يقول الشيخ العالمة البحر الفهامة
اإلمام النحرير محمد قبيح الفعل
أغناه اهلل أمين

الحمد هلل جاعؿ الكالـ أدلة عمى ما انطوت عميو أوانييا * و موفوز الحكـ في

احساف أسالفيا و مبانييا * و متمـ النعـ بما وىب مف شرح معانييا و نيؿ مغانييا * و
بعد ىذا شرح لطيؼ مقتطؼ مف األلفاظ خطيؼ و سميتو بكتاب شرح األسرار * عمى

رسالة األبرار * ما وقع ليما باألسحار * بعد أف طمبو منى محبي

وحبيبي فأجبت سؤالو بعد االستخارة فأقوؿ و باهلل استعيف .قولو :
 -1قاؿ محمد قبيح الفعؿ * مرتجي العفو مف الجميؿ
قاؿ فعؿ ماض أنظر إلى حقيقتو في محمو و محمد إسـ الناظـ فاعؿ قاؿ و قبيح

نعت مف صفة النعت إلى المنعوت أي أف محمدا الذي أنظـ ىذه الحكاية قػبيح الفعؿ و
لياذا نعت بو و الفعؿ القبيح ىو مما نيي عنو كالكذب و الزنا و غيرىا مف المعاصي

و مرتجي أي طالب العفو مف اإللو الجميؿ * تنكيت * اعترض عمى المؤلؼ كيؼ وأنو

لـ يبتدي كتابو بالبسممة و التصمية ولـ يأت بيما في أوؿ نظمو كساير المؤلفيف و

المنظميف وأنو يعمـ أف في اآلثار عنو صمى اهلل عميو وسمـ كؿ أمر ذي باؿ ال يبدأ فيو
ببسـ اهلل الرحمف الرحيـ فيو أبتر أو أجدـ أو أقطع و المعنى ناقص و قميؿ البركة
فاألمر الذي ال يبدأ بيا فيو و أف تـ حسا ال يتـ معنى * قمت * صحيح واألشكاؿ

عمى المؤلؼ في ذلؾ ىنا ألف المؤلفيف و المنظميف يجعموف البسممة و التصمية ابتدأ في
أوؿ الكتب العظاـ كتأليؼ الفقو و تأليؼ النحو و ساير العموـ المحتوية عمى الفوايد

العظاـ لمتبرؾ بإسـ اهلل العظيـ و لما فييما مف الفضؿ و البركة و العوف لممؤلفيف عمى
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األشياء العظاـ ليتموىا ويفيد بيا غيرىـ و أف المؤلؼ ىنا لـ يقصد بنظمو وال بتأليفو
حصوؿ فايدة مف الفوايد إنما ىو كالـ لغوي و ال فايدة ال لسامعو وال لناظره و في ذلؾ

التنكيت * قوالف * فاألوؿ ما ذكر والثاني ىو أف نص الحكاية و جميع ما احتوت عميو
فيو مف األخبار الردية و األفعاؿ القبيحة و أف إسـ اهلل جميؿ القدر عظيـ الشأف و ال
يمكف أف يقرف إسـ اهلل مع شيء ردي أو قبيح كحكايتنا ىذه فيذا محاؿ و ليذا إف

المولؼ لـ يات بالبسممة في أوؿ نظمو و ال في أوؿ شرحو أنظر تصريح ذلؾ في شرح

التوضيح لإلماـ ابف القاسـ بف عبد المالؾ .قولو :

 -2منظما لحكاية قد أتت * غريبة أريبة استوعبت
أي أف الناظـ المذكور قد نظـ ىذه الحكاية و أنيا قد أتت و وقعت و قولو أريبة ىو

حواجة ّلواجة أو
عطؼ بياف أو عطؼ تفسير إلى غريبة كما أف المرأة تقوؿ ألختيا ّ
قوليا عريانة ڤ ريانة وقولو استوعبت أي بانت و وضحت تمؾ الحكاية و معانييا التي

سأذكرىا .قولو :

 -3تاريخيا سادس يوـ مف صفر * يوـ خميس حقيقي منجبر
أي أف الحكاية التي سأذكرىا أنيا وقعت في يوـ الخميس تاريخ ستة مف شير صفر

و قولو حقيقي منجبر أي محقؽ باليوـ و منجبر في الشير المذكور و ىو صفر .قولو :
 -4و نصيا مف الشكؿ القديـ * لمف أراد البسط و الترنيـ

أي و نص الحكاية التي سأذكرىا أف كالميا و جميع ما احتوت عميو مف الشكؿ

القديـ و الشكؿ بكسر الشيف المثمثة ىو الكالـ الذي ال يفيد ال قػاريو و ال سػامعػو و
احترز المؤلؼ مف الكالـ الذي يفيد قاريو و سامعو و القديـ ىذا تتميـ لمبيت ألف

المنظميف و الشعرآء كانوا إذا اعتذروا في بيت تمموىا بما يناسب و لو كاف بال معنى و
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قولو لمف أراد البسط و الترنيـ قد ذكر أف كالـ ىذه الحكاية ال يفيد إال لمف أراد البسط
أي الحموقة و إقصار النيار و الترنيـ ىو التطريب و التغنيـ أي لمف أراد أف يتطرب

بيا و يترنـ بأبيات شعرىا وأنظر إلى حاشية الشيخ طويؿ المحية و الشالغـ أبي زيد
الداليمي المسمية بنزىة األنفاس * عمى وقايع الجزايريات بقيوة الياس * عميو لعنة اهلل

بالقياس .قولو :

 -5فييا مف األخبار ما يستحسف * لسمع مف أراد ما يقترف
الضمير في فييا يعود عمى الحكاية أي أف الحكاية التي سأذكرىا فييا مف األخبار

شتى و األخبار جمع خبر ىو الكالـ الذي يكوف عمى بعض الوقايع لتحصؿ فايدة ال
تكوف عند السامع و قولو ما يستحسف آلخ أي المراد لسمع نص الحكاية ما يقترف أي

لمف ىو مف المقترنيف و ما يقترف مأخوذ مف اإلقتراف و اإلقتراف ىو الوصؼ و المثؿ

تقوؿ العرب فالف قريف فالف أي مثمو و عمى وصفو * تنبيو * أعمـ أف اإلقتراف يكوف

مف ثالثة أوجو الوجػو األوؿ أف اإلنسػاف يكوف صػالح األعػماؿ و األفعاؿ و الوجو الثاني
يكوف عكسو أي ظالـ األعماؿ و األفعاؿ و الوجو الثالث أف اإلنساف يكوف ممتزجا

بينيما أي صػالحا و طالػحا و بياف ذلؾ ىو إذا كػاف اإلنساف عالما و كانت أفعالو

قبيحة فبالنسبة إلى العمـ أنو صالح و بالنسبة إلى األفعاؿ فيو طالح فقد امتزج بيف

اإلصالح و اإلطالح و ىو الوجو الثالث في اقتراف وأنظر إلى تماـ ذلؾ في شرح

التوضيح لإلماـ ابف القاسـ بف عبد المالؾ .قولو :
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 -6سميتيا رسالة األبرار * ما وقع ليما باألسحار
يعني أف المؤلؼ سمى حكايتو برسالة األبرار و األبرار جمع بار و البر ىو المدح و

التفضيؿ و المراد ىنا باألبرار المؤلؼ رضي اهلل عف غيره و اإلماـ ابف القاسـ شارح

التوضيح * تنكيت * قمت أف المؤلؼ أوصؼ نفسو في أوؿ نظمو بأنو قبيح الفعؿ ىو

و رفيقو منو كيؼ و ىنا ينتسب إلى األبرار * نعـ * اف المؤلؼ قبيح الفعؿ ىو و رفيقو

و اف نسبة البر ليما فإنيا ألصميما و أبائيما و أجدادىما فإنيـ مف األفضاؿ الباريف و
ال اعتراض في ذلؾ عمى المؤلؼ قالو في التوضيح و أما قولو ما وقع ليما باألسحار

يعني ما وقع لممؤلؼ و رفيقو بنصؼ الميؿ و ىو األسحار و ىو وقت العبادة و
االستغفار و قاؿ تعالى باألسحار ىـ يستغفروف الخ فالميـ في قولو ما وقع خبرية و

األلؼ في ليما يدؿ عمى التثنية و ىما المؤلؼ و اإلماـ رفيقو .قولو :
 -7مف اهلل سبحانو السؤاؿ * يميمنا لصالح األعماؿ

ىذا دعاء مف المؤلؼ لو و لصاحبو و لجميع المسمميف إلى اهلل سبحانو و تعالى أي

أسأؿ وأطمب مف اهلل العفو مما نحف فيو مف المعاصي و غيرىا و أف يميمنا أي يوفقنا

لصالح األعماؿ أي األفعاؿ و األفعاؿ الصالحة ىي كالصالة و ترؾ المعاصي و غير

ذلؾ فياذه فاتحة الحكاية قد انتيت بحمد اهلل .قولو :

* فصؿ ما جاء في تحواس الميؿ *

ىذه ترجمة ذكرىا المؤلؼ لما انتيى الكالـ عمى الفاتحة وما يتعمؽ بيا شرع ىنا يتكمـ

عمى الحكاية و أفصؿ بيذه الترجمة بيف الفاتحة و الحكاية و أما قولو فصؿ ىو الجزـ
و القطع تقوؿ العرب جزمت العود أي قطعتو كما تقوؿ أيضا فالف تفاصؿ مع فالف أي

تقاط عا و تساويا بقطع النظر بحيث ال يقوـ أحد عمى أحد بطمب بعد ذلؾ * تنبيو *
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ففصؿ ىنا نكرة غير أنو يجوز االبتدا بو ألنو مف أسماء التراجـ و أسماء الكتب و ىي

مف حيز عمـ الجنس فصح اإلبتدا بو .قولو:

 -8لما جنى الميؿ عمينا و غشى * قد طمبنا العشا لدار األساسي
أي لما أظمـ الميؿ و أسودت جوانبو عمينا و عمى جميع األقطار فالتثنية في قولو

عمينا تدؿ عمى المؤلؼ و اإلماـ صاحبو و قولو جنى الميؿ أي وقت اإلصفرار و جنى

بمعنى قرب أي قرب الميؿ و قولو غشى ىو وقت مغيب الشفؽ و ىو وقت صالة العشا

و وقت إرخاء سدوؿ الميؿ و وقت اسوداد جوانبو و معنى ذلؾ قوؿ الشاعر حيث قاؿ
لقد طاؿ ىذا الميؿ و اسود جانبو * و ليس إلى جنبي آلخ يالعبو كقوؿ األخر في

معنى إرخاء سدولو حيث قاؿ و ليؿ كموج البحر أرخى سدولو * عمي بأنواع اليموـ
ليبتؿ و هلل در القايميف قولو وقد طمبنا آلخ فقد ىنا حرؼ تحقيؽ و طمبنا أي قػصدنا و

عػاودنا لدار األسػاس فالالـ ىنا بمعػنى إلى أي إلى دار األسػاس و األسػاس ىو األصؿ

و الحصػف و ال يخفاؾ أف ال أصؿ وال حصػف كدار األَباء و األجداد و المراد أف
المؤلؼ قصد ىو و صاحبو دار األصؿ وىي دار األب ليتعشيا .قولو :
األمرء
ا
 -9فأكمنا مف طيبة النعماء * و شربنا مف ىنى

أي أكمنا مف جميع أنواع الطيب مف األكؿ و شربنا مف جميع أنواع الشرب الطيب

كالماء البارد و األتاي و أما قولو مف ىنى أي أكمنا في حالة اليناء و البسط و قولو
األمرء فيو عطؼ تفسير أو عطؼ بياف إلى اليناء كما قاؿ تعالى ىنئا مرئا أو قوؿ
ا
حواجة ّلواجة آلخ .قولو :
المرأة ّ
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 -10و خرجنا بسرعة مفرة * قاصديف التحواس في المدينة
أي لما خمصنا العشاء خرجنا مف الدار مسروعيف كالمفريف أي كالياربيف حياء مف

سكاف المسكف و في خروجنا قاصديف التحواس في المدينة و المدينة ىي بمػد وىراف و

التحواس ىو المشي عمى قاعدة الييؿ و الميؿ في الزنؽ مف غير قضاء حاجة .قولو :
 -11وقد كنا في حرقة شديدة * ليس لنا دراىـ عديدة

أي الحالة التي خرجنا فييا طالبيف التحواس لـ يكف عندنا ال دراىـ معدودة و ال

غيرىا مف جنس الفمس .قولو :

 -12و نحف في طمب اإللو الباري * مضرعيف لكشؼ اإلفقاري
أي في تمؾ ال حالة كنا طالبيف مف اإللو الباري و مضرعيف لو ليكشؼ عنا ما كنا فيو

مف الفقر و االحتياج و أف يفتح عمينا ببعض الدنانير أو الدراىـ .قولو :
 -13فيبطنا البمد لمولياصي * مقتصديف السمؼ باالنساسي

أي في ذلؾ الوقت كنا في المدينة الجديدة ثـ ىبطنا لمبمد الكبيرة و ىي وىراف نحو

الولياصي و الولياصي إسـ رجؿ يقاؿ لو محمد الولياصي و ىو ممقب ببمد إسميا

ولياصة كاينة في الغرب وحرفتو قيواجي بقرب بالصة النخؿ مقتصديف مف يسمؼ لنا

بعض الدنانير باالنساسي أي بالوجو و الميثاؽ وال غير .قولو :
 -14فأجاب اهلل لنا المراد * وأخذنا دراىـ عداد
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 -15و انطمقنا في فرحة مسرة * في بسطة و ضحكة ولعبة
أي ىذا جواب لما تقدـ أف المؤلؼ سبؽ لو أنو كاف ىو و صاحبو في حرقة شديدة و

كانا مضرعيف لإللو الباري لكشؼ إفقارىما فأجاب اهلل ليما أي قبؿ دعاءىما و فتح اهلل

ليما فوجدا بعض الدنانير سمفاىا فطمعا حينئد متباشريف بإدراؾ المراـ حالة كونيما في

ضحؾ و لعب وبسط .قولو:

 -16مف يميف لشماؿ لما يمي * مف قيوة لمشربة لممثممي
أي طمعنا مع أشرؼ الزنؽ وأحسنيا ىايميف مثمايميف كالمركانطية تارة لجية اليميف و

تارة لجية الشماؿ لما يمي أي كالديار المعروفة لمدخوؿ كالنوتيؿ و بػيوت الفسؽ و
غيرىا مف القياوي المعروفة عند العامة المعدة لجمع السفاء و لمشربة بتشديد الشيف

الرء وىي المعروفة عند العامة بالكانتينة أي المحؿ المعد
المثمثة و فتحيا و سكوف ا

لجمع شاربي الخمر و أنواعو .قولو :

 -17و شربنا مف طيب ماء جامد * بعكس مف حميب العناقد
أي أف المؤلؼ و صاحبو شربا مف نوع الشرب ماء جامد طيب ممتزج بشيء عذب

كالقارص المعبر عنو بالميموف و لبف الموز المعبر عنو باألرجة و غيرىا مما يحؿ شرعا

عكس مف حميب العناقد فيو الخمر المعػصور مف عنػاقد العنب األحمر و األبيض.

قولو :

 -18لرفيقي األريب إني قمت * نسيت ربؾ يأخي خمت
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 -19أجابني ال رب لي قد قاؿ لي * إف عندي دراىـ مكممي
أي لما فتح اهلل لميا الباب ووجدا بعض الدراىـ سمفاىا فصا ار في ليو ولعب و نسيا

ما تقدـ ليما مف الضيقة فحينئذ تذكر المؤلؼ ما مر ليما و قاؿ لصاحبو يا خشيت أنؾ

نسيت ربؾ ألني أراؾ غايصا في المعب و الميو وال تذكر ما كنت فيو مف الضيقة و
الرغبة إلى اهلل تعالى فقاؿ لو اإلماـ إني كنت أطمب و أتضرع إلى اهلل لما كنت في

حاؿ الشدة و الضيؽ ولما حصؿ المرغوب فإني مشػتغؿ بما كنت أطػمبو و اآلف ال غفمة
عنو وال حاجة لي بطمب و ىو قولو ال رب لي أنظر التوضيح .قولو:
 -20فعصفت بنا ريح الغراـ * إلى دار ڤنونة الخراـ
أي عصفت بنا ريح اليوى أي العشؽ لما تحبو النفس و الشيطاف لعنو اهلل حارصا

عمييا في إشعاؿ النيراف فقصدنا دار ڤنونة فڤنونة إسـ ييودية حرفتيا ؽ....ة فيدمت

وانخرمت و ىو قوؿ المؤلؼ الخراـ أي انخرـ حاليا و فسد و العرب تقوؿ في الشي إذا
فسد خرـ أي فسد حالو .قولو:

 -21وجدناىا مصفرة مموجو * و معيا حمراة منورة
فالضمير في وجدناىا يعود عمى ڤنونة أي لما دخمنا عمييا وجدناىا مصفرة فمصفرة

صفة ليا و مموجة حاؿ ليا أي مف صفتيا مصفرة ومف حالتيا ممػ ّوج ػة و الموج ىو اليـ
و التخمـ قولو و معيا آلخ فالواو لمعطؼ لما قبمو و الضمير في قولو معيا يعود أيضا
عمى ڤنونة أي لما دخمنا عمييا وجدناىا عمى الحالة المذكورة ووجدنا معيا ييودية أخرى
صغيرة البسة مف الثياب األحمر فقولو منورة فمكونيا البسة األحمر * تنكيت *

أعترض عمى المؤلؼ كيؼ و أف الييودية الخبيثة قبيحة الفعؿ أوصفيا بالنور و قاؿ

منورة و أف النور ال يوصػؼ بو اال مف كاف صالح األعػماؿ و األفعاؿ وكاف طاىر
الجسـ * نعـ * بال إشكاؿ عمى المؤلؼ ىنا فإنو أوصفيا بالنور مف وجو المغة ال مف
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وجو المعنى و أف الييودية كانت صغيرة و العرب تقوؿ في كؿ مف كاف صغي ار فيو

منور مثؿ األعشاب الف األعشاب و النباتات مف حيث ىي إذا كانت صغيرة فإنيا تنور

ثـ لما جاز فصميا يبست واحترقت وال يبقى ليا نوار كذلؾ أف اإلنساف مف حيث ىو إذا

كاف صغي ار يكوف منو ار ثـ إذا كبر و أصمحت أعمالو فإنو يبقى عمى نوره و إذا فسػدت

أعمالو و أفعػالو فإنو يحػترؽ أي يبخس و يخبث و ال يبقى لو نور فياذا معنى كالـ
المؤلؼ رضي اهلل عف غيره أنظر في شرح التوضيح لإلماـ ابف القاسـ بف عبد المالؾ.

قولو :

 -22و منيما إلى رّباحي الماحي * قد ناـ ال في قربو أرباحي
إف ضمير التثنية ىنا يعود عمى ڤنونة و الييودية التي معيا فإف المؤلؼ و صاحبو

لما خرجا مف عندىما قصدا دار الماحي و الماحي إسـ رجؿ ش...ـ ساكف في قبمة
المدينة الجديدة ولما وصموه وجدوه قد ناـ و قولو ال في قربو أربحي يعني الضمير في

قولو قربو يعود عمى الماحي المذكور أف ال في مف يعرفو وال في مف يقربو أرباح أي

إصالح وال فايدة .قولو :

 -23و منو قد قطعنا لمفيافي * طوبا و حج ار و مجاري السرافي
أي و مف دار الماحى المذكور قطعنا أي جزنا وطية السوؽ الكاينة بوسط المدينة

الجديدة و أف العرب عندىـ كؿ ما كاف موطيا و بعيدا يقاؿ لو فيافي و قولو طوبا آلخ

أي في الوطية المذكورة طوب وحجر و أما مجاري السرافي فيي مساريح الماء المركد

المنتف مسرفة لو إلى محؿ بعيد .قولو:
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 -24و ماء نتيف فايض كمية * ال يخفى عنؾ المدينة الجديدة
أي أف الما ء المنتف أي الخانز الذي يكوف مف غسيؿ الصابوف و نحوه يرمونو سكاف

الديار ليال عمى ظيور الزنؽ فيفيض كميا كما ال يخفى عنؾ المدينة الجديدة فأفيـ أييا
الطالب المبيب الناظر إلى ىذه الحكاية الغريبة أنار اهلل بصيرتؾ و امدؾ لما تحب و

ترضى .قولو :

* فصؿ ما جاء في بزار بغيمة *
الفصؿ و الترجمة تقدـ الكالـ عمى شرحيما و بيانيما في أوؿ الكتاب ثـ أف المؤلؼ

رضي اهلل عف غيره لما أنيى الكالـ عمى نص الحكاية و جميع ما احتوت عميو مبالغيا
شرع ىنا يتكمـ في ما وقع لممؤلؼ و لصاحبو في بزار بغيمة و بغيمة إسـ مرأة ييودية

ش...ة مالكة البزار و البزار ىو النوتيؿ أي الدار المحتوية عمى البيوت المفرشة المعدة
لممسافريف و لمف أراد الفسؽ مع النساء الع...ت فيذا بيانو .قولو :
 -25عمى باب الدار نقرت نقرة * خفيفة جيدة مسموعة
 -26فنزؿ الخديـ بالسراج * ليفتح الباب باالنتياج
 -27ففتح الباب و قاؿ ادخال * سيال بكـ و مرحبا واىال
 -28مف خمفنا ضرب وثؽ الباب * بمفتاح اليند بال ارتياب
 -29فطمعنا الدروج درجا درجا * و دخمنا البيت بضوء سرجا

أي عمى باب الدار ضربت ضربة خفيفة سمعيا صاحب الدار فنزؿ خػديـ النوتيؿ و

ىو صاحب الييودية المذكورة إسمو سيساني بالسراج أي بشمعة مشعولة في يده ليفتح
الباب بالخفة أي العجمة ففتح الباب و قاؿ لنا ادخال مرحبا بكـ أىال و سيال فدخمنا ثـ
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مف خمفن ا ضرب وثؽ الباب أي بمعو بمفتاح اليند و ىو الذكير بال ارتياب أي بال غفمة
وال غمط ثـ طمعنا الدروج درجا درجا إلى أعال القصر و دخمنا البيت بضوء سراج أي

مشعوؿ و واقد .قولو :

 -30ظممت نفسي سايؿ األخبار * يا ىؿ ىنا عموة في الدار
 -31أجابني بأقبح الكالـ * ىؿ تعممف أنني ش...ـ
 -32ىبطت مف حينى بال كالـ * مغتضبا مما قاؿ الصراـ
الضمير في ظممت نفسي يعود عمى المؤلؼ يعني أف المؤلؼ قاؿ ظممت نفسي لما

سألت مف الكميب الييودي لعنو اهلل و ىو سيساني المذكور و قمت لو ىؿ ىنا عموة في

الدار و عموة إسـ إمرأة ييودية ع...ة أي ؽ...ة فأجابني آلخ ىذا جواب السؤاؿ أي لما

أف المؤلؼ أغناه اهلل سأؿ الييودي المذكور فأجابو و الضمير في قولو أجابني يعود

عمى المؤلؼ و في جوابو قاؿ لي ىؿ تعممف أنني ش...ـ فالنوف في قولو تعممف نوف

التوكيد الثقيمة و قولو ش...ـ ش...ـ ىو رجؿ الوصاؿ الذي يقود النساء لمرجاؿ عمى
وجو السفاىة فمما سمعت ذلؾ ىبطت مف أعال القصر مف حيني أي مف وقتي بال كالـ

الصراـ و ىو الكميب الييودي المذكور
و أنا مغتضب أي حالة كوني زعفانا مما قاؿ لي
ّ
الصراـ لغة ش...ـ وقد تقدـ توضيحو .قولو :
و
ّ
 -33تبعني حبيبي المبرور * بحشمو في وجيو المنور

أي لحقني حبيبي المبرور و ىو السيد اإلماـ أبو القاسـ عبد المالؾ و قولو بحشمو

آلخ الضمير يعود عمى اإلماـ المذكور أي كاف محشوما مما وقع ليما ألنو ليس مف

أىؿ ىذا الفف المنحوس و إنما توقع لو بالتبعية لممؤلؼ أغناىما اهلل أميف .قولو :
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 -34فوقفنا لمحاؿ في السقيؼ * منتظريف الكميب األليؼ
فضمير التثنية في قولو و قفنا يعود إلى المؤلؼ و صاحبو في تمؾ الحالة في

السقيؼ و ىو صحف الدار ومنتظريف أي مترجييف ومرعييف لمييودي المبخوس أف يفتح
لنا الباب و أما قولو الكميب األليؼ مثؿ الييودي لعنو اهلل كالكميب األليؼ ألنو مؤالؼ

لجميع المسافريف و جميع مف جاء إلى الدار لمبيات فإنو يسمـ عميو و يدخمو ولو بال
عرؼ سبؽ لو معو فميذا حصمت نسبتو كالكمب المؤالؼ ثـ إننا عمى تمؾ الحالة

مترجييف إلى الييودي المبخوس ليفتح لنا الباب لننصرؼ في حالنا فقاؿ لنا الكميب

الييودي ال نفتح لكـ إال إذا خمصتماني رياال حؽ البيت و قمت لو ال نعطيؾ شيء أنزؿ
افتح لنا الباب و إال تراني نكسر لؾ الباب فأبى أف يفتح لنا الباب .قولو :
لمة
 -35حتى عمت مف بيننا مخاصمة * و سمع الكؿ ىناؾ ّ
أي لما انتظرنا الكميب المذكور وأبى أف يفتح لنا الباب صرنا معو في مخاصمة حتى

سمع كؿ مف كاف ىناؾ لمة أي جماعة والممة بفتح الالـ و تشديد الميـ مع فتحيا ىي

الجماعة مف الرجاؿ و النساء .قولو :

الفساؽ * يرڤبوا كال بطاؽ راؽ
 -36فخرجت جماعة ّ
أي لما صرنا في المخاصمة عال الحس بيننا حتى سمع كؿ مف كاف ىناؾ مف آىؿ

الفساؽ بايتا فخرجوا مف مواضعيـ و صاروا يرڤبوف عمينا مف طاؽ راؽ و الطاؽ الرايؽ
ىو الدربوز المجعوؿ أي المركب عمى شرايؼ القصور توضيحيـ في حاشية الشيخ

طويؿ المحية و الشالغـ أبي زيد الداليمي المسماة بنزىة األنفاس * عمى وقايع
الجزايريات بقيوة الياس * عميو لعنة اهلل بالقياس * قولو :
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 -37أتى لنا ابف وارد مجرد * كعروس ليمتو منفرد
 -38بإثره قصير ممثـ * كسايؽ اإلبؿ في الصحف الاليـ
الفساؽ أتى لنا
أي لما صرنا مع الييودي المذكور في المخاصمة و خرجت جماعة ّ
مف جممتيـ ابف وارد وىو معروؼ بالمدينة الجديدة و قولو مجرد آلخ أي حالو كونو

مجردا مف المّباس و قد كاف في ذلؾ الوقت سوى بقمجة البسيا و عراقية عمى رأسو و
قولو كعروس آلخ فالكاؼ ىنا لمتشبيو والعروس مف نعت الصفة لمموصوؼ و قولو ليمتو

منفرد أي في ليمتو األولى ألف في الميمة األولى يكوف مجردا و ليذا وصؼ بذلؾ

األنعات و قولو بإثره آلخ أي و تبعو رجؿ قصير بالصغير و ىو بتشديد اليآء مع كسرىا
و ىو مثمو كمثؿ سايؽ اإلبؿ في الصحرآء الخالية و ىو قوؿ المؤلؼ الصحف الاليـ

فيو الذي ليس فيو ماء وال عمارة إال الفيافي و األقفار .قولو :
 -39لما رأينا مكره قد ولع * و أبى لفتح الباب لمطمع

 -40حمقت و صدمت ضرب الباب * القت بيا الوحو خراب
 -41جعمت فيو ثقبة كالطاؽ * كثقبة الخياف في األطباؽ
أي لما رأينا مكره أي شره قد ولع أي عوؿ و تحقؽ بأف ال يفتح لنا الباب إال إذا

خمصناه واطمع بأف نخمصو ونطرح لو أنفنا و ىمتنا و نرغبو و نحشمو ليتفخر مف بعد

فحينئذ قمت نحف لسنا مف أىؿ القمة و إنما نحف مف أىؿ العز و الكرـ فعند ذلؾ حمقت

أي زعمت و صدمت أي ضربت بخزرانتي أي بيراوتي ضربة صحيحة عمى الباب
بحيث كسرت أعواد الباب أي ألواحو و القت بتمؾ الضربة ألواح الباب منخربة أي
مكسرة و منيدمة و الخرب ىو اليدـ و الكسر حتى جعمت فيو ثقبة كالطاؽ أي كثقبة

الطاؽ و الطاؽ ىي الفرجة الخاصة ف ي المسكف الستعانة الضوء في المسكف المظمـ أو
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الخياف في األطباؽ أي
استعانتو لميواء في الموضع الحر في زماف الصيؼ أو كثقبة ّ
في الحيطاف أنظر إلى تماـ ذلؾ في التوضيح لإلماـ ابف عبد المالؾ .قولو:
 -42لما أروا مف اشتداد بأسنا * أتى لنا بسرعة يفتح لنا
 -43أتت لنا بغيمة مكركرة * كزڤوة مممؤة مبمبمة
أي لما رأونا قد عولنا أف نجعؿ ليـ السكانداؿ في دراىـ و السكانداؿ لغة إفرنجية و

ىي القباحة و ال اززة و قولو اشتداد مأخوذ مف الشد وىو الجد و القوة وقولو بأسنا أي

شرنا و قباحتنا أتى لنا أحد منيـ وبيده مفتاح الباب ليفتح لنا بعجمة و خفة و ىو قولو

أتى لنا بسرعة يفتح لنا ثـ أف في خمفو أي مف وراه بغيمة مكركرة فبغيمة إسـ الييودية

المالكة لمدار و مكركرة أي ميرىرة * مخرخرة * مشرشرة * مقرقرة * مفرفرة * مبربرة *

مستنفرة * مستحنفرة * و معنى ىذه األلفاط تدؿ عمى و صفيا و كثرة سمنيا وامتالئيا

بالمحمة و أف المؤلؼ أغناه اهلل قد مثميا و أوصفيا بقولو كزڤوة آلخ فالكاؼ ىنا لمتشبيو

الطمار مف ظفائر
و زڤوة مف اصالة الصفة لمموصوؼ و الزڤوة ىي التي يخيطيا
ّ
الحمفة و شرطاف الدوـ و بالغة النياية في الكبر ليجعميا في ڤربي مطمرة و تمؾ الزڤوة
تكوف مممؤة بالحب أ ي بالشعير أو بالقمح و أما قولو مبمبمة أي الشي يكوف مكو ار بحيث
لـ يعمـ لو ّأوؿ و ال أخر و ال فـ و ال قعر و أف الييودية المذكورة بمغت في السمف
حتى صارت ال يعمـ ليا راس وال رجؿ .قولو :
 -44بكت و صاحت و قالت يا سيساني * أعجؿ ترى ما فسدا بالعاني
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 -45دخؿ و لـ يمتفت أصال أبدا * و صمت و لـ ينطؽ نطقا أمدا
أي لما أتت الييودية المذكورة مبمبمة عمى ىيئتيا ووجدت الباب قد تكسر وطارت

عيطت و في عياطيا تقوؿ
مر في ىذا الشرح بكت أي ناحت و صاحت أي ّ
ألواحو كما ّ
يا سيساني و سيساني إسـ الكميب الييودي ش...ـ المذكور لعنو اهلل و تقوؿ أعجؿ
بالقدوـ إلى الباب لتنظر ما فسدا فيو الرجالف المذاف أبيت أف تفتح ليما الباب فيما

كسراه و أما الييودي لعنو اهلل فقد دخؿ لمبيت و لـ يرد جوابا و لـ يفو فاه لما رأى شدة

بأس المؤلؼ و ما صدر منو و خشى عمى نفسو و لـ ييبط مف األعمى و لو ىبط لكاف

المؤلؼ أف ي كسر رأسو كبابو و أنو عمـ أف ال طاقة لو عمى شدة بأسنا فيو قوؿ المؤلؼ
أغناه اهلل صمت ولـ ينطؽ نطقا أمدا فقولو صمت أي انخزف في بيتو

ينطؽ نطقا أمدا أي حاال في وقت العياط و الحس .قولو :

و سكت ولـ

 -46فانطمقنا بكربة عظيمة * مالمة في بعضنا كظيمة
 -47لجامع معمرة ابف رابح * و نسأؿ اإللو أف يسامح
فضمير التثنية ىنا يدؿ عمى المؤلؼ و اإلماـ ابف القاسـ شارح التوضيح أغناىما اهلل

أميف أنيما لما انفتح الباب و خرجا بكربة عظيمة أي زعافا شديدا مما وقع ليما في تمؾ

الميمة و مثالميف في بعضيما منكظميف و الكظـ ىو الغيظ و انقباض النفس و صا ار

في الميؿ قاصديف المبات مع الطمباء الساكنيف بجامع معمرة ابف رابح فأما جامع معمرة
ابف رابح فيي حانوت كانت لمتجارة بالمدينة الجديدة بوىراف مقابمة دار الفسؽ المعمـ

بنومروا عشرة ىكذا  10فأفرغيا ربيا أي مالكيا و ىو السيد محمد ولد رابح السراج

المع روؼ عند الناس ببمد وىراف مف التجارة و حسبيا عمى الطمبآء ليق اروا فييا كالـ اهلل
العزيز قاصدا بذلؾ ثواب اهلل الجزيؿ و اهلل ال يضيع أجر المحسنيف و أما قولو و نسأؿ

اإللو أف يسامح ىذا دعاء مف المؤلؼ إلى اهلل أنيما لما دخال المعمرة المذكورة وندما
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عمى ما فعال مف قبيح الفعؿ صا ار يدعياف إلى اهلل بالتضرع و النيجة أف يسامحيما أي
يغفر ليما و يتوب عمييما فيذا معنى كالـ المؤلؼ أنظر التوضيح لإلماـ ابف القاسـ.

قولو :

 -48بتنا فييا مكوشيف مكمشيف * ككافيف مكسريف معرقيف
 -49و في الصباح بكرة افترقنا * إلى المواضع لنا و امتثمنا
أي لما دخمنا المعمرة في نصؼ الميؿ في غاية الظممة و الطمباء كؿ أحد نايما في

موضعو و لـ نجد اتساعا في المعمرة فبتنا عند الباب فوؽ السبابيط مكمشيف أي

ممموميف و رأسنا بيف ركايبنا ومكوشيف مما أصابنا مف الكظـ و البرد و قولو ككافيف

مكسوريف معرقيف فالكاؼ لمتشبيو ومكسوريف معرقيف مف إصالة الصفة إلى الموصوؼ

أي بتنا أنا و حبيبى اإلماـ المذكور مكسوريف معرفيف كييئة الكاؼ المكسور المعرؽ و

الكاؼ المكسور المعرؽ ىيئتو ىكذا "كى" ثـ في الصباح بكرة عمى الساعة الخامسة

انصرفت أنا و حبيبي المذكور إلى الڤػار المعد لمماشية النار وانصرفت في حالي إلى
أىمي و انصرؼ حبيبي في حالو إلى أىمو و ىو قولو إلى المواضع لنا وامتثمنا أي

عممنا بأننا ظالميف أنفسنا و تحققنا بأننا في الضالؿ في ما وقع منا مف رديء األفعاؿ

و نحف في غاية الندامة .قولو :

 -50فسئؿ مف اهلل النجات * بمنو وكرمو األنعات
 -51و أف يتوب عمينا بتوبة * صديقة صفية مسرورة
 -52نحف و إلى جميع الزڤايط * مف طمباء مثمنا و اليط
أي لما أف المؤلؼ تحقؽ بأنو ىو ظالـ األفعاؿ القبيحة فاسترجع حينئد مف دنبو

و

قبيح فعمو واستغفر و عفر و نفر * قبؿ أكمو الطعاـ المزعفر * و طمب مف اهلل النجات
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المشرؼ مف مثؿ ما وقع بو و ذلؾ بمف اهلل وكرمو االنعات و أف اهلل تعالى ىو
المنعوت بالفضؿ و الكرـ و المف وال منعوت سواه جالؿ ذكر و عال قدرة أف يتوب
عمينا بتوبة ذات صدؽ صفية أي صفية االكدار والسيئات مسرورة أي منورة مبروكة و

أما قولو نحف آلخ فنحف ىنا ضمير يعود إلى الجمع ال لممعظـ نفسو أي لممؤلؼ و

لحبيبو شارح التوضيح وجميع الزڤايط أي الفساؽ مف الطمباء أمثاليما ال غير واليط أي

كؿ مف كاف اليطا مف الطمبا فيو داخؿ لدعاء ال غير و معنى اليط مأخوذ مف المواط
و ىو الذي بسببو مكر اهلل بقوـ لوط و فعؿ أردى وأقبح و ال يمكف ذكره في ىذا المحؿ

أنظر حقيقيتو في شرح االغراري * لمخميؿ ابف البخاري* أو أسأؿ خميفتو اليميـ *
السيد محمد بف إبراىيـ * ففى قيوتو مف ذلؾ أمر عميـ * أما قولو :
 -53فياده حكاية قد كممت * وما جرى مف قبيح الفعؿ فمت
أي فيذا أخر مقصود كالـ المؤلؼ أغناه اهلل و رضي عف غيره عمى الحكاية

المذكورة المسمية برسالة االبرار * ما وقع ليما باألسحار * قد كممت و انتيت بحسف

اهلل و توفيقو الجميؿ و كؿ ما جرى مف قػبيح الفعؿ فإنو فػمت أي أنصػرؼ و جاز لما

ندما عمى إتيانو و مف اهلل أسأؿ التفػريج والتوفيؽ و ىو الموفؽ لمصواب و إلى اهلل

المرجع و المآب * إعالـ و تنبيو * إلى جميع الطمبا األبرار المنتخبيف مف األخيار *
أف المؤلؼ ليذه الحكاية خديـ خديمكـ * طالب الرضى منكـ * فيا ىو و حكايتو و

شرحو بيف يديكـ و أف األجواد و األبرار إذا ضحكوا جادوا و يطمب عميكـ أف تجودوا

عميو بالدعاء هلل أف يفرج عميو و يجعؿ لو في األمور تيس ار لو

و لجميع المسمميف وما

قصد بيذه الحكاية اال البسط لكـ و التطرب ألنفسكـ فباهلل عميؾ يا مف نظرت إلى ىذه

الحكاية أف تدعى لنا بدعوة صالحة و اهلل الموفؽ لعباده بحمده و كرامو .قولو :
 -54أبياتيا داؿ و نوف بعدىا * ثالثة ثالث عشرة ماييا
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أي أف إعداد أبيات ىذه الحكاية ىي داؿ و نوف فالداؿ بأربعة و النوف بخمسيف

فتجمع أربعة وخمسيف بيتا وأما تاريخ يوميا و شيرىا قد تقدـ الكالـ عمييما في ّأوؿ
الشرح ثـ أف تاريخ سنتيا ىو قولو ثالثة آلخ أي أف ىذه الحكاية مؤرخة بالسنة الثالثة

بعد الثالثمائة و اآللؼ أي  ۳۱۳۱عرفنا اهلل خيره و وقانا شره بمنو وكرامو أمي و الحمد
هلل رب العالميف أميف.
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