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 ةالميدانيّ  ةيّ صالكر  عشرة الحادية المقامة
 مصيودا مات رجؿ فأش مف وىراف في عيسى ابف ىأر  ما خبر تتضف

 الميداف في الزىو مف و الحماـ في

 اجتمعوا و زردة وقعت ،خميس ليمة و اربعة يـو في اكنّ  قاؿ العربي بف امحمد اخبرنا
 مف المعمـو جامعنا في ،الشير اـأيّ  ةعدّ  اكنّ  ليمتئذ نحف و ،التدريس طمبا مف ةعدّ  عمييا
 و       الباب اغمقنا ،العشا لوقت المفروضة لصالةا ادينا و ،العشا اتممنا افممّ  الدىر، قديـ

 عمى ،مسطابيف نحف فبينما ،بالتاويؿ لممسامرة جميعة جميعة جمسنا و ،القناديؿ اشعمنا
 بنشطة ذإ ،ذا ما لننظروا ،ليذا فصمتنا ،نبح و ىرّ  كمب و ،نحنح بعود ذاإ ،معتكفيف انتناڤ

 لو قايال ،امرنا ؼمّ متك و ،منامقدّ  وفكمم ،ردفت الباب عمى ىمزة و ،صعدت الصبار مف
 رتتباش و ،وػطقػن مف العوالي انو فعرفنا ،فتا يا منو بقولو الطارؽ فاجابو ،انت مف عمينا
 ،فرناهاوع زناهعبّ  ،نقشناه و عميو مناسمّ  ثـ ،ادخمناه و الباب فافتحنا ،ليمتو باتماـ الطمبة

 االكؿ واعرضنا ،يديو بيف السفيرة وضعناو  ،اجمسناه و عميو اقبمنا ثـّ  ،نقزناه و دغدغناه
 و ،يداه مصمص افممّ  ،العطشاف دعوة ءالما الى دعى و ،الشبعاف يذوؽ كما فذاؽ ،عميو

 امّ إ و ،مرجاج فمف ىيابي اامّ  فقاؿ ،ييوى ايف الى و ،ىوى ايف مف لناأس ،فاه مضمض
 فقاؿ ،بالتحديث الميؿ القصار ،الحديث منو وطمبنا تغامزنا ثـ ،االعراج وطف لىإف ذىابي

 وقائع يتأر  و ،عجبة شاىدت و بوىراف كنت اني ،االلباب ذوي يا و ،االحباب معشر يا
ُـّ  ابف لصالح ىو الذي ،القديـ الحماـ ففي العجبة امّ أف ،خطبة حافظت و ،مغربة  ،اليريـ ل

 و العصر فريد و ،لزمافا مةفمعالّ  الخطبة اامّ  و ،مطربة اخبار ففييا ،المغربة الوقايع اامّ  و
 السيد النحرير الفقيو ،واالحساف الحنانة و المحبة ذى ،االماف و الصدؽ صاحب و ،وافاآل

 ال اني ،صدرىا مف ياشقّ  و ،ظيرىا مف التمر عمفة طبع بالذي لكـ اقسـ لكف و ،فالف
 فعمتـ ذاإ االّ  ،عممتموه وال عممت ما عميكـ اقّص  ال و ،يتموهأر  ال و يتأر  بما اخبركـ
 ثـ ،االعماؿ في الشروع عمى عزموا و ،باالقباؿ الطمبة فبخبخت ،مخباي امتميتـ و ،وعاي
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 دعى و ،حامفتّ  توطمص ىعرّ  و ،اكفافو لمفاتحة نصب و ،بالور د فرش و دـالمقّ  اومر
 ابف و ،كالناموس تطاير ،الفموس و بالدراىـ ذإ ،كابوس كطمعة االّ  يؾ فمـ ،مستفتحا لمزيارة
 ،غرامتو ادى و ،زطامو امنّ  كؿ برز افممّ  ،لحيتو ؿيخمّ  و ،بعينيو الجماعة نظري عيسى
 و رباىا ىخبّ  و ،مغناىا قبض افممّ  اح،كالمدّ  ىيترجّ  لمذي وناولو ،طاح ما ـالمقدّ  جمع
 و ،الراجحة العقوؿ ذوي يا اعمموا قاؿ و ،شمغومتو تزعفرت و ،شربتاه حمرت ،ىباىا

 وصمتيا كنت و ،الميداف في الزىو النظر ،بوىراف مسأ ؿوّ أ كنت اني ،الصالحة االعماؿ
 تطيير الى محتاجا وقتئذ وكنت ،الذويب مف الكميب يفرز ال بحيث ،المغيريب ظممة في

ُـّ  ابف صاحبو و ،القديـ الحماـ فقصدت ،االنقا تبديؿ و ،االعضاء  دخمت افممّ  ،اليريـ ل
 جية الى ممموموف ىـ و ،يحمموف ناس جدت و ،شروره بتيار التقيت و ،وسخون بيت
 و ،عفيؼ الجديدة بالمدينة قاطف ،كفيؼ احمدّ  ّدةڤ ولد سموإ حدأ كاف و ،موفيتمطّ  الحر
 لئال رونويحذّ  الناس و ،سخوف شدأ ىو الذي البالط عمى طوحبم وىو رديؼ، ديةڤالمزا مع
 و مرغوبي تفاباس االّ  ،دراىمي ؿذنب ما اني ليـ يقوؿ وىو ،كالمجنوف اليالؾ في يقع
 ،ممدودا ؼيالكف شاىدنا و ،ثقؿ فوجدوه اليو التفتوا ثـ ،ؿقّ أ او ساعة عميو فسيوا ،يحممقا
 في فحمؿ ،مسخوطا جسمو و ،مزلوطا جمده وصار ،مصيودا لحمو عمى جمده انسمخ و

 و لنا غفر و ،ميفأ اهلل رحمو جار،فاال انشقاؽ عند ىتوفّ  و فيو مات ،السبيطار الى الوقت
 معشر يا قاؿ و سوأر  ىزّ  ثـّ  ،موجوعا شاىدتو اممّ  ،مخموعا فازعا تخرج ثـّ  ،جمعيفأ لو

 وىراف بثغر ،الشنيعة الجديد بالمدينة وقع ما ،لمتشراع استعيف باهلل و ،لالستماع واىيّ  الطمبا
 الصدور منو وتنشرح ،النقوؿ و القموب لو تفرح و ،العقوؿ بو تذىؿ امّ م و ،الفريدة ةالدرّ 
 و الفرد رجب ثاني يوـ ،باالمس شيدناه ما ىو ،والنوادر الخطوب لو تميف و ،واطروالخ
 ،عالماتيا الكراـ السادات مف ،اضيافيا و الدولة اىؿ اجتماع مف ،النحس مف سالما كاف
 ،االوطاف و البالد عرب مع ،الفراصة اىؿ مف غيرىا مف و ،افرنصة مف اتوا الذيف

 فيما يريد ما يفعؿ و ،قدير ءيشا ذاإ جمعيـ عمى جاللو جؿّ  فيو ،وىراف حمبة في باعيانيـ
 فييا اجتمع و ،االفناف و االغراس ةر منوّ  ،االركاف فسيحة رضأ في وذلؾ ،حيري ال و ءيشا
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 بخيوليـ جية كؿ مف تواأ قد العرب كذلؾ و ،كسا و صبياف و ،نسا و رجاؿ مف عديد خمؽ
 فخر و ،الزماف و ةالمعرف ىؿأ دىل الحمبةب ،لحضورىـ وركاضيا الوانيا و اصنافيا عمى
 الخيؿ عتاؽ االّ  ترى ال و ،الجايرة كالنشواف بالسرور انو كميا شار فمف ،وافاآل و الوقت
 ،اسوارىا عمى مزينة ،بشوارعيا ةمزيّ  نياأك ورىا،قب وىراف اامّ  و ،الدايرة ميداف في ،طايرة
 تخطؼ صافية مكحمة و ،سدأك فارس كؿ والحاصؿ ،باجنحتيا االطيار مثؿ يخفؽ بما االّ 

 خمي يتبعيا و ،المعمـو كاليوـ الركاب وحّس  ،ـوڤال عمى ترفرؼ الراية و ،دثمال بصر
 ،لرؤيتيا رػالخاط ينظر و ،وصفيا في العقؿ فيحير ،المشدود المعب اصناؼ و ،البارود
 ةاالمّ  براعةب ،يـئعالما و الكراـ السادات ،اضيافيـ و ةػالدول ؿػاى دواػشاى ذلؾ فعند

 ،يقيػمف بيـ الاليؽ ،الحقيقي المدح اهلل و فيذا ،بالكمية غيرىـ عمى اىميا بفضيمة ،العربية
 : يقوؿ حيث العوالي ابوكـ واهلل قاؿ و ،تيفىزّ  هىزّ  و ،تيفرّ ػم وػسأر  ردوّ  ثـّ 

 

 وـ اسػمػعػوا لػيػعػمػيا اىػؿ ال
 

 ذا العػجاب عػمػري مػا ريػػتُ  *
 

 الجػديػدة وافػػؽ لي فػي الػمديػنة
 

 ؿ نوع فػييا شػاىػدتُ ػمػػف ك *
 

 جػمػعػت كػثػيػر خػمػؽ العالي
 

 مػف كؿ جػنػس فػيػيا نػعػتُ  *
 

 غػواشي و اخػرج دالػيػديػػدف ال
 

 عػولوا عػمى طػبػقػت فػرجػةُ  *
 

 ي ڤػػمػػڤػػؿ ڤػػالؿػمػاليػالڤ
 

 و الڤػصاصبي ڤػصػب ڤػصػبتُ  *
 

 ة تػتػعػّوجػروسػعػنػاضػت ال
 

 لمشػطػيػح قػبػضػت نصػمتُ  *
 

 بّراح اخػػػنػػػاڤػصػػػوط ال
 

 الـ تػػسػمػع اصػػواتُ ػيالػغ *
 

 فراش

 رةػكػؿ مريوؿ خػضى ج * آ الڤّواؿ * اؿػعػّشت العشػّيػة و ابرد الح



 63 

  
 اؿػامػشيػت لمػفػنػادؽ نػحت

 
 صػبت رعياف الخيؿ المّجورة * آ الڤّواؿ *

 
 ركػبة الدخػوؿ الػماؿانػواعد لم

 
 مديػنة يػمشػوا زمػػرةلم * آ الڤّواؿ *

 
 ترياش

 أرواح تػشوؼ مػنيف ركبوا
 

 بمشاعؿ يتواقدوا مثؿ النيراف *
 

 افػآ شػوم *
 

 يرفرفوا فوڤ اصحابوا عالماتو 
 

 والطبوؿ ترعد بالضرب اليوناف *
 

 ومػافػآ ش *
 

 و الغػوايػط تػنغػـ باصوابوا
 

 امحّمة السمطافىػودوا كػيؼ  *
 

 ومػافػآ ش *
 

 رڤبوا الجّيارة عڤبة مف
 فراش

 الدالب واطعػن مف آخػويَ  شوؼت أرواح
 

 جػرداف تڤػوؿ يابامػوال ديو دارت *
 

 داداع خرجوا ػوداليي و انياسك رعػبت
 

 رافعم تڤوؿ سمػيحة حػّس  تسػمع *
 

 ادرڤػ ال فالزىػو زيػاخ النػصارى و
 

 كافاالم حسف بزارات فػي يّشطػحوا *
 

 

 الخطبة اما و قاؿ البيت ىذه الى عيسى ابف وصؿ افممّ  الحكاية بيذه المخبر قاؿ
 اف تعالى لوأنس و ،الستماعيا النباىة و الصمت عميكـ فيجيب ،ةجنيستال فايقة ،النفيسة
 و ،وػوضػال اسبغ تسامحونني الأ وفالمحبّ  ياػايّ  يا لكف و ،وحفظيا لفيميا ذىونكـ يفتح
 خرج و امنّ  فقبضو ،بالحالّ  ناولناه و طاعة و عاػمػس فقمنا ،الموضو الحكاية ىذه اتـّ  عارج
 لو نجد فمـ ،حالو ننظر خرجنا ،رجوعو استبطينا افممّ  ،ابىرّ  انو نعمـ لـ و ،الباب مف
 اصبح افممّ  ،رفعتو السما ـأ بمعتو رضاأل اف خمنا ىحتّ  ،ساأ المواضع عميو يناحيّ  و ،احسّ 

 فعؿ ،قبمي سروجيّ  كاف ،الحايط عمى بفحمة الباسط، عمى مكتوبا وجدنا الصباح
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 ىذا يناأر  افممّ  ،االفات اعظـ لمف ،الخرافات في الميمة اقصار اف قاؿ و ،مثمي الصحابو
 استخراجو. عمى ندمنا و ،الطالقو تالومنا
 

 
 


