَهمَّ ِبِه ْت َهمَّ َوَلَقْد * الظَّاِلُموَن يُْفِلُح َال إِنَُّه َمثَْواَي أَْحَسَن َربِّي َُّه إِن ِهللا َمَعاذَ َقاَل
اْلُمْخَلِصنَي ِعبَاِدنَا ِمْن َُّه إِن َواْلَفْحَشاءَ وءَ السُّ َعنُْه َف ِلنَْرصِ َكذَِلَك َربِِّه بُْرَهاَن َرأَى أَْن َلْوَال
أََراَد َمْن َجَزاءُ َما َقاَلْت اْلبَاِب َلَدى َسيَِّدَها َوأَْلَفيَا ُدبٍُر ِمْن َقِميَصُه ْت َوَقدَّ اْلبَاَب َواْستَبََقا *
ِمْن َشاِهٌد َوَشِهَد نَْفِيس َعْن َراَوَدتِْني ِهَي َقاَل * أَِليٌم َعذَاٌب أَْو يُْسَجَن أَْن إِالَّ ُسوءًا ِبأَْهِلَك
ِمْن ُقدَّ َقِميُصُه َكاَن َوإِْن * اْلَكاِذِبنَي ِمَن َوُهَو َفَصَدَقْت ُقبٍُل ِمْن ُقدَّ َقِميُصُه َكاَن إِْن أَْهِلَها
إِنَّ َكيِْدُكنَّ ِمْن َُّه إِن َقاَل ُدبٍُر ِمْن ُقدَّ َقِميَصُه َرأَى ا َفَلمَّ * اِدِقنَي الصَّ ِمَن َوُهَو َفَكذَبَْت ُدبٍُر
* اْلَخاِطِئنَي ِمَن ُكنِْت إِنَِّك ِلذَنِْبِك َواْستَْغِفِري َهذَا َعْن أَْعِرْض يُوُسُف * َعِظيٌم َكيَْدُكنَّ
ِيف َلنََراَها َّا إِن ُحبٍّا َشَغَفَها َقْد نَْفِسِه َعْن َفتَاَها تَُراِوُد اْلَعِزيِز اْمَرأَُة اْلَمِدينَِة ِيف ِنْسَوٌة َوَقاَل
َواِحَدٍة ُكلَّ َوآتَْت ً ُمتََّكأ َلُهنَّ َوأَْعتََدْت إَِليِْهنَّ أَْرَسَلْت ِبَمْكِرِهنَّ َسِمَعْت ا َفَلمَّ * ُمِبنٍي َضَالٍل
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َما هلِلِ َحاَش َوُقْلَن أَيِْديَُهنَّ َوَقطَّْعَن أَْكَربْنَُه َرأَيْنَُه ا َفَلمَّ َعَليِْهنَّ اْخُرْج َوَقاَلِت ِسكِّينًا ِمنُْهنَّ
نَْفِسِه َعْن َراَوْدتُُه َوَلَقْد ِفيِه لُْمتُنَِّني الَِّذي َفذَِلُكنَّ َقاَلْت * َكِريٌم َمَلٌك إِالَّ َهذَا إِْن ا بََرشً َهذَا
ْجُن السِّ َربِّ َقاَل * اِغِريَن الصَّ ِمَن َوَليَُكونَْن َليُْسَجنَنَّ آُمُرُه َما يَْفَعْل َلْم َوَلِنئْ َفاْستَْعَصَم
* اْلَجاِهِلنَي ِمَن َوأَُكْن إَِليِْهنَّ أَْصُب َكيَْدُهنَّ َعنِّي ْف تَْرصِ َوإِالَّ إَِليِْه يَْدُعونَِني ا ِممَّ َّ إَِيل أََحبُّ
َرأَُوا َما بَْعِد ِمْن َلُهْم بََدا ثُمَّ * اْلَعِليُم ِميُع السَّ ُهَو َُّه إِن َكيَْدُهنَّ َعنُْه َف َفَرصَ َربُُّه َلُه َفاْستََجاَب
أَْعِرصُ أََراِني إِنِّي أََحُدُهَما َقاَل َفتَيَاِن ْجَن السِّ َمَعُه َوَدَخَل * ِحنٍي َحتَّى َُّه َليَْسُجنُن اْآليَاِت
نََراَك إِنَّا ِبتَأِْويلِِه نَبِّئْنَا ِمنُْه الطَّرْيُ تَأُْكُل ُخبًْزا َرأِْيس َفْوَق أَْحِمُل أََراِني إِنِّي اْآلَخُر َوَقاَل َخْمًرا
ذَِلُكَما يَأِْتيَُكَما أَْن َقبَْل ِبتَأِْويلِِه نَبَّأْتُُكَما إِالَّ تُْرَزَقاِنِه َطَعاٌم يَأِْتيُكَما َال َقاَل * اْلُمْحِسِننَي ِمَن
َواتَّبَْعُت * َكاِفُروَن ُهْم ِباْآلِخَرِة َوُهْم ِباهللِ يُْؤِمنُوَن َال َقْوٍم ِملََّة تََرْكُت إِنِّي َربِّي َعلََّمِني ا ِممَّ
ِهللا َفْضِل ِمْن ذَِلَك ءٍ َيشْ ِمْن ِباهللِ َك نُْرشِ أَْن َلنَا َكاَن َما َويَْعُقوَب َوإِْسَحاَق إِبَْراِهيَم آبَاِئي ِملََّة
ُمتََفرُِّقوَن أَأَْربَاٌب ْجِن السِّ َصاِحبَِي يَا * يَْشُكُروَن َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ النَّاِس وََعَىل َعَليْنَا
َما َوآبَاُؤُكْم أَنْتُْم يْتُُموَها َسمَّ أَْسَماءً إِالَّ ُدونِِه ِمْن تَْعبُُدوَن َما * اُر اْلَقهَّ اْلَواِحُد هللاُ أَِم َخرْيٌ
َوَلِكنَّ اْلَقيُِّم يُن الدِّ ذَِلَك إِيَّاُه إِالَّ تَْعبُُدوا أَالَّ أََمَر هلِلِ إِالَّ اْلُحْكُم إِِن ُسْلَطاٍن ِمْن ِبَها هللاُ أَنَْزَل
اْآلَخُر ا َوأَمَّ َخْمًرا َربَُّه َفيَْسِقي أََحُدُكَما ا أَمَّ ْجِن السِّ َصاِحبَِي يَا * يَْعَلُموَن َال النَّاِس أَْكثََر
َُّه أَن َظنَّ ِللَِّذي َوَقاَل * تَْستَْفِتيَاِن ِفيِه الَِّذي اْألَْمُر ُقِيضَ َرأِْسِه ِمْن الطَّرْيُ َفتَأُْكُل َفيُْصَلُب
* ِسِننَي ِبْضَع ْجِن السِّ ِيف َفَلِبَث َربِِّه ِذْكَر يَْطاُن الشَّ َفأَنَْساُه َربَِّك ِعنَْد اذُْكْرنِي ِمنُْهَما نَاٍج
َوأَُخَر ُخْرضٍ ُسنْبَُالٍت َوَسبَْع ِعَجاٌف َسبٌْع يَأُْكلُُهنَّ ِسَماٍن بََقَراٍت َسبَْع أََرى إِنِّي اْلَمِلُك َوَقاَل
َوَما أَْحَالٍم أَْضَغاُث َقالُوا * تَْعُربُوَن ِللرُّْؤيَا ُكنْتُْم إِْن ُرْؤيَاَي ِيف أَْفتُونِي ُ اْلَمَأل أَيَُّها يَا يَاِبَساٍت
ِبتَأِْويلِِه أُنَبِّئُُكْم أَنَا ٍة أُمَّ بَْعَد َكَر َوادَّ ِمنُْهَما نََجا الَِّذي َوَقاَل * ِبَعاِلِمنَي اْألَْحَالِم ِبتَأِْويِل نَْحُن
َوَسبِْع ِعَجاٌف َسبٌْع يَأُْكلُُهنَّ ِسَماٍن بََقَراٍت َسبِْع ِيف أَْفِتنَا يُق دِّ الصِّ أَيَُّها يُوُسُف * َفأَْرِسلُوِن
َسبَْع تَْزَرُعوَن َقاَل * يَْعَلُموَن َلَعلَُّهْم النَّاِس إَِىل أَْرِجُع َلَعيلِّ يَاِبَساٍت َوأَُخَر ُخْرضٍ ُسنْبَُالٍت
ذَِلَك بَْعِد ِمْن يَأِْتي ثُمَّ * تَأُْكلُوَن ا ِممَّ َقِليًال إِالَّ ُسنْبُِلِه ِيف َفذَُروُه َحَصْدتُْم َفَما َدأَبًا ِسِننَي
َعاٌم ذَِلَك بَْعِد ِمْن يَأِْتي ثُمَّ * تُْحِصنُوَن ا ِممَّ َقِليًال إِالَّ َلُهنَّ ْمتُْم َقدَّ َما يَأُْكْلَن ِشَداٌد َسبٌْع
اْرِجْع َقاَل الرَُّسوُل َجاءَُه ا َفَلمَّ ِبِه ائْتُونِي اْلَمِلُك َوَقاَل * وَن يَْعِرصُ َوِفيِه النَّاُس يَُغاُث ِفيِه
َما َقاَل * َعِليٌم ِبَكيِْدِهنَّ َربِّي إِنَّ أَيِْديَُهنَّ َقطَّْعَن ِتي الالَّ النِّْسَوِة بَاُل َما َفاْسأَْلُه َربَِّك إَِىل
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اْمَرأَُة َقاَلِت ُسوءٍ ِمْن َعَليِْه َعِلْمنَا َما هلِلِ َحاَش ُقْلَن نَْفِسِه َعْن يُوُسَف َراَوْدتُنَّ إِذْ َخْطبُُكنَّ
أَنِّي ِليَْعَلَم ذَِلَك * اِدِقنَي الصَّ َلِمَن َُّه َوإِن نَْفِسِه َعْن َراَوْدتُُه أَنَا اْلَحقُّ َحْصَحَص اْآلَن اْلَعِزيِز
اَرٌة َألَمَّ النَّْفَس إِنَّ نَْفِيس أُبَرِّئُ َوَما * اْلَخاِئِننَي َكيَْد يَْهِدي َال هللاَ َوأَنَّ ِباْلَغيِْب أَُخنُْه َلْم
ِلنَْفِيس أَْستَْخِلْصُه ِبِه ائْتُونِي اْلَمِلُك َوَقاَل * َرِحيٌم َغُفوٌر َربِّي إِنَّ َربِّي َرِحَم َما إِالَّ وءِ ِبالسُّ
َحِفيٌظ إِنِّي اْألَْرِض َخَزاِئِن َعَىل اْجَعْلِني َقاَل * أَِمنٌي َمِكنٌي َلَديْنَا اْليَْوَم إِنََّك َقاَل َكلََّمُه ا َفَلمَّ
نََشاءُ َمْن ِبَرْحَمِتنَا نُِصيُب يََشاءُ َحيُْث ِمنَْها ُ أ يَتَبَوَّ اْألَْرِض ِيف ِليُوُسَف َمكَّنَّا َوَكذَِلَك * َعِليٌم
إِْخَوُة َوَجاءَ * يَتَُّقوَن َوَكانُوا آَمنُوا ِللَِّذيَن َخرْيٌ اْآلِخَرِة َوَألَْجُر * اْلُمْحِسِننَي أَْجَر نُِضيُع َوَال
ِبأٍَخ ائْتُونِي َقاَل ِبَجَهاِزِهْم َزُهْم َجهَّ ا َوَلمَّ * ُمنِْكُروَن َلُه َوُهْم َفَعَرَفُهْم َعَليِْه َفَدَخلُوا يُوُسَف
َكيَْل َفَال ِبِه تَأْتُونِي َلْم َفِإْن * اْلُمنِْزلِنَي َخرْيُ َوأَنَا اْلَكيَْل أُوِيف أَنِّي تََرْوَن أََال أَِبيُكْم ِمْن َلُكْم
اْجَعلُوا ِلِفتْيَاِنِه َوَقاَل * َلَفاِعلُوَن َّا َوإِن أَبَاُه َعنُْه َسنَُراِوُد َقالُوا * تَْقَربُوِن َوَال ِعنِْدي َلُكْم
َرَجُعوا ا َفَلمَّ * يَْرِجُعوَن َلَعلَُّهْم أَْهِلِهْم إَِىل انَْقَلبُوا إِذَا يَْعِرُفونََها َلَعلَُّهْم ِرَحاِلِهْم ِيف ِبَضاَعتَُهْم
َقاَل * َلَحاِفُظوَن َلُه َّا َوإِن نَْكتَْل أََخانَا َمَعنَا َفأَْرِسْل اْلَكيُْل ِمنَّا ُمِنَع أَبَانَا يَا َقالُوا أَِبيِهْم إَِىل
الرَّاِحِمنَي أَْرَحُم َوُهَو َحاِفًظا َخرْيٌ َفاهللُ َقبُْل ِمْن أَِخيِه َعَىل أَِمنْتُُكْم َكَما إِالَّ َعَليِْه آَمنُُكْم َهْل
ِبَضاَعتُنَا َهِذِه نَبِْغي َما أَبَانَا يَا َقالُوا إَِليِْهْم ْت ُردَّ ِبَضاَعتَُهْم َوَجُدوا َمتَاَعُهْم َفتَُحوا ا َوَلمَّ *
أُْرِسَلُه َلْن َقاَل * يَِسريٌ َكيٌْل ذَِلَك بَِعرٍي َكيَْل َونَْزَداُد أََخانَا َونَْحَفُظ أَْهَلنَا َونَِمريُ إَِليْنَا ْت ُردَّ
هللاُ َقاَل َمْوثَِقُهْم آتَْوُه ا َفَلمَّ ِبُكْم يَُحاَط أَْن إِالَّ ِبِه َِّني َلتَأْتُن ِهللا ِمَن َمْوثًِقا تُْؤتُوِن َحتَّى َمَعُكْم
ُمتََفرَِّقٍة أَبَْواٍب ِمْن َواْدُخلُوا َواِحٍد بَاٍب ِمْن تَْدُخلُوا َال بَنِيَّ يَا َوَقاَل * َوِكيٌل نَُقوُل َما َعَىل
اْلُمتََوكِّلُوَن َفْليَتََوكَِّل وََعَليِْه تََوكَّْلُت َعَليِْه هلِلِ إِالَّ اْلُحْكُم إِِن ءٍ َيشْ ِمْن ِهللا ِمَن َعنُْكْم أُْغِني َوَما
َحاَجًة إِالَّ ءٍ َيشْ ِمْن ِهللا ِمَن َعنُْهْم يُْغِني َكاَن َما أَبُوُهْم أََمَرُهْم َحيُْث ِمْن َدَخلُوا ا َوَلمَّ *
ا َوَلمَّ * يَْعَلُموَن َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ َعلَّْمنَاُه ِلَما ِعْلٍم َلذُو َُّه َوإِن َقَضاَها يَْعُقوَب نَْفِس ِيف
ا َفَلمَّ * يَْعَملُوَن َكانُوا ِبَما تَبْتَِئْس َفَال أَُخوَك أَنَا إِنِّي َقاَل أََخاُه إَِليِْه آَوى يُوُسَف َعَىل َدَخلُوا
َلَساِرُقوَن َُّكْم إِن اْلِعريُ أَيَّتَُها ُمَؤذٌِّن أَذََّن ثُمَّ أَِخيِه َرْحِل ِيف َقايََة السِّ َجَعَل ِبَجَهاِزِهْم َزُهْم َجهَّ
بَِعرٍي ِحْمُل ِبِه َجاءَ َولَِمْن اْلَمِلِك ُصَواَع نَْفِقُد َقالُوا * تَْفِقُدوَن َماذَا َعَليِْهْم َوأَْقبَلُوا َقالُوا *
َقالُوا * َساِرِقنَي ُكنَّا َوَما اْألَْرِض ِيف ِلنُْفِسَد ِجئْنَا َما َعِلْمتُْم َلَقْد تَاهللِ َقالُوا * َزِعيٌم ِبِه َوأَنَا
نَْجِزي َكذَِلَك َجَزاُؤُه َفُهَو َرْحِلِه ِيف ُوِجَد َمْن َجَزاُؤُه َقالُوا * َكاِذِبنَي ُكنْتُْم إِْن َجَزاُؤُه َفَما
ِكْدنَا َكذَِلَك أَِخيِه ِوَعاءِ ِمْن اْستَْخَرَجَها ثُمَّ أَِخيِه ِوَعاءِ َقبَْل ِبأَْوِعيَتِِهْم َ َفبََدأ * الظَّاِلِمنَي
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َوَفْوَق نََشاءُ َمْن َدَرَجاٍت نَْرَفُع هللاُ يََشاءَ أَْن إِالَّ اْلَمِلِك ِديِن ِيف أََخاُه ِليَأُْخذَ َكاَن َما ِليُوُسَف
نَْفِسِه ِيف يُوُسُف َها َفأََرسَّ َقبُْل ِمْن َلُه أٌَخ َق َرسَ َفَقْد ْق يَْرسِ إِْن َقالُوا * َعِليٌم ِعْلٍم ِذي ُكلِّ
أَبًا َلُه إِنَّ اْلَعِزيُز أَيَُّها يَا َقالُوا * تَِصُفوَن ِبَما أَْعَلُم َوهللاُ َمَكانًا َرشٌّ أَنْتُْم َقاَل َلُهْم يُبِْدَها َوَلْم
َمْن إِالَّ نَأُْخذَ أَْن ِهللا َمَعاذَ َقاَل * اْلُمْحِسِننَي ِمَن نََراَك إِنَّا َمَكانَُه أََحَدنَا َفُخذْ َكِبريًا َشيًْخا
أََلْم َكِبريُُهْم َقاَل نَِجيٍّا َخَلُصوا ِمنُْه اْستَيْئَُسوا ا َفَلمَّ * َلَظاِلُموَن إِذًا َّا إِن ِعنَْدُه َمتَاَعنَا َوَجْدنَا
أَبَْرَح َفَلْن يُوُسَف ِيف َفرَّْطتُْم َما َقبُْل َوِمْن ِهللا ِمَن َمْوثًِقا َعَليُْكْم أََخذَ َقْد أَبَاُكْم أَنَّ تَْعَلُموا
َفُقولُوا أَِبيُكْم إَِىل اْرِجُعوا * اْلَحاِكِمنَي َخرْيُ َوُهَو ِيل هللاُ يَْحُكَم أَْو أَِبي ِيل يَأْذََن َحتَّى اْألَْرَض
اْلَقْريََة َواْسأَِل * َحاِفِظنَي ِلْلَغيِْب ُكنَّا َوَما َعِلْمنَا ِبَما إِالَّ َشِهْدنَا َوَما َق َرسَ ابْنََك إِنَّ أَبَانَا يَا
أَنُْفُسُكْم َلُكْم َلْت َسوَّ بَْل َقاَل * َلَصاِدُقوَن َّا َوإِن ِفيَها أَْقبَْلنَا الَِّتي َواْلِعريَ ِفيَها ُكنَّا الَِّتي
َعنُْهْم َوتََوىلَّ * اْلَحِكيُم اْلَعِليُم ُهَو َُّه إِن َجِميًعا ِبِهْم يَأِْتيَنِي أَْن هللاُ َعَىس َجِميٌل َفَصْربٌ أَْمًرا
تَذُْكُر ُ تَْفتَأ تَاهللِ َقالُوا * َكِظيٌم َفُهَو اْلُحْزِن ِمَن َعيْنَاُه ْت َوابْيَضَّ يُوُسَف َعَىل أََسَفى يَا َوَقاَل
ِهللا إَِىل َوُحْزنِي بَثِّي أَْشُكو إِنََّما َقاَل * اْلَهاِلِكنَي ِمَن تَُكوَن أَْو َحَرًضا تَُكوَن َحتَّى يُوُسَف
ِمْن تَيْئَُسوا َوَال َوأَِخيِه يُوُسَف ِمْن ُسوا َفتََحسَّ اذَْهبُوا بَنِيَّ يَا * تَْعَلُموَن َال َما ِهللا ِمَن َوأَْعَلُم
أَيَُّها يَا َقالُوا َعَليِْه َدَخلُوا ا َفَلمَّ * اْلَكاِفُروَن اْلَقْوُم إِالَّ ِهللا َرْوِح ِمْن يَيْئَُس َال َُّه إِن ِهللا َرْوِح
هللاَ إِنَّ َعَليْنَا ْق َوتََصدَّ اْلَكيَْل َلنَا َفأَْوِف ُمْزَجاٍة ِبِبَضاَعٍة َوِجئْنَا ُّ الرضُّ َوأَْهَلنَا نَا َمسَّ اْلَعِزيُز
َقالُوا * َجاِهلُوَن أَنْتُْم إِذْ َوأَِخيِه ِبيُوُسَف َفَعْلتُْم َما َعِلْمتُْم َهْل َقاَل * ِقنَي اْلُمتََصدِّ يَْجِزي
َفِإنَّ َويَْصِربْ يَتَِّق َمْن َُّه إِن َعَليْنَا هللاُ َمنَّ َقْد أَِخي َوَهذَا يُوُسُف أَنَا َقاَل يُوُسُف َألَنَْت أَِئنََّك
َال َقاَل * َلَخاِطِئنَي ُكنَّا َوإِْن َعَليْنَا هللاُ آثََرَك َلَقْد تَاهللِ َقالُوا * اْلُمْحِسِننَي أَْجَر يُِضيُع َال هللاَ
َعَىل َفأَْلُقوُه َهذَا ِبَقِميِيص اذَْهبُوا * الرَّاِحِمنَي أَْرَحُم َوُهَو َلُكْم هللاُ يَْغِفُر اْليَْوَم َعَليُْكُم تَثِْريَب
َألَِجُد إِنِّي أَبُوُهْم َقاَل اْلِعريُ َفَصَلِت ا َوَلمَّ * أَْجَمِعنَي ِبأَْهِلُكْم َوأْتُونِي بَِصريًا يَأِْت أَِبي َوْجِه
اْلبَِشريُ َجاءَ أَْن ا َفَلمَّ * اْلَقِديِم َضَالِلَك َلِفي إِنََّك تَاهللِ َقالُوا * تَُفنُِّدوِن أَْن َلْوَال يُوُسَف ِريَح
يَا َقالُوا * تَْعَلُموَن َال َما ِهللا ِمَن أَْعَلُم إِنِّي َلُكْم أَُقْل أََلْم َقاَل بَِصريًا َفاْرتَدَّ َوْجِهِه َعَىل أَْلَقاُه
اْلَغُفوُر ُهَو َُّه إِن َربِّي َلُكْم أَْستَْغِفُر َسْوَف َقاَل * َخاِطِئنَي ُكنَّا إِنَّا ذُنُوبَنَا َلنَا اْستَْغِفْر أَبَانَا
آِمِننَي هللاُ َشاءَ إِْن ِمْرصَ اْدُخلُوا َوَقاَل أَبََويِْه إَِليِْه آَوى يُوُسَف َعَىل َدَخلُوا ا َفَلمَّ * الرَِّحيُم
َقْد َقبُْل ِمْن ُرْؤيَاَي تَأِْويُل َهذَا أَبَِت يَا َوَقاَل ًدا ُسجَّ َلُه َوَخرُّوا اْلَعْرِش َعَىل أَبََويِْه َوَرَفَع *
أَْن بَْعِد ِمْن اْلبَْدِو ِمَن ِبُكْم َوَجاءَ ْجِن السِّ ِمَن أَْخَرَجِني إِذْ ِبي أَْحَسَن َوَقْد ا َحقٍّ َربِّي َجَعَلَها

282



الثالثة السماوية الكتب يف السالم عليه يوسف قصة ملحق

َربِّ * اْلَحِكيُم اْلَعِليُم ُهَو َُّه إِن يََشاءُ ِلَما َلِطيٌف َربِّي إِنَّ إِْخَوتِي َوبنَْيَ بَيْنِي يَْطاُن الشَّ نََزَغ
ِيف َولِيِّي أَنَْت َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َفاِطَر اْألََحاِديِث تَأِْويِل ِمْن وََعلَّْمتَِني اْلُمْلِك ِمَن آتَيْتَِني َقْد
إَِليَْك نُوِحيِه اْلَغيِْب أَنْبَاءِ ِمْن ذَِلَك * اِلِحنَي ِبالصَّ َوأَْلِحْقِني ُمْسِلًما ِني تََوفَّ َواْآلِخَرِة نْيَا الدُّ
ِبُمْؤِمِننَي َحَرْصَت َوَلْو النَّاِس أَْكثَُر َوَما * يَْمُكُروَن َوُهْم أَْمَرُهْم أَْجَمُعوا إِذْ َلَديِْهْم ُكنَْت َوَما
َماَواِت السَّ ِيف آيٍَة ِمْن َوَكأَيِّْن * ِلْلَعاَلِمنَي ِذْكٌر إِالَّ ُهَو إِْن أَْجٍر ِمْن َعَليِْه تَْسأَلُُهْم َوَما *
ُكوَن ُمْرشِ َوُهْم إِالَّ ِباهللِ أَْكثَُرُهْم يُْؤِمُن َوَما * ُمْعِرُضوَن َعنَْها َوُهْم َعَليَْها يَُمرُّوَن َواْألَْرِض
ُقْل * يَْشُعُروَن َال َوُهْم بَْغتًَة اَعُة السَّ تَأِْتيَُهُم أَْو ِهللا َعذَاِب ِمْن َغاِشيٌَة تَأِْتيَُهْم أَْن أََفأَِمنُوا *
* ِكنَي اْلُمْرشِ ِمَن أَنَا َوَما ِهللا َوُسبَْحاَن اتَّبََعِني َوَمِن أَنَا بَِصريٍَة َعَىل ِهللا إَِىل أَْدُعو َسِبيِيل َهِذِه
َفيَنُْظُروا اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا أََفَلْم اْلُقَرى أَْهِل ِمْن إَِليِْهْم نُوِحي ِرَجاًال إِالَّ َقبِْلَك ِمْن أَْرَسْلنَا َوَما
إِذَا َحتَّى * تَْعِقلُوَن أََفَال اتََّقْوا ِللَِّذيَن َخرْيٌ اْآلِخَرِة َوَلَداُر َقبِْلِهْم ِمْن الَِّذيَن َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف
َعِن بَأُْسنَا يَُردُّ َوَال نََشاءُ َمْن َي َفنُجِّ نَا نَْرصُ َجاءَُهْم ُكِذبُوا َقْد َُّهْم أَن َوَظنُّوا الرُُّسُل اْستَيْئََس
َوَلِكْن يُْفَرتَى َحِديثًا َكاَن َما اْألَْلبَاِب ِألُوِيل ِعْربٌَة َقَصِصِهْم ِيف َكاَن َلَقْد * اْلُمْجِرِمنَي اْلَقْوِم
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