
 52 

 العروسية ىتسمّ  التاسعة امةالمق
 بنوإ فأش في بالواوية رسالة الطمبة كتب انو عيسى ابف خبر فتتضمّ 

 .سوتعرّ  حاؿ في مربوط أي متعرض

 يقاؿ رجال صحبت و ،العودة عمى خميس صبحة في كنت قاؿ العربي ابف امحمد حكى
 يضرب، بارودىـ وجدنا ،السواحية تراب وصمنا افممّ  ،الوعدة قاصديف رباس و ،بالخودة لو
 مف ممةج جدنا و ،االلطاؼ ارةػزي اػمنػون ،الطواؼ قضيف افممّ  ،تمعب شورمال في خيوليـ و

 و لالختبار و ،القاؿ و لمقيؿ معيـ فامتزجنا ،مجموعيف سدرة حوؿ ،ممموميف االطمب
 ،البنو عرسا زؼلي ذىب عيسى ابف اف سمعت ذإ تلبث اف فما ،السواؿ و االستخبار
 مف يقع ما و ،العرس ذاػى مفاكية النظر قمبي فاشتاؽ ،وعشّ  في جديدة مراةا ويستممؾ

 ،عوالي بف اوالد اردوّ  قصدت ،الطعاـ افترقع و ،العظـ مخ امتّص  افممّ  ،رسحال و الشدّ 
 نزلت ،الشريعة الى ممت ،محصيدةل وصمت افممّ  ،العوالي عيسى ابف شيخنا ساحة النزؿ
 مذ انو فقالوا ،عميو جرى ما و حالو ىو كيؼ ،اليو المشار الشيخ عف لتيـأس و الطمبا عند
 فقمت ،دعاه اممّ  باريف ونحف ربطناه نحف ابنو اف زعـ قد و ،وعشّ  مف يدرج لـ ،بعرسو زؼّ 

 يمبث لـ و فذىب ،جميال طالبا لو فبعثوا ،لدينا دعوتو  ننطروا و ،الينا مويكمّ  احدا لو ابعثوا
 :ىكذا ىيئتو ،بالواوية مرقـو كتاب بيده و ،المعوية رجوع رجع بو ذاا  و  ،قميال االّ 
 الوالـ رينطُ  الوالبة رينجُ  عومْ  رينُص  لوادقيفا رينؾُ  ميفالمورّ  رينحُ  وضرة الالـ سي اجى"

 ومولا رينب وعد و رينبُ  وركاتو و االـ سي الجاه رينحُ  رومةو  العيف سي اجميكـ رينُس 
 الرا سي اوبطتو  التا ما انكـ فايَ  صيكـ ينُش ر  وكيت و رينُس  ومعت النوف سي واجي عُ رين
 ليكـ و ميـ يا ميحص رينيوا ووشي ما وريني وذا الجيـ ما زوكتو العيف سي جال رينبُ  نياو 

 و الالـ سي اجي رينع وال رينؽ لي ولتوا الالـ سي جوكاف رينحُ  ؽْ وَ  رينيوا وشي ما و رينعُ 
 ميـ يا صنيف و رينطُ  لبتوا و   الالـ سي اجي رينؽُ  وضيتمكـ الالـ سي جوكاف رينح بيتوا

 رينؽُ  نودمش ما را يا صاني رينُص  ةوحّ  رينخُ  واطركـ حُ رين وبّ  الالـ سي اجي عُ رين وممتوا
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 نووؼ ميـ يا جنيف و الواو سي جمدي رينطُ  اولقتوا رينذ وااِ  الالـ سي جىاِ  رينع وندكـ
 مواكـ الطا ما وننكرب حُ رين والي رينزُ  يوه رينعُ  وروستو رينع مو الواو سي جمدي رينُش 
 فواذا رينُش  نووفكـ ما رينُش  ينتووفو  ما الالـ سي جااِ  و ڤُ رين ةالوان رينطُ  نولعوا و رينعُ 
 الرا سي وجبّ  رينع وبد رينؾُ  وتب و رينُس  الوالـ و اليا ما الحكـ رينبُ  ويو رينـ ونا ما رينوُ 

 سي فاجي رينب ويوْ  الالـ سي الجاه لالـا سي جطؼ رينعُ  ويسى با يا فْ صَ  حرين الوبيب
 ."الميـ
 عمى نطقو واستعجـ ،االذىاف ولفيم وحارت ،العنواف ىذا تطالعنا افممّ  الراوي قاؿ 

 االّ  الحبؿ يفتؿ ال مف اف بالتحقيؽ منامع و ،مةمحصّ  وحصمة ،رةمنكّ  رةنكِ  وجدناه ،المساف
 منو نستفادوا و ،دفعة لو نذىبوا الأ لمطمبة فقمت ،قطعو مف الشرؾ يرقع مف ال و ،وحمّ  مف
 وعيطنا ،ترعتو عمى سمطنا اف الى فسرنا ،اقدـ و اهلل عمى اتكؿ ،نعـ فقالوا ،النجعة ىذه
 عمى االخذ يـو ىذا ،الخسراف يـو ىذا يقوؿ عيسى ابف أي سمعناه ذاإف ،عيشتو عمى

 تضايؽ وال ،لنا اخرج فقمنا ،سعدي الكواكب بيف ستحّ ن ،يدي لي عممت ما ىذا ،االماف
 افممّ  ،بردع نوأك ،واندفع الستار فشير ،ميفئسا ناؾأتي وانما ،طامعيف جيناؾ فمسنا ،امنّ 
 سرحتكـ اف وقاؿ ،ـتبسّ  و سوأر  طرح انو ثـ ،حشـ نوأك هاينأر  ،كالمنا واستبدر ،منااقدّ  ؼقو 

 اختر ول فقمنا ،لمقالكـ فخطية ،لدخولكـ انعمت اف و ،لمخاطبكـ فبخسة ،عاقبكـ عمى
 فدخمنا ،المستعاف اهلل و ،المكاف وامادخ لنا فقاؿ ،فعمت ما عمى تندـ ال و شئت، يماايّ 

 زيموّ  ىو و ،العوالي عيسى ابف معنا جمس و متالعبيف، متباسطيف ،شريفامتب الخيمة
 الرسالة كانت ىحتّ  ،نسعة اشتداد او ،ةرسڤ كطياب االّ  يؾ فمـ ،يلغزالا لقرفكا بعينيو

 الضيفة دفع اثرىا في و ،قادح ىاسرّ  و واضح، معناىا ،الظمما كالميمة لمبيمةا ،آعجمال
 الرسالة امالء ،حكمتيف منو واستفدنا ،تيفحصّ  منو فنمنا ،الحموا المطاعـ و ،بالشوا
 المرقومة المقامة بيذه  المودوعة الرسالة تفسير ،طعاما البطوف امتالء و ،انتظاما
 :بالواوية
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 بركاتو و ـػكػميػع اهلل رحمة و عميكـ السالـ الطمبة جمع الصادقيف فالمكرمي حضرة الى"
 شي ىو ما ىذا و ،زوجتو عمى ابني ربطتوا انتـ فيكـ يتشكّ  و سمعت اني اعمموا بعد و

 يالّ  لكـ قضيت كاف لو يتواحبّ  يالّ  عمى لي قمتوا كاف لو حؽ شي ىو ما و عميكـ مميح
 ولدي اطمقتوا ذاإ االّ  عندكـ شمنقد ما راني ةصحّ  ـخاطرك حبّ  يلّ  عممتوا منيف و طمبتوا

 ما االّ  و انةڤال واعنطم و معكـ ننطرب و حالي هَ زْ يَ  عروستو مع ولدي ؼنشو  منيف و
 عيسى بف الحبيب وربّ  عبد وكتب والسالـ كـحال بو منا ما ىذا و نشوفكـ ما تشوفوني

  ."ميفأ بو اهلل لطؼ


