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تصديــر
ـغامـرة ولـكنـهـا مغـامـرة محـبـبة ومـرغوب الكـتابـة عن األمـير عـبـدالقـادر اجلـزائري أشـبه 
كن رسم حدوده بسـهولة بل هو فيـها فاالقتـراب من األمير ليس اقـتراباً من شخص عـادي 
اقـتراب مـن شخص غـيـر مـحـدود األبعـاد يـجـعل الـنـظر والـتـفـكـير فـيه مـتـعـبـاً  إنه رجل ولـكنه
كان تـد في ا يختـصر في كيـانه أمة بكـاملهـا ويوجز في حـياته عصـراً بأكمـله إن عبدالـقادر 
تـد في  الزمـان ليعـانق القرن ـغرب وفرنـسا والـدولة العـثمانـية وبالد الـشام و ليسع اجلـزائر وا
التـاسع عشر بـأكمـله وهو يـقف على مـفصل الـعالقة بـ شرق يبـدأ في اليـقظـة وغرب قوي
عدواني متـوثب للهيمـنة واالستغالل إنه في مركـز صراع الشرق والغـرب الذي ال نزال نعاني

منه حتى اليوم.
ومـثل أي عـظـيم من الـعـظـمـاء ال تـشـكل حـياة األمـيـر رافـداً من روافـد الـنـشـاط اإلنـساني
ـحـيط يـكلّ أمـامه الـبصـر: فـهـو سـلـيل نـسب رفـيع  وفارس تـسـهل اإلحـاطـة به بل هي أشـبه 
بـارع ومجاهـد مظفّـر ورجل دولة حـصيف وشاعـر ملتـزم وصوفي متـبحر وفـقيه ملمّ

واجتماعي نشيط.
وعـندمـا عزمت مؤسـسة جائـزة عبدالـعزيز سـعود البـابط لإلبـداع الشعـري اإلقدام على
غامـرة وجدت في الـدكتور عـبدالـرزاق بن السبع  خـير من يـتحمل هـذا العبء ونحن هـذه ا
ـتشـابك كل جـهـده وإمـكـاناته ـوضـوع ا على يـقـ أن الـدكـتور عـبـدالـرزاق  قـد أعطـى لهـذا ا
فشكراً له على هذا التعب اخلالق. وأملنـا أن يجد القار في هذا الكتاب صورة صادقة لرجل

شغل عصره وما يزال يشغلنا حتى اآلن.

والله من وراء القصد.
عبدالعزيز سعود البابط
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مقدمــــــــــة 

ة التي لم هذه صفحـات يجمع بينها إعجاب بـهذه الشخصية البطـولية اجملاهدة العا
ظلوم ضـيم ا تنل حقهـا كامال من البحث والـدراسة والتقـد لقراء العـربية إال حـــــــظ ا
ومـا كـتب عـنه بـأقـالم أجـنـبـيـة كـان أشـد ظـلـمـا وافــتـراء وال عـجب في ذلك فـعـبـدالـقـادر
استـطاع أن يدوخ فـرنسـا ويفقـدها رشـدها عقـداً ونيـفاً من الزمن ويـجعـلها تـقر مـكرهة -

وألول مرة - بوجود كيان وطني اسمه اجلزائر.

والشعـوب التي ابـتليـت باالستـعمـار أحوج ما تـكون الى الـتواصل حـفظا النـتمـائها
ـقدساتـها وأصالتـها . والشـعب اجلزائري أولى بـهذا فقد حتـمل الكثـير من الظلم وصونا 
واحلـيف ولـعل أنكـى صور هـذا الـظلـم ما اسـتـهدف جـانـبه الـروحي واحلـضاري وانـتـمائه

العربي اإلسالمي .

وبقدر احملنـة كانت التضـحية والـبذل والعطـاء .. وكان النصـر والوفاء األكمل له
أن تستكمل اجلزائر مالمحها العربية األصيلة فتمد يدها وفية أمينة لتاريخها وأمجادها .

واألمير عـبدالقـادر - وال شك - رمز لهـذا االنتمـاء وهده األصالة وهـذا اجملد فحق
لـه أن ينـال من الـبـحث والـدراسـة ما هـو أجـدر بـشـخصـه كمـجـاهـد وعـالم وفـقيه وأديب
وصوفي خاصة في هذه الفترة التي تسعى فيها اجلزائر إلعادة كتابة تاريخها بأقالم وطنية

اجد وتعلقا وتشبثا بجذور قوميتها العربية اإلسالمية . اضيها ا ربطا حلاضرها الواعد 

ولـقـد أتـيـحت لي الـفـرصـة لـلـكـتـابـة عن عـبـدالـقـادر حـ شـرفت من لـدن مـؤسـسة
تـواضعة (جائـزة عبـدالعـزيز سـعود الـبابـط لإلبـداع الشـعري) بـإعداد هـذه الصـفحـات ا
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احـتفـاء باألمـير الـشاعـر واجملاهـد الكـبيـر عبـدالقـادر اجلزائـري وحتيـة تقـدير لـلجـزائر أرضا
وشـعبـا وقيـادة وذلك عـلى هـامش الدورة الـسـابعـة دورة " أبـو فراس احلـمدانـي " باجلـزائر

عام ٢٠٠٠ م .

كان ألن تناول شخصية وبقدر ما كان هذا التكليف تشريفا فقد كان من الصعوبة 
ـرجوة فعـبد القـادر كان أمة في رجل األميـر ليس باألمـر السـهل الذي يتـأتى بالسـهولة ا
نـال . ومع ذلك حـاولت أن أرتد وبـالتـالي فـالتـصـدي إليفـائه حـقه كامال يـبـقى صـعب ا
زمنـا الى الوراء فأنعم بصحـبة األمير علي أسبر أغـوار هذه الشخصيـة التي ال يعرف عنها
أغــلب قــراء الـعــربــيــة - حـتى فـي اجلـزائــر - إال تــلك اجلـوانـب الـتــاريــخـيــة والــسـيــاســيـة

ا أحلق الضيم ببقية اجلوانب األخرى  والعسكرية 

فكان الـهدف إذن هو التصدي للـكشف عن بعض ما خفي منهـا ولو باستحياء ولن
ـادة التـي عثـرت عـلى أغـلبـهـا في مـؤلفـات األمـير يـتـحـقق ذلك - وال ريب - إال بتـوفـر ا
دوح حـقي إلى جـانب كتـبه األخرى نـفسه كـديـوانه الشـعري الـذي تـفضل بـتـحقـيقـه د.
قراض احلاد لقطع لسان منـتقص دين اإلسالم بالكفر واإلحلاد) وكتابه (ذكرى العاقل (ا
ـواقف في التـصوف والوعظ واإلرشـاد) إضافة وتنـبيه الغـافل) ومؤلـفه الضخـم (كتاب ا
الى (مـذكرات األمير عبـدالقادر) حتقيق وحـدة البحث " األمير عـبدالقادر " التـابعة جلامعة

اجلزائر .

ـراجع التي ـصادر وا ـجموعـة قيـمة من ا كمـا استرشـد البـاحث وهو يـشق طريـقه 
أنـارت السبيل كـكتاب (حتفة الـزائر في تاريخ اجلزائـر واألمير عبـدالقادر) وهو في جزأين
لنجل األمير محـمد بن عبدالقادر ومؤلف شارل هنري تـشرشل (حياة األمير عبدالقادر)
رابط بـإمالء األمير نفـسه والذي ترجـمه وقدم له د. أبو القـاسم سعد الله وكـتاب جواد ا
(الـتصـوف واألميـر عـبدالـقادر اجلـزائري احلـسـيني) و(األمـير عـبدالـقـادر اجلزائـري ثقـافته
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وأثـرهـا في أدبـه) لـلـدكـتـور مـحـمـد الـسـيـد الـوزيـر وكـتـاب (األمـيـر عـبـدالـقـادر اجلـزائـري
متصـوفا وشاعـرا) ناهيك عن بعض األسـانيد الـتاريخيـة كمؤلـفي (األمير عبـدالقادر رائد
الكفاح اجلـزائري) و(ثورات اجلزائـر في القرن الـتاسع عشر والـعشرين) للـدكتور يحيى

بو عزيز وغيرها.

كمـا اتكأ الباحث على مـجموعة هامة من الـكتب في مختلف الـتخصصات األدبية
ـراجـع األجـنـبـيــة الـتي وإن اهــتـمت أسـاســا بـاجلـانب والــتـاريـخــيـة واالسـتــعـانـة بــبـعض ا

غالطة وتزييف احلقائق وتشويهها. التاريخي فإنها لم تسلم من ا

نـشورة في اجملـالت والدوريـات خير قـاالت واألبحـاث والدراسـات ا وقد كـانت ا
ا تـضمـنته مـن معـلومـات قيـمـة ذللت الـكثـير مـن الصـعوبـات وبخـاصة عـون وموجـه لي 

نشورة في مجلتي التاريخ والثقافة اجلزائريت . تلك ا

وضـوع اعـتمـد الـبـاحث منـهـجا في : مـقـدمة وخـمـسة وتـسـهـيال لدراسـة جـوانب ا
فصول وخاتمة .

-تـنـاول الـفصل األول (األمـيـر عبـدالـقادر حـيـاته وثـقافـته) حـياة عـبـدالقـادر مـولده
ونشأته وثقافته ومـبايعته باإلمارة وبناء دولته الوطـنية وجهاده الذي خاضه ضد فرنسا ثم
اسـتــسالمه وأسـره وهــجـرته الى الـشــرق ومـوقـفـه من بـعض األحــداث ورحالته وأخـيـرا

وفاته.

-وكـان الفـصل الـثـاني (األمـير عـبـدالـقـادر وشعـره) مـخـصـصا لـلـحـديث عن شـعر
األمير والفنون التي نظم فيها مع حتليلها حتليال موضوعيا 

-أما الفصل الثالث (األمير عبدالقادر ونثره) فقد تناول نثر األمير واختص مؤلفاته
ورسائله ومراسالته بالدرس والتحليل .
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-واختص الـفصـل الرابع (األبـعاد الـفنـيـة في شعـر األميـر) بـدراسة شـعر األمـير من
وسيقية وصوره الشعرية . جانبه الفني وإبراز سيماته اللغوية وا

-وانــفـرد الــفـصـل اخلـامس واألخــيـر (األبــعــاد الـفــنـيــة في نــثـر األمــيـر) بــإبـراز أهم
اخلصائص الـفنية في كتابات األميـر النثرية سواء ما تـعلق بكتبه أو رسائله أومراسالته من

جانبها اللغوي واألسلوبي .

ـتوصل إليـها من هـذا اجلهد مـشفوعة ـثابة حـوصلة ألهم الـنتائج ا وكانت اخلـاتمة 
ـراجع التـي استـعان بهـا البـاحث في إجنـاز هذا الـعمل وأخـيرا وإن كان ـصادر وا بقـائمة ا
البد من كـلمة تقـال فهي االعتـراف بالفـضل ألهله وأخص بالـذكر مؤسسـة البابـط كما
أرفع أسـمى آيات الـتقـديـر واالمتـنان إلى أسـتاذي الـدكـتور الـعربي دحـو عـلى تشـجيـعاته
الدائـمة لي وتوجـيهاته والـشكر ألخي د . مـحمد زغـينة عـلى ما قدمه لي من مـساعدات
دون أن أنـسى الفاضلة أم رحـاب التي حتملت الـكثير من أجل أن يرى هـذا اجلهد النور .

فحق للجميع مني الوفاء والتقدير واالمتنان ما هو أجدر بهم .
عبد الرزاق بن السبع

باتنة في ١٠ مايو ٢٠٠٠ م
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األمير عبدالقادر اجلزائري:
حياتــــه وثــقافتــه

١- أصلـــه:

ــغـرب األقــصى يــعــود أصل األمــيــر وأســرته لألدارســة الــذين كــانــوا مــلــوكـا فـي ا
واألوسط واألندلس(١) ويعتبر السيد عبدالقوي األول أول أجداد األمير الذين نزحوا
غـرب األقصى واستـقر بـقلعـة بني حمـاد قرب سـطيف من أعمـال اجلزائر وذلك عن ا

بعد أن اشتدت الف واضطربت األحوال في مراكش.
وقـد اشـتهـرت ساللـة األمـيـر وعـائلـته بـالـعـلم والـتـقوى واجلـهـاد فـكـانـوا بذلك
مـوضع تــقـديـر واحــتـرام من طــرف اجلـمــيع يُـرجـع الـيـهـم في كل صـغــيـرة وكــبـيـرة
وبـالـتالـي اسـتـطاعـت أسـرة األمـير أن تـبـسط نـفـوذهـا عـلى الـقـبـائل الـنـازلـة في نـواحي
تاخمة لـلمغرب وخـاصة في عهد الـسيد محـيي الدين والد األمير الغرب اجلزائـري ا
عـبــدالـقـادر(٢) الــذي اشـتــهـر بــالـعــلم والــتـقــوى" وشـدت الــيه الــرحـال من الــضـواحي
واألمصـار لتلقي العـلوم واألذكار وقد جبل الله الـنفوس على محـبته والقلوب على
مـودته"(٣) .وكــان يـلــقب بــالــشـريف النــتــســابه إلى ساللــة الـرســول صــلى الــله عــلـيه
ثل شـيخ الـطـريقـة الـقـادرية بـاجلـزائر(٥) التي انـتـسـبت اليـهـا أسرة وسلم(٤) كمـا كـان 
عروف بـاجملاهـد ولذلك كـانت قبـيلـة بنى هاشم األمير في عـهد جـده السـيد مـحمـد ا

تنظر اليه نظرة ولي من أولياء الله(٦) .
وقد تزوج الشيخ محيي الدين والد األمير من أربع نسوة رزق منهن بستة أوالد
كـان األميـر ثـانيـهم من زوجته الـثالـثـة السـيدة زهـرة ابنـة سيـدي مـحمـد بن دوحة احلـسنـية

والتي توفيت عن عمر يناهز الثمان سنة.
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ـا سـبق يتـبـ لـنـا أن األميـر قـد حـاز كل أسـباب الـشـرف والـعـزة فنـسـبه احلـسـيني
ينتهى إلى نبي الـرحمة [ وأجداده علماء أفاضل بـلغوا أسمى مراتب اجملد والعز ب

أهلهم وفي أوطـانهم فال غـرو إذن أن ينهج األمـير مسلـكهم ليـزيد عزهم عـزا وشرفهم
شرفا وبه اكتملت حلقات العقد وباسمه اشتهرت أسرته وال تزال.

هـو األميـر عبـدالقـادر بن مـحيي الـدين بن مصـطفى بن مـحمـد بن مخـتار بن
ـشهور بابن خـده بن محمد عبدالقـادر بن أحمد اخملتـار بن عبدالـقادر بن أحمد ا
ابن عبـدالقـــوي بن علــــي بن أحـمــد بن عبدالـقوي بن خــالــد بـن يوســـف
ابن أحـــــمــــد بن بـشــــار بـن مـــحـمــد بن مـسعـود بن طـاووس بن يعـقـــوب
بن أحمد بن مـحمد بن ادريس األصغر بن إدريس األكـبر بن عبدالله ابن عبـدالقوي
ثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب وأم احلسن فاطمة احملض بن احلسن ا

الزهراء بنت سيد الوجود محمد رسول الله [ وشرف وكرم وعظم(٧) ."
وتـوجـد بتـحـفـة الـزائـر لألمـير مـحـمـد قـصـيدة طـويـلـة حتـدث فـيهـا نـاظـمـهـا عن هذا

النسب الشريف وهو السيد محمود احلمزاوي يقول في مطلعها:(٨) 
يـــــاحـــــبـــــذا الـــــوعـــــد واإلجنـــــاز يـــــصـــــحـــــبه

حـــــــاشـــــــا عالكـم بـــــــأن اخلــــــلـف يـــــــعــــــقـــــــبهُ
حــــيَّــــا فــــأحـــــيــــا ظــــنــــونــــا غـــــيــــر نــــائــــيــــة

ــــــــا تـــــــــراقـــــــــبه لـــــــــواله كــــــــانـت قـــــــــضـتْ 

وقـد كـان عـبدالـقـادر يكـنى بـأبي محـمـد أما ألـقـابه فـهي متـعـددة أطلـقت عـليه في
ـؤمنـ -ناصـر الدين(٩) -األمير(١٠) -اجلزائري(١١) -ابن ـناسـبـات اخملتـلفـة منـها: أمـير ا ا

الراشدي-ابن خالد(١٢) .
٢ - مولده ونشأته:

وافق للثالث والعشـرين من شهر رجب سنة اثن وعشرين ولد أديبنا يـوم اجلمعة ا
ائة والف ـوافق لشـهر مـايو(أيـار) سنة سـبعـة وثمـا ومـائتـ والف للـهجرة(١٢٢٢هـ) ا
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للـميالد(١٨٠٧م)(١٣) بـقريـة اختـطهـا جده ألمه غـربي مديـنة مـعسـكر من إيـالة وهران
وتسمى القيطنة بالقطر اجلزائري.

نشأ األمير وتـربى في محيط ديني علمي ثقافي وكان مـوضع اهتمام وعناية كبيرة
مـيـزين لكـأنه كان من طـرف والده الـذي مال إلـيه مـيالً خاصـاً فـأحاطه بـرأفته وحـنـانه ا
يـتـوسم فيه اجملـد ويـحس أنه سيـكـون لهـذا الـفتى شـأنـا عظـيمـا فـحاول أن يـنـشئه نـشأة
تـؤهله لـتـحمل مـسؤولـيـة قيـادة األسرة بـعـد وفاته "فـكان ال يـسـمح ألحد غـيره أن يـقوم
بالـعناية به فقد كـان هناك على ما يبـدو سر غامض وعاطفة غـير محددة يدفعان األب
إلى أن يخصص اهتـماما غيـر عادي للطفل الـذي سيكون مسـتقبله مـحفوفا بهـالة مجيدة

ستقبل بالده(١٤) . ومرتبطا 
درسة والده بالقيطنة وهـو في الرابعة من عمره فكانت ملكاته التحق عبدالقـادر 
الـعــقـلــيـة عـلـى نـبـوغ غــيـر عــادي" فـقـد كــان يـقــرأ ويـكـتب عــنـدمــا كـان في اخلــامـسـة من
ـا آنس الـشـيخ هـذا االسـتـعـداد الـكـبـيـر ومـا حتـلى به عـبـدالـقـادر من إمـارات عـمره"(١٥) 
الذكـاء والفطنة بـذل والده خالص جهده في تـثقيف ولده وإتاحـة الفرص أمامه ليرتع من

مناهل الثقافة واألدب.
وما أن بلغ عبـدالقادر الثـانية عـشرة من عمره حـتى أصبح في عداد حفـظة القرآن
الـكر متمكـنا من احلديث وأصول الشـريعة وبعدهـا بسنت أصـبح في مقدور الشاب

واد الفقهية(١٦). عبدالقادر أن يلقي دروسا في اجلامع التابع ألسرته في مختلف ا
وإدراكـا من مـحـيي الـدين بـأن الـعقـل السـلـيم في اجلـسم الـسـلـيم راح يـشجـع ابنه
سـابقـات التي تـقام شـاركـة في ا على الـفروسـيـة وركوب اخلـيل ومقـارعة أنـداده وا
آنذاك فأظهر تـفوقا مدهشا" فقد كان يلـمس كتف فرسه بصدره ويضع أحد يديه على
كنة ظهـر الفرس ثم يقـفز إلى اجلانب اآلخر أو أنه كان يـدفع الفرس إلى أكبر سـرعة 

هماز ويقف على السرج ويطلق النار على هدفه بدقة عجيبة(١٧) . ثم ينزع قدميه من ا
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ؤهالت اجلـسمـية والعـقلـية في مـسقط رأسه بالـقيـطنة وبعد أن اكـتمـلت للشـاب ا
قـرر أبـوه إيـفـاده إلـى وهـران لألخـذ عن عـلـمـائـهـا وتــوسـيع مـعـارفه فـانـضم إلى طالب
ـديـنة الـتي كـانت بإشـراف أحـمـد بن اخلوجـة ومـكث بهـا سـنـت طـالـبا لـلـعلم مدرسـة ا
عارف شغوفا بـالدراسة والتحصيل فازداد تعـمقا في الفقه وطالع كتب الفالسفة وا
وتعلم احلساب واجلغـرافيا على يد الشيخ أحمد بن الـطاهر البطيوي قاضي أرزيو الذي

كان مشهورا في ذلك الوقت بغزارة العلم وسعة اإلطالع"(١٨) 

(١٢٣٧-١٢٣٩هـ) وقـد دامت رحـلـة عـبـدالـقـادر العـلـمـيـة هـذه مـا يـقـرب الـسـنـت
كث بها طويال حتى بادر (١٨٢١-١٨٢٣م) ليعود بعدها إلى بلدته الـقيطنة التي لم 
والده الـشيـخ محـيي الدين-وقـد رأى عالمات الـرجولـة جـسمـيا وعـقلـيا قـد اكتـملت في
ولده - إلى تزويجه وانتقى له فتاة جمعت محاسن اخللق واخللق والنسب الشريف وهي
ابـنـة عم عـبـدالـقادر (١٩) الـتي كـانت مـثـله تـتمـتع بـجـمـال وأخالق عـالـيـة وقـد  حفل

زفافه على الطريقة اإلسالمية وكان عمره آنذاك اخلامسة عشر(٢٠).

وتـزامـنت شـهـرته الـعـلـمـيـة مع فـروسـيـة خـاصـة وكـان عـبـدالـقـادر يـعـيش مـرحـلـة
ا فيها من قوة وشجـاعة وحتمل ولذلك فال عجب أن نراه وهو صاحب الشباب احلقـة 
السبـعة عشر ربـيعا يـشار إليه بالـبنان لشـدة البأس وقوة الـبدن والفروسـية وبذلك عود
ستـقبل يتطـلب تربية نفسه وروحه عـلى حتمل الشدائـد والصعاب وكـأن األقدار تهـيؤه 
دهـشة الـتي أثارت خـاصة فال غـرابـة أن يرى وهـو أميـر بعـد ذلك يقـوم" بتـلك األدوار ا
اسـتـغـراب وحـيـرة أعـدائه (عـدم الـنـوم خـالل أسـابـيع والـتـعـرض لـلـصـدام ونـدرة إغـمـاد

سيفه) فقد كان صحيحا ما قيل عنه من أن سرجه كان عرشه"(٢١) 

وعــلى الـرغم من الــثـراء الــذي كـانت تـتــمـتع به أســرة عـبـدالــقـادر إال أن ذلك لم
يدفـعه إلى اللـهو والتـرف بل كان مـتواضعـا ووسطـا في كل األمور ومع هـذا التواضع
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كان «ذا جاذبـية ساحرة مع بساطة وأنـاقة في لباسه متواضعـا إال أنه كان شغوفا بتزي
سالحه فـقـد كـانت بـنـدقـيتـه التـونـسـيـة الـطـويلـة مـرصـعـة بـالـفضـة أمـا مـسـدسه فـقـد كان

مرصعا باجلواهر".(٢٢) 
ـارسـها وكـانت هـوايـة األمـير احملـبـبـة إلى نـفـسه كثـيـرا ريـاضـة الـصيـد الـتي كـان 
برغـبة وحب شديـدين بحـيث كان كـلمـا انتهى من واجـباته الـعلـمية والـدينـية يـأخذ معه
خـادمـ أو ثالثــة ثم يـقـصـد الـغـابـات والـبــراري عـكس أنـداده من الـشـبـاب اآلخـرين
الذين كانوا يعـطون رحالت الصيـد مظهرا استـعراضيا حيث يـتقدمون مع حاشـية كبيرة

من اخلدم والصقور والكالب.
وإثر عـودته من رحلـته كان يـؤوب إلى دروسه وقد جتـدد نشـاطه وأصبحـت نفسه
مسـتـعـدة أكـثـر من ذي قبـل للـتـحـصـيل واإلستـيـعـاب ذلك أن مـثل هـذه األمـور لم تكن

تشغله عن القيام بواجباته األساسية العلمية أو الدينية.
وفي هـذا الـسن بـدأت مـلــكـة الـشـعـر تـظـهـر لـدى عـبـدالـقـادر لـلـعـيـان حـيث بـدأ
ـا يبـلغ الـعشـرين من عـمره بـعد عـلى الـرغم من أنه" لم يسـبق له تـعلم يـقرض الـشعـر و
موازيـن الشـعر ومـقـايسه وال سـبق له أن تـلقى أصـوله ومـبادئـه على أسـتاذ خـبـير في فن
ـا زاد أباه إعـجـابا وفـخرا الـشعـر وأصوله"(٢٣) فجـمع بذلـك ب رتـبتي الـسـيف والقـلم 
به فكان ال يقـدم على عمل دون استـشارته وال يحضر مـناسبة اجـتماعيـة أو سياسية إال

برفقته(٢٤) .
ـصــطــفى عــلـيـه الـصالة ــقـدســة وزيــارة ا تــاقت نــفس مــحــيي الــدين إلى الــبـقــاع ا
والـسالم فـعــزم عـلى احلج إال أن حـاكم وهــران آنـذاك "حـسن داي" الـذي أوغـر صـدره
بـالـدسائـس والوشـايـات الـتي حـكـيت ضد مـحـيي الـدين وجنـله فـرض عـليـهـمـا اإلقـامة

(٢٥)" " واستـمر هذا دون وهن سـنت اجلبـرية في وهران وهـما في طـريقهـما إلى احلجـاز
ـفروضة ولم يقـم محيي الـدين بأي احتـجاج وقد اسـتفـاد وعبد الـقادر من هذه الـعزلة ا
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فضلة.(٢٦)  وكرسا أوقاتهما لدراستهما ا

دة أذن لهمـا الداي التركي باستـئناف رحلتهـما بعد تدخل "بعض ومع انقـضاء ا
ـدية إلى األشـراف كـمـصطـفى بن اسـمـاعـيل ومـوسرالى"(٢٧) لـيـواصال طريـقـهـما عـبـر ا

تونس وانضما لوفد من احلجاج.

وبـعد خـمـسـة عشـر يـومـا وصال إلى اإلسـكنـدريـة حـيث توقـفـا بـها بـضـعـة أيام ثم
قابـلة حاكـمها مـحمد عـلي باشا(٢٨) " ولم يخطر سارا مـنها إلى الـقاهرة حـيث حظيـا 
ببـال عبدالـقادر الفـتى وهو يتـأمل هذا احلاكم أنه سـيتبع يـوما خطـاه وينسج عـلى منواله

ويضاهيه في مهاراته العسكرية واإلدارية.

ـديـنة وكـبراءهـا وجـالسـا عـلمـاءهـا من أمثـال الـشيخ ـعز قـابال أعـيان ا وفـي قاهـرة ا
ـعـروف بــابن األمـيــر أحـد اصـحـاب ــيـلي اجلــمـالي والـشــيخ مـحـمــد ا عـلي بن مــحـمـد ا

شهورة لشرح عبدالسالم على جوهرة التوحيد(٢٩) . احلواشي ا

وغادرا مصـر وهما يـحمالن في نفسـيهمـا ذكريات طيـبة عن بلـد الكنانـة وإعجاباً
ـا وصـلت إليه احلـيـاة فيـها من تـقـدم وازدهار عـلى يـد حاكـمهـا فـاتضـحت لهم شـديداً 
ـرة للحـكام االتـراك في اجلزائر الـذين" أخضـعوا كل األمور لـلسـلطة الـعسـكرية احلقيـقة ا

وقضوا بذلك على العبقرية اإلسالمية في هذا الوطن(٣٠) "

ووصل الـركب إلى البلـد احلرام مهبط الـوحي ومهد الرسـالة احملمديـة اخلالدة فأدى
الـشـيخ وفـتـاه مـا فـرض عـلـيـهـمـا وتــشـرفـا بـالـوقـوف أمـام ضـريح الـرسـول(ص) لـيـيـمـمـا
وجهـيهما صوب البالد الشـامية " حيث أقاما بـدمشق عدة شهور تمكن عـبدالقادر أثناءها
من حضور حلقات الـدروس العلمية التي كان يدرس فيـها كبار العلماء باجلامع األموي"
وبــذلك أضــاف عــبــدالــقــادر إلى قــائــمــة شــيــوخه" عــلــمــاء جــدد أمــثـال الــشــيـخ احملـدث
سجد بني أمية عبـــدالـرحمان الكزيزي فقد سـمع عليه هو ووالده بعض البـخاري 
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كما أضيف اسم الشيخ خالد النقشبندي البغدادي الشهرزوري الصوفي األديب(٣١) .

ومن دمـشق الفـيـحـاء اجته محـيي الـدين وولـده إلى دار الـسالم- بغـداد- عـاصـمة
بـني العـبـاس وحاضـرة الـعالم اإلسالمـي أيام عـزه فـزارا ضريح الـقـطب الربـاني سـيدي
عـبدالـقـادر اجليالني( قـدس سره)(٣٢) واجـتـمعـا هنـاك بـعلـماء بـغـداد فتـزودوا خيـر الزاد
منـهم ما اسـتطـاعا إلى ذلك سـبـيال وهنـاك لبس الـشيخ مـحيى الـدين ( اخلرقـة) القـادرية
من يد األسـتاذ نقـيب االشراف وخلـيفة سـيدنا الـشيخ( قدس سـره) سليـله السيـد محمود

وأجازه مشافهة وكتابة.(٣٣) 

آن موعد الـعودة فقـفل عبدالـقادر ووالده آيبـ إلى الوطن فحـجا ثانـية وزارا قاهرة
ـولد الـرسول احلـبيب مـحمد - ولـعل ذلك مـا جعله ـسلـم  عـز فشـهدا فـيهـا احتـفال ا ا
ــولـد الـنـبـوي في امـارته بــعـد ويـعـطـيه مـا يـســتـحـقه من تـقـديـر يـســ سـنـة االحـتـفـال بـا
ـا استقـبال به من حفاوة وإكرام وإجالل(٣٤) وغادرا مصـر بعد انـتهاء إقامـتهمـا مودع 
ـوكب سـالكـا طـريقـه نحـو بـرقة لـزيـارة ضريح اجلـد مـصـطفى في عـ غـزالة حـيث اجته ا
نـاحـية درنـة ومـنـها إلى طـرابـلس التـي غادراهـا إلى تـونس فـاجلزائـر الـعاصـمـة- حيث

قابال الوالي التركي هناك.

وفي يوم مـشهـود أطل ركب احلجـيج عـلى مشـارف القـيطنـة أوائل عام ١٢٤٣هـ -
١٨٢٨م بعد غياب دام قرابـة السنت لتعم األفراح هذه البلـدة بعودة شيخها وفتاها فكان
ـسـرة وبـدأ الـنـاس يــتـوافـدون مـهـنـئـ بـسالمـة الـعـودة يـومـا مـشـهـودا عــمـته الـبـهـجـة وا
والـدعوة للشيخ وجنـله بطول العمر فـأكرم محيي الدين ضـيوفه وتقبل تهـانيهم داعيا لهم

باخلير والرشاد.

ـباركـة ذات أثر كـبيـر في حـياة عـبدالـقـادر الذي أخـذ مبـاشرة وكـانت هذه الـرحلـة ا
بعـد عودته في االعـتزال عـن النـاس واالنصـراف إلى العـبادة والـدراسـة منـشغال بـكتب
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ـؤلـف من الـفالسـفـة- فـقـرأ أفالطـون وفيـثـاغـورث وأرسـطـو ودرس كـتابـات مـشـاهـيـر ا
عــهـود اخلالفـة الـعـربـيــة عن الـتـاريخ الـقـد واحلــديث وعن الـفـلـسـفــة والـلـغـة والـفـلك
واجلـغرافيـا بل وحتى الطب وتـشرَّب التـصوف من خالل كتب محـيى الدين بن عربي

وكتب ابن سينا وغيرهما.(٣٥)

وهـكذا حتـقق للشـيخ في فتـاه ماكان يـتمـناه ويطـمح اليه وخـاصة بـعد هذه الـرحلة
قـصودة بعد أن حـصل عبدالـقادر على الـسياسة التي كانت أحـد أهداف محـيى الدين ا
األدبـيـة بالـوطن وحـاز الـرياسـة الـعلـمـية فـي كل سكن وقـطن فـلم يـبق إذن من تقـالـيد
الـتـعلـيم الـشـائعـة في بـيـئـته وعصـره غـيـر أن يرحل بـه إلى الضـواحي احلـقـيقـيـة واجملـازية

ناقب أهله.(٣٦) . ر به  ليمرن من كل بلد 

ـرحلـة أكلـها الـطيب فـأتاحت لألمـير وحسـنا فـعل محـيي الدين فـقـد آتت هذه ا
ـشرق ونـظم احلـكم واإلدارة في مـخـتلف االطالع عـلى أحـوال الـعالـم اإلسالمي في ا
لوء الـوطاب موفـور الزاد كما شرق فـرجع  يادين ورأى بـأم عينـيه ما وصل اليـه ا ا
عـاش األمــيـر بـعـد هـذه الـرحـلـة بــأحـاسـيـسه وعـواطـفه" يـؤلـف عـلـمـاء الـشـرق في بـغـداد
ودمشق والقاهرة وخاصة أفذاذ األزهـر وثواره وأحرار الرأي منهم في عصره يراسلهم
ويستفتـيهم وهو أمير - كمـا سنرى فيمـا بعد ويحن اليـهم وهو أسير ويسـاقيهم الشعر

وهو حر طليق" .

لم يظـفر األمـير وأبـوه باألمـان واالستـقرار في بـلدتـهمـا طويال فـلم يلـبثا إال قـليال
حـتى بدأت نذر الغـزو الفرنسي تـلوح في اآلفاق تهدد الـبالد والعباد بـدعوى االقتصاص
ـهان فـأقامت فـتعـلة ورد االعـتبـار إلى الشـرف الفـرنـسي العـظيم ا ـروحـة ا من حادث ا
فرنـسا الـدنيـا وأقعـدتهـا وأرادت أن تـفرض شـروطا قـاسيـة على الـداي حتى(٣٧) تتراجع
ا تـضمنت من شروط عن حصارها لـشواطئ البالد ولـكن الداي حسـ رفضها بـشدة 

مهينة تمس كرامة البالد وحكومتها(٣٨) .
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ونـتـيـجـة لهـذا الـرفض الـتـركي بـشـروط فـرنـسا أفـصـحت هـذه األخـيـرة عن نـوايـاها
وانئ اجلزائرية فلم جتد أي اخلبيثة وحقدها الدف وبدأت فرض حصار شامل حول ا
مـقـاومـة أو رد فـعل خـاصـة وأن األسطـول اجلـزائـري كـان غـائـبـا عن الـبالد لالشـتراك مع
االسطـول العـثمانـي في معركـة نافـرين البـحريـة الشـهيـرة وبذلك أمـست اجلزائـر في عزلة
بــحـريـة تـامــة . فـحـصل تــقـهـقـر اقــتـصـادي فــاجع في الـبالد فـاشــتـد الـبــأس عـلى الـنـاس
وضعـفت خزينـة الدولة  ,لـتجد بـعدها فـرنسا الـلقـمة سائـغة والفـرصة سانـحة. فلـتضرب

ضربتها الكبرى وحتقق حلم آالف السن 

وفى التاسع عـشر من يونـيو - جوان - من سنـة ١٨٣٠ نزلت القـوات الغازيـة ميناء
سـيدي فرج قـادمة من مـيناء طـولون احلربي(٣٩) بقـوة تعدادهـا٢٠٠٠٠ - ٨٧٠٠٠- مشاة
- ٢٠٠٠- من اخليـالة . وما كاد اليوم اخلـامس من يوليو يطل حـتى كانت عاصمة البالد
تـستـسـلم لـلـعـداة . لـيـغـادرهـا الـداي - ال مـأسـوفـاً عـلـيه - بـعد أن ضـمـن حيـاته وأمـواله
اخلـاصـة . واعـتـقـدت فـرنـسـا ان االحـتالل لـلـبالد قـد حتـقق . او انه قـاب قـوسـ او ادنى
عركة وتسارع الناس للجهاد . ولكن خاب ظنها . فبمغادرة الداي اجلزائـراشتعل فتيل ا
قاومة الشعبيـة تأخذ مكانها بامكـانات بسيطة تفتـقر للتنظيم واالعداد ومع ذلك فبـدات ا
لقنت فرنسا دروسا خالدة في الشجاعة والفداء فكان أحمد باي في الشرق الذي التف
حـوله اجملـاهـدون لـيـقـود مـقــاومـة بـاسـلـة سـجـلـهـا له الـتـاريخ بـأحـرف من نـار ونـور وكـان
عـبـدالقـادر في الـغرب الـذي دخل األحـداث من بابـهـا األوسع بتـحـملـه مسـؤولـية اجلـهاد

وأثقال اإلمارة.

٣- مبايعته باإلمارة: 

وبـعـد أن غادر الـداي اخملـلوع الـبالد بـشـروط مهـيـنة كـان اخلـامس من يـوليـو الـيوم
وعود والـفيصل ب عهدين فترك الـشعب األعزل وحده في أتون معركـة غير متكافئة ا
دن يواجه بصدور عـارية أسلحـة الفرنسـي ومدافعـهم التي هزت قالع ا عـلى اإلطالق
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صـادمات في كل وبنـاياتـها ودكـتهـا د كا يـجاهـد بكـل ما أوتي من إمـكانـات فكـانت ا
شـبـر تــطـؤه أرجل احملـتل وضــرب االهـالي أروع األمــثـلـة في الــدفـاع واالسـتــبـسـال عن
وحـرماتهم وشرفـهم وكلمـا ازداد الشعب إصـرارا على اجلهـاد والقتال ازداد وطنهم
ـا سخـره من أسلـحة وآالت الـدمار فـكانت الـنتـيجة أن العـدو بطـشا وتـنكـيال وتشـريدا 
ـنـجل والفـأس أمام ولكـن ما ذا يـفعل ا انهـزمت الـقوات الـوطنـيـة ال عن ج وخـوف

دفع ?. البندقية وا

وارتـكب الـعـدو أبـشع اجلـرائم فـي حق الـشـعب األعـزل وشـهـد شـاهـد من أهـلـها
ثال بـقولـهما'' كـانت قبـيلة أوالد ح يورد الـكاتـبان كولـيت وفرانـسيس جونـسون هـذا ا
الرياح قد تـلقت من القائد الفرنـسي أمرا بالتسليم ولكـنها بدل أن تسلّم الذت بالفرار
ـقـاومـة فـلـمـا ضـيـق الـقـائد ـغـاور والـكـهـوف لـتـسـتـأنف مـنـهـا اجلـهـاد وتـواصل ا إلى ا
اشـتـرطـوا عـليه «بلـسـبـيه» اخلـنـاق عـلى أفـراد هـذه الـقـبيـلـة وهم في بـطن أحـد الـكـهـوف
سحـب القـوات الـفـرنـسيـة لـيـخـرجـوا إليه ولـكـنه رفض هـذه الـشـروط وقـرر أن يصب
ـشـهد اجلـبار الـعاتي عـليـهم نـار جهـنم ليـصـلوهـا سعـيرا وأنى لـلـقلم أن يـوصف هذا ا
فهـذه هي الـقـوات الـفـرنسـيـة تـتـقـدم حتت جنـح من اللـيل الـبـهـيم تـتخـلـله أضـواء الـقـمر
الـباهـتـة من خلف مـن سحب مـتـكاثـفـة مدلـهـمة ويـتـجه اجلنـود الـفرنـسـيون صـوب فـجوة
فـتصم اآلذان ـتاريـس ويشـعـلـون بـداخـلـها ومـن حولـهـا الـنـيـران الكـهف يـوصـدونـهـا بـا
وهــذه هي الــصــخــور حتــتــرٍق وتــولــول الــنــســاء ويــصــرخ األطــفــال ويـــنــعق احلــيــوان
فــتــنــتـشــر مــنــهـا األتــربــة فـتــخــنق اجلــمــوع وتـتــنــاثـر مــنــهــا اجلـنــادل فــتــصـيب وتــنــهـار
ـوت ويــجـاهـد الـرجـال وهـذه هي الــذخـائـرتـنــفـجـر فـيــعم الـدمـار ويـنــتـشـر ا الـرؤوس
واحلـيوان لـلـخالص من بـطن األرض فتـنـطبق عـلـيـهم األرض ويقـبـرهم اجلمـاد ويـقبل
الصبح وتـتولى فرقـة اجلنود الفـرنسي مـعاينة األتـون الذي صبوا فـيه النيران أثـناء الليل
فيـرتـد منـهم الـبصـر من هـول مايـرون فـفي مدخـل الغـار انتـشـرت هيـاكل ثـيـران وحمـير
وخــراف حــدت بـهــا صــوب مـخــرج الــكـهـف السـتــنــشـاق الــهــواء الـذي عــدم بــالـداخل
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وتـكدست بـ هذه احلـيوانـات ومن حتتـها جـثث رجال ونـساء وأطـفال وشـوهد رجل
ميت وهـو جاث على ركبتـيه وقد أمسكت يداه ثـور نافق وبجواره امرأتـه ميتة حتتضن
ـا يـدل علـى أن الرجل اخـتـنق وهـو يـدافع عن امـرأته وطـفله ـيت  ب ذراعـيـهـا طـفـلهـا ا
غاور الذين اختـنقا أيـضا من هجوم الـثور علـيهما في أثـناء احلريق . وفي سـراديب هذه ا
الفسيحة وجد الفرنسيون سبعمائة وست جثة أخرجوا منها ست أعرابيا يعانون سكرة
وت مالـبث أربعة منـهم أن قضوا نحـبهم وعشـرة منهم حمـلتهم اإلسعـاف والباقون ا
ن اليعتبـر ولم يبق من حطـام الدنيا سوى أطلق سراحهم لـيعودوا إلى مسـاكنهم عبـرة 

الدمع القاني يذرفونه على الدمار احلميم."(٤٠) 
هـكذا وبـهذه الـوسائل والطـرق اخلسـيسـة بدأ االستـعمـار في تثـبيت أقـدامه بالبالد
هد واشرأبت أعنـاقه تستطـلع األمور لتوسـيع أطماعه االستـيطانيـة خاصة وأن السـبيل 
ا جعلها ال قاومـة شبه منعدمة وإن وجدت فهي تـفتقر للتنظيم واإلعـداد واالستمرار  فا
يـدان إال أيـاما أو سـاعات مـعدودات يـتفـرق بـعدهـا اجلمع وهـو يجـر قتاله تثـبت في ا
الشهداء فانعدم األمن واضطربت األحوال وعمت البلوى جميع أنحاء البالد بانهيار
احلـكم الـتـركي فـلم يـعـد اإلنـسـان يـأمن في هـذا الـوطن عـلى نـفـسه ومـاله فـكـثـر النـهب
والـسـلب وتـعــددت اجلـرائم واصـبح الـنـاس يــعـيـشـون عـرضـة لــكل الـشـرور والـباليـا
فـأمست غارات النـهب والسلب تعـترض اآلمن فـتكدرت األمور وآل امـر البالد والعباد
إلى مـصير أسـود قا " ومع فقـدان الشـخصيـة الرسمـية الـتي تضبط مـصير األمـة وتسوس
مـصـالح الشـعب وجـد كل زعـيم الفـرصـة مواتـيـة لـيسـتـقل بنـاحـية(٤١) " فـيـصـبح اخلصم

اللدود جلاره.
وأمام هذا الدرك األسـفل الذي انحدرت اليه أحـوال البالد تسابق أولو الرأي من
ـكن ـرابـطـ في مـحـاولـة إليـجـاد مـخـرج لـهـذه األزمـة وإنقـاذ مـا  الـعـلـمـاء والـفـقـهـاء وا
إنقاذه فأجمعوا رأيهم بينهم وقد اتفقوا على شيء واحد وهو اللجوء إلى  محيي الدين
ـا كـان يتـمـتع به من احـترام وتـقـدير وراودوه عـلى اإلمـارة فـاعتـذر الـيهم ـعـرفة رأيه 
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غـرب لـيعـرضوا عـليه بـكبـر سنه(٤٢) " ولـكنه أشـار علـيـهم أن يبـعثـوا بوفـد إلى سـلطـان ا
ـقابـلة الـسلـطان غـرب  ـشورتـه وبعـثوا وفـدا إلى ا انـضـمام الـبالد لسـلطـانه فـعمـلوا 
فـأحـسن هـذا األخـيـر- مـوالي عـبـدالـرحـمـان- وفـادتـهم وتـقـبل عـرضـهم بـكل امـتـنان
وعــقـد البن عــمـته - عــلي بن ســلـيـمــان- عـلـى اجلـزائـر واتــخـذت تــلـمــسـان عــاصـمـة
للمقـاطعة اجلديدة وامتد نفوذهـا حتى مليانه شرقا وخطب للـسلطان عبدالرحمان في
ـسـاجد وظـن اجلـمـيع أن األمـر قـد انـتـهى إلى هـذه الـنـهـايـة الـسعـيـدة لـكن فـرنـسـا لم ا
ستجد لتضاربه مع مصاحلها فأوعزت إلى سفيرها بطنجة أن يقدم يرضها هذا الوضع ا
تـهديدات مـباشرة لـلسلـطان وإبراز الـعواقب الـوخيمـة التي ستـنجم عن هذا الـتصرف
فبلغ الهلع مبلغه لدى عبدالـرحمان فرضخ لتهديدات فرنسا وسارع إلى سحب جنوده
ـا جـعل األمـور تـؤول إلى حـالـتـهـا األولى من بـعــد سـتـة أشـهـر فـقط من دخـولـهـا الـبـالد 

الفوضى واالضطراب.

وهـنا لم يـجـد كـبـار القـوم ورؤسـاء الـقبـائل بـداً من الـعـودة ثـانيـة إلى الـشـيخ مـحيي
الـدين وطلبـوا منه أن يتـولى بنـفسه ولكـنه اعتذر بـلبـاقة وأمام إصـرارهم اقترح عـليهم
ـنـتـظر مـبايـعـة ابـنه عـبـدالقـادر بـاإلمـارة" فـاسـتقـبل احلـاضـرون هـذا احلل الـفـجائـي وغيـر ا
وافقـة العالية فـاسم عبدالقـادر قد ردد بحماس وكـانت شخصية للمشكل بـأصوات ا
ـفـضل هـو مـوضـوع احلـديث الـرئـيـسي ومالمح ورجـولـة وشـجـاعـة ابن مـحـيى الـدين ا

ونتيجة لذلك أرسل اليه فارس إلحضاره من القيطنة."(٤٣) 

وكان عبـدالقادر فـي ذلك احل يقـود معركـة ضد اجليش الـفرنسي في مـكان يدعى
ا بـلغه اخلبـر آب إلى معسـكره وبعد أن اخـبر بكل مـادار أثناء غـيبته قال حصن" فـيليب" و
في هدوء وانضـباط وبدون زهو" إن من واجـبي طاعة أوامر والدي(٤٤) "فأكبـر اجلميع منه

قولة التي تعبر عن البنوة الطائعة واإلخالص الوطني. هذه ا

وبــعـدهـا مـبـاشــرة بـدأت مـراسم الـبــيـعـة االولى الـتي تــمت"بـوادي فـربـوحه"(٤٥) من
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غريس عنـد شجـرة الدردارة وهي شـجرة عظـيمـة كان القـوم يجـتمـعون حتتـها لـلشورى
ــوافق لـ ٢٨ نــوفــبـر ١٨٣٢ م(٤٦) حـيـث بـايــعه وكــان ذلك بـتــاريخ ١٣ رجب ١٢٤٨ هـ ا
الـقــوم وفي مـقـدمـتـهم والــده الـذي لـقـبه بـعـد مــبـايـعـته " بـنــاصـر الـدين" وتاله أقـاربه ثم
أشراف الـقوم ورؤسـاء القـبائل واألعـيان وبـقيـة أفـراد الشـعب.ولعل الـصورة الـتي تمت
بـها مبـايعة عـبدالقـادر حتت شجرة الـدردارة كان الـدافع اليهـا اقتفـاء أثر السـلف الصالح
وتقـليد الصورة الرائعـة التي تمت فيها مـبايعة الرسول- صلى الـله عليه وسلم - في بيعة
ـولى تـعـالى بـقـوله ( لـقـد رضي الـله عن الـرضـوان حتت شـجـرة احلـديـبـيـة والـتي ذكـرهـا ا

ؤمن إذ يبايعونك حتت الشجرة - سورة الفتح آية ١٧). ا
وبـعد أن تمت الـبيعـة توجه األميـر إلى مسجـد معسـكر فاسـتقبـله اجلموع اسـتقبال
ـسؤولـيـة الكـبرى ـدينـة ومنـهـا  بيـته حـيث أخبـر زوجتـه با ـلـوك والسالطـ ودخل ا ا
سؤولـية من تـفرغ لـها وخـيرهـا بقولــه:" إن أردت أن الـتي أنيـطت به وما  تـتطـلبه هـذه ا
تـبـقي مـعي من غـير الـتـفـات إلى طـلب حق فـلك ذلك وإن أبـيت إال أن تـطـلبـي حقك
سـجد فصلى فـأمرك بيـدك ألني قد حتمـلت ما يشغـلني عنك"(٤٧) . ثم توجه األمـير إلى ا
بالناس إماما ووقف خـطيبا في اجلموع الكبيرة - الـتي احتشدت  لترى أميرها اجلديد -
خطبة جامعة وعد فيها وتوعد وأمر ونهى حاثاً فيها الناس على االنضباط وااللتزام
داعـيـا إلى اجلهـاد والـعـمل.وبعـد انـصـراف األميـر انـفـرد العـلـمـاء لكـتـابة صـك البـيـعة
فكتبه في مجلسهم العالم محمد بن عبدالقادر الشهير بابن آمنة خال األمير(٤٨) واكتفى
عـبـدالـقـادر بـلـقـب األمـيـر ولم يـلـقب بـالـسـلـطـان حـتى ال يـغـضب مـوالي عـبـدالـرحـمـان
غـرب الذي كان يكن له كل االحترام والتقـدير. أرسل األمير الوفود والرسائل سلطان ا
إلى بـقـية الـقـبـائل واألعـيـان الـذين لم يـحضـروا الـبـيـعـة إلبالغـهم بـذلك ودعوتـهم إلى
ن أدى واجب الطـاعة فلبى اجلـميع النـداء وهرع الناس جـموعا وفرادى مبايعـته أسوة 
وبـدأت الـوفود تـتـوالى ألداء واجب الـبـيـعـة لألمـيـر الشـاب وانـعـقـد بـذلك مـجـلس عام
حضرته جماهير عريضة من أفراد الشعب يتقدمهم األعيان واألشراف وزعماء القبائل
وافق لـ٤ والـعشـائر وجـرى فيه أداء الـبيـعة الثـانيـة العـامة في ١٣ رمـضان سـنة ١٢٤٨ هـ ا
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كـننا القـول بشأنهـا أنها استـفتاء شعـبي حر اختار فـيه القوم بكل فبراير ١٨٣٣(٤٩) والتي 
ـنـاسب الذي سـيـتـولى شـؤون هـذه الـدولة واإلمـارة الـفـتـية حـريـة ومـسؤولـيـة الـشـخص ا
ـتشـبع بروح الـقومـية ـنظم ا لـتدخل اجلـزائر بـعهـده مرحـلة جـديدة مـن" الكـفاح واجلـهاد ا

ا أخمدها التعالي العنصري والنزاع القبلي."(٥٠)  التي طا
٤ - إمــارتـــه:

باركة التي أداها جميع أفراد القبائل كـبيرها وصغيرها شريفها بايعـة ا وبعد هذه ا
ووضيعها والتي اعتبرها األمير عبـدالقادر أمانة كبرى حمّله الشعب إياها وطوقاً شريفاً
أحـاط األهـالي عنـقه بـهـا عن قـناعـة واخـتـيـار فبـادر أمـيـرنا الـشـاب تـدعمه إرادة شـعـبـية
سـؤولـية اجلـبـارة" مـقتـفـيـا آثار أسالفه ة جـبـارة إلى الـنهـوض بـهـذه ا هـائلـة وحتـدوه عـز
ـغرب األقـصى واألوسط واألنـدلس فتـمكن وأجـداده األدارسة الـذين كـانوا مـلوكـا في ا

حبه في قلوبهم وبذلوا أنفسهم في طاعة وامتثال أمره(٥١).
أدرك عبدالـقادر للوهلـة األولى أن النظام واالستـقرار واالمانة هي الدعائم األولى
ـواصـلة اجلـهـاد ولن يتـحـقق له ذلك إال بـإنـشاء كـيـان قوي لـبنـاء صـرح الدولـة الـفـتيـة و
تـفـرقة فـفي وحـدتهـا قوة عصـري يـجمع فـلـول هذه اجلـماهـيـر ويوحـد تـلك القـبـائل ا
اإلمـارة ومناعـتها لـتتمكن من مـقارعة فـرنسا الـغازية ومـواجهتهـا الند لـلند ولـتكتسب

مقاومته صفة شرعية جتلب إليها الدعم والتأييد.
فكـان أول ما سـعى إليه األمـير في بنـاء دولته" أنه جتـنب أخطـاء احلكم الـتركي الذي
ـثـليه فـي اجلزائـر عـرضـة للـخـطـر وكراهـيـة الـنـاس فعـمـد إلى بـناء إمـارة أسـاسـها جـعل 
"(٥٢) ألن األمـير يـدرك أن بقـاء الدولـة واحلكم لن يـتأتى إخالص احلكم وثـقة احملـكوم
بـحـال من األحوال إال إذا كـانت الـثـقـة مـتـبـادلـة ب احلـاكم والـرعـيـة.وعـبـد الـقادر وعى
الدرس من سيـاسة األتراك التي كانت منعزلـة عن الشعب منغلقة عـلى نفسها منعدمة
نعرج ا عرضها للزوال واالنحالل" وفي هذا ا الصالت والروابط بينها وب اجلمـاهير 
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الـتاريخي اخلطير بـرزت ( الشخصية) الـبطولية لألميـر عبدالقادر معـززة بسند شعبي قوي
ومرفوعة على أكتاف بيعة تكـاد تكون جماعية وفي هذه اإلمارة وفي طريقة ظهورها
بـعث الــشـعب من جـديـد وتـقـلـد أمـره بـدافع من أعــمـاقه وألـقى بـكل ثـقـله في مـيـدان
االستشهاد ال تعرقل انطالقته أموال مخزونة وال يجذب نظره إال بريق السيف".(٥٣) 

واسـتـغل األمـيـر مـا في جـعــبـته من جتـارب سـابـقـة اكـتــسـبـهـا من رحالته وخـاصـة
ـا حـقـقه والـيـهـا مـحـمـد عــلي فـالـتـفت إلى أحـوال اإلمـارة بـغـيـة ـصـر واعــجـابه  مـروره 
صانع تعـميرها وحتـديثهـا من جميع اجلـوانب فبدأ في تشـييد احلـصون والقالع وبـناء ا
واالهـتمـام بـالعـلم وإكرام أهـله وكـيف ال وهو الـعـالم الفـقـيه الذي يـدرك مـا للـعلم من

مكانة في عصر كعصره إلقامة دولة حديثة قوية ال تزول بزوال احلكام.

ـمتدة وقـد أتاحت له مـرحلـة الهـدوء واالستـقرار التي نـعمت بـها الـبالد في الفـترة ا
من ٣٠ أيار ١٨٣٧ إلى ١٩ تشرين الثاني ١٨٣٩م الفرصة السانحة للعمل بدون هوادة
ـاليـة والـبشـريـة لدولـته الـفتـية ألن ـوارد ا لتـرسـيخ وفرض االسـتـقرار والـنـظام وتـوفـير ا
عـبدالقادر كـان يعي جيـدا أنه في صراع قاس مع الزمن ومع الـعدو وأن فرنسـا لن تفتأ إال
قلـيال ثم تـهاجم الـدولة الـنـاشئـة وقد صـدق حدس األمـير ذلـك أن فرنـسا كـانت تتـح

الـفـرص لـنـقض مــعـاهـداتـهـا كـلـمـا وجـدت إلى ذلـك سـبـيال ألن االسـتـعـمـار ال يـعـرف
واثيق قـيمة وال يـوليهـا اعتبـارا همه األكبـر يكمن في مـصلحـته وماعدا ذلك لـلعهـود وا
فهـو مبـاح فالـغايـة تبـرر الوسـيلة فـكانت مـعاهـدات ومواثـيق الدول االسـتعـماريـة كما
يصفـها األمـير شـكيب أرسالن" هي في الـغالب مـحطـات استـراحة بـ احلمـلة واحلـملة
ومنـازل استـجمـام بـ مراحل احلـرب ال غيـر بحـيث اليـعدم عـذرا لدى تـوفر الـقوة في

عاهدات التي لم يبررها منذ البداية إال على نية النقض" .(٥٤) . نقض ا

وإلعطاء العهد اجلديد القوة الالزمـة سعى األمير إلى استخدام رجال تتوفر فيهم
سؤولية الثقيل أمام الله وأمام الشعب القدرة والكفاءة وااللتزام ليحملوا معه عبء ا
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ـا حـرص عـلى اخـتــبـار مـعـاونـيه يـســاعـده في ذلك رأيه الـثـاقب فـحـرص عـبـدالــقـادر أ
ناسب في صـيب وبعد نـظره وبـاعه الطويل في تـقدير مـعادن الـرجال لوضع الـرجل ا ا
ـناسب" فـاسـتـوزر محـمـد بن الـعربـي واستـكـتب ابن عـمه السـيـد أحـمد بن أبي ـكـان ا ا
طـالب والـسـيـد احلـاج مـصـطـفى بن الـتـهـامـي والـسيـد احلـاج مـحـمـد اخلـروبـي وع
ملكة حلجابته محمد بن علي الرحاوي وولى احلـاج اجليالني بن فريحة ناظر خزينة ا
ومحـمـد بن خـاخـة ناظـر اخلـزيـنة اخلـاصـة واحلـاج الطـاهـر أبـو زيد نـاظـرا عـلى االوقاف
والـسيـد احلـاج اجليالني الـعـلوي مـأمورا عـلى األعـشار والـزكـاة بأنـواعهـا وعـ لنـظارة

يلود بن عراش ".(٥٥)  األمور اخلارجية احلاج ا
وكعـادة كل دولة في اخـتيـار شعـار لـها ورايـة تتـميـز عن غيـرها جـعل األميـر رايته
من الـكـتـان احلـريـري " أعالهـا وأسـفـلـهـا خـضراوان أمـا لـون الـقـسم األوسط فـأبـيض
رسمت فيه يـد مبسوطة وكتب حـولها بشكل دائري عـبارة " نصر من الله وفتح قريب
نـاصـر الــدين عـبـدالـقـادر بن مـحــيي الـدين " والـرسم والـكـتـابــة كالهـمـا مـطـرزان بـالـلـون
الذهبي(٥٦) كمـا ع األمـير شخـصا معـلوما حلـمل هذه الـراية التي تـتقدم مـوكب األمير

في رحالته وجهاده.
وبعـد ما أرسى األميـر قواعـد إمارته الفـتية قـسمهـا إلى مقاطـعات إدارية تـسهيال في
ـركـزية فـقـسـمت دولته إلى ثـالث مقـاطـعات إدارتـهـا وتـخفـيف االعـبـاء عن حـكومـته ا
هي: مـعسـكر مـليـانة تـلمسـان متـخذا مـدينـة معـسكر عـاصمـة لدولـته النـاشئـة ومقرا
إلقامـته" تـأسيـسا ألهل غـريس وتطـييـباً لـنـفوسـهم ألنهم كـانوا دعـاة هذه اإلمـارة وكانت

منها حركته ونهضته وفيها أوال قراره وبأجناده كمل أمره وأينع آسه وعراره".(٥٧).
ا دانت لألمير مناطق اخرى واتسعت رقعة إمارته أصبح تقسيمه اإلداري كالتالي: و

- مـقاطعة معسكر: عاصـمتها مدينة معسـكر وخليفتها احلاج مـصطفى بن أحمد التهامي الذي

كان مسؤوال عن كتابة ديوان األمير .

- مقاطعة تلمسان: عاصمتها مدينة تلمسان خليفتها السيد محمد البوحميدي الولهاصي.
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- مـقاطعة مليانـة: عاصمتها مديـنة مليانة خلـيفتها السيد مـحيي الدين بن عالل القليعي ثم

خلفه السيد محمد بن عالل .

دية خليفتها السيد محمد البركاني . - مقاطعة التيطري: عاصمتها مدينة ا

- مــقـاطـعـة مـجـانــة: عـاصـمـتـهـا مــديـنـة سـطـيف وقــد تـداول عـلـيـهـا كل مـن الـسـادة مـحـمـد بن

قداني ومحمد اخلروبي ومحمد بن عمر العيسوي. عبدالسالم ا

- مـقـاطعـة الـزيبـان: عـاصمـتـها مـديـنة بـسكـرة وتـعاقب عـلى رئـاستـهـا كل من الـسادة فـرحات بن

سعيد وحسن بن عزوز ومحمد الصغير بن عبدالرحمان بن احمد بن احلاج .

- مقاطعة اجلبال: عاصمتها مدينة برج حمزة ( البويرة ) وخليفتها السيد أحمد بن سالم الدبيسي.

- مقاطعة الصحراء الغربية: وخليفتها السيد قدور بن عبدالباقي.

وهـكـذا أصـبـحت مقـاطـعـات الـدولة في أوج قـوتـهـا ثـماني كـمـا هـو مـب أعاله
وقـسمت كل مـقاطعـة إلى دوائر عـلى رأس كل منـها حـاكم يدعى" آغـا" وقسـمت الدائرة
إلى عدد من القـبائل يرأسها ضابـط إداري يسمى القائد وحتت الـقائد مسؤول آخر هو

الشيخ والذي يشرف على عشيرة من عشائر القبائل.

وهــذا الـتـنــظـيم الـدقــيق الـذي أخــذ فـيه األمـيــر بـعـ االعــتـبـار الــعالقـات الــبـشـريـة
واألوضاع االجتـماعـية الـعامـة السـائدة في ذلك الـعصـر" يكـشف عن تفـهمه حلـاجة قومه
لـنـظام يـكـفل لـهم االرتـقاء من عـهـد اإلقـطاع والـقـبـيلـة إلى عـهـد الـتعـايش االجـتـماعي
وااللـتـزام نـحـو بــعـضـهم ونـحـو الـدولـة "(٥٨) حـتى أن االسـتـعـمـار نــفـسه لم يـتـمـكن " من
اختـراع ماهو أفضل وأربط مـنه عندمـا آل إليهم حـكم البالد فيـما بعد فـاكتفى بـاعتماده

كما هو دون أن يدخلوا عليه تعديال يذكر.(٥٩) 

٥ - دولة األمير الوطنية:

ـسؤولـيـة قـيـمة ودور أدرك األمـيـر مـنذ الـوهـلـة األولى الـتي تـصـدى فيـهـا لـتـحـمل ا
العلم والـثقافة في بناء اإلنسان ورقي الـدولة وقوتها وقيمتـها فأوالهما احلاكم الشاب
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أهـمـيـة كـبـرى وقـسـطـا وافـرا من الـعـنـايـة واالهتـمـام وبـذل كل مـا فـي وسعـه لـنـشر الـعـلم
ـنشود ثل األمل ا عرفـة بكل فـروعهـا في أوساط رعـيته وخـاصة الـشبـاب منـها الـذي  وا
سـتـقبل . ولم يـكن لـيتـهـيأ له حتـقـيق هذا األمل الـسـامي إال بالـعـمل واالستـعداد لـدولـة ا
نـاسبـة حتى تـسيـر حركـة التـعلـيم والثـقافـة في إمارته عـلى الوجه اجلـيد لـتهـيئـة الظـروف ا

احلسن الذي ارتآه لهما األمير.
ـراجع مـهـمـا كـانت وكـان حـجـر األسـاس في هـذا اجملـال هـو االهـتـمـام بـالـكـتب وا
قـيـمتـهـا الـعلـمـيـة واألدبـية ولـذلك"كـان األمـيـر -رحمه الـله - يـبـذل كل غـال ونـفيس في
اسـتـحـضـار الـكـتـب وجـلـبـهـا من اآلفـاق وسـواء كـان ذلـك عـنـده بـالـشـراء أو الـنـسخ أو
الـنـقل وأصـدر في ذلك أمـره للـجـنـد بـاحملـافظـة الـتـامـة على مـا يـقع بـأيـديـهم من الـكتب
متوعدا في أمـره هذا كل ما يبـلغه عنه أنه أهان كـتابا أو استـنقله أو احتـقر شأنه فإنه كان
يـعـاقب على ذلـك عقـابـا شـديدا وكـان يـقـدم جـوائز ومـكـافـآت مـشجـعـة لـكل من يـأتيه
بكـتـاب أو مؤلف مـهـما كـان نوعه"(٦٠) إدراكـا من عـبدالـقـادر لقـيـمة الـكتـاب وخـاصة في
ذلك العهد حيث" الكتب حينئذ قليلة في البالد"(٦١) فمخطوط واحد يلزم لكتابة نسخة
واحـدة منـهـا عدة أشـهر وهـو بـالزمن الـطويل بـالنـسـبة لـدولة االمـيـر التي تـعيش صـراعا

رهيبا مع الزمن واألحداث.
ـيـدان جنـاحـا عظـيـمـا فـجـمـعت إلمـارته الـكتب وجنـحت سـيـاسة االمـيـر في هـذا ا
ــتـنـوعـة لـشــتى الـعـلـوم أسس لـهــا مـكـتـبـة ضـخــمـة " يـسـرهـا لــطالب الـعـلـوم والـزوايـا ا

ـتـطـوع ـيـرة والذخـيـرة" لـلـنـظامـيـ ا ـسـاجـد وفـرق اجليـش تيـسـيـره " ا ـدارس وا وا
ألـيسـوا جمـيـعا يـحاربـون? وأودع بـقيـة الكـتب اخملـطوطـة في حـصن " تاقـدامت" مع اعز

نفائس الدولة ووثائقها واسرارها ."(٦٢) 
ا سقطت تاقدامت ؤلفات فقد حملها معه  وحرصا من االمير على هذه الكتب وا
بـيد الـعدو - مـع عاصـمته اجلـديـدة " الزمـالـة " التي يـطـير بـها ويـتـنقل بـسـاكنـيـها من مـكان
آلخر وح فـقد االمير عـاصمته الـزمالة واستـولى الفرنسـيون عليـها أتلفـوا كل ما بها
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من الـكتب والنفـائس من شتى العلـوم فكان وقع هذا االمر عـلى األمير شديـدا وعظيما
وفي ذلك يـذكـر اجلـنـرال بول آزان " PAUL AZAN "  أن األمـيـر كان يـومـئـذ يـعـتريه االلم
تناثرة مزقة ا دية - يجمع االوراق ا واالشمئزاز وهو يتبع خطوات الفرنسي - نحو ا
من كتـبه الثـميـنة عـلى طول الـطريق تـلك الكـتب التي كـانت قد كـلفتـه كثيـرا من الوقت
ـكتبة فقـدت ثمرة تعب أجيال فـي التمحيص واجلمع واجلـهد في جمعهـا وبفقد هذه ا

والنسخ".(٦٣) 

ن يتـولى مهمة التربية والتعلـيم رجاال أكفاء مشهورين بتبحرهم في واختار األمير 
مـخـتـلف الـعـلوم لـيـنـشـروا رايـته واهـتم بـأوضـاعـهم مـاديـا ومعـنـويـا فـعـ لـهم مـرتـبات
وأجورا حسب مـراتبهم وشجعهم عـلى التأليف واإلبداع وعيـنهم في سائر مدن وقرى
اإلمارة الـفتية يعلمون الـناس ويحببون إليهـم العلم والثقافة" وتشـجيعيا في طلب العلم
ـثقـفـ أينـمـا وجدوا وأنى واحـتـرامـا له فإن األمـيـر عبـدالـقادر أعـطى أوامـر بـاحتـرام ا
طالب على اختالف أنواعها وأصنافها"(٦٤) كانوا كما أمر بإعفائهم حتى من الضرائب وا

بل بـلغ من احـتـرام األمـيـر لـلــعـلم وأهـله " أن أعـفى طـلـبـة الـعـلم من االنـخـراط في
سـلك اجلـنديـة لـيـتـفـرغـوا لـطـلب الـعلم "(٦٥) وكـثـيـرا مـا روت كـتب الـتـاريخ الـتي تـناولت
سـيـرته من أنه كـان يـباشـر بـنـفـسه إلـقاء الـدروس اخملـتـلـفـة في شتـى العـلـوم وهـو في حـالة

حرب ونزال وبقيت هذه الصفة مالزمة له حتى آخر أيامه.

وكـان حب األميـر لـطالب العـلم وتقـديره لـهم حافـزا قويـا لهم في االجـتهـاد واجلد
فانـتشر العلم وأقـبل عليه الناس أفواجـا وازدهرت احلياة العلـمية على الرغم من ان طرق
هـذه التعـليم ومراحـلها بـقيت كما عـهدناهـا في العهـد التركي من مـرحلة ابـتدائيـة وثانوية
وعـاليـة يـتدرج الـطـالب من مرحـلـة ألخرى حـسب اسـتيـعابـه وقدرته عـلى الـتحـصيل

ادية والعلمية التي وفرتها اإلمارة الفتية لطالب العلم. زايا ا متمتعا بكل ا

كمـا تطـلع األميـر إلى إدخال الـعـلوم احلـديثـة في منـاهج الدراسـة ليـواكب العـصر
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كالطب لـلعنايـة باحلالـة الصحـية الشـعبية فـفكر في بـناء مدرسـة عليـا للطب تـدرس فيها
ـهنـة ولكن الـظروف لم تـسمح له بـذلك ورغم هذا مخـتلف الـعلـوم التي تـتصل بـهذه ا
فـإن األميـر قد ابـتنى فـعال كمـا يذكـر صاحـب حتفـة الزائـر" مسـتشـفى بكل مـقاطـعة وزوده
رضى العساكر وهي من بأربعة أطباء مهرة في ذلك العهد كما أنشأ مستشفيات خاصة 
ــغـرب األمــور الـتـي أحــدثــهـا األمــيــر وحــاز بــهــا الــفــضل عــلى مـن تـقــدمـه من حــكــام ا

وأمرائها"(٦٦) 
وهكذا جتـلت مجهودات القائـد الشاب في هذا اجملال فعـمل فيه ما استطاع إلى ذلك
سبيال ألن األمـير كان يـعلم أن نشـر العلم والـثقافة فـي إمارته " لم يكن إجـراء إداريا فحسب
ا هو أداء فعال لليق في صحة مـا يعتقد ويعلم وتعلق " بالسالح الذي ال يذبل عطاؤه وإ
حينا ليزدهر حينا آخر فحروب رجل مثل عبدالقادر في بلد كاجلزائر ضد أكثر دول العصر
ـشـرق ال بد أن ـغرب وقـرنـ بـا تـقـدما ووراثـة خملـلـفـات حـرب اسـتمـرت ثالثـة قـرون بـا

يكون في بعض دوافعها ونتائجها فضال عن وسائلها ومظاهرها حربا ثقافية ."(٦٧) 
٦ - القضاء في دولة األمير:

بـعــد ان  لألمـيـر تـقـســيم الـبالد إداريـا أقـبل عــبـدالـقـادر عـلى الــوظـائف الـشـرعـيـة
ا يفصل في األحكام على مذهب ينظمها فع في كل منطقة أو دائرة واسعة قاضيا عا
لك وأن احلق والقـانون فوق اجلميع اإلمـام مالك علما من األمـير بأن العـدل أساس ا
نصب أهمها أن يـكون فقيها نـزيها مشهودا له ن يولى هـذا ا وقد  وضع األمـير شروطا 

والقيام بأمور الدين . بالعفاف
ادي وحتـى يضـمن احلـاكم الشـاب الـسيـر احلسـن لسـلك الـقضـاء اهتـم باجلـانب ا
ـادة على الـنـاس" فجـعل لكل قـاضي مـرتبـا شهـريا ـدى تأثـير ا لـهؤالء الـقـضاة وعـيا مـنه 
محترما قدره ١٠٠ دورو (٥٠ فـرنكاً)مضافا إليها رسوما يتـقاضاها على بعض العمليات

التي يقوم بها."(٦٨) 
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ـدني والـعسكـري فجـعل لكـل قسم قـاضيـا خاصا وقد فـصل األميـر ب الـقضاء ا
دة سنة قابلة للتجديد. طروحة أمامه ينتخب  يتولى البت في القضايا ا

ولـشـدة حـرصه عـلى الـسـيـر احلسـن لـلعـدل في دولـتـه " أحلق بـكل مـجـلس إقـليـمي
كاتب يقـوم األكبر منهمـا بدراسة الفتـاوى التي تصدر عن القـاضي فيبت بالثـانوية منها
ـراجعة العالمة ويحمل األساسـية إلى معسـكر للحـكم فيها " وربط إدارة هـؤالء القضاة 

راحي رئيس مجلسه اخلاص.(٦٩)  قاضي القضاة السيد أحمد بن الهاشمي ا

ـدنـي والـعـسـكــري وفـقـا لـلــشـريـعـة كـمــا حـرص عـلى أن تـكــون أحـكـام الــقـضـاء ا
صـدر األساسي والـوحيـد حلكم دولـته فجـاءت األحكام اإلسالمـية الـتي جعـلهـا االميـر ا
مـسـتمـدة من الكـتـاب والسـنـة واالجتـهاد سـعـيا من األمـيـر في بعث دولـة تـذكر الـشعب
بـعـهود اخلـلـفاء الـراشـدين رضوان الـله عـليـهم ولـتمـسح الـصـورة السـيئـة حلـكم االتراك
وروث باعتبار أن جناح الـدولة الفتية في رأي عبدالقـادر -ال سبيل إليه إال بإزالة الفساد ا
ـة أوعـلى األقل تـعـديــلـهـا بـقـدر مـا تـتـيح بـذلك " والـعـمل عـلى تـغـيـيـر الـعـالقـات الـقـد

الظروف واإلمكانات فيحقق الشعب اجلزائري وحدته"(٧٠) .

وقد آتت هـذه السياسة أكـلها فالتف الـشعب حول أميره الـفتي واجتمع شمل األمة
حول منهاج واحد ضارب صفحا عن خصوماتهم ونزاعاتهم هدفهم الوحيد بناء دولة

تربص بهم تربص الذئب بقطيع الغنم . قوية جملابهة العدو ا

وكـانت األحـكــام الـقـضــائـيـة تــنـفـذ في احلــال وخـاصـة إذا كــانت تـتـسـم بـاخلـطـورة
كالـذنب في حق الـوطن واإلدانة في قـضـايا الـتـعامل مـع العـدو واجلوسـسـة له وخرق
ضـروب علـيه وتـميـزت هذه االحـكام بـالـشدة والـصرامـة لتـكون احلـصار االقـتصـادي ا
ـبـدأ الـذي يـسـيـر عـليـه االميـر في ردعـا لـلـغـيـر وهي غـيـر قـابـلـة لالسـتئـنـاف" فـقـد كـان ا
اله أخذ ماله ومن ساعده بذراعه قطع رأسه ومن فضل أحكامه " أن من أعان العدو 
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االمـيـر وعــد له أنه مـتى أشــكل عـلـيه األمــر في قـضـيـة تــوقف في إصـدار احلـكـم بـشـأنـهـا
غرب ليستفتيهم فيها."(٧١)  وكاتب علماء مصر وا

وهكذا بـفضل رعايته للقضـاء واهتمامه به وعدم التراخي فـي تنفيذ األحكام ساد
الــعـدل واألمن سـائــر أنـحـاء اإلمـارة وتــذوق الـشـعب حـالوة الـعـيش حتت رايــة حـكـومـة
شعبية وطنية فاختفـت اجلرائم وهدأت األحوال بعد الفوضى التي شهدتها البالد عقب

انهيار احلكم التركي بل وفي أيامه.

واآلفـات االجـتـمـاعـيـة ـحـاربـة الـفـسـاد االخالقي وإلى جـانب ذلك اهـتم األمـيـر 
فألـغى البغـاء ومنع شرب اخلـمر وتعـاطيهـا في جميع أنـحاء إمارته كـما حرم عـلى جنده
لــعب الـورق" ومـنع عـلى الـرجــال اسـتـعـمـال الـذهب والـفــضـة إال في االسـلـحـة وعـلى
اخلـيـول وأمــر بـالـصــلـوات اخلـمس أن تــكـون في اجلـوامـع وأحـدث أمـورا مــحـسـنـات

ملكة لم تكن موجودة."(٧٢)  لإلمارة وا

فـال عـجب إذن بـعـد هـذا أن يـرى الشـعـب مظـاهـر االمـن واالستـقـرار حـتى أن الـطـفل
الوحيد" يـستطيع أن يطوف مـلكه وعلى رأسه تاج من ذهب دون أن يصيبه أذى "(٧٣) وهل
بـعد هـذه الصـورة من تعـليق سـوى أن نورد قـولة لألمـير احلـاكم نفـسه توضح قـوال وعمال
ـنصب أن تكونوا ـيدان ح يقول" اعـلموا أن الغـاية الوحيدة لـقبولي هذا ا جهوده في هذا ا
آمنـ عـلى أنـفسـكم وأعـراضكم وأمـوالـكم مـطمـئـن عـلى بالدكم مـتـمتـعـ بوظـائـفكم

ساعدتكم ماال ورجاال "(٧٤) . كن أن ابلغ مرادي من ذلك إال  الدينية وال 

٧ - بناء وتنظيم اجليش:

تـقـلـد األميـر زمـام الـسـلـطـة في إمارتـه وهو يـعـلم أنه يـنـطـلق من الـعـدم وأن عـليه أن
يـكون عنـد حسن ظن مـبايـعيه ولن يـأتي له ذلك إال بإنـشاء دولة قـوية فـأين تكـمن ياترى
هذه القوة ? إنها وال شك تتجلى في القـوة العسكرية من جيوش وعتاد فإلى جانب كونها
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تعطي صورة مهيـبة لإلمارة فإنها أيضا أداة لفرض الـنظام واألمن في ربوع الدولة الفتية التي
انــتــشــرت بـهــا الــفــوضى واالضــطـراب بــعــد رحــيل االتــراك ضف إلى ذلك أن الــتــنــظـيم
االجتماعي في اجلزائـر ح تولى األمير الـسلطة كان يـعتمد أساسـا على القبيـلة واحلمية
العـصبـيـة فال يدين الـفرد إال لـقبـيلـته أو عـشيـرته أما مـا يعـرف بالـوطـنيـة والقـوميـة فقـد كان
ـنـازعـات كانت مـفـهـومهـا غـيـر مـتقـبل أو غـيـر مـتعـارف عـلـيه وحـتى في حـالة احلـرب أو ا
عركة الـقبائل جتـمع أفرادها وفرسـانها لـتغزو بـهم أو تنال بـهم عدوا مهـاجما وفـور انتهـاء ا

عتاد فلم يكن نظام اجلندية مطبقا في القبائل . يعود كل فرد إلى عمله ا

سـتحقة وإال فإن ولـهذا اجتهت نظـرة األمير إلى إعطـاء هذا اجلانب الهـام األولوية ا
سلطانه سيظل دومـا عرضة للخطر والزوال فسينـهار مع أول مواجهة حقيقية مع العدو
نظـمة والعتاد احلـربي احلديث والضباط دربة ا وأي عـدو ? إنها فرنسـا صاحبة اجليـوش ا
الكبار األكفاء واجلنود النظامي ذوي الكفاءة العالية تدريبا وقتاال فكانت هذه احلقائق
الثـابتة غـير خافـية على األمـير الفـارس ألنه يعلم مـدى البون الـواسع ب اجليش الـنظامي
ـتـطوعـة الال نظـامـية كـمـا أنه أيقن أن احلـماسـة وحـدها ال تـكفي ـدرب وب احلـشود ا ا
وأن الـشجـاعـة بال تنـظيم وإعـداد تـهور ومـجازفـة وأن مـقاومـة احملتل يـنـبغي أن يـعد لـها
ـادية والـبـشريـة فالـقـضيـة أصـبحت صـراعا العـدة الكـامـلة ويـهـيىء لهـا كل الـظروف ا
قـام "حيث كانت ثورات عـلى البقـاء والدوام واستفـاد األمير من جتارب غـيره في هذا ا
تفرقة تضع نـصب أعينها النـضال قبل التنظيم واإلعـداد ولم يستطع زعماؤها القـبائل ا
أن يتـجـاوزوا حدود الـقبـيـلة أو اإلقـليم"(٧٥) فوعى األمـيـر االمور جـيدا وبـعـد رجوعه من
واقعة الدوائر عـقد مجلـسا عموميـا من رجال الدولة وأعـيان الرعية وزعـمائها وخطب
فيهم خطبـة أوضح فيها فوائـد العسكـر النظامي ومنـافعه" وأخبرهم أنه اعتـزم على تنظيم
ـنـادي يـنـادي بأعـلى عـدد مـنه كـاف فـأجـابه اجلـمـيع إلى ذلك ووافـقـوه عـلـيه وطـفق ا
صوته فـي األسواق: لـيـبـلغ الشـاهـد الـغائب أنه صـدر أمـر مـوالنا نـاصـر الـدين بـتجـنـيد
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وتـنـظـيم الـعـسـاكـر من كـافـة الـبالد فـمـن أراد الـدخـول حتت الـلـواء احملـمـدي ويشـمـلـه عز
النظام فليسارع إلى دار اإلمارة" معسكر" ليقيد اسمه في الدفاتر األميرية "(٧٦) 

وهـكـذا بـدأ عـهـد جـديـد فـي تـنـظـيم جـيش وطـني فـتـوافـدت اجلـمـوع الـتي رأت في
نفـسها القدرة على حـمل السالح تتطوع بنـفس راضية لتنال شـرف اجلهاد والقتال حتت
لواء األمـير عـبدالقـادر . وبذلك اعـتبـر األميـر اجملاهـد " أول من كون جيـشا وطـنيـا منـظما
الئـمة مـستـعيـنا ومـوحدا بـنـاه من العـدم وهيـأ له الوسـائل وأنـشأ مـصانع تـنتج األسـلحـة ا

بخبرة اإلسباني والفرنسي وغيرهم "(٧٧) .

ولم يـول االميـر مهـمة اجلـيش أحدا بل تـصدى بـنفـسه لتـدريبه وتـنظـيمه واإلشراف
ثـله هذا القطاع من أهـمية بالغة فـعليه تتوقف قـوة الدولة وعزتهـا ومناعتها فال ا  عليه 
بد إذن أن يكون اإلشراف مباشرة من االمير نفـسه وهو يعلم الصغيرة والكبيرة فيه فقسم
ـشـاة- فرقـة اخلـيالـة- الفـرقـة الثـالثـة مـدفعـيون"(٧٨) ووضع جـيشه إلـى ثالث فرق: فـرقة ا
ـتـعلـقة بـاالنـضبـاط والرواتب دستـورا أو قانـونـا عسـكريـا" يـحتـوي على آخـر الـتفـاصيل ا
ومالبس جنده وكانت هـذه التنـظيمات تـقرأ مرت في الـشهر خملتـلف الوحدات وكانت

تتخللها الوصايا والعهود للسلوك الطيب.(٧٩) "

وقـد تـصـدى أحـد كـتـاب اجلـنـد - بـتـكـلـيف من األمـيـر لـوضع رسـالـة جـامـعـة لـكل
الـقـوانـ والـضـوابط والـنـواهي واالوامـر وكـل ما يـتـعـلـق بـأمـور اجلـنـد سـمـاهـا ( وشاح
ـليانـي ) استهـلها الكتـائب وزينـة اجليش احملمـدي الغـالب ويليه ديـوان العـسكر احملـمدي ا
كـاتبـها بإيـراد التـكلـيف الوارد من األميـر بقـوله: " وشاح الـكتائب وزيـنة اجلـيش احملمدي
ـؤمنـ مـوالنا احلـاج عـبدالـقـادر نصـره الله ـا أمـر بتـنفـيـذه سيـدنـا وموالنـا أمـير ا الـغائب 
"(٨٠) . وقد أوضح مؤلف وكاتب الرسالة كل ما يتعلق باجلند من نظام ولباس وعدة آم
وعـتاد وأسـمـاء الضـباط والـقواد واجلـنـود وهي وثيـقة هـامـة ال يسـتغـنى عـنهـا في دراسة
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اجلوانب العسكرية لدولة االمير عبدالقادر اجلزائري.

ـنـتـهـجـة بـدأت الـنـواة االولى جلـيش نـظـامي وعن طـريق هـذه الـسـيـاسـة احلـكـيـمــة ا
يتـشكل مـن أفراد شـعب" لم يعـرف التـجـنيـد اإلجبـاري حتى أيـام احلـكم التـركي شعب

تثور طبيعته حتى من مجرد فكرة التجنيد اإلجباري".(٨١) 

نوط وبطبـيعة احلال فال بد لهذا اجلـيش الفتي من عتاد وأسلحـة حتى يقوم بالدور ا
بـه عـلى أحـسن وجه فال جـيش بال سـالح ومـتى كـان الـتـسـلـيح والـتـدريب جـيـدان فـإن
ـكن االعتـمـاد عـليه داخـلـيـا وخارجـيـا فـانظـر إلى قـوله تـعالى اجلـيش يـصل إلى درجـة 
داعيا إلى األخذ باألسباب (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به
عدو الله وعدوكم) سـورة االنفال آية٦٠ - ولذلك جعل األميـر من تسليح اجليش مهمة
أساسـية قام بأعبائهـا أحسن قيام وطرق كل السبل لـتحقيق هذه الغايـة النبيلة فمن ب
دافع اإلجراءات األولى الـتي اتخـذت حلمـايـة عاصـمة الـدولة اجلـديـدة هي تزويـدها بـا
كما وجه بعثات كثيرة إلى مختلـف الدول لشراء االسلحة اتفاقا مع سياسته التي ترتكز
ـصـادر ولـنـسـتـمع إلى تـشـرشـل وهو عـلى احلـصـول عـلى الـسالح من أي جـهـة وتـنـويع ا
يسـجل على لسان األميـر قوله:" باإلضافة إلى القـوات التي ترسلها إلي الـقبائل اخلاضعة
لي وقـوات حلفـاء .... كان لدي مؤخـر جيش نظامي مـكون من ثمانـية آالف جندي
(٨٠٠٠) وألـفـي فـارس أو صـبــائـحي و(٢٢٤٠) مــدفـعـاً وكــان عـنـدي عــشـرون مـدفع
دافع احلـديدية والنحاسية التي خلفها األتراك والتي ميدان دون ذكر مخزن كبير من ا

كان كثير منها في الواقع غير صالح لالستعمال".

كـمــا سـعى جــهـده الســتـيــراد الـسـالح من الـدولــة الـوحــيـدة الــتي عـارضت الــغـزو
الفـرنسي- حـفاظـا على الـتوارن الدولي ثم تـغاضت عـنه - وهي اجنلـترا ولـكنه فشل .
ونـظــرا خلــطــورة جتــارة الــسالح " فــإن عــبـدالــقــادر لم يــســمح لــقــواته بــشــراء األســلــحـة

ن ينتدبه .(٨٢) ا حصر هذا العمل به و والذخيرة وإ
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وليس مـعنى مـاتقـدم أن األميـر قد أهمل الـصنـاعات احلـربيـة الوطـنيـة واعتـمد على
االسـتــيــراد فـقط بـل إنه سـعـى جـاهــدا لــبـنــاء مـعــامل الــذخــيـرة والــسالح في كل من"
مـعسكر" و"تاقدامت" مـستعيناً بـاخلبرة االجنبية " فـجاء برجال الصنـاعة االختصاصي في
عمل السالح من اخلارج فكان منهم اإلسبان والطليان والفرنسيون أيضا(٨٣) وكان االمير
لـيـانـة" التي بـنى بـإحـدى ضواحـيـها واقـع االستـراتـيجـيـة احلـصيـنـة كـاختـيـاره "  يخـتـار ا
ـدينـة من موقع ـا تـتمـتع به هذه ا مـصنـعا هـامـا لصـنع األسلـحة والـذخيـرة احلريـبة نـظرا 
ادة األولـية بها باإلضـافة إلى صالبة سكانـها وبالئهم في اجلهاد حصـ ومن توفر ا
وارد والـدفـاع عن الـوطن وهـكـذا أوجـد األمـيـر صـنـاعـة حـربـيـة مـحـلـيـة تـعـتمـد عـلـى ا
الـذاتــيـة وعــيـا مـنـه بـأن الـسالح أداة ضــغط فـوجـب االعـتـمــاد عـلى الــنـفس وبـدأت
مصـانع األمـير في انـتاج سالح جـزائـري خالص فـهـذه سيـوف مصـقـولة وتـلك مدافع
صـانع من أسلحـة فقد وبـنادق تتـوعد الـعدو بوخـيم العاقـبة وبـاإلضافة إلى مـاتنتـجه ا

. ا يغنمه من معاركه مع الفرنسي كان جيشه يتسلح 
ـتطـورة في دولـة األميـر اعتـمد الـوسائل الـتقـليـدية من والنعـدام وسائل الـنقل ا
بغـال وحميـر وخيـول التي حاول عـبدالـقادر تـوفيرهـا لفـرسانه فـجعل لهـا نظـارة خاصة
وفي هذا يورد تشـرشل على لسـان األمير قوله " فـقد أعطـيت األمر خللفـائي أن يقبل بدل
ـواد االستـهالكـيـة والـبغـال واإلبل وبـاألخص اخلـيـول وكنت الـضـرائب والغـرامـات ا
أستفيد من هذا كله فأركب فرساني على اخليول وأجعل البغال واإلبل وسائل النقل"(٨٤)
ـعركة فعـلى الفارس وكان يـطبع عـلى كتف خيل األمـير حرف (S) وإذا قتل الـفرس في ا
أن يـقطـع احلرف من احلـصان" ويـأخذه إثـباتـا لـذلك وفي حال فـقدان عـدد من اخليـول إثر

عركة."(٨٥)  نطقة التي حتصل فيها ا معركة ما يصار إلى استبدالها بأخرى من ا
ـدرب الـواعي راح األمـيـر يرتـب اجليـش ويـدربه ويـنـظمـه ويـسلـحه وحلـكـمـة الـقـائـد ا
فـيحسن تسلـيحه بقدر ما أتـيح له ذلك فأنزل بالـعدو ضربات موجعـة رغم البون والفرق
الشاسع ب اخلـصم كما كان األمير اجملـاهد يتحمل ضربات عدوه بـصبر وجلد عظيم
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أدهـشت األعـداء قبل األصـدقـاء وكان دائم احلـضور في سـاح الـوغى باسـمه تـارة وبنـفسه
أخرى فال عجب إذن أن " لقبه الفرنسيون بأبي ليل وبأبي نهار"(٨٦) .

بـاد قـتـالـيـة خاصـة رأى أنـهـا صـاحلة ثم إن انـتـهـاج عـبدالـقـادر في تـدريـبه جلـيشـه 
جلنـده كانت نابعة من معرفـته بطبيعة البالد بـجبالها ومسالـكها فاستفاد من هذا في أن

بادرة في النزال ومفاجأة العدو ومهاجمته من حيث ال ينتظر. يكون دوما صاحب ا
وقـد شـابـهت مـعـاركه آنـذاك حـرب الـعـصـابـات احلـالـيـة فـنـأت عن احلـرب الـنـظـامـية
ـا يالئم قواته وليس هذا جـهال من األمير بخطط باغتة والـكر والفر  واعـتمدت أسلـوب ا

باغتة والكمائن ورفض التقيد بقانون قتال أو تنظيم مع ."(٨٧)  عارك " ولكنه فضل ا ا

ـفحمة ـقولة ا ولود بن عـراش - يوضح في هذه ا فها هـو ناظر خـارجية األميـر - ا
التي رد بـهـا عـلى اجلـنراالت أسـالـيب جـيش االمـير فـي القـتـال بـقولـه:" إننـا ال نـحـاربكم
محاربة نظـام وترتيب ولكن محاربة هجوم وإقدام ولـو فعلت ما قلت وخرجتم بهذه
الـقـوة كنـا نتـقـهقـر أمـامكم مـتوغـلـ في الصـحـراء بأهـلـنا وأطـفالـنـا وفي هذا الـتـقهـقر
نـنــاوشـكم الـقـتـال حـتى ال تـرجــعـوا عـنـا ثم نـصـابـركم حـتـى تـضـعف شـوكـتـكم وتـلـ

قـوتـكم ومـتى سـنــحت الـفـرصـة وتـورطـتم فـي فـيـافي الـصـحـراء قـلــبـنـا الـكـر عـلـيـكم
وأحــاطت جـيـوشـنـا بـكم مـن كل نـاحـيـة وتـكـون ذخـائــركم نـفـذت وقـوتـكم ذهـبت

وعساكـركم حلقـها التـعب وأضر بـها الـسغب فحـينـئذ مـاذا كنت تصـنع أيهـا اجلنرال"(٨٨)
?فبهت الذي سأل 

٨ - التنظيم االقتصادي:

وإلى جانب اهـتـمامـاته بالـتـعلـيم وتنـظـيم اجليش فـإنه لم يـهمل اجلـوانب األخرى
التي تساعد على تقوية دولته ودفعها خطوات إلى األمام" وإشعار األهالي برحمة احلكم
الوطـني الذي حرموا منه قرونـا حتى يتحمسـوا له ويدافعوا عن كرامتـهم التي حققها لهم
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ذلك احلــكم الـشـعـبـي الـنـبـيل."(٨٩) من جـهـة ومن جــهـة أخـرى سـعـى األمـيـر إلى إرضـاء
ضمـيره الديـني والوطني ألنه كـان ينظـر إلى اإلمارة على أنـها مسؤولـية جسـيمة حتـملها

مكرها الفتقار الشخص الكفء القادر على االضطالع بها .

اهـتم األميـر بـاجلـانب اإلقـتصـادي اهـتمـامـا كـبيـرا لـتـحسـ حـياة الـشـعب وإيـجاد
وارد الـكافـية لـدولته ونـصب جـهده عـلى تطـويره وتـذليل الـعقـبات الـتي تواجـهه ففي ا
مــيـدان الـتـجـارة احـتــكـر عـبـدالـقــادر الـتـجـارة اخلـارجــيـة إلمـارته وخـاصــة مـنـهـا احلـبـوب
ـعـاهـدات الـتي وقـعـهـا األمـير مع فـرنـسـا واسـتـعـان في هـذا اجملال وجب ا واألصـواف 

بخبرة اليهود الذين يشهد لهم اجلميع بالباع الطويل في هذا اجملال.
اليـة أنشأ األمـير دارا لـصك النقـود وأطلق على عـملته اسم ولتـسهيل اإلجـراءات ا
ة ( إن الدين عند الله اإلسالم) احملمدية والنصفية وكـتب على وجه احملمدية اآلية الكر

وكتب على النصفية( حسبنا الله ونعم الوكيل)(٩٠) 
وإدراكا مـنه بـأن العالقـات اخلـارجيـة مع الدول األخـرى تـعتـبر جـانـبا هـاما إلضـفاء
الشـرعيـة الـقانـونيـة على دولـته من خالل االعتـراف الـدولي بهـا فيـضع بذلك فـرنسـا أمام
األمر الواقع خاصة وأن الـظروف آنذاك كانت مـهيئة نسـبيا أمام األمـير نتيجـة للصراع ب

مخـتلف الـدول االستعـمارية حـول مناطق الـنفـوذ فسعى جـهده تؤازره في ذلك حـنكته
السـياسية وسالمة تفكـيره وقدرته الدبلومـاسية على مسايرة األحـداث والتفاعل معها
فأتيح له أن يوثق صالت دولية واسعة مكثفة ومتعددة ومتنوعة مع كثير من ساسة العالم
ـفكرين وحـظي بالـتقديـر واإلكبار من طـرف اجلميع وقـادته العسـكري والـسيـاسي وا
فتـعددت مـراسالته واتـصاالته مع اإلجنـليـز عن طريـق قنـاصلـها في طـنجـة ومدريـد طالـبا
ا عـرف عن اإلجنـلـيـز من شدة ـسـاعدة عـارضـا بـعض االمـتيـازات عـلـيـهم  الـتأيـيـد وا
نافسـة لفرنسـا واتبع ذلك مع احلكـومة األمريكيـة طالبا الـدعم موضحا لـها مواقفه من ا
االستعـمار الفرنـسي مقابل امـتيازات لألسطـول األمريكي ونـفس السبيل سـلكه أيضا



≠ ≥π ≠

مـع اسـبانـيـا الـتـي كانـت تـرغب أيـضـا في مـنـافـسـة الـدول االسـتـعـماريـة األخـرى ولـكن
تردية فكان نـافسة ألوضاعهـا ا اسـبانيا في هذه الـفترة لم تكن قادرة عـلى دخول باب ا

غرية . ماطلة رغم عروضه ا ردها على األمير يشوبه التردد والتلكؤ وا
كـمـا راسل األمـير الـسـلـطـان العـثـمـاني عـبداجملـيـد طـالـبا يـد الـعـون في إطـار األخوة
سلـم من الـتكاتف والـتعـاون كما تـوسط بعض خـلفائه اإلسالمـية وما تـفرضه عـلى ا
من شرق البالد بينه وب دايات تونس فراسلهم وتبادل معهم الهدايا ونفس األمر مع
غرب إذ كانت اتصاالته به قوية نتيجة للجوار وقوة الوشائج التي تربط الشعب سلطان ا

ـغربي إلى ـغـرب طـبـيعـيـة إلى أن اضـطـر السـلـطـان ا الـشـقيـقـ وسـارت العـالقات مع ا
محاربة األمير حتت تهديد فرنسا.

PHILIPPE D' ESTAILLEUR وإلى جـانـب هـذا يـذكــر فـيــلـيب دســتـايـور شــنـتـران
سؤول في " CHANTERAINE أنه كانت لألمير اتصاالت ومراسالت مع الساسة وا

كـل من روما وبـرلـ وفـيـنا وسـان بـطـرسبـورغ حـيث كـانت اتـصـاالته تتـركـز اسـاسا
حول استقالل اجلزائر وطلب التأييد والتدخل لدى فرنسا لوقف االحتالل"(٩١) .

ولم يـقطع األمـير األمل يومـا حتى مع عـدوه فرنـسا فحـاول بنـاء عالقات طيـبة مـعها
ـثل لكل ـعـاهدات فـأصـبح لـدى األمـير وفـرنـسـا  خـاصـة أثنـاء الـفـتـرات التي تـلي تـوقـيع ا

طرف يرعى مصاحله ومعترف به رسميا حتى ان االتصاالت لم تنقطع في فترات احلرب.
و هكـذا ساس عـبدالقـادر هذه اإلمـارة الفنـية وقـادها وسط ظروف عـصيـبة لم تكن
إطالقـا في صـاحله عـلى حـد قـوله: " وإذا أخـذنـا في االعـتـبار الـوقت الـقـصـيـر الـذي كان
عـلي أن أحــقق فـيه ذلك فـإن إصالحـاتي لم تـكـن قـلـيـلـة األهـمـيـة وعـلى أيـة حـال فـقـد
برهنت إلى مدى مـا كنت أريد حتقيقه(٩٢) " ضف إلى هذا أن األمير لم يكن وريث زعامة
سـيـاسـيـة وإدارية او عـسـكـريـة حـتى نقـول عـنه أنه كـان مـهـيـئا مـسـبـقـا إلدارة دفـة احلكم
ولـكــنه " كـان رجل زاويــة يـحــيـا حـيــاة بـســيـطـة(٩٣) " وفـد إلـى الـتــاريخ من بـاب الــتـخــيـيـر
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واالختيار فقـد " اختير لإلمـارة وفق شروط معلومـة نهض بها نـحو سبعة عـشر عاما هو
ــشـــورة والــرأي وكــذلك الـــقــادرون عــلى ونـــظــراؤه من أهل الـــذكــر وأولي الــعـــلم وا

احلرب"(٩٤).
نصف ليقف موقف إجالل وحيرة أمـام هذه القدرة العجيبة والعبقرية ؤرخ ا وإن ا
الـفـذة التـي جعـلت الـشـاب عـبـدالـقـادر " ينـظم دولـة فـيـحـسن تـنـظيـمـهـا ويـدون دواويـنـها
ويـضـبط أمـورهـا ويـصك الـنـقـود ويـربط لـهـا عالقـات مـتـيـنـة مـع اخلـارج ويـنـشـر دعـايـتـها

ويكتسب لها األنصار(٩٥) ".
ؤرخ الفرنسي - واحلق ما ضمار شهادة أحـد ا ولعل افضل ما نسـوقه في هذا ا
شـهدت به االعـداء -ال حـباً في األمـير ولـكـنهـا احلقـائق تـفرض نـفسـهـا يقـول أوغسـتان
برنار -  AUGUSTIN BERNARD: "وقد أظـهر األمـير بعـد أن وسد إلـيه األمر عـلى الرغم
من أنه ابن الزوايا والـطرق حـنكة سـياسـية وبراعـة عسـكرية فـائقـة وكان يتـمتع بـصفات
تدل عـلى أنه خلق ليـحكم فكـان بسيـطا في لبـاسه متواضـعا في معـشره أنيـقا جميال
شـجاعا فـارسا وكان متـدينا عن إخالص ومن صـميم فؤاده ولم يطـلب اإلمارة إلشباع
أطـمــاع نـفـسه بـل لـيـقـود أمــته في طـريق الــفالح كـان قـاســيـا عـنــد الـلـزوم رحـيــمـا عـنـد
ـسـلمـ وكـان يدرك االقتـضـاء وكـانت شدته ولـيـنه بـحسـاب وتـقديـر وقـلـيل مثـله في ا
مـعـنى الـدولـة إدراكـا تامـا كـمـا كـان يـدركه هـو بـكل تـفـصـيالتـه وجزئـيـاتـه من الـنـظام
واإلدارة وجباية الضرائب وتنظيم اجليش وكان أجل وأبرز أعدائنا في اجلزائر(٩٦) " .

٩ - جهاده وحروبه:

بهذا التنظيم احملكم الذي أبـداه األمير في تكوين دولته استطاع أن ينظم أمور البالد
وأن يـدخل مع فـرنـسا في مـعـارك ومـواقع كـثـيرة غـيـر مـتـكـافئـة الـبـتـة ال في الـعدد وال في
وجـعة بتجـمعات وجيـوش فرنسا العدة ومع ذلك اسـتطاع انزال الـضربات القـاصمة وا
بـادرة بـيده ولم يـسـتطع الـعـدو أن ينـال منه في أي مـكان وزمـان شاء فـقـد كان زمـام ا
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حـتى في األوقـات التي كـان يـظن أن احللـقـة قد اسـتـحكـمت من حـوله كـان األميـر يـفلت
. منها بأعجوبة وقدرة رائعت

عارك ولـعل معركـة مستغـا باخلصوص جتلت شجـاعته وعبقـريته في كثـير من ا
ـام بـفـنـون احلـرب فـبـعـد أن حـاصر سـتـظل شـاهـدا عـلى خـبـرة ومـهـارة كـبـيـرة في اإل
ـديـنة تـقـدم في مـجـمـوعة مـن أبطـاله نـحـو الـسـور قصـد هـدمه وأعـمـلـوا فيه األمـيـر ا
ـدفعية الفرنـسية التي لم يعـبأ بها االمير وجـنده والستحالة مـعاولهم حتت وابل قنابل ا
ـدينة ـعسـكر بـأسوار ا هدم السـور أمر عـبدالـقادر بـحفـر خنـدق حتت االرض يصل ا
ومأله بـالـبارود وأوقـد فـيه الـنـار ليـحـدث بـعـدها انـفـجـار كبـيـر ولـكن الـضغـط لم يكن
كافيا فلم تـأت العمليـة بأية نتـيجة إال أنها بـقيت - بشهادة أعـدائه - دليال على خبرة

األمير في فنون احلرب آنذاك(٩٧) .

ـا توالـت انتـصـارات االمـير عـلى اجلـيـوش الغـازيـة خاصـة بـ سـنتي ١٨٣٢ - و
١٨٣٤ اضـطـرت فــرنـسـا إلى االعــتـراف بـدولــته وعـقـدت مــعه مـعـاهــدة عـرفت بـاسم
ؤرخون مجرد معاهدة دي ميشال(٩٨) نسـبة إلى احلاكم الفرنـسي على وهران واعتبـر ا
التـوقيع عـليـها انـتصـارا سيـاسيـا وديبـلومـاسيـا له حيث اعـترفت فـيهـا فرنـسا " بـسلـطة
األمـيـر عــلى كـامل اإلمـارة فـي مـقـابل إقــراره لـفـرنـســا بـالـســلـطـة عـلـى مـدن اجلـزائـر

مستغا ووهران وأرزيو"(٩٩) .

وبـذلك انـصـرف إلى تـدعيم وتـقـويـة دولـته الفـتـيـة والبـحث عن أسـبـاب الـقوة
ـنـاعــة لـهـا وهـو أمـر ال يـروق فـرنــسـا - طـبـعـا - فـاخـتــلـفت األسـبـاب ونـقـضت وا
ر عليـها أكثر من عام واحـد بسبب قبائـل الدوائر والزمالة(١٠٠) التي عـاهدة ولم  ا
ا أغضب االميـر واعتبر هذا أعـلنت انضمـامها ورضاها بـالعيش حتت راية فرنـسا 
عـاهدة وكتب إلى تـريزيل بقـوله " إن كنت وال بد مـعتمدا التصـرف إخالال بنص ا
على انفاذ ما صورته أفكارك من إدخالهم حتت حوزتك فاطلب وكيلكم من عندي
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ـعـامع تـقـضي بـينـنـا ومـسـؤوليـة إهـراق الـدماء واخـتـر لـنـفسـك ما يـحـلـو وميـادين ا
واتالف األموال راجعة إليك وعليك".(١٠١)  

ـقـدس وجـاؤوه عـلى كل ونـادى االمـيـر أن حي عـلى اجلـهـاد فــلـبى الـنـاس الـنـداء ا
فدى ضـامر ومن كل فج عميـق يدفعهم احلـماس بنصرة الـدين والوطن طاعـة ألميرهم ا

الذي بايعوه على أن يكونوا معه ورهن إشارته في السراء والضراء.
عاهدة وأنها وماهي إال جوالت وصوالت حتى استبان لفرنـسا خطأها بنقضها ا
ـحـاربـة األميـر عـلى األقل في هـذه الـفتـرة وعـلى الـرغم من أن الـصراع لم ال قـبل لـها
انا وشـجاعة وهـو ما افتـقدته جيوش يكن مـتكافـئا إال أن قوات األمـير كانت مـشبعـة إ
عاهدة دي ميشال - DE MICHEL الـخمسة آالف الغزاة التي بلغ تعدادها بعد نقض ا
شاة وفرقة من اخليالـة وأربع مدافع من القطع الكبيرة وعشرين عربة جندي من ا
حتمـل زادا عدا الـعـربات االحـتـيـاطيـة وجـيش الـدوائر والـزمـالة(١٠٢) " واسـتطـاع األمـير
ـشـاة أن يـلحـق الهـزائم الـبـطل بـجـيـشه الـذي ال يـزيـد عن ٢٠٠٠ فـارس و١٠٠٠ من ا
تـوالية بجيش العـدو فكانت معركة "سـيق" وعاودها األمير صولـة ثانية وسيوف قومه ا
ـقطع"(١٠٣) الـشهـيرة الـتي أحدثت هـزة عنـيفة في لم ترد إلى أغـمادهـا لتـكون مـعركة "ا
فرنـسا ذاتـهـا أدت إلى تغـييـرات كـبيـرة في اجليش فـاسـتدعي اجلـنرال " ديـرلون" وحل
ارشـال "كلوزيل" مرة أخرى ـهزوم وع ا اجلـنرال "دارلنج" محل اجليـنرال "تريزيل " ا

ليفتح عهدا جديدا(١٠٤).
كن اجمالها فيمايلي .  عركة عن نتائج  وقد أسفرت هذه ا

عركة لقنت اجلنرال تـريزيل درسا قاسيا لن ينساه شهد به في رسالته إلى إن هذه ا
هلكة واضعت آماال كانت تبدو لي معقولة عـركة ا الوالي العام بقوله:"قد أضعت هذه ا
ولكـنه كـان لي من الضـروري احلـصـول على الـنـصر ولـيس من شك في أني قـد بـالغت
في تـقـدير قـوتي كـمـا بـالـغت في عـدم تـقـدير قـوة الـعـرب ومـهـما يـكن من شـيء فإني
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سـؤولية الـتي أقدمت عـلى حتمـلها وأنـا على اسـتعداد لـتقـبل اللوم دون أرزح حتت ثـقل ا
لـك من الضـروري إتخاذه أن أنـبس ببـنت شفـة وكذلك كل إجـراء صارم تـرى حكـومة ا

في حقي".(١٠٥)

عركـة قد أفسدت أيـضا على الوالي الـعام خطته الـتي كان يستـعد لها والتي إن هذه ا
وجبها سيوقع اتفاقية مع األمير من موقف قوة فأفسد اجلنرال تريزيل عليه ذلك.

أما النـتيجة األهم فـهي انهيار مـعنويات اجلـيش الفرنـسي وإدراكه حلقيقـة ثابتة وهي
أنه لن ينـال من األميـر مهـما قويت شـوكته ألنه يـحارب بال مـبدأ وال هـدف يحارب من
نـهزم بعـد إحدى معـاركه كما أجل قضـية خاسـرة وإليك صـورة من صور هذا اجلـيش ا
وصـفـهـا بـعض الـكـتـاب الـفـرنسـيـ ." .... كـذلك صـار اجلـنـود الـفـرنـسـيـون من هول
احلرب كـمـا هالمـيا ال نـظـام له يـريـدون الفـرار وال يـسـتطـيـعـون يدورون حـول أنـفـسهم
ـا قد مسـهم مس من الشـيطان فـمنهم رجـال عراة عزل كالـدوامة مـشدوه الهـث كا
من الـسالح يـنـدفعـون ضـاحـكـ ملء أفـواهـهم أمـام الـعـرب وآخـرون أصـابـهم الـعمى
اء وهناك غـيرهم يبـحثون على يهومـون في جداول ال يرونـها ويسبـحون في شبـر من ا
ركبهم ينشـدون األناشيد للـشمس وقد سلـطت عليهم لهـيبها احملرق فـأفقدهم صوابهم

واقـعهم وبواجـباتـهم بل فقدوا حـتى غريزة حب الـبقاء ... لقـد فقد اجلـميع شـعورهم 
وت وليس رجال ينتـحرون ورجال تـأكلهم احلمى والـقيادة صـامتة ...يصـارعون ا

معهم قوت يومهم ويتناحرون فيما بينهم للظفر بأحشاء احليوانات النافقة"(١٠٦) 

عـارك أيضا التي أدارهـا األمير القائـد بقوة واقتـدار كبيرين مـعركة "سيدي ومن أشهر ا
وجعة إال ابـراهيم "التي سنعـرض لها فيمـا بعد وهكذا لم يجـد العدو أمام هذه الـضربات ا
أولئك األهـالي العـزل من السالح لـيصب عـليـهم جام غـضبه ولـينـتقم مـن الشـيوخ والـنساء
واألطـفـال بـعــد أن أعـيـته احلـيــلـة قي مـواقع الــنـزال فـراح يـتــفـ في ابـتـكــار وسـائل الـقـتل
والـتـعـذيب والـتـشـريـد وسـيـاسـة األرض احملـروقـة لـكن وعـلى الـرغم من ذلك لم يـتـخل
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الـشـعب عن قـائـده ولم يـتـوان مـرة واحـدة عن تـلبـيـة نـداء اجلـهـاد فـكـان بـعـد كل مـجزرة
داس. شوار والذود عن الشرف ا يتعرض لها يجدد العهد بدمائه على مواصلة ا

ـتواليـة ويلـحق بفرنـسا أفـدح اخلسائـر فهـو معهم و ما فتئ األمـير يـسجل انتـصاراته ا
أينما ولـوا يأتيهم من حيث ال يحتسـبون يعكر عليهم صفـو راحتهم ويبعد ذكرى النوم
عن أجـفـانـهم فـحـسـبـهم أن يـذكـر اسـمه لـتـسـتـنـفر قـوات فـرنـسـا إلى أقـصى حـد وبـذلك
قـاومـة الشـعـبـية الـوطـنيـة فـلم جتـد فرنـسـا بدا من حتـطـمت آمال الـعـدو أمام صـالبة صـخـرة ا
مصاحلة األميـر لتسترجع أنفاسها وأوعـزت إلى سفاحها اجلنرال " بيجو "  BUGEAUD أن
يسعى لـعقد معاهدة مع األمير تبـقي لفرنسا بعض ماء الوجه وحتـافظ على شرفها إن بقي لها

شرف يذكر .
فاوضات ب األمير واجلنرال إلى أن كللت بتوقيع معاهدة و استمرت االتصاالت وا
ـوافق ألول حـزيـران تـافـنـا TAFNA الـشـهـيـرة في الــسـادس من ربـيع األول سـنـة ١٢٥٤هـ ا

١٨٣٨ م والتي اشتملت على خمسة عشر بندا(١٠٧) .
عاهدة لألمير أن يحقق مكاسب هامة تمثلت أساسا في االنصراف وقد أتاحت هذه ا
لالهـتـمام بـشـؤون دولـته وتـدعيم سـلـطـانه عـلى القـبـائل اخلـارجـة علـيه . كـمـا اضـفت هذه
ـعاهـدة عـلى إمارته صـفـة الـدولة الـرسـميـة بـاعتـراف فـرنسـا الـصريح بـدولـة األميـر وتـبادل ا

التمثيل الديبلوماسي معها.
عـاهدة جرى لـقاء بـ األمير وبـيجو(١٠٨) بطلـب هذا األخير وبعـد التوقـيع على هـذه ا
قابـلة أثرا في نـفس اجلنـرال الفرنـسي عبر عـنها بـقوله: "... وقبل أن أدخل وتركت هـذه ا
معه في احلـديث أخذت أتأمل وجهه وكسـوته حلظة إنه شاحب اللـون وصورته قوية الشبه
ـعروفة لـلمـسيح وعيـناه مـثل حليـته كستـنائـية الـلون مظـهره الـعام يدل بـالصـورة التقـليـدية ا

على التقوى واخلشوع(١٠٩) ".
وبـعـد أن أمـنت فـرنـسـا جـانب األمـير هـاجـمت قـواتـهـا قـسـنـطـينـة فـاحـتـلـتـهـا وتـوسعت
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نـاطق الـشـرقيـة" ولم يـحـرك األميـر سـاكـنا ولم لـتـستـولي عـلى جـيـجل وسطـيف وغـيـرها مـن ا
يحاول أن ينجد قسنطينـة ولو فعل ذلك لتطورت األحداث تطورا آخر وكان سكوته وإحجامه

عن جندة قسنطينة سببا قويا لتفرغ الفرنسي بعد ذلك حملاربته بشكل أعنف وأخطر(١١٠) ."

ـستعـمر - في عـدم الوفاء بـعهـوده - سارعت فرنـسا لـنقض مـعاهدة تـافنا وكـعادة ا
بــعـد أن رأت األمـور تــسـيــر في غـيــر صـاحلــهـا فـهــاهي دولـة األمــيـر تــقـوى وتــتـعـاظم
والسكوت عـنها يـعني زوال احلكم الـفرنسي من الـبالد لذلك سارعت فـرنسا الختالق
ا خابت مساعـيها جلأت إلى االستفزاز عن عـاهدة و األسباب لـتدفع األمير إلى نقض ا

تفق عليها . عاهدة كتجاوزها احلدود ا طريق االخالل ببعض شروط ا

وعـلى الـرغم من أن األمـير كـان واسع الـصـدر صـبـورا أال أن تصـرفـات فـرنـسا
تـواصل ونودي باجلهاد االستفزازيـة أفقدته صبره لـيبدأمعـها فصال جديـدا من اجلهاد ا
ـعـارك بدون هـوادة وال انـقطـاع ضـرب فيـها في ٢٠ نـوفمـبر ١٨٣٩(١١١) واسـتـمرت ا
ـا أجلأ فرنـسا إلى انتهـاج سياسة األمير وأبـطاله أروع األمثـلة في التضـحية والـشجاعة 
ا نـتج عنها (فرق تـسد) ب القـبائل كمـا اتبع اجلنـرال بيجو سـياسة األرض احملـروقة 
اسـتسالم بـعض خـلفـاء األميـر بـعد أن أخـذت مظـاهـر الضـعف والوهن تـبـدو علـيهم

صـيبـة الـكبـرى بسـقـوط (الزمـالة) وهـكذا تـوالت الهـزات في جـيش األميـر وكـانت ا
تنـقلة في ١٨٤٣ " حيث انـسحب سلطان الـعرب متأثرا بـجراحه أمام العدو عـاصمته ا

الذي كان يالحقه(١١٢).

لـكـن األمـيــر لم يـســتـســلم ولم يــيـأس قط حــتى وهـو في أشــد حـاالت اإلحــبـاط
ـنـاوشـة عـدوه فـكـان يـكـر ويـفـر يهـاجم والـضـعف ولم يـفـوت عـلى نـفـسه ايـة فـرصـة 
ـا تبقى له من الفرسان واستـطاع رغم هذه الظروف القاسـية أن يلحق بفرنسا ويتراجع 
ة نكـراء في معركـة سيدي ابراهيـم بتاريخ ٣٢ سبـتمبر ١٨٤٥ الـتي انتصر فـيها االمير هز
انـتصـارا عظيـما فـكانت عـلى الفـرنسـي كـارثة حيـث أصيب فيـها قـائد الـقوات الـفرنـسية
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مـونـتـنـيـاك MONTINIAC  بـرصـاصــة في أسـفل بـطـنه(١١٣) . ولـنـســتـمع إلى أحـد اجلـنـود
وقـعة فـقد صرح في سـبتـمبر ١٨٩٢ ـوت بأعـجوبة في هـذه ا الـفرنـسي الـذي جنا من ا
ـعركة ـعركـة بقـوله:" كنت خالل خـمسة عـشر عـاما بـعد ا أي بعد مـضي ٤٧ سنـة على ا
ـعـركـة الـرهـيـبـة وحـتى الـيـوم ال تـزال تـتـردد في أحالمي في كل لـيـلـة بـعـض تـفـاصـيل ا
عـركـة حيـة في ذهـني كمـا لـو شاهـدتـها أمس(١١٤) " وذلك لـهول مـارآه في هذا تفـاصـيل ا

شهود. اليوم ا

ـتـاخـمـة ـا سـدت في وجه االمــيـر الـسـبل ولم تـبق امــامه إال الـنـاحـيـة الـغــربـيـة ا و
ليجـمع قواته ويطلب العون فاتصل بسلطان غربيـة اضطر إلى االلتجاء اليها للحدود ا
غرب وفعال فقد غرب الذي لم يستجب لنداء األخوة حتت تهديد فرنسا له باحتالل ا ا
ا اضطر موالي عبدالرحمان ضربت فرنسا مدينتي (طنجة ومغـادور ) ببوارجها احلربية 
بن هـاشم إلى عـقد صـلح مع فـرنـسا في ١٠ سـبـتمـبـر ١٨٤٤ بـشروط مـخـزية(١١٥) أمالها
راكشـية والقـبض عليه في أي علـيه اجلنرال بـيجو " من بـينهـا طرد األميـر من األراضي ا

فرصة تتاح من أجل سجنه أو قتله أو تسليمه(١١٦) ." 

ا تـبقى معه من جند إلى أرض الـوطن سنة ١٨٤٥ بعد أن و هكـذا عاد األمير 
ـغـرب ولسـان حـاله ينـشـد بتـحـسر ومـرارة قـول الشـاعر يـئس من مـسـاعدة سـلـطان ا

طرفة بن العبد(١١٧):
وظــــــلم ذوي الــــــقــــــربـى أشــــــد مــــــضــــــاضــــــة

ــــــهــــــنـــــد ــــــرء من وقـع احلــــــســــــام ا عــــــلـى ا

ازدادت امـدادات العدو ـقاومـة الشعـبية و في هذا الـظرف العـصيب الـذي تمر به ا
ا اضـطره إلى الـعودة ثـانية وجنـداته وبدأت في مـحاصـرة األميـر ومالحقـته أينـما ولـى
غـربي- وحتت الـتهـديد الـفـرنسي - مـفرا لـتـجهـيز غـرب وهنـا لم يـجد الـسلـطـان ا إلـى ا
ـغــربـيـة حملـاربــة اخـوته في الـدين الــفـارين الـيه فــوجه جـيـشـا ضــخـمـا تـعـداده اجلـيـوش ا
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٥٠٫٠٠٠ جـنـدي أسـنـد قـيـادته البـنـيه األمـيـر أحـمـد ومـحـمـد وحـصـلت بـ اجلـيـشـ
الـشقيـق - وبـكل أسى وحسـرة -" معركـة طاحـنة يـوم ١٥ ديسمـبر ١٨٤٧ عـلى ضفاف
ـغاربة خسائـر فادحة وقتل لألمـير أربعة أفـراس كدليل على شدة نهر ملـوية تكبـد فيها ا
ـوقعـة التي دخـلهـا عبـدالقـادر مضـطرا بـعد أن كـاتب علـماء مـصر بشـأن موقف وهول ا

السلطان منه فأفتوا بقتاله(١١٨) ."    
ــعـركــة انــصـرف " األمــيـر وقــد أيـقن بــانــتـشــار سـلــكه وذهـاب وبــعـد انــتـهــاء هـذه ا
مـلكه(١١٩) خـاصة وأن اجلـنـرال المورسـيال L AMORSIERE كـان يـتربص به غـيـر بعـيد
عـركة وسـد عليه جـميع الـسبل فعـلم األميـر أن ساعة الـنهـاية قد آنت وأنه من مـكان ا
هـالك ال مــحـالـة ومن بـرفــقـته من اجلـرحـى واألرامل واألطـفـال " فـجــمع خـاصـته وذويه
ـوالنـا وسـيدنـا فـالـذي يـراه نـحن معه واسـتشـارهم في االمـر فـكـان ردهم جـمـيعـا: الـرد 
نتهى احلـرية والشورى وأجمعوا رأيهم على أن يكون وقف  فيه"(١٢٠) وتدارس القوم ا
الـتسـليم للـفرنـسيـ . فبعث األمـير رسـوال منه إلى اجلـنرال المورسـيال الـذي لم يصدق
اخلـبر واهـتز لـذلك فـرحا وسـرورا فسـارع بـإرسال سـيـفه مع ورقة مـختـومـة على بـياض
لـيــشـتـرط األمـيـر مـاشــاء وأرسل لـتـوه إلى الـدوق دومـان  DAUMAN ابـن مـلك فـرنـسـا
حاكم اجلزائر الذي سارع إلى احلضور ليشهد هذا الفصل التاريخي وأعطى لألمير ميثاقا

غليظا ووعدا أكيدا بقبول كل شروطه و االتفاق على مايلي:
-  أن يحملوه مع جميع عائلته إلى عكا أو اإلسكندرية .

ن يريد السفر معه من الضباط والعساكر. -  أن ال يعترضوا 
-  أن الذي يبقى منهم في الوطن يكون آمنا على نفسه.

وهكـذا استسلم األمـير في ١٥ محرم ١٢٦٤هـ / ٢٣ ديـسمبر ١٨٤٧م(١٢١) بعد
عركة الرهيبة بينه وب فرنسا. أن صلى ركعت بزاوية سيدي ابراهيم التي شهدت تلك ا

قدس الذي حمل لواءه األمير وبذلك طويت صفحة مجيدة من صفحات اجلهاد ا
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مدة سبعة عشر عـاما وستة اشهر وثمانية أيام(١٢٢) والذي بقي نبراسا اقتدت به األجيال
بعده وغادر األمير اجلريح أرض الوطن ولسان حاله يردد بحسرة:

إن يــــــــــــســــــــــــلـب الــــــــــــقــــــــــــوم الــــــــــــعــــــــــــــدا

ــــــــلـــــــمــــــــنـي اجلــــــــمـــــــوعُ مــــــــلـــــــكـي . وتُـــــــسْ

فـــــــــــــالـــــــــــــقــــــــــــلـب بـــــــــــــ ضـــــــــــــلــــــــــــوعــــه

لـم تُـــــــــسْـــــــــلِـم الــــــــــقـــــــــلـب الـــــــــضـــــــــلـــــــــــوع

أجــــــــــــــــــلــي تــــــــــــــــــأخــــــــــــــــــر.لــم يـــــــــــــــــــكـــــن

يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــواه ذلـي واخلـــــــــــــــــضــــــــــــــــــــوع

مــــــــــــا ســــــــــــرت - قـط - إلـى الــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــا

ل .وكـــــــــــــــان مـن أمــــــــــــــــلـي الـــــــــــــــرجـــــــــــــــوع

شـــــــــــــــــيـم األولــى أنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــم

ـــــــــــــــــبــع الـــــــــــــــــفــــــــــــــــــــروع واألصـل تــــــــــــــــــتَّ

ـؤرخـ والـدارسـ وقد وقـد حـيـرت هذه الـنـهـايـة احلـزينـة لـهـذا الـبـطل كـثيـرا من ا
سـمـاهـا بـعـضـهم حــيـرة الـتـاريخ ذلك أنه إذا كـان األمـيــر عـلى هـذا احلـال من الـسـيـطـرة
أمول ...وأي داع والـعظمة اإلنسـانية والفروسـية احلقة فلـماذا كانت النتـيجة عكس ا

جعل األمير يختم مصيره باالستسالم ?.
بـينما ذهب الـبعض إلى حد اتهام األمـير باخليانـة دون مراعاة الظروف الـقاسية التي
كان يـعـيشـها عـبـدالقـادر ومن مـعه ب فـكي كـماشـة أحـد طرفـيـها عـدوه فـرنسـا واآلخر
قريب تربطه باألمير صـلة الدم واللسان وقد أحسن بول أزان -PAU AZANوصف هذا
ـرور عـبر ـوقف بـدقـة في قوله:" كـان األمـير مـحـاصرا بـسـيـاج محـكم فـهل يسـتـطيع ا ا

رة?.(١٢٣)  الثغرات في هذه ا
تربـص ينتـظر حلظـة وقوع الفريـسة لالنقضـاض عليهـا فاألمير فـقد أبطاله وكال ا
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ورجاله وهو يقارع األعداء وتخلى عنه قواده وخلفاؤه وخانه ذوو القربى وأصبحت
" زمالـة" األمـيـر تعج بـأرامل الـشـهـداء وأطفـالـهم وهي أمـانة في عـنق الـقـائـد عبـدالـقادر
ـا وشـرفـا مـصانـا أم يـغـامـر وهو يـدرك جـيـدا أن مـثل هذا أيـسـتـسلـم ليـوفـر لـهم عـيش كر
التصرف ماهو إال تهور سيؤدي حتما إلى كارثة ونهاية أشد قتامة وسوادا . وهو ما وعاه
األمـيـر وتـدبـره مـؤمنـا بـأنه أمـام اخـتـياريـن ال ثالث لـهـمـا أحالهـمـا مر فـإمـا أن يـسـتـسلم

وبشروط مشرفة أو ينتحر ومن معه فاختار األول.
فإذا لم يكن في االستسالم بطولة فبدون شك فـإن اإلنتحار ليس موقفا بطوليا أيضا
ولنعـد إلى التاريخ نتـصفحه فسـنجد أن هناك رجـاال عظماء لـهم منزلتـهم التاريخـية الكبرى
في احلرب مـثل" حنـبعل " الـذي استـسلـم لرومـا "ونابـليون األول" الـذي استـسلـم لبـريطـانيا
ـؤرخ من اتهم حـنبـعل أو نابلـيون باخلـيانة وعـلى هذا األساس يـظل األمير «ولم جند من ا

الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بطال عظيما رغم هذا االستسالم»(١٢٤) .
١٠ - األمير األسير:

غادر األمير أرض الوطن التي أفنى في سبيلها زهرة شبابه ووهبها روحه ونفســه
ا راضيا بقضاء الله وقدره ساخرا من هذا الزمن الــذي ال يبقي وقلبه ينفطر حسرة وأ
وافق لـ ٢٥ من ديسمبر على حدثانه هو وأتباعه الثمانون في ١٧ من محرم ١٢٦٤ هـ ا
١٨٤٧ عـلى مـ السـفـيـنـة أسـمودس ASMODEUS حـيث تـوجـهت بـهــم تـمـخـر عـباب
ـتـوسط إلـى مـيـنـاء طـولون TAULON احلـربي في ٢٤ مـحـرم ١٢٦٤هـ -١ يـنـاير الـبـحـر ا
١٨٤٨ م وسيق األمـيـر ورفاقـه إلى قلـعـة المالق  LA MALAGUEوهـناك أحـس أميـرنا
أنه خدع وأن فرنـسا قد أخـلت بوعدهـا وأن األيام القـادمة ستـتمخض أحـداثا ال يعلم
أمـرها إال الـله وأيقن الـقائـد األسيـر أن ال مالذ له إال الصـبر والتـجلـد فسـتبـــدأ فصول
ـشرق. مـسرحـية جـديدة طـبخـتـها فـرنسـا إلثنـائه عمـا قرره فـي نفـسه من االنتـقال إلـــى ا
ر الـيوم الـتالي حـتى تقـدمت احلكـومـــة الـفرنـسية وصدق حـدس األميـر بحـيث لم يكـد 
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بـعـرض سخي تـمـثل في - مـكانـة مـرموقـة في فـرنسـا: قـصـر ملـكي وحـرس شرفي وكل
األبــهـة واحلــاشـيــة اجلـديــرة بـأمــيـر" مــقـابـل أن يـتــنـازل عن شــرط تـرحــيـله إلـى " عـكــا" أو
«االسـكـندريـة» فـكـان جواب األمـيـر فـاصال وحـاسمـا:" إني ال أقـبل هـذا ولـو فرشت لي
كن أن سهول فرنسـا ومسالكـها بالديبـاج وها أنا ب أيديـكم فافعلـوا ما بدا لكم وال 
ـغـري ـا خـابـت فـرنـسـا في مـســعـاهـا ا أتـرك طـلـب الـوفـاء بـالـعــهـد مـادمت حـيـا(١٢٥) " و
عـرضت عـلى األمـيـر الـتوجه إلـى باريس أسـوة بـابـراهـيم بـاشا خـديـوي مـصـر عسى أن
يغيـر من رأيـه وهو يرى عاصمة النـور واحلرية ولكن عبدالقـادر أفحم أعداءه بقولة تنم
عن إبــاء وكـرامة إذ قـال حملدثه وهـو يحاوره: " إن ابـراهيم بـاشا يـرى باريس وغـيرها من
ـرح فيه كـيفـما شـاء واما أنـا فال أرى فرنـسا اآلن إال سجـنا لي أمصـار فرنـسا مـنتـزها له 

ن معي فال فرق عندي ب طولون وباريس"(١٢٦) . و

وهكذا وجـدت فرنسا نفسهـا أمام رجل عظيم ال يبيع أقواله ومـبادئه بزخرف الدنيا
صمم على ومتاعـها فالرجل بطل حرب وبـطل كلمة وأيقنت أن ال سـبيل مع األمير ا
ـته ويثـنـيه عن اصـــراره أمـره فتـركـته أسـيرا لـعل األيـام واألسر يـتـكفالن بـاحـباط عـز
كـاره لعشر وأردفـها بسـبع ولم ييأس وهـو وصموده. ولـكن هيهـات فالذي صبـر على ا
ادية التي ثل هذه اإلغراءات ا في أشد حاالت اإلحبـاط والضعف لم يكن أن يخضـع 

ال تخدع أميرا فارسا مثل األمير عبدالقادر.
ان ـنيهم بـقرب الفـــرج بإ وتمـر األيام وهـو يصبـر ويصابـر ويشجع أهـله ورفاقه 
ـلكية ـة جبارة ال تعـرفان اليأس حـتى كانت الثورة الـفرنسيـة التي أطاحت با قوى وعز
وأعلنت اجلمهـورية سنة ١٨٤٨ " والتي طلب زعماؤهـا من أسيرهم أن يكتب لهم تعهدا
بـاألصـالـة عن نـفـسه وأتـبـاعه بـعـدم الـعـودة إلى اجلـزائـر فـكـان لهـم ماأردوا(١٢٧) وبـعد
انتـظار طويل وصـله الرد مخـيبا لـآلمال هذا نـصه:" إن اجلمهـورية ال ترى نـفسهـا مقيدة

بأي التزام لعبد القادر وإنها تعتبره كما تركته احلكومة الفرنسية أسيرا "(١٢٨) .
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وكان الرد صدمـة قوية لألمير حتـملها بـجلد وعلم أنه أمـام عدو ال يعرف لـلكلمة
ـواثـيق اعـتـبـارا لـذلك فقـد شـعـر أنه سـيـكون قـدرا وال لـلشـرف وزنـا وال لـلـعـهود وا
أسـيــرا مـدى احلـيـاة وأسـلم أمــره لـلـقـدر يـفـعـل به مـايـشـاء ووضع رقــابـة ذاتـيـة تـضـبـــط

عتاد(١٢٩) ." عواطفه التي كانت حتى اآلن ثائرة وعادت عظمة نفسه إلى سموها ا
ولم يــلــبث االمــيــر طــويال في أســره " بــطـولــون" حــتى نــقل ومــرافــقــوه إلى ســرايـة
بــو "PAU عـنـد احلـدود الـفـرنـسـيـة اإلســبـانـيـة وظل األمـيـر األسـيـر مـتـنـقال بـ الـسـجـون
الفرنسية فمن طولون إلى بو إلى بوردو- BAURDAU ومنها إلى نانت- NANTEليستقر
قــام األخير في قلعة أمبواز - AMBOISE واحلكومة الفرنـسية لم تفتأ تراوده وتغريه به ا
ـشرق لكـن القائـد األمير ظـل كما عـهدناه بـالوعـود لـيتـنازل عن حقه في الـذهاب إلى ا
ـغـريـات فـإمـا أن يـطـلق سـراحه أو يـقــضى نـحـبه ويـكـون في ذلك الـعـار رافـضـا كــل ا
لـفـرنسـا لألبــد ولنـسـتمع إلـيه وهـو يؤكـد هـذه احلقـيـقة الـثـابتـة " لـو جمـعت فـرنـسا سـائر
أموالـها ثـــم خـيرتـني ب أخذهـا وأكون عـبدا وبـ أن أكون حرا فـقيـرا الخترت أن
ـثل ذلك اخلطـاب فإنه لـيس عندي بـعد هـذا اخلطاب أكون حــــرا فقـيرا فال تـراجعوني 

جواب وإلى الله ترجع األمور"(١٣٠) .
تـألم األميـر عبـدالقـادر وسلم أمـره لقضـاء الله فـاألسر سـيطـول ولذلك فـعليـه أن
ااختار من يفكر في أمر يشـغل به هذا الفراغ الرهيب فانطلق بنفس مـؤمنة قوية " يتفرغ 
ـوضوعات العلـمية من قبل في قلـعة أمبواز فحـولها إلى خليـة نحل للدراسة وداوم مدة ا
خـمس سـنوات عـلى الـتدريس واإلفـاضـة والبـيـان والتـثـبت إلفادة خـاصـته البـالـغ نـحو
ثـمـانـ فردا وهـكـذا وجـد األميـر عـزاءه ب الـكـتب والـعلـوم والـعبـادة ووضع لـنـفســـه
وأتبـاعه نظامـا زمنـيا صارمـا فأوقاته مـضبوطـة بدقة ومـوزعة على هـذه األمور وبذلك
" واستـطاع عـبدالـقادر أن يـقرأ الـسنـوسيـة في التـوحيد لم يـشعـر بثـقل أيام األسـر اللـعينـة
ـعـارك احلـربـيـة ....وقـرأ عـلى أصـحـابه أكـثـر مـثـلـمـا كـان قـد قـرأهـا أثـنـاء االشـتـغـال بـا
غرب عامة وتلمـسان خاصة وهي رسالة اإلمام ابن أبي الكي شهرة بـا مدونات الـفقه ا
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زيــد الـقـيـرواني وغـيـرهـمـا(١٣١) كـمـا قــرأ األمـيـر عـلى رفـاقه صـحـيح الـبـخـاري وكـتـاب
الشفــاء لإلمام عياض(١٣٢) ".

وإلى جـانب الـتـدريس وحـلـقـات الـعـلم والـقـيـام بـأمـر الـعـبـادة اسـتـطـاع األمـير أن
قـراض احلاد لـقطع لـسان الـطاعن في يؤلف في هـذه الـفتـرة العـصيـبة في سـجنه كـتـابه " ا
ـنـشور ـؤلف أشـبه مـا يكـون "بـا ديـن اإلسالم من أهل الـبـاطل واإلحلـاد"وقـد اعـتبـر هـذا ا
الـسري الثـوري ضد ديكـتاتـورية فلـيب الثاني هـذا الذى حـظر على الـناس البـوح بآرائهم

ائة(١٣٣) ". ولم يعطي حق التصويت إال ألقل من واحد با
وأيـقـنت فــرنـسـا أنـهـا أمــام رجل عـظـيم حــقـا ال يـلـ له عــضـد وال جتـدي مـعــــه
ؤامرات فانقـلب كيدها إلى نحرهـا فعبد القـادر كما عهدته من قبل بـــل الدسـائس وا
ة مرارا في اجلزائـــر لتفاجأ أقوى وأشد بأسا لقد عرفته رجل حرب جـرعها مرارة الهز

به رجل قلم وفكر في فرنسا ذاتها فيالسخرية القدر.
وعـن طريق هـذه الـنـافذة الـثـقـافيـة دلف إلـيه الـعلـمـاء في مـنفـاه في فـرنـسا وطــالب
ـعرفـة وكثـرت محـاوراته ومراسالته واسـتطاع األمـير بـذلك أن يسـبق غيـره بفـتح عصـر ا
ـسلم وأهل الـديانات األخرى بـعد أن أغلقـت أو ناظرات واجملـادالت العلمـية ب ا ا
كـادت أن تـنـتـهي مع نـهـاية احلـروب الـصـلـيـبـية " وقـبل أن تـنـشب بـعـشـرات الـسـن فــي
عـنـفوان عـصـور االستـعـمـار ب " األفـغـاني ورينـان " وبـ " محـمـد عبـدو ولـوبــون ودي

هانوتو وبريليتو" ثم ب قاسم أم وداركور(١٣٤) "
وإلى جـانب هذه احملاورات نـظم األميـر كثيـرا من قصـائده الـشعريـة التي جـادت بها
نـفسه األسـيرة فـي معـتقـله بـأمبـواز وخاصـة قـصائـده في الشـكـوى واحلنـ لألهالي إلى
ساجالت الشـعرية في سبيل التفـكه والشكر وأشهرها تلك ـقطوعات أو ا جانب بعض ا

التي كانت بينه وب الشيخ الصوفي محمد الشاذلي القسنطيني(١٣٥).
وعلى هذا النـمط سارت حياة األمـير األسير بأيـامها وليـاليها وعـبد القادر لم يزل
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ا ـقاتل العنـيد" وكلـما حدث من أمره هـو أنه استبدل سالحـا بسالح والقى كل موقف  ا
يـناسـبه من السـلوك وانتـقل من سطـوة اإلمارة بـاجلزائـر إلى ظلم الـسجن ووحـشته وهو
تفرغ لـلعلم بعد أن كان على حـاله من طلب العلم وإيتـائه بكل وسيلة وأصـبح العالم ا

شتغل باحلكم"(١٣٦) . العالم ا
وتـوالت األيـام والـليـالي حـتى كـان الـ ٢ من مـحرم ١٢٦٩ هـ / ١٧ اكـتـوبر ١٨٥٢
ح زار البرينس لويس نابليون- LOUIS NAPOLION األمير في سجنه وعلى الرغم مـن
العراقيل والـصعوبـات التي وضعت أمام هـذه اخلطوة بـغرض عدم اتمـام الزيارة ولكـن
نابلـيون كان مصمما" فضـرورة انقاذ الشرف القومي الذي طـال تلطيخه بإخالف الوعد

سيطرت على عقله فوق جميع االعتبارات األخرى(١٣٧) ".
وخالل هـذه الزيارة أثنى نـابليون عـلى األمير ومدح فيه خـصائل الصبـر والتجلد
التي أبـداها خالل فتـرة أسره بإطالق سـراحه مشتـرطا علـيه إال يفكـر مطلـقا في العودة
إلى اجلزائـر فـكان لـنابـلـيون مـا أراد ودعي األميـر إلى بـاريس فدخـلـها في ١٤ مـحرم
١٢٦٩ هـ/ ٢٨ اكـتـوبر ١٨٥٢ م وقـد أقـيم له استـقـبال رسـمي حـار وفيـه قدم األمـير

ا جاء فيه مايلي: تعهــده بالكتابة بعدم العودة أبدا إلى اجلزائر و
" ...إنني جئت ألقـسم لك بالله الـعظيم وبـكل األنبيـاء والرسل أن ال أفعـل شيئـا
يتنـافى مع الثقة الـتي وضعتهـا في وعلي أن التزم بـهذا القسم الـتزاما دينـيا بأنـي ال أعود
أبدا للجـزائر فعنـدما أمرني االله بالـنهوض نهضـت وقد استعمـلت البارود إلى أقصى
حـد مكـنتـني منه وسـائلي وطاقـتي ولكن عـندمـا أمرني بـالتـوقف توقـفت وعند ذلك

تخليت عن السلطة واستسلمت"(١٣٨) .
وبعد أن قام األمـير بجوالت مـختلفـة في فرنسا غـادرها مكرما مـعززا في الفاحت من
ربـــيع األول ١٢٦٩هـ/ ١٣ ديـــســمـــبـــر ١٨٥٢ عــلى ظـــهـــر الــســـفــيـــنـــة البــرادو قـــاصــدا

الشرق(١٣٩).
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١١ - األمير في الشرق:

وصل األمـيـر األسـتـانـة عن طـريق صـقـلـيـة فـدخـلـهـا يـوم اجلـمـعـة ٢٨ ربـيـــع األول
١٢٦٩ هـ /٨ يـنـاير ١٨٥٣م (١٤٠) وفـور وصـوله تـوجه لـزيـارة ضـريح الـصـحـابي اجلـليـل
ـا فرغ أبي أيـوب خـالد بن زيـد األنصـاري (رضي الـله عـنه) عنـد سور الـقـسطـنـطيـنـية و
رحوم مـصطفى رشيد باشا منهـا توجـه إلى جامع صوفيا فـزاره وقابل الصدر األعظم ا

الذي أكرمه وأحسن استقباله .
قابلة السلطان عبداجمليد األول الذي رحب باألميــر شاكرا وفي يومه الثالث دعي 
أفعـاله وخصاله في الـذود عن حيـاض الدين والوطن وامـتدحه األمـير بقـصــيدة طـويلة
عـدد فـيـهـا مـنـاقب ومـفـاخـر آل عـثـمـان وحـرصهـم عـلى الـدفاع عـلـى اإلسالم وسـعيـهـم

للحفاظ على عزته وقوته داعيا له بالنصر (١٤١).
انـقـضت عـشرة أيـام في اآلسـتانـة كـانت حافـلـة بالـزيـارات تبـادل فـيهـا الـتحـيـــات
واألشعار ليغـادرها عبدالقـادر إلى بروسة حيث استـقبله خليل بـاشا صهر السـلطان بغاية
ـديـنــة ـديـنـة ألـفـاهـا شـبـيـهـة  ـا نـظـر األمـيـر إلى مــوقع ا ـا و الـتـبـجـيـل وأنـزله مـنـزال كـر

تلمسان فجاشت كوامن الشعر وأنشد(١٤٢): 
أمــــــا اخلــــــيــــــام فــــــإنــــــهـــــــا كــــــخــــــيــــــامــــــهم

وأرى نـــــــســــــاء احلي غـــــــيــــــر نــــــســــــائــــــهــــــا

دينـة ينعم بـالهدوء والدعـة يحظى بـكل تقديـر وتبجيل واستـقر عبـدالقادر بهـذه ا
واحترام من العام واخلـاص معتكفا على الـقراءة والتدريس وكانت صلواته اخلمس في
عـروف بجامع العرب حيث كان يلقى فيه الدروس فـدرس اجلامع القريب من سكناه ا
ـصنـف واإلبـريز فـي منـاقـب ـكـودي والـسـنـوسـيـة بـشـرح ا فـيه " ألـفـيـة ابن مـالك بـشـرح ا
سيدي عـبدالعزيز"(١٤٣) كـما ألف في هذه الفـترة من إقامته بـبروسة " ذكرى العـاقل وتنبيـه

الغافل" .
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ومع أن األمــيــر كـان في أرض إسالمــيــة وبـ إخــوانه في الـديـن إال أنه كـان دائم
اإلحسـاس بالغـربة واحلـن إلى وطنه اجلـزائر ولـعل مرد ذلك كمـا يذكـر تشرشل:" إلى
ـكن أن تكـون أبـدا فعـلـماؤهم كـانــوا ـكـنة وال  أنه لم يـكن بيـنه وبـ األتراك عـاطـفة 
تشامخ قلما يحسدونه ويكرهونه لعلمه الغزير وكـانت طبقة األفندية منهم في فخرها ا

تتنازل لتالحظه(١٤٤) ".
غـادر األميـر بـروسة وولى وجـهـته شطـر دمشق الـفـيحـاء عـاصمـة بني أمـيـة . ينـشد
الـراحة واالستقرار الـلذين افتقدهـما في بروسة خاصـة بعد الزلزال الـعنيف الذي هز هذه

األخيرة ١٨٥٥م .
وصدرت األوامر إلـى والي دمشق بأن يـعد أحسن اسـتقـبال لعـبد القـادر وأن يهيىء له
الئـمـة الستـقـراره في دمشق وفـور وصـول األميـر إلـيهـا تـوجه " إلى ضريح كل الشـروط ا
العـارف بالـله الشيخ األكـبر والكـبيـر األحمر سـيدي محـيي الدين بن عـربي رضي الله عنه

عد لنزوله بدار عزت باشا الرئيسي. وبعد أن زاره وتبرك به توجه إلى احملل ا

وكـما كـان االمـير مـحور اهـتـمام الـعلـماء والـفـقهـاء وكبـار الـقوم أنى حل فـقد
وجد نـفسه أيـضا في دمـشق محـط االنظـار فشـهرته قـد سبـقته إلى هـناك وتـهافت الـقوم
ـالقـاته مالقـاة رجل حـاز مـن اجملـد مـالم يـنـله إال زرافـات ووحـدانـا لــرؤيـته والـتـشـرف 
القليل النادر ألـيست تشفع له ألقابه الثالث لترفعه مكـانا عاليا في عيون الناس فكونه
ا وأديـبا فـقيهـا ومجـاهدا بـطال قاتل في رسـل وعـا شريـفا من نـسب خا األنـبيـاء وا
ـاله وروحه ابـتغـاء مـرضـاته أفـنى زهـرة عـمـره في مواقـع النـزال بـ قـعـقـعة سـبـيل الـله 
ـوت فــوهــبت لـه احلــيــاة فـإذا مــا قــال رجل عــظــيم الــسالح وســنــابك اخلــيل طــلـب ا
كـفـولـتـير:" مـاعـلي إذا لـم يكـن لي صـوجلـان أليـس لي قـلم? فـإن مـيـزة األميـر أنه كـان له

صوجلان وكان له قلم(١٤٥) ".

ـا دفع القـوم إلى مـطالـبته بـالـعودة إلى الـتدريس وهكـذا عرف األمـير فـي دمشق 
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فـلـبى رغـبـتـهم بـكل امـتـنـان " وتـكـونت حـلـقـة درس ديـني مـؤلـفـة من نـيف وسـتـ طـالـبا
وكــانت جتــتــمع يــومــيــا فـي اجلــامع الــكــبــيــر وكــان األمــيـــر يــرأســهــا وال يــتــخــلف عن
ـناقـشات حضـورها(١٤٦) " وقـد كان الـقرآن الـكر واحلـديث الشـريف أساسـا الدروس وا
ولكن خالفـا لـلمـعـلمـ الـعاديـ الـذين التمـتـد قواهم الـعـقلـيـة إلى أكثـر من مالحـظات
ـقدسة فـإن عبدالـقادر قد أثار اسـتغراب أتـباعه وأثلج وتـعاليق عـتيقـة باليـة عن الكتب ا
صدورهم باختيـاره للنصوص من أعمال أفالطون وارسـطو وأحيانا حتى من مؤلف في
درجـة أدنى من هـذين سـمـعـة(١٤٧) " كـمـا قـرأ عـلى طالبه فـي دمـشق "كـتـاب اإلبـريـز البن
مبارك والـشفا للقاضي عيـاض ويبدو أن احلاجة مازالت ملـحة على صحة االعتقاد في
ـواجهـة صعـاب مـتشـابـهة فـأعـاد أيضـا إقـراء اجللـوس حـوله " العـقـائد الـنـفيـسة" الـتـوحيـد 
ونحوها وكذلك صحيح مسلم وجلس مجالس عامة وأخرى خاصة للتدريس(١٤٨) ".

وحلرص األمير على العلم ونشره" فإنه اشترى في دمشق داراً خصصها له وسماها
دار احلديث(١٤٩) ."

وأصـبح األميـر العـالم كالـنـحلـة يتـنقل من روضـة إلى أخرى ومن جـامع إلى آخر
شهد شـهد احلسيني وا " فتارة في مدرسة اجلـمقمقية وأخرى في ا يشرح ويـب ويعلق
السـفرجالني وثـالثـة باجلـامع األموي وبعـد رجوعه من رحـلة احلـجاز جـعل التدريس

في منزل الضيوف من داره(١٥٠) ."
ـبارك كـان األمـيـر يعـتـكف بـاجلامع األمـوي يـشـمر عن ومع إطاللـة شـهـر رمضـان ا
تعـبد الزاهـد والعـالم الفقـيه احلجة يـبحث ويـنقب ليـفيد ساعد الـعمل فتـراه النـاسك ا
ومن شدة حـرصه على األمـانة الـعلـميـة كان يـتحـراها من مـصادرهـا وأصولـها ويـستـفيـد
األولى وكثـير مـا شغلـته التـحقـيقـات العلـميـة للـكتب فـنراه مثال يـرسل " من دمشق إ'لى
قابلة قونية عا من جلساء مجلسه هما الشيخ طنطاوي وتلميذه الشيخ محمد الطيب 
ؤلف ـكيـة البن عـربي علـى النـسخـة الـتي توجـد بـخط ا مـخـطوطه اخلـاص لـلفـتـوحات ا
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هناك وكان ذلك عام ١٢٨٨هـ أي قبل وفاته باثنتي عشرة سنة فقط"(١٥١) .

وفي هذه الـفترة من إقامته بـدمشق استطاع عـبدالقادر أن يؤلف مـوسوعته اجلامعة "
واقف " " أقدم فيها على تنـاول القضايا العويصة في تاريخ الفكر اإلسالمي وبث كتاب ا
ـنـشـود في فـيـهـا أراءه اإلصـالحـيـة بـثـا ثـبـتــا دقـيـقـا آمال مـتــفـائال بـتـحـقـيـق رجـائه الـودود ا
ؤلف الضـخم حصيـلة لثقـافة األميـر الصوفيـة كما جاء اإلصالح"(١٥٢) وكان تألـيف هذا ا
استـجابة لطلب بعـض العلماء الذين الـتمسوا في األمير أن يـدون لهم ما يلقيه في دروسه

وما يتكلم به في مجالسه.

١٢ - موقفه من أحداث الشام الطائفية:

شـبعـة علمـا وتدريـسا وعبـادة في دمشق الـفيـحاء بكل عاش األميـر حيـاته الهادئـة ا
سـاعدة لـكل محـتاج ولم يـكدر صـفو هذه ـد يد الـعون وا أمن وراحـة يرعى أبـناءه و
ـوارنة بعد احلياة الـهانئـة سوى أحداث الفـتنة الطـائفية الـكبرى الـتي وقعت ب الدروز وا

أربع سنوات من استقرار األمير بدمشق.

وللـحقيـقة فإن مـثل هذه االضطـرابات كـانت حتدث ب احلـ واآلخر ب شـتى الطوائف
في الشام ولكن هذه الفتنة كانت عامة وخطيرة حتى بلغت درجة تكاد توصف باحلرب.

ويـكـاد يـتـفق كـتـاب ومؤرخـو هـذه األحـداث عـلى أن األقـدار لـعـبت دورا هـاما في
ـوقف اإلسالمي النبيل الـذي وقفه األمير بـكل بطولة حماية مـسيحيي الـشام عن طريق ا

وشهامة حلماية هؤالء النصارى.

انــطـلـقت شـرارة هــذه الـفـتـنــة بـدمـشق " يـوم اإلثــنـ ١٢ ذي احلـجـة عـام ١٢٧٦ هـ
ـوافق لـ ١٠يـولـيـو ١٨٦٠م أشعـل فتـيـلـهـا طـفل صـغـير فـامـتـد لـهـيـبهـا لـتـصـبح مـذبـحة ا
ا أجـراه األمـيـر من اتـصاالت مع كـبـرى أودت بـحيـاة الـكـثـير من الـنـاس وعـلى الـرغم 
الوالي التركي "أحمد باشا" وما بذله من مـجهودات جبارة الحتواء الفتنة مع اندالعها اال
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أن مسـاعـيه لم جتـد آذانا ذاك صـاغـية ذلك " أن الـوالي تـصا ولم يـحـرك ساكـنـا ألنه كان
يجـهل مـا كان يـجـري في األحيـاء بـ اجلمـاعات من أحـاديث تـنم عن العـداء لـلنـصارى

سلم في جبل لبنان"(١٥٣) . الذين اضطهدوا ا

ولم يترك األمـير باباً إال وجله فاجتـمع بأعيان ووجهاء دمـشق مخاطبا إياهم:" إن
األديـان وفي مـقـدمــتـهـا الـدين اإلسالمي أجل وأقـدس مـن أن يـكـون خـنـجـر جـهـالـة أو
معـول طيش أو صرخـات نذالـة تدوي بهـا أفواه احلثـالة من الـقوم ... أحذركم من أن
جتـعـلـوا لـشـيـطـان اجلهـل فيـكم نـصـيـبـا وأن يـكـون له عـلى نـفـوسـكم سـبيل(١٥٤) " لكن
ـذبـحـة لم يكـتب لـهـا النـجـاة فـتظـافـرت عوامـل كثـيـرة على جـهوده إليـقـاف نـزيف هذه ا
إذكاء نار العداوة حتى وقعت الكارثة فعـلق األمير عليها بكل حسرة قائال:" هذا ما كنا
نحاذره ونحـذر الناس منه قد وقع إنـا لله وإنا إليه راجعون(١٥٥) ." وهب األمير مع أول
هـاجم سـيحيـة لرد ا ـغاربة ويـرسلهم إلى األحـياء ا ذبحـة يجمـع الرجال ا نـذير لهـذه ا

ودعـوتـهم إلى الـتـعــقل والـتـريث وفـتح بـيــته لـلـفـارين من الـنــصـارى بل إنه أمـر جـيـرانه
(١٥٦) " واستمرت هذه نكوب أوى لهؤالء الفـارين ا " أن يخلوا منـازلهم لتوفيـر ا األقربـ
الفـتنـة قائـمة ونـارها مـشتـعلة أربـعة عـشر يـوما كل ذلك واألمـير مـشتـغل بأخـذ الوسائل
ليتوصل إلى إخمـادها باذال جهده ومساعيه ولم يـدخل بيته في أيامها بل كان يجلس

على سجادة في دهليزه وال يهجع من الليل إال قليال .

ـسلـم والـنصارى وتـوجت هذه اجملـهودات اإلنـسانـية بنـتائج بـاهرة دعت اجلـميع من ا
إلى إكـباره واإلعـجـاب بـنبل أخالقـه وعلـو نـفـسه وبقـدر مـاكـانت النـتـائج كـانت الـتضـحـيات

حيث دفع عدد من اجلزائري أرواحهم وكان من بينهم رفقاء األمير في جهاده.

ـأساة استطاع األميـر ومعاونوه أن ينقـذ " خمسة عشر ألف ومع انتـهاء فصول هذه ا
وت بـشـجـاعته ـا هـو أسـوأ من ا ـوت بل  نـسـمة يـنـتـمون إلـى الكـنـيـسة الـشـرقـية من ا

تحرر(١٥٧) ". النادرة ونشاطه الذي ال يكل وحماسه ا
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وهــكـذا أتـيح لـألمـيـر أن يــثـبت ألولـئـك الـذين شـكــوا يـومـا فـي شـهـامــته أنه انـسـان
ـثلي ـواقف وال يحـمل في صـدره غال وال حقـدا ويـكفـيه شـرفا " أن كل  وعظـيم يقـدر ا
ـسيحيـة الذين كانـوا يقيمـون عندئـذ في دمشق مدينـون بدون استـثناء لعـبد القادر الدول ا
بحـيـاتهم. إنه لـقـدر فريـد وغريـب من نوعه أن عـربـيا قـد وضع درعه الـواقي فوق كـرامة
ـسـيح"(١٥٨) . وبـذلك أوربـا اجلـريــحـة وأن حـفــيـد الـنــبي قـد وقى وحـمـى قـريـبه اوربــا ا
ـانه ـوقـفه اإلنـســاني الـذي أماله عـلــيه ديـنه وإ أضـاف األمـيـر وســامـا آخـر عـلى صــدره 
وأخالقه حـيـث يـؤكـد ذلك بــقـوله في إحــدى ردوده عـلى رســائل الـشــكـر الـتي وردت
إلــيه:" والـذي بـلــغـكم عـنـا ورضــيـتم به مـنــا من حـمـايــة أهل الـذمـة والــعـهـد والـذب عن
أنـفسـهم وأعـراضـهم بقـدر الـطـاقة واجلـهـد هـو - كمـا في كـر عـلـمكم- مـقـتـضى أوامر
ـكارم األخالق فـهي مشـتمـلة ـروءة اإلنسـانيـة فإن شـريعـتنـا متـمـمة  الشـريعـة السـنيـة وا
لل ـوجبـة التالف اشـتمـال األتواق عـلى األعـناق والـبـغي في كل ا على جـمـيع احملامـد ا

مذموم ومرتعه وخيم مرتكبه ولكن: 
ــــــرء في أيـــــام مــــــحـــــنـــــته يُـــــقـــــضَـى عـــــلى ا

حــتـى يـــرى حَــسَـــنـــاً مـــا لــيـس بــاحلـــسن(١٥٩)

ــوقف الـنــبـيل انــهـالت عــلى األمـيــر رسـائل الــشـكـر وتـقــديـرا من اجلــمـيع لــهـذا ا
واالمـتنـان من كـافـة األنحـاء مـصحـوبـة " بالـنـيـاش وشـارات الـفخـر والـتـقديـر من جـميع
ة ـيـة وأشـادت بخـصـاله الـكـر ملـوك ورؤسـاء الـدول ونـوهت به كـبريـات الـصـحف الـعا
ـا جاء في إحدى الـصحف مقـولة أوردها مـحمد بن عـبدالقادر ومواقفه اإلنـسانية(١٦٠) و
في مـؤلـفه حيث ذكـرت هـذه الـصحـيـفة " أنه يـوجـد في ذات عـبدالـقـادر أمران: أحـدهـما
أمــيـر اجلــزائـر والـعــدو اخملـيـف لـلـفــرنـســيـ من ١٨٣٠ ١٨٤٧ والــثـانى األمــيـر اآلن في
ـهولـة سنـة ١٨٦٠م فـاألميـر هو سوريـا اخملـلص أللوف من الـنفـوس في حـادثة دمـشق ا
الرجل الوحـيد الـذي ظهر في مـكان بـعيـدين بصورتـ مخـتلفـت وأمـسى الفرنـسيون
مـدينـ له بـدين هم مـجـبرون عـلى أدائه له . األمـيـر عبـدالـقادر هـو ذلك الـرجل الـباسل
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الـذي أبدى أمـوراً وأعماالً لـم يكن أحـد يتـصورها ولـذلك كانـت جديرة بـأن تدون في
أجمـل تواريخ العالم وآخر مـانقول: إن عدونا القـد في اجلزائر قد جعـله الله اآلن سببا

سيحي في الشام"(١٦١) . إلنقاذ ا

وبـعـد أن هـدأت األحـوال وخـمـدت الـعـاصـفـة وعـاد األمن واالسـتـقـرار إلى الـنـاس في
ــؤسـفــة قـرر األمــيـر أن يــزور حـمـاه أنــفـســهم وأمـوالــهم وأعـراضــهم بــعـد تـلـك احلـوادث ا
وحـمص تدفعه في ذلك رغـبة ملـحة" فقـد كان متـعطشـا لزيارة الـسيدين اجلـليلـ سيف الله

خالد بن الوليد وخامس اخللفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهما(١٦٢).

بـعدها تاقت نـفس عبدالقـادروحتركت كوامن الشوق واحلـن في نفسه لـزيارة البلد
احلـرام ومهـبط الـوحي والـرسـالة والـتـشـرف بالـوقـوف ب يـدي الـرسـول األعظم(ص)
ـعز التي أقـام بها فتـرة واغتنم الفـرصة لزيارة فركب إلى اإلسكـندرية ومنـها إلى قاهرة ا
هـا وعلمائها وكان محل ترحـيب وإكرام من قناصل الدول ووجهاء الشعب بعض معا

صري وأعيانه ومنها إلى السويس حيث أبحر إلى جدة . ا

وفـور وصوله إلـى مكـة اسـتـقبـله الـعـلـماء والـفـقـهـاء واألدباء الـذين جـعـلـوا من هذا
ا يليق برجل كـعبد القادر من االحترام واحلفاوة كان األم - محل إقـامتهم الدائم -  ا
ـودة فكـثـر زواره فـأفرد الـعـشـر األوائل من وصـوله إلى مـكة السـتـقـبال زواره ثم وا
طـلب أن يتـرك علـى انفـراد وانعـزل عن النـاس منـغـلقـا على نـفسه مـعـتكـفا في حـجرته ال
سـجد وكرس كل وقـته للدراسـات الدينـية والعـبادة" واختار يبـارحها إال للـذهاب إلى ا
الـشيخ مـحمـد الفاسي اجملـاور في مكـة أستـاذاً له يأخـذ عليه الـطريـقة "وحـصل له في مكة
فـضل عـظـيم وفـتح نـوراني أشـار إلـيـهمـا في قـصـيـدته الـصـوفـية الـتي امـتـدح بـهـا شـيخه

الفاسي والتي يقول في مطلعها:(١٦٣) 
أمـــســـعــود جـــاء الــســـعـــد واخلــيـــر والــيـــســر

وولـت جــــيــــوش الــــنــــحـس لــــيس لــــهــــا ذكــــر
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ـوقع اجلميل وبعد أن أ احلج تـاقت نفسه لـلراحة فـتوجه إلى مديـنة الطائف ذات ا
ومكث بـها ثالثة اشـهر ومنـها إلى جدة حـيث أبحر إلى مـيناء" الرانـس " فاستقـبله حاكم
دينة وشيخ احلرم النبوي وارحتلوا جميعا إلى يثرب ومكث األمير بجوار الرسول يتعبد ا
ويـصوم" مدمنا عـلى أداء وظيفة أوراده في اخلـلوة واجللوة لم يـلحقه من ذلك فتور(١٦٤)

. وداوم على زيارة قبور الصحابة وشهداء العقيدة في أحد والصالة في مسجد قباء.
باركة سنة ونصف ليعود بعدها األمير إلى دمشق وقد دامت هذه الرحلة الدينية ا
ـقـابـلـة اخلـديـوي اسـمـاعـيل بـاشـا ومـنـهـا إلى اإلسـكـنـدرية صـر حـيث حـظي  مـارا 

فبيروت ثم دمشق.
ويـجـدر بـنـا هــنـا أن نـشـيـر إلى قـضـيــة هـامـة وحـسـاسـة في حــيـاة األمـيـر عـبـدالـقـادر
اسـونـية فـنشـير ـتعـلقـة بانـضـمامه إلى اجلـمـعيـة ا الختالف اآلراء وتـبايـن االقوال فـيهـا وا
بـاد ذي بـدء أن ابـنه في حتـفـة الـزائـر لم يـتـطـرق إطالقـا لـهذا اجلـانب عـلى الـرغم من أن
ؤلف لم يـترك صـغيـرة وال كبـيرة في حـياة والـده إال أحصـاها وذكـرها بـتفـاصيـلها وال ا
نـدري هل كان هذا اهمـاال متعمدا مـنه " وماهي مصلـحته في اخفاء أمـر قد يكون والده

ؤرخ - جهارا أو يستحيل أن يخفى عليه(١٦٥).  قام به - كما يدعي بعض ا
أما تشرشل مـؤلف" حياة األميـر عبدالـقادر " فيذكـر بصريح العـبارة ما نصه" ....
ـية إن اجلمـعية ومن جـهة أخرى أصـبح يحمل شـعار جمـعيـة تقوم عـلى مبدأ األخـوة العا
اسونية في اإلسـكندرية قـد سارعت بالترحـيب بالعضـو اجلديد الشهـير فقد دعي احملفل ا
ـنـاسـبـة عـشـيـة ١٨ من ـحـفـل األهـرام" لالجـتـمـاع خـصـيـصـا لـهـذه ا ـعـروف"  ـاسـوني ا ا
ـيزة " مجاور يوليو وأدخل عـبدالقادر في هـذا النظـام الصوفي الغـامض وقد أضيفت 
قام" وقد كان ستعملة في هذا ا النبي " ميزة " ماسوني حر ومقبول" وهي العبارة العرفية ا

اسمه الرمزي بعد انضمامه هنري الرابع.(١٦٦) .

ؤرخ إلى أن نشر محمـد بن سعيد حفيد وبقيت هـذه النقطة محل أخذ ورد بـ ا
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ـاسـونيـة" وفـيه رد حاسم األميـر عـبدالـقـادر مقـاال بـعنـوان " األمـير عـبـدالقـادر واجلـمعـية ا
وأدلـة تنـفي انـضـمـام األمـير إلى هـذه اجلـمـعـيـة ويطـلب من يـدعي ذلك أن يـأتي بـبـراهـينه
يقول:" وعـلى كل من يـدعي انضـمام األميـر بهـا أن يبـرز هذه الـوثائق الـراهنـة مطـبوعة

نسخها على احلجر ومامن أحد يجهل خط االمير وإمضائه(١٦٧) .

وسـواء انـضم األمـيـر عـبـدالـقـادر إلى هـذه اجلـمـعـية أم ال فـمـن احملـتمـل أن" حـركة
يـة للنخبة ذات أبعاد إنسـانية وتدعو إلى التفاهم ب اسونيـة في بدايتها كانت حركة أ ا
الـشعـوب والـتسـامح ونشـر الثـقـافة والـعلم ومـقاومـة النـزاعـات العـدوانيـة للـحرب
ي ومـن بينهم ـفكرين والـزعماء الـعا بحـيث أدت هذه األفكـار إلى انخراط كـثير من ا

محمد عبده وجمال الدين األفغاني"(١٦٨) .

ـكن الــقـول أن األمــيـر لـو انــضم حـقــيـقـة إلـى هـذه اجلـمــعـيـة وعـلى هـذا األســاس 
فـلمـبادئـها السـالفـة الذكـر وتبـقى هذه النـقطـة محل شك قـابلـة للتـصديق كـما أنـها قـابلة

للنفي حتى يفصل في هذا األمر .

اسـتـقر األمـيـر بدمـشق مـا شـاء له بعـد عـودته من رحلـته احلـجـازية وفي ٢٧ ذي الـقـعدة
١٢٨٢ هـ/ ١٠ أبريل ١٨٦٥ م قام بزيـارة بيروت فاآلستانة " حيث أكـرمت الدولة العلية نزله
وأظـهــرت من االحـتــفـال به أكــمـله ومـن اإلكـرام أجـزله(١٦٩) " وقـابل الــسـلـطــان الـعــثـمـاني
عبـدالعـزيز وانـتـهز الـفرصـة فعـرض عـلى اخللـيفـة الـعثـماني " شـفاعـته في أعـيان دمـشق الذين
حكم عليـهم الديوان العرفي بـالنفي إثر فـتنة دمشق ونفـوا إلى قبرص ورودوس فلـبى السلطان

رجاءه وأصدر" إرادة سنية" بإطالق هؤالء األعيان واعادتهم إلى بالدهم"(١٧٠) .

ومـكث عبدالقادر فـي اآلستانة شهـرين ثم بارحها إلى فرنـسا فزار مرسيـليا وليون
وباريس واستقـبل استقباال عـظيما فـسبحان مغـير األحوال ومن فرنـسا توجه إلى لندن"
لكة حيث استقـبله وزير اخلارجـية في جماعـة من األعيان باإلعـزار واإلعظام نيـابة عن ا
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وولي العـهد وبعدمـا أقام بهـا أياما رجع إلى بـاريس ثانيـة حيث أمر اإلمـبراطور نـابليون
نحة اخملصصة له ومنها إلى دمشق. بزيادة ا

وكان مـهرجـان افتتـاح قنـاة السـويس فرصـة لألميـر ليـزور ثانـية أرض الـكنـانة حيث
لوك والوزراء لبى الدعوة التي وجـهت إليه ليحضر هذا احلدث التـاريخي الهام بجانب ا
واالعـيان وهي شـهادة عـلى ماكـان يتـمتع به عـبدالـقادر آنـذاك من تقـدير واحـترام " وقد
أجـمعت الـروايات والـصور والرسـوم على أن عـبدالـقادر لم يـشارك احلـاضرين صـخبهم
وتبـذلـهم فـقد حـبـسه الـوقار واالسـتـنـكار عـن مجـاراتـهم وانـصرف إلى الـتـنـزه في تلك

ناطق التي كانت قد أعجبته من قبل(١٧١). ا
وفـور انتـهـاء مراسـيم االحـتـفال عـاد األمـيـر إلى دمشق وحـدث أمـر طـريف حيث
أشيع نـبأ وفـاته فـانتـشر اخلـبر في سـائر األمـاكن وانهـالت رسـائل التـعازي عـلى أسرته
ـوت البـد مــنه عـنـد نــهـايـة األجل واحلـمــد لـله الـذي أراني ــا عـلم بـذلك قــال:" إن ا و

وأسمعني مايقال في جانبي من اخلير بعدي وهذا نادر الوقوع وغريب االتفاق(١٧٢) ".
١٣ -  وفــاتــه:

ـا حتـمله من كـان األمـير يـتـمـتع بـصـحة جـيـدة في شـبـابه وشـيخـوخـته عـلى الـرغم 
نـوائب الـدهـر ومـصـائب الـزمن مـن جـهـاد وكـفـاح وأسـر في سـبـيل الـله والـوطن حـيث
نعه حتـمل ذلك بجلد وصبـر ونفس قوية إلى أن أصـيب في آخر أيامه " بورم في خـصيته 
ـثـانـة ومع ذلك لم " يـظـهـر ــرض الـكـلى وا ـشي إلى جـانب إصـابـته  مـن اإلسـراع في ا
ضـجـرا وال تأوهـا قط وال تـرك الـصالة في وقت من األوقات"(١٧٣) وفـي السـاعـة السـابـعة
من لــيــلـة يــوم الــســبت ١٩ رجب ١٣٠٠ هـ / ٢٤ مــايــو ١٨٨٣ م " لــبى نــداء ربه بــنـفس
راضيـة مرضيـة وذلك في قصره في قـرية دمـر بضاحـية دمشق عن عـمر ينـاهز ٧٦ حوال
ــصـاب اجلـلل وســرعـان مـا ذاع اخلـبــر في جـمـيع واهـتـزت دمــشق ومـا جـاورهــا لـهـذا ا

األنحاء فعم احلزن واألسى كل من يعرف عبدالقادر.
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األمير عبدالقادر اجلزائري
 وشــــعــــــــره

أ - الفخر:

تـعـامـل عـبدالقـادر بـالشعـرمـع غـيره مــثلما تــعامل بـه مع نفـسـه فـقد كان االمــير فارسـا
حقا لـم يقنـع بالـجانب الـحسي مــن بطـولتـه فـطلـب لهاجمالـها في الشـعر وحـالها بالـقصيد

ليـربط عروبته بأجـداده االوائـل بأعـز رباط وأقـدس تراث سالحـا وأدبـا.
ولـذلك فـكثيـر ما كان يـردد مـوقف:

إذا جــــــهـــــلت مــــــكـــــان الـــــشـــــعـــــر من شـــــرف

فـــــــأي مــــــــفــــــخـــــــرة أبــــــــقــــــيت لـــــــلــــــعـــــــرب

ـكانـة الالئقـة احملبـبة إلى قـلبه وعـلى الرغم من اهـتزاز فحـاول أن يُكـسب الشـعر ا
جانبه الفني في أكثر من موقـف اال أن الشيء الذي يشفع لألمير فى أن يجعل من نفسه
شـاعرا - وإن قـصر به الـتعبـير الـفني-هـو قدرته علـى تصويـر الواقع احلـقيـقي الذي عاشه
ويــعــيـد إلى األذهــان في اجلــزائــر صــورة عـنــتــره وعــمـرو بن كــلــثــوم وخـالــد بن الــولــيـد
وأضرابهم فى فترة كانت البطولة فيـها في اجلزائر تعاني من التزييف ويخلع عليها احلكم
الـعـثـمـاني في أواخـر أيـامه حـلَّـة من األبـهـة اجلـوفـاء حتـى إذاطالـعـهـا الـغـزو االسـتـعـماري

الفرنسي لم تصمد فى وجهه أكثر من أيام معدودات(١٧٦) .
وعبدالقـادر بأشعاره لم يـكن عنوانا عـلى جودة الشعـر في ميزان النقـد الدقيق ولكن "
فـاجـأة فيـما جاء شـعره كـمـعاركه بـسـيط التـخـطيط تـلقـائي الـنزعـة صـادق الداللـة رائع ا

عسى أن يحققه من انتظار واقتدار على كشف احلجاب وإثارة النقد واإلعجاب(١٧٧).
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وقـد ارتــكـز شــعـره عــلى نـقــطـتــ أسـاسـيــتـ هــمـا: طــبـيــعـته الــفـروســيـة وثـقــافـته
ـا جعل لـشعر عـبدالـقادر مـذاقا عـاما واحدا االسالمـية ولـعل هذه الـدوافع أوالدافـع 
دح ويـصف فى اثـناء كالـشـعر الـصـوفي او الـعذري او الـرمـانسي فـهـو يتـغـزل ويـفتـخـز و
نشودة يـدانية او تـلك التي يسـميهـا العرفـانية او عن آمـاله ا قصـده احلديث عن فتـوحاته ا

فى هذه او تلك.(١٧٨)

واحلديث عن األمـير عبـدالقادر األديب الـشاعر لـيس في احلقيـقة باألمـر السهل
ألن صعـوبته تأتي من حيث يـظن أنه سهل كما أن تصـنيف األمير ب أعـيان البيان ليس
ـقـايـيس الـفـنـيـة اجملـردة لـلـشـعـر العـربي باألمـر الـيـسـيـر خـاصـة إذا احـتـكـمـنـا في هـذا إلى ا
واستبعدنا كل ما من شأنه التأثير علينا ومن هنا يصعب على النظرة النقدية إلى األمير أن
ضام البطولية الـتي عبر عنها عبدالقادر في فترة ثل وا تتجرد للفن وحده فـال تعانق ا
مـجديـة عزالء من أي مـضمـون بطـولي راسفـة في أغالل التـخلف الـفكـري متـرنحة في

الرهبانية الكسيحة(١٧٩)

عـلى الـرغم من هـذا فـإن األمـير اسـتـطـاع أن يـكون شـاعـرا بـقدر مـا أتـاح له تـكـوينه
الـثـقافي ومـحـيطه الـفـكري وان يـكون شـاعـرا بطال فـوق مـاتهـيـئه له الظـروف ويـحتـمله
العـصر " فـاجتهـد في أن يكـون يطـعم هذا بـذلك ويوفـر التـطابق بـ الوجـه والـتجاوب

عبر(١٨٠) وقف موقف البطل اجملسم والشاعر ا ب ا

والريب أن الـسـبب األكـبر الـذي سـاهم في تـفـجرشـاعـريـة األمـير واسـتـثـار اجلانب
األدبي عــنـده هــو ذلك احلـدث األكــبـر الــذي تــعـرضت له الــبالد بــغـزو االســتـعــمـار لــهـا
واختياره عن طواعيـة أميرا للجهاد والبالد-إلى جانب جمـال طبيعة اجلزائر التي استلهم
منها عبـدالقادر أشعاره اخلاصـة بالوصف فكان بـدويا بطبعه عـاشقا للطـبيعة اتخذ من
اثـلـة في نـفسه ووسـيـلة لالفـتـخار بـتـفوقه الـشعـر أداة لـلـتعـبـير عن أحـاسـيسه والـصـور ا
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عاني والعبارات التي وامتيازه عن عدوه بعلمه ونسبه وعلى الرغم من تعثر شعره ب ا
يؤديـها واألوزان التي ال بـد من التـزامها إال أن ذلك مـرده كمـا يشيـر د . طه احلاجري
إلى:" أن عبـدالـقادر لم يـتح له -في سـني دراسته- أن يـوثق صـلتـه بروائع الـشـعرالـعربي
بلغ الذي يثقل شاعريته ويطوع أداته الفنية(١٨١) في عصوره الذهبية ولم يبلغ من هذا ا
مـتى أتيح لشاعـرنا الوقت الكـافي ليجود شعـره وينقحه وأن يـتخلص من اساليب
ـتأخـرة وركـاكـتهـا وتـهـالكـهـا " وهـو بعـيـد عن مـركز الـنـهـضة احلـديـثـة هو في العـصـور ا
غرب تـقريـبا وحركـة النهـضة تـتحرك في مـصر وسوريـا وقضى أكـثر أيامه في أقـصى ا
دافع ورهـج السـنابك أو في عـارك بـ قعـقـعة الـسيـوف وتـفجـر الـبارود ورعـد ا ا
األسر حزينا كاسف البال مضيعـا ملكه وحريته وماله وأهله وأقرانه ومجده بعد عز عزيز

وجاه عريض(١٨٢) 
ا أخـذ عـليـه- استـطـاع أن يجـسـد آمال وبـعـد هذا فـإن عـبـدالقـادر - وعـلى الـرغم 
شعـبه في شعره من بـطولة وإقـدام وسخر شـعره للـدعوة لقـضية بالده وهـو بعيـد عنها
ـعـروفـة في عـهده فـافـتـخـر ومدح ووصف كـمـا استـطـاع أن يـلج كل الـفنـون الـشـعـرية ا

وتغزل وأولى مذهبه الصوفي جانبا هاما من أشعاره.
الفخر عند األمير:

للعظمـة نواٍح كثيرة ومظـاهر متعددة تـخلب الناظر وتـستولي على ذهن الفـكر والناحية
البـارزة هي التي تـسـتأثـر باالهـتمـام وتمـتلك االنـتبـاه وهكـذا فأنت اذا رأيت رجال عـظيـما في
البطولة نسيت أن هذا الرجل يـجيد األدب واخلطابة وإذا أنت قرأت لشاعر عظيم غاب عنك
ـتنبي الذي أن هذا الرجـل شجاع ومحـارب ألن ناحيـة العظمـة بارزة كائـنة في شعره كـما كان ا

اشتهر بفنه ونسي الناس شجاعته ولو أنها أدت به إلى فراق احلياة.
وكادت هـذه القاعدة أن تطبـق على شاعرنا فقـد افت الناس بشـجاعته وبطولته في
اجلـهاد حتى كادوا ينـسون أن هذا البـطل صاحب قلم وصوجلـان وأنه رب سيف وكلمة
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وأعطى لكل جانب حقه.
ولـعل أفـضل مـا جـادت به شـاعـرية عـبـدالـقـادر هـو ذاك الـذي تـنـاول فـيه مـوضـوعات
الفـخر واحلـماسـة ألنهـما أشـبه به وأجدر بـشخـصه فشـعره في الـفخـر " يذكـرك بعنـترة بن
شداد ولـعل أمـيـرنا أولـى من ابن زبيـبـة في ذكـر البـطـولـة والفـداء ألن عـنـترة كـانت بـطـولته
ـستـعـمـر الغـاصب فـشـتـان ب الـغـزو والكـسب وأمـيـرنـا قد وقـف عزمه كـله عـلى نـضـال ا

قـصدين ويـابعـد ما بـ الهـدف فاألمـير عـبدالـقادر حـ يفـتخـر يتحـدث عن هواجس ا
وأفـكـار التـصـنع فــيـهـا وال تـكـلف فــالـفـخـر مـنـه والـيه وهـو أولى به فـالــبـطـولـة جـزء من
نطلق شخصيته لذلك كان شعـره صادقًا كل الصدق صحيحا كل الصحة"(١٨٣) ومن هذا ا
أراد عـبدالـقادر أن يعـيد إلى األذهـان في اجلزائر تـلك الصـور للفـروسيـة العربـية األصـيلة في

رحلة التي تمر بها البالد. وقت كانت البطولة فيه عاجزة عجز ا
وهـكذا تـصـاعدت أنـفـاس األميـر شـعـرا بطـولـيا " وارتـسـمت مـواقفه قـصـائد مـعـبرة
نـسـتشف مـن خاللهـا الـقـوة والضـعف في ثـورة األمـير واالقـدام اليـعـترف بـاإلحـجام
والبسمة التترك مجاال للعبرة والتكبرة التوهنها اآلهة أو الزفرة ومن هنا النلمس في
شردين تطـاردهم اجليوش الفـرنسية في أسـاة بقتالها وجـرحاها بـا شعر االمـير جانب ا
كل شبـر من أرض اجلزائر اجلـانب القاتل النـلمسه في شـعر االميـر فقد كـانت بالنـسبة

له معركة قوة وإقدام وانتصار تلو انتصار وفي غمرة القوة تتالشي مظاهر األلم(١٨٤) 
والدارس لفن الفخـر عند األمير عبدالقادر يالحظ أنه انـصب في نقطت أساسيت

ـواقـفه هـمـا: الـفــخـر الـفـطـري الـطـبـيـعي ثم فـخـر مــكـتـسب إرادي حـازه األمـيـر ونـاله 
البطولية واخالقه احلميدة.

وسنحاول أن نـتبع كل نقـطة على حدة مـستخـرج األبيات الـتي تخدم كل جانب
لنوفيها حقها من الشرح والتحليل.

الـفخـر الـفطـري الـطبـيعي: يـنـبع هـذا الفـخـر أسـاسـا من نـسـبه الـشـريف الـذي يرجع
لـلدوحة الطـاهرة آل البيت علـيهم رضوان الله وإلى جـده األمجد األكرم سيـدنا محمد
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- علـيه الصالة والـسالم- فدمـاء اإلسالم والعـروبة تسـريان في عـروقه سريـان الدم فيه
نبت أصلها ثابت في اجملد ـة ا فهو عـربي بن عربي من عائلة شريفة عـظيمة الشأن كر
وفرعـها يـطاول عـنـان السـماء جـودا وفضال وشـرفا .ومن هـنـا حق له أن يفـتخـر ملء فيه
ـصون فأبوه رسول الله (ص) أفضل من سعت به قدم على بهذا اجملد العالي والنسب ا
أد هذه الـبسـيطة وأفـضل خلق الله ديـنا وسيـرة فأمـسى لهذا الـنسب الهـاشمي ضرورة

قام: حتمية يفرضها ا
أبـــــونـــــا رســـــول الـــــلـه خـــــيـــــر الـــــورى طـــــرّا

فــــمَن في الـــــورى يــــبــــغي يــــطــــاولــــنــــا قــــدْرا

والنـــــا غــــــداً ديـــــنـــــاً وفـــــرضــــــاً مـــــحـــــتـــــمـــــاً

عــــــــلـى كل ذي لـب بـه يــــــــأمن الــــــــغـــــــدرا(١٨٥) 

تـواصل غني من مـتاع الـدنيـا الزائل من فـحسب األمـير هـذا الـعز الـدائم والذكـر ا
مال وجاه وسلـطان فلو خـير ب النـسب الشريف وكنـوز الدنيا وزخـرفها الختار األول
مقتنعا إذ كيف يسمو أناس هم أبعد عن هذا النسب وينالون عن طريقه اجملد والفخار
باركة تنازل عليه مقابل دنيا فانية ومتاع اليدوم?(١٨٦) وعبدالقادر سليل هذه الشجرة ا

وحـــســــبي بــــهــــذا الــــفـــخــــر من كـل مـــنــــصب

ومن رتــــبــــة تـــســــمـــو وبــــيــــضـــاء أو صــــفـــرا

بـــعـــلــيـــائــنـــا يـــعــــــــلـــو الــفـــخـــــــار وإن يــكن
بـه قــــد ســــمــــا قــــوم ونــــالــــوا به نــــصــــرا(١٨٧)

ويكـفي عبدالقادر هـذا النسب واالنتمـاء الشريف حفظـا وصونا أمام كل من تسول
ساس باألمير واحلط من مكانته فمن كان الله مواله ورسوله فليهنأ وينم قرير له نفسه ا

الع هانيها ألن كيد العدو سيرد إلى نحره المحالة:(١٨٨)
ومن رام إذالال لـــــــنــــــــا قـــــــلت حـــــــســـــــبـــــــنـــــــا

إلـه الـــــــــورى واجلـــــــــد . .أنـــــــــعـم بـه ذخــــــــرا 
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فهذا اإلرث الـنفيس الذي ورثه الشاعـر سيبقى شامخـا دائما اليزول بزوال الرجال
فـيه مجـد العـرب وفـخر اإلسالم الـذي أتى به محـمد ( ص) فـرفع من قريش مـكانـا عالـيا
ـسلم ارتـبـاطا وثـيقـا " إن الـله ومالئكـته يـصلـون على فـارتبط ذكـر هـذا النـسب مع حـياة ا
ـسلم النبـي ياأيها الـذين آمنوا صـلوا عليه وسـلموا تـسليمـا" األحزاب آية ٥٦ ومن من ا

اليذكر هـذا النسب وأهل الـبيت وهو سـاجد لرب الـعا بـقوله "اللـهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما": 

ورثـــــــنـــــــا ســـــــؤددا لــــــلـــــــعـــــــرب يـــــــبـــــــقـــــى
ومـــــــا تــــــبـــــــقى الـــــــســــــمـــــــاء وال اجلــــــبــــــالُ

فــــــــبــــــــاجلـــــــد الــــــــقــــــــد عـــــــلـت قــــــــريـــــش
ومــــــــنــــــــا فــــــــوق ذا طــــــــابـت فــــــــعـــــــــــــــــــال

وكــــــــــان لـــــــــــنــــــــــا- دوام الــــــــــدهــــــــــر-ذكــــــــــر
بـــــذا نــــــطـق الـــــكــــــتــــــاب وال يـــــــــــــــزال(١٨٩) 

ـومـة مـسـتـمـرة يتـوارثـه األبنـاء عن وهـذا الـنـسب الـنـبـوي األمـجـد هـو في حـالـة د
األجـداد فـهـو ســلـسـلـة ذات حـلـقـات كل حـلـقـة تـمـثل عـهـدا حـافال بـاألعـمـال اجلـلـيـلـة
ـواقف النـبيلـة فأتبـاع هذه الدرجـة الطاهـرة هم القدوة والـنبراس واألخالق الفـاضلة وا

يهتدي الناس بنوره في حياتهم أخالقا ومعاملة وسلوكا:
ومــــــــــنــــــــــا لـم يــــــــــزل فـي كـل عــــــــــصــــــــــــــــــر

رجــــــــــال لــــــــــلـــــــــرجــــــــــال هـم الــــــــــرجــــــــــــــالُ
ـــــــــــؤسـس مـن قــــــــــد لـــــــــــقــــــــــد شـــــــــــادوا ا

ـــــــكـــــــارم واخلـــــــصــــــال(١٩٠)  بـــــــهـم تـــــــرقـى ا

ولم يكتف ذلك السلف الصالح بـهذا النسب بل زادوه فضائل ومناقب فهم أهل
ـروءة واألخالق يـسـمـون بهـا فـوق الـنجـوم دأبـهم الـعـمل والـنضـال حـمـاية الهـمم وا

للدين وصونا لشرف اإلسالم ودفاعا عن احلق والعدل:
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لــــــــهـم هـــــــــمـم ســــــــمَـتْ فــــــــوق الـــــــــثــــــــريــــــــا
حــــــمــــــاة الــــــدين دأبـــــــهم الــــــنــــــضــــــال(١٩١) 

وهم يـقولـون مـا يـفـعلـون وتـلك خـصـلـة من الـنادر أن جتـدهـا إال في الـقـلـيل لكن
ثل والنموذج حلما وصبرا وجهادا فمن يكون?: هؤالء ساللة طه فإن لم يكونوا هم ا

لـــــهم لــــــسن الـــــعـــــلـــــوم لـــــهـــــا احـــــتـــــجـــــاج
وبـــــيـض مـــــا يــــــثــــــلّـــــمــــــهـــــا الــــــنـــــزال(١٩٢) 

ا أغدقه الله عليهم فهذا السلف واخللف الصالح هو مشعل الهداية ونبراس احلق 
من فضـله الـعـميم فـجـمعـوا خـير الـدنـيا وحـازوا ذكـراً دائـما طـول الـزمن تسـامـوا بأخالق

نبوية قادرية عباسية فبلغوا من اجملد ذراه:
فــــــإنـــــــا أكــــــالــــــيل الــــــهـــــــدايــــــةوالــــــعــــــلــــى

ومن نـــشـــر عــلـــيـــاهـــا ذوي اجملـــد قـــد طـــــوى
فــــــنـــــــحن لـــــــنــــــا ديـن ودنــــــيــــــا جتـــــــمــــــعــــــا

وال فـــخـــر إال مــالـــنــا يـــرفع الـــلــــــــــــــــوا(١٩٣) 

وإلى جـانـب فـخـره بـهـذا الـنـسب الـنـبـوي الـشــريف لم يـغـفل أصـله الـعـربي فـراح
يتـغنى به وبأمـجاد أجداده الرتـباط النـسب النبـوي بالعـرب أليس الرسـول األم عربي
ابن عـربي ? فال مناص إذن أن كل من انتـسب إلى هذه الساللة جتـري حتما دمـاء العروبة
فـيه وعلى الـرغم من أن هذا الفـخر بـالعـرب اليرد كثـيراً في شـعر عبـدالقـادر إال أنناال
نالحظ أن فكرة " القـومية العـربية" قد وضـحت عنده قبل كـثيرين غيـره من زعماء العرب
وسبق بـها زمنه بـنحو قرن تـقريبا"(١٩٤) فـنراه" يعـبر عن أحاسيـسه العربـية في الشعـر ويشيد
بـاخلـصـائل الـعربـيـة بل إن الـضـباط الـفـرنـسـي الـذين عـاشـوا تـلك الفـتـرة وسـاهـموا في
احلـــرب ضـــد اجلــــزائـريـــ اعـتـــرفــــوا بـأن األمـيـر فـــي بــــدايـة كـفـاحه الـوطـني كـانت
ـلـكـة عــربـيـة بـــل ســـــعى إلـــى خـلــق حتــركه تـلك الـفـكــرة وكـان يــســعى إلى تـكـوين 
قـومــيـــة عــــربـيـة  ARAB NATIONALISM ولـكــنه عـــــدل عن هـذه الــفـكـرة بــعـد ذلك

بحيث اتخذت احلرب صبغة دينية.(١٩٥) 
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ومـا دام األميـر سلـيل هذا الـنـسب فقـد رأى نفـسه أحق بإرث هـذه األرومة إسالمـيا
وعربيا بكل ما اشتملت عليه من خصال ومناقب جليلة:(١٩٦) 
ورثـــــــنــــــــا ســــــــؤددا لــــــــلـــــــعــــــــرب يــــــــبــــــــقى

ومـــــــا تــــــبـــــــقى الـــــــســــــمـــــــاء وال اجلــــــبــــــال

ـكتسب: لم يـقـنع الشـاعر بـفخـره الطـبيـعي الـذي ورثه فطـريا من نـسبه الـفخر اإلرادي ا
الـشـريف وعـروبته بل راح يـضـيف إلى هـذا اجملـد أمجـادا أخـرى بـأفعـاله اجلـلـيـلة وخالله
ة ومواقـفه البطـولية الـشجاعـة سلمـًا وحربا حـتى يكون حـلقة وصل ب آبـائه وأبنائه الـكر

ة فضائل أخرى متأسيا يقول الشاعر ليضيف إلى رصيد هذه الساللة الكر
كـن ابـن مـن شـــــــــــئـت واكـــــــــــتـــــــــــسـب أدبــــــــــا

يــــــغــــــنـــــــيـك عن مـــــــضــــــمــــــونـه الــــــنـــــــســـب

إن الـــــــــــفـــــــــــتـى مـن قـــــــــــال هـــــــــــا أنــــــــــــــا ذا
لــــــــيـس الــــــــفــــــــتـى مـن قــــــــال كـــــــــان أبي(١٩٧)

عـنوية التي كتسب هـو اعتداد بـنفسه " وضرب من ضـروب القوى ا وفخر األميـر ا
رء على أن يتقدم إلى األمام بشرط أن يصاحب ذلك نوع من احلكمة التي تكيف تستفز ا

عنوي.  اإلنسان لتجعل منه عظيما بحق يستحق الزعامة بنوعيها احلسي وا

ومن غـير شك أن هـذا قـد توفـر بالـعـمل الصـالح والصـبـر عنـد البـالء والعـفو عـند
قدرة واجلهاد في سبيل الله سيفا وقلما.(١٩٨) ا

ـكـارم واجملـد ــشـقـات لــيـرتـقي ســلم ا ركـب األمـيـر األخـطــار وحتـمل األهـوال وا
الطمعا في الدنيا ونعيمها بل كان هدفه غاية إنسانية نبيلة رأى نفسه كفؤا لتحقيقها فلم
ـظلوم وإغـاثة احملتـاج وذلك أن الفـروسية الـعربيـة لم تعرف ال يتـوان أبدا عن مـساعدة ا
ستـجير فإذا التخـصص وال تعرف الذاتـية احملدودة الضـيقة فـهي للجمـيع " رهن اشارة ا
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الـفــتى الـعـربـي يـضع مـدلــوال لـلـفـظــة ( فـتى) مـتـى انـطـلـقـت فـكـرة غـيــر مـقـصـودة"(١٩٩)
ا كـان يرى في وعبـدالـقادر اليـخـتلف عن اجـداده الـعرب فـلم يشـذ عن هـذه القـاعـدة 

نفسه من ضروب القوى البطولية واألخالقية:(٢٠٠)
لـــــــــنـــــــــا في كـل مـــــــــكـــــــــرمــــــــة مــــــــــجـــــــــــــال

ومـن فــــــــوق الــــــــســـــــــمــــــــاك لــــــــنــــــــا رجــــــــالُ

ركــــــــبــــــــنـــــــا لــــــــلــــــــمـــــــكــــــــارم كـل هـــــــــــــــول

وخـــــــضـــــــنــــــا أبـــــــحـــــــرا ولـــــــهـــــــا زجـــــــــــال

إذا عــــــنـــــــهــــــا تــــــوانـى الــــــغــــــيـــــــر عــــــجــــــزا

فــــــنـــــحـن الــــــراحـــــلــــــون لــــــهـــــا الــــــعــــــجـــــال

ـــــــــا ــــــــقــــــــصــــــــود  ســـــــوانــــــــا لــــــــيـس بـــــــا

ــــــســـــــتـــــــغــــــيـث:أال تــــــعـــــــالــــــوا يــــــنـــــــادي ا

ولــــــــفـظ الـــــــــنـــــــــاس لـــــــــيـس لـه مـــــــــســـــــــمى

ــــــــنـى مـــــــــنــــــــا يـــــــــنـــــــــــــال ســــــــوانـــــــــا وا

وعـبـدالـقـادر في فـخـره يـنـقـلك إلى واقع حـقـيـقي فـهـو لم يـتـخيـل معـاركه وحـروبه
ا يصف كل ما رآه ومـا عاناه وصف خبـير فقد تخيال كمـا يصورها بـعض الشعـراء وإ
عارك مع أهله قضـى أيامه وأفنى زهرة شبـابه ب قعقعـة السالح وصهيل اخليل وغـبار ا
ـتنبي تغنى مـثلهما بالـشجاعة والبأس وجـنده األشاوس تلمس في فـخره أثر عنترة وا
ارسة اجلندي والقائد: عارك ومارسها  والبطش بالعدو والغرو فى ذلك فقد عرف ا

تـــــــســــــائــــــلـــــــني أم الـــــــبــــــنـــــــ وإنــــــهـــــــــــا

ألعــــــلم مـن حتت الــــــســـــمـــــاء بــــــأحـــــوالـــــــي

ألـم تـــــــعــــــــلــــــــمي يــــــــاربــــــــة اخلـــــــدر أنــــــــني

أجـــلي هـــمـــوم الـــقـــوم في يـــوم جتـــوالي(٢٠١) 
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وت بل كلما سعى وينطلق في وصف آيات الـبطولة والشجاعة فـهو اليخشى ا
رأة ـا فى ساحة الشـرف الذي تمثل ا ـانا من شاعرنـا بأن موتا كر الـيه وهبت له احلياة إ
رأة نصف الرجل وتمام عيشه وحياته فيه الركن األساسي أختا كانت أم أما أم حبيبة " فا
ـعـ وهـنـائه فـهـي مـبـعث الـرضـا والـغـضب واألمـل واأللم والـشـفـاء والـرخـاء وهي ا
واإللــهـام واجلـمـال واجلالل فال غــرابـة أن يـسـعى الـرجل إلـى نـيل رضـاهـا في كل حـ

ــوصـلـة إلى ذلـك بـبـراعــته وخـيـاله وفي ســبـيل هـذه الــغـايـة ســعى مـتـفــنـنـا فـي الـوسـائل ا
وعـبـقـريته فـتـارة يـغنـي لهـا وتـارة يـتحـدث عـنـها ولـهـا حـديث الـقلب وخـواطـر الـفؤاد
وجنـوى اخلـفـايـا وطـورا يـتـوسل إلـيـهـا بـوسـائل أخـرى مـراعـيـا في ذلك ظـروف األرض
واالقـليم والزمان والثـقافة ومتطـلبات األحوال ولئن تـعددت الوسائل فقـد اتفقت كلها

فى هوى القلب وبث الصبابة والوجد.(٢٠٢)

وهـكـذا يعـطيـنـا عبـدالقـادر - وكذلـك أهل الفـروسيـة- " مـثاال لالنـعطـاف الـتلـقائي
ـرأة - في الـعـطـاء الصـادق في ـرأة وتالزمـهـا - أي ا نـحـو خـصيـصـة صـدق الـعـطـاء في ا

موقف يرجى أن يقفه صاحبه.(٢٠٣) 
ـــــوت ال مـــــتـــــهـــــيـــــبــــا وأغـــــشَى مـــــضـــــيق ا

وأحـــــمـي نـــــســــــاء احلي فـي يـــــوم تــــــهـــــوال

يــثـــقـن الــنـــســـا بي حـــيـــثـــمـــا كـــنت حـــاضــرا
وال تَـــثِــــقَنْ في زوجـــهــــا ذات خـــلـــخــــــــال(٢٠٤)

وكعادة األبطـال أمثال الشعـر -تراهم يتقـدمون الصفـوف معرض أنـفسهم خلطر
ـثال والقدوة للجـند في التضحـية والفداء فهو مـوقد نار احلرب وملهب الـردى ليعطوا ا
أتونـها تـراه يتـقدم جـيشه مع بـداية الـنزال وآخـرهم عنـد نهـايتـها هـمه ضـرب الرقاب
وجز الرؤوس التـلهيه عن ذلك مـغا الـعدو وأسالبه هدفه الـوحيد إذكـاء روح جنده
حـمـاسـة ونـخوة يـدافع عـنـهم دفـاع الوالـد عن فـلـذات أكـباده يـحـمـيـهم ويدفع األذى
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ـعركة يعودون إلى قائـدهم وبطلهم بآيات عنـهم ويضحي من أجلهم فتـراهم عند نهاية ا
ا بذله من شجاعة وبطولةحماية لهم: الشكر واالمتنان 
أمــــــيـــــر إذا مــــــا كـــــان جــــــيـــــشـيَ مـــــقــــــبـــــال

إذ لم يــــكن صــــالي(٢٠٥) ومــــوقـــد نــــار احلــــرب

إذا مـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــيـت اخلـــــــــــيـل إنـــــــــي ألول

وإن جـــــال أصـــــحـــــابـي فـــــإنـي لـــــهـــــا تـــــــــال

أدافـع عـــــــنــــــــهم مــــــــا يـــــــخـــــــافــــــــون من ردى

فـــــيــــشــــكـــــر كل اخلـــــلق مـن حــــسن أفـــــعــــالي

ولـشـدة هـول معـارك األمـير فـانه يـورد راياتـه سلـيـمة عـنـد بدايـة الـنزال لـتـؤوب آخر
ـعـركـة وهي اشـبه مـاتـكـون بـالـغـربـال لـكــثـرة مـاحلـقـهـا من إصـابـات مـحـاولـة من الـعـدو ا

إلسقاطها:(٢٠٦)
وأورد رايـــــــات الــــــطــــــعــــــان صـــــــحــــــيــــــحــــــة

وأصـــــدرهــــــا بـــــالـــــرمـي تـــــمـــــثــــــال غـــــربـــــال

ويـعرض في سـخـرية بـاألبـطال والـقادة الـذين اليـحمـلـون من البـطولـة والـشجـاعة اال
عـركة يدفـعون جـندهم إلى لـهيـبها حتى إذا مـاجد اجلـد وحمي وطـيس ا لقـبها وقـشورهـا
عركة لهم نسبوا النصر والفوز ؤخرة ب احلراس فإن كانت ا فيراقبون احلرب وهم في ا
ـدح والفـخـر وإن كـانت عـلـيهم سـهل عـلـيـهم الـفـرار ألنهم في ألنـفـسهم فـكـالـوا لـهم ا

صير احملتوم أما األمير فنقيض هؤالء تماما:(٢٠٧)  ؤخرة تارك جندهم يواجهون ا ا
ومـن عــــادة الــــســـــادات بــــاجلــــيـش حتــــتــــمي

وبي يــــحـــتــــمي جــــيـــشـي وحتـــرس أبــــطـــالي

وليس ذلك انتقاصا من شجاعة جنده ولكـنها البطولة في أسمى معانيها والتضحية
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في اجل صورها األمير أب جليشه قبل أن يـكون قائدا لهم يحميهم ويدفع عنهم األذى
رحـمـة بـهم وحـبـا لـهم ومن كـان قـائــده كـعـبـدالـقـادر فال نـخـاله االصـورة مـنه شـجـاعـة
وبطولة فهم أشبـال أسد هصور يتقدمون دوما ليريهـم آيات الشجاعة ليعلم اجلند كيف

تكون القيادة بحق:(٢٠٨) 
وبـي تـــــــتـــــــقى يـــــــوم الـــــــطـــــــعـــــــان فــــــوارس

تــــخـــالــــيــــنــــهم فـى احلـــرب أمــــثــــال أشــــبـــال

ـة فى الفـروسيـة صـورة عنـترة وهـو يحـاور فرسه وينـقلك شـاعـرنا إلى صـورة قد
الـذي اشـتـكى اجلـراح والــطـعـنـات يـدعـوهـا فـيـهـا إلى الـصـبـر والـتـجـمل كـفـارسه يـقـول

األمير:(٢٠٩)
إذا مـــا اشـــتــكت خـــيـــلي اجلـــراح حتــمـــحـــمــا

أقـــول لــــهـــا: صــــبـــرا كــــصــــبـــري واجــــمـــلـي 

ة التي يضعها على كفه وهو يعلم أنها أجل إلى هذا احلد يعتد األمير بنفسه الـكر
غـالــيـة ولـكـنــهـا تـرخص في ســبـيل أسـمى وهــو الـدفـاع عن حـيــاض الـدين والـشـرف
- لتأكيد هذه احلقيقة واإلفاضة فى رسم صور هذه البطولة ويلتفت إلى حبيبه - أم البن
التي شهـد بها األعداء أنـفسهم فأرواحـهم دوما مرهـونة بضربـات سيفه التي ال تـفتأ حتز

ة:(٢١٠)  الرؤوس الظا
ــــــــــــــة وأبـــــذل يـــــوم الــــروع نـــــفـــــســــا كـــــر

عــــلى أنـــهـــا فـي الــــســلم أغــــلى من الـــغـــالي 

وعــنـي ســـلي جـــيش الـــفــرنـــســـيـــ تـــعــلـــمي

بـــأن مـــنـــايــاهـم بـــســيـــفـي وعــســـالـــــــــــــــــي

ـتطـيا جـواده األصيل والينـفك شـاعرنـا وليـله صديـق مـتالزم يـقـطع ظلـماته 



≠ ∑π ≠

يـسابق الـريح يـرتل هـذه البـطـولـة ويتـغـنى بـهـا أوزانا تـذكي أريـحـيته واقـدامه مـعـيدا إلى
ادي ـعنـوي ومـظـهـريـهـا ا ـفـهـومـهـا احلـسي وا أذهـان الـشعـب تاريـخ الفـروسـيـة الـعـربـية 
واالدبي يـباغت العدو وينـزل به الضربات القـاتلة يالحقه أينـما حل وارحتل يبعث فيه

اخلوف وينشر الرعب ليطوي أعنف أسطورة استعمارية بأروع صفحة بطولية:(٢١١) 
ه ســــــلـي الـــــــلــــــيـل عـــــــني كـم شـــــــقــــــقـت أد

عـــــلى ضــــامـــــر اجلــــنــــبــــ مـــــعــــتــــدلٍ عــــــالِ

ـــــفــــــاوز والـــــربى ســـــلي الــــــبـــــيـــــد عــــــني وا

وســـــهـال وحـــــزنــــــا كم طـــــويـت بـــــتــــــرحـــــالي

فــــــمــــــا هــــــمــــــتي إال مــــــقــــــارعــــــة الــــــعــــــــــدا

وهــــــزْمـيَ أبــــــطــــــاال شِــــــداداً بــــــأبــــــطــــــالـــــي

ثم أية شجاعة هذه وأية بطولة تلك التي يصبح صاحبها مهاب اجلانب حيا أو حتت
الثرى عظـاما نخرة إنـها والشك العظـمة فى أبهى صورتـها والثقـة فى النفس فى أسمى
مـعـانـيـهـا فـاألمـيـر الـفـارس حيـا ومـيـتـا هـو دومـا مـصـدر خـوف وهـلع ألعـدائه فـال هو
ـوته بــصـورتـه اجملـســدة فى كل مـجــاهـد ــعـاركه وال هــو أراحـهـم  أراحــهم في حـيــاته 
جـزائــري يـرفع الـسالح عـالـيـا في وجه الـظـلـم واالسـتـعـبـاد فـروحه تـذكـر الـعـدو- لـعل
الـذكـرى تـنفـعه اذا نـسي - يـوما بـأن شـعبـا أجنب عـبـدالقـادر مـادام فيـه نبض واحـد يـخفق

وت ابدا:(٢١٢)  باحلياة لن 
فال تــــــهـــــــزئي بـي واعــــــلـــــــمي أنـــــــني الــــــذي

أهــــاب ولــــو أصـــــبــــحت حتـت الــــثــــرى بــــالي

لقـد التزم األمـير أمام أبـناء وطنه بـأن يتحـمل مسؤولـية العـباد واجلهـاد وبذلك الزمه
تطـيا صـهوات اخلـيل تقـطع به البراري عهده الـوفاء بـذلك فقـضى معـظم أيامه ولـياليـه 
والـقـفـار يـتبع خـطى عـدوه يـهـاجـمه تـاره ويـناوشـه أخرى وخـيـله صـابـرة تـعـاني الـتعب
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ومشقة الـطريق حتى لتـشرف من جراء ذلك على الـهالك ولكنهـا تقاوم وتصـابر وكأنها
أحست أنـها حتـمل إلى جانب فـرسانـها مـسؤولـية عـظمى فـلن تنـعم بالـراحة اال اذا بـلغت
الهدف فوصـلت هؤالء الفرسان بـأعدائهم فهي تـعدو مطيـعة آناء اللـيل وأطراف النهار

كأنها تخوض بحار السراب من شدة ما أصابها من التعب والعذاب:(٢١٣) 
ـــــهـــــد األمـن قـــــد مـــــرَّتِ الـــــنـــــوى تـــــوسَّــــــدْ 

وزال لـــغـــوب الـــســـيـــر من مـــشـــهـــد الـــثــــــوى

وعــــرّ جـــــيـــــادا حــــاد بـــــالــــنـــــفس كَـــــرُّهـــــــــــا

وقــــد أشـــرقت- ومــــا عـــراهـــا - عــــلى الـــتـــوى

أال كم جـــرت طــــلـــقـــاً بـــنـــا حتـت غـــيـــهــــــــــبٍ

وخـــــاضـت بـــــحـــــار اآلل مـن شـــــدة اجلـــــــــوى

ويحلـو لشاعـرنا أن يتـمثل صور الفـرسان العـرب القدماء وهم يـقطعـون الصحاري
فازات توحشـة بكل شجاعـة وإقدام فتراه عـلى جواده يشق أد ا ـقفرة اال من السـباع ا ا
ا يكتنفها من أخطار محدقة تظل القطا فيها السبيل اليبدي خوفا وال جزعا على الرغم 
ويـعوي الـذئب من هـول مـايرى فـيـها من الـوحـشـة إلى أن يصل األمـيـر إلى مـرابع قومه
بـخيـله الـضامـرة الهـزيـلة الـتي أوشكت عـلى الـهالك فيـرى ألسـنة نـيـران خيـامهم تـهدي
ـروءة واخلـصال الـعربـية الضـال وتـدعو الـسابـلـة إلى القـرى واألمان وتـلك أسـمى آيات ا

ا اعتزاز:(٢١٤)  التي يعتز بها عبدالقادر أ
وكـم من مـــــفـــــازات يـــــضـل بـــــهـــــا الـــــقـــــــطـــــا

قــــطــــعـت بــــهــــا والــــذئب مـن هــــولــــهــــا عـــوى

وقــــد أصـــــبـــــحت مـــــثل الـــــقـــــسي ضـــــوامــــرا

وتــــلك ســــهــــام لـــلــــعــــدى وقـــعــــهــــا شـــــــــوى

إلى أن بـــــــدت نــــــيــــــران أعـالمــــــنــــــا لــــــهــــــــــا

وفـي ضــــوء نـــــيــــران الـــــكــــرام لـــــهــــا صـــــوى
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ولم يعـد فارسنـا إلى مضارب قـومه من فسـحة صيـد أو نزهة تـريض بل آب اليهم
بعدما خاض معركة دامية يشيب لهولها الولدان لكثرة مازهقت فيها من أنفس وما لقي
فــيـهــا األبــطــال مـن مـشــاق وأهــوال تــرك أعــداءه فــيــهــا صــرعى كــأنــهم أعــجــاز نــخل
خاويـةهوت رؤوسـهم وتطايـرت أمام سيـوف عطـشى تسعى لـتشـفى ظمأهـا فتروى من
دماء الـغزاة تـؤازرها ضربـات رماح التعـرف الكـلل والفتـور تركت الـعدا مذهـول أمام
هذه الصـور البطولية النادرة فى يـوم عانى فيه شاعرنا أشد الـعناء وكاد يدفع روحه ثمنا

لهذه البطولة لوال أن تداركه فرسانه بعد ما سقط به جواده بضربة قاتلة:(٢١٥) 
ونـــــحن ســـــقـــــيــــنـــــا الـــــبـــــيض كـل مــــــــعــــرك

دمــــاء الـــعــــدا والـــســـمــــر أســـعــــرت الــــجـــوى

ألم تـــــر في (خـــــنق الـــــنــــطـــــاح) نــــطـــــاحــــنــــا

غـــداة الـــتــــقـــيـــنـــاكــم شــــجــاع لــــهــم لــــــوى?

وكـم هــــــامــــــة ذاك الــــــنــــــهــــــار قـــــــددتــــــهـــــــــا

بــــحــد حــــســـامـي والــــقـــــنـــا طـــعـــنـه شـــــوى

ويــــــوم قــــــضى حتــــــتــي جـــــــواد بــــــرمــــــيـــــــة

وبـي أحـــدقــــوا لـــوال أولــــو الـــبــــأس والـــقـــوى

وأعــيـدت الــسـيــوف إلى أغــمـادهــا وهي شـاكــرة أفـعــال اجملـاهــدين بـعــد أن ارتـوت
فأطفأت بذلك جمرة عطشها الطويل:(٢١٦) 

وأســـــيــــافـــــنـــــا قــــد جـــــردت من جـــــفــــونـــــهــــا

وردت إلـــــــــيــــــــهــــــــا بـــــــــعــــــــد ورد وقــــــــد روى

عركة هذا اجلـندي الضعيف ولم يـكن هم األمير وهو يصـول ويجول في ميـدان ا
بل كان يتحسس قواد اجليش وأبطاله فتقع عيناه على زعيم القوم الذي يحاول مفاجأة
عبـدالقادر ولـكنه كـان أسرع فلم يـدع الفرصـة لعدوه لـيصـيبه بل لم يدعه حـتى يفلت
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بـجلـده فشد عـليه وعاجـله بحـسامه وهو مـولّي الدبـر ليخـر الزعـيم صريعـا فخال اجلو
بـذلك لـبـطـلـنـا ليـنـزل عـلى أعـدائه كـالـضـيغـم فيـزيـدهم قـتال وأسى يـخـتـال عـلى جواده
األصيل يـشق به اجلمـوع ويقـتحم الـصفوف اليـعرف اخلـوف واإلحجـام دأبه اجلهاد
انا من الشاعر بأن عمله هذا من صلب الدين ومن الغيرة له عل دينه فال وقتال الكفار إ

خير يرجى منه:(٢١٧) 
ولــــــمـــــا بـــــدا قـــــرنـي بـــــيــــــمـــــنـــــاه حــــــربـــــة

وكـــفـي بـــهــــا نــــار بــــهـــا الــــكــــبش قــــد شـــوى

فـــــأيــــــقـن أني قــــــابض الــــــروح فـــــانــــــكـــــفـــــا

يـــــولـي فــــــوافـــــاه حــــــســـــامـيَ مــــــذ هــــــــــوى

شــــــــددت عـــــــلــــــــيـه شـــــــدة هــــــــاشــــــمــــــيـــــــة

ــــنـــــايـــــا عــــــلـى الـــــغــــــوى وقـــــد وردوا ورد ا

) نـــــزلـــــة ضــــيـــــغـــم نـــــزلت (بـــــبـــــرج الـــــعــــ

فــــــزادوا بــــهـــــا حــــزنـــــا وعــــمـــــــهم اجلـــــــوى

ومـــــــازلت أرمـــــــيــــــــهـم بــــــــكــل مـــــــهـــــــنـــــــــــد

وكـل جـــــــواد هــــــــمّـه الـــــــكـــــــر ال الــــــــشــــــــوى

وذا دأبــــــنـــــا فـــــيــه حـــــيـــــاة لــــــديــــــنــــــنـــــــــــا

وروح جــــــهـــــــاد بــــــعــــــدمــــــا غـــــــصــــــنه ذوى

ونـظيـر هـذه البـطولـة اخلـارقة وذلك الـنـسب الشـريف كـان عبـدالـقادر أحق الـناس
ـقدس بـتحـمل مـسؤولـية اإلمـارة فـقد فـوجئ بهـا كـفجـأة موسى بـالنـبـوة وهو بـالوادي ا
طـوى وتلك األمارة أو الـعروس لم تذعن ولم تـرض- على الرغم من كـثرة طالـبيها -
اال لشاعرنا الذي توافرت فيه كل اخلصال فانقادت له حبيبة وعروسا يحميها ويصونها
وكـان األمـيـر عنـد حـسن الـظن فـقـام بـاألمـر عـلى أكـمل وجه. ولـعل اسـتـحـضـار صور "
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ـادي الـعـروس احلـســنـاء " عـنـد الـشــعـراء وأولي الـفن بـصـفــة عـامـة هـو شـعــور بـالـعـطـاء ا
ـعنـوي" كمـا دلت على ذلك مالبـسات حـرب العـاشر من رمـضان عـلى سبـيل التـمثيل وا
رأة صـورة وعـطاء وعـروسـا وأما وأخـتا الـقريب الـشـاخص حيث انـدلع الـشعـور بـا
وحبيبـة وخطيبة وعروساوأما وزوجة في مـعارض عديدة للفنون السيـما التشكيلية
وللـخـطـوط العـربـية وفي األنـاشـيـد واألغاني والـقـصـائد والـقـصص واخلـطب الرسـمـية
واألحـاديث الـصـحـفـية... ودارت مـوضـوعـات كـثـيرة من أنـواع الـفـنـون حـول" األنثى"
صر رء مـاذا كان سيـغني النـاس لو لم يجـدوا  مـدينة أوصـحراء أو منـطقة حـتى ليحـار ا
سـينـاء والسـويس والقـنـاة فضال عن اجلـوالن والقـدس أسمـاء مـؤنثـة جتري عـليـها أحـكام

العروس مجازا(٢١٨) 
ـــــلك كــــــانت خـــــطــــــيـــــبـــــتي لـــــذاك عــــــروس ا

كــفـجأة مـوسى بـالنـــبـــوة في طـــــــــــــوى(٢١٩)

وقـــد عــــلــــمــــتــــنـي خــــيــــر كـفء لــــوصــــلـــــهـــا

وكـم رد عـــنــهــا خــاطـب بـــالـــهـــوى هـــــــــــوى

فـــــواصـــــلْــــــتـــــهـــــا بــــــكـــــرا لـــــديَّ تــــــبــــــرجـت

ـــــعــــتـــــدي بـــــالــــنـــــوى ثــــوى ولي أذعـــــنت وا

ولـيست الـفروسـية والـبطـولة عـند الـعرب وعـند شـاعرنـا عبـارة عن وثبـة على ظـهر
ة جواد وال ضربة سيف قوية أو ,شجاعة متهورة لكن الفروسية احلقة هي اخالق كر
وشمـائل فاضـلة عـليـا لذلك حـرص عبـدالقـادر على أن اليـصدر مـنه أي فعل مـش أو
ـروءة يـبتـغـيـهـا فقـد أجـمع كل من تـعرض س أخالقه بل سـعى جهـده إلى ا تـصـرف 
حلـياة عـبـدالقـادر عـلى أنه كـان على خـلق عـظيم جـعـله مـوضع تقـديـر وإجالل من طرف
اجلــمـيع الـعــدو قـبل الـصـديـق سـواء أكـان ذلك في فــتـرة جـهـاده فــقـد كـانت مــعـامـلـته
لألسرى آية في الشهـامة واحللم وعزة النفس(٢٢٠) أو اثناء أسـره حيث كان مثـاال للصبر
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والـتجـلـد فقـد كان يـترفـع عن الصـغائـر ويسـمـو بنـفسه جلالئل األعـمـال وهذا مـانلـمسه
عـنده في أول مـقطـوعة له بـالديـوان فحـ يهـديك صورته يـحذرك من أن تـغتـر أو تقنع
بل يـطلب مـنك أن تمـعن الـنظر ظـهر فـيعـجبك الـشكل وتـنسى األصل والـباطن منـها بـا
المح لتنفذ إلى األعماق فتـلمس حقيقة الذات األصيلة التي تختفي وراء هذا وتتجاوز ا

الرسم:(٢٢١)
لــــئن كــــان هــــذا الــــرسـم يـــعــــطــــيـك ظــــاهـــري

فـــلـــيس يــــريك الـــرسم صــــورتـــنـــا الـــعـــظـــمى

فـــــــثــم وراء الـــــــرسـم شـــــــخـص مـــــــحــــــــجـــب

لــه هــمـــة تــــعـــلــــو بــأخـــمـــصــهـــا الـــنــجـــمـــــا

ـظهره اخلارجى: من رء  ويـقرر األمير بـحكمة سـامية أنه اليجب أن نـحكم على ا
مال وجـاه بل إن قيـمـة اإلنسـان تبـدو في اخللق احلـسن واألعـمال اجلـليـلة الـنافـعة ألن
ـا ينظـر إلى القـلوب واألفعـال ومتى جتـمع لإلنسان اللـه الينظـر إلى الصور واألجـساد وإ

ظهر فتلك هي النعمة الكبرى:(٢٢٢)  حسن اخللق وجمال ا
ـــرء بــــالـــوجـه الـــصــــبـــيـح افـــتــــخـــاره ومــــا ا

ولـــــــكــــــنـه بــــــالـــــــعــــــقـل واخلـــــــلق األســـــــمى 

وإن جـــــــمـــــــعـت لـــــــلـــــــمـــــــرء هـــــــذي وهــــــذه

فـــــذاك الـــــذي اليـــــبـــــتــــــغي بـــــعــــــده نـــــعـــــمى

ادية الشكـلية والناحية ـظهر والباطن وب النـاحية ا وبهـذا التكامل والتوافق ب ا
كارم ثلى لـلبطولة الـتي يسعى عبـدالقادر إلى بلـوغها  عنـوية اخللقيـة تتجلى الـصور ا ا
أخالقه وشــجــاعـتـه قـوال وفــعال عــلــمــا وعــمال فــهـو مــغــرم بــالــتـوافـق بـ الــنــظــريـة

والتطبيق:(٢٢٣)
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رفـــــــــعــــــــنــــــــــا ثـــــــــوبــــــــــنـــــــــا عــن كــل لــــــــوم

وأقــــــــوالـي تـــــــصــــــــدقــــــــهــــــــا الــــــــفــــــــعـــــــال

وشاعرنا في مواقفه البطوليـة واألخالقية جاد غير هازل ليس كغيره من كثير من
الـشعـراء الـذين يغـرقون فـي الفـخر إلى درجـة الـتدجـيل ويلـبـسون أنـفـسهم شـمائل هم
واطن أبعد الـناس عنهـا فميـزة الصدق في األقوال قـليلة عـند اإلنسـان في مثل هذه ا
لـكن الـشـاعـر يـجـسـد أقـواله عـلى أرض الـواقع فـتـحـتـمل نـفـسه الـظـمـأ الـشديـد وتـأبى
ـوت في هذا أخالقه ومـروءته أن ينـهل من نـبع ذل حـتى ولـو هلك تـعـففـا وتـرفـعا فـا
وقف أشرف عند عـبدالقادر الذي تطاولت أمجـاده وتسامت فإذا هي جبال راسيات ا
شـامخـات اليشـوبـها خـوف وال ج ويـنعـدم مـعهـا الغـدر واخليـانـة زانهـا حلم واسع
نح قبل أن يسـأل ويبذل قبل أن وكـرم بال من وكف عن السؤال لغـنى النفس فهـو 

يطلب منه ذلك:(٢٢٤) 
ــــــــــزن يـــــــــــــــزري ـــــــــــاء ا ولـــــــــــو نـــــــــــدري 

لـــــكـــــان لـــــنـــــا عـــــلـى الـــــظـــــمـــــأ احـــــتـــــمــــــال

ذرا ذا اجملـــــــد - حــــــقــــــا - قــــــــد تــــــعـــــــالـــــت

وصــــــــدقــــــــا قــــــــد تــــــــطــــــــاول اليــــــــطـــــــــــال

فــال جـــــــــــــزع وال هـــــــــــلـــع مــــــــــــشــــــــــــيــــــــــن

ومــــــــنــــــــا الــــــــغــــــــدر أو كــــــــذب مــــــــحــــــــــال

ونـــــحـــــلــم إن جـــــنى الـــــســـــفـــــهـــــاء يـــــومــــــا

ومــن قـــــــــبــل الــــــــســــــــؤال لـــــــــنــــــــا نــــــــــــوال

ة سـمح حليم اليـحمل حقـدا وال غدرا يجـد راحته وعزته و شاعرنـا بأخالقه الـكر
في السفر يـجول في أرض الله الواسعة يحـسن جليرانه ينأى عنهم دون ضرر أو أذى

ناره تطاول عنان السماء تهدي السابلة واحملتاج إلى كرم حاتمي وأمن وأمان:(٢٢٥) 
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ـن جــــــار .نــــــتــــــركه ال نـــــحــــــمـل الــــــضــــــيم 

وأرضــه .وجــــــمـــــيــع الـــــعــــــز فـي الـــــســـــفـــــر

وإن أســــــاء عــــــلــــــيـــــــنــــــا اجلــــــار عــــــشــــــرتـه

نـــــــبـــــــــيـــن عـــــــــنــه بــال ضـــــــــرٍّ وال ضـــــــــــرر

نــــبـــــيت نـــــار الــــقـــــرى تـــــبــــدو لــــطـــــارقــــنــــا

ـــداواة مـن جـــوع ومن خـــصـــر(٢٢٦)  فـــيـــهـــا ا

ناقب واخلصال لكنـه يفسدها بالظلم واجلور وكأي من امر جتمعت فـيه هذه ا
فـتذهب مـسـاعيه أدراج الـريـاح فال يقـام له وزنـا ألنه يفـتـقد أسـاس اخلـلق وهو الـعدل
وهذا ما أدركه عبدالقادر جيداً ووعـاه فنراه يؤسس إمارة العدل فيضع احلق والقانون
ـثال في عمر الفاروق آمال أن تكون فوق اجلمـيع بال استثناء متأسـيا بالسلف الصالح 

سيرته العادلة هذه مشعل ونبراس حق يضيء الدرب أمام الناس:(٢٢٧) 
وقــــــد ســــــرْتُ فــــــيـــــــهم ســـــيـــــرة عــــــمــــــريـــــة

وأســـقــــيت ظــــامــــيــــهـــا الــــهـــدايــــة فـــارتـــوى

وإنــي الرجــــــــــــو أن أكـــــــــــون أنــــــــــــا الـــــــــــذي

يـــنــيـــر الـديــاجي بــالـســنـا بــعـد مــا لـوى(٢٢٨) 

وإلى جانب هـذا أفرد األميـر في فخـره حيـزا لعـلمه وثـقافـته اللـذين اشتـهر بـهما
فـقد طـلب العـلم منـذ أن شب على الـطوق وشـد اليه الـرحال وحتـمل في سبـيل حتصـيله
ــشـاق واألهـوال فـجـمع بـذلك بـ رتـبـتي الــسـيف والـقـلم إذ نـشـأ شـاعـرا وفـارسـا ا
ـهجر ـا عاش حـياته يـطلب الـعلم ويـؤتيـهمـا في السـعة والـسجن وا وصار حـاكمـا عا
فقـد كـان مـعلـمـا دائمـا ومـقاومـا لـلعـدوان " وعـبدالـقـادر أميـر شـرقي من أمراء هـذا الـقرن
تبعة في نقده - مثل اجلسر ب عصر وعـصر واذا لم تكن ثقافته - من الناحية الـنظرية ا
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طبـيعـته ووظـيفـته ثائـرة مقـابلـة ومـجنـدة لغـاية يـتصـبب شوقـا إلـيهـا ويسـتدعي كل طـاقاته
وجنـوده للربـاط فيـها فـهي - على أقل احـتمـال -مواكبـة لعـصره وبـيئـته في تلك احلـقبة
دينة وكأنها طفـلة طلعت إلى الفناء في الغرب وكـهلة تنحدر نحو العقم التي بدت فيـها ا

في الشرق:(٢٢٩) 
وبــــــالـــــــلـه أضـــــحـى عـــــزنـــــا وجــــــمـــــالــــــنـــــا

بــــــتـــــقــــوى وعـــــلم والـــــتــــــزود لألخــــرى(٢٣٠) 

وعبدالقادر عـرفناه فارسا مـغوارا وشاعرا مـجيدا ولكنه يـلفت انتباهـنا إلى أننا قد
علـمنا شيئا وغابت عـنا أشياء فراح يباهي ويـفتخر على أعدائه بامـتيازه عليهم " لروايته
احلـديث وعلـمه بـالـفقه والـنـحو فـالـعـلم والعـمل به تـوأم االعـتقـاد والـسـلوك ومـواجـهة
حاجـة اجملـتمع بـالـتلـبـية فال فـرق بـ أن تعـمل الـعلم لـلـسلم أو تـعـمله لـلـحرب وخـير
ـورد سهل ـتبـحـر في رواية وفـهم احلـديث الـنبـوي وإيـتائه طـيب ا الـعـلـماء عـنـده العـالم ا
الكي) حـاكما قائمـا في التربيـة الفردية والـشعبية والـتزام النظام نى واتخاذ ( الـفقه ا ا

بأصوله وأحكامه وأدلته وأقيسته:(٢٣١) 

أجل إلى هذا احلد يعتد بنفسه ويجـعلها منتهى بلوغ األمل بشجاعة وأخالق وعلم
وعمل ونسب وجمع فخر الدين والدنيا:(٢٣٢)

فــــإن شـــئـت عـــلــــمـــا تــــلــــقـــني خــــيــــر عـــالــــم

وفـي الـــروع أخــبـــاري-غـــدت- تـــوهـن الـــقــوى

لــــنــــا ســــفن بـــــحـــــر احلــــديث بــــهــــا جــــــــرى

وخـــاضت فـــطــاب الـــــورد مــــمن بـــهـــا ارتــوى

وإن رمـت فـــــــقـه األصـــــــبــــــــحي فــــــــعج عــــــــلى

مــجـالــســنــا تــشــهــدْ لـواء الـــعِـــــنـــــــــــــــا دوا
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وإن شــــئـت نــــحـــــواً فـــــانْــــحُــــنــــا تــــلق مــــالـه

ــــــا روى غــــدا يــذعن الـــبــصـــري(٢٣٣) زهـــدا 

ثم إن هـذه الـفـروسـيـة والـبـطـولـيـة الـعـربيـتـ قـد ولـدتـا عـنـد األمـيـر روحـا جـمـاعـية
ا يعني في ورسخت في نـفسه شعورا عميـقا باجلماعة" فعـندما يقول عبدالـقادر" نحن" فإ
ميزان النقد األدبي تألق الشعور اجلماعي عند الفرد الواحد الذي اختير بطريقة ما ليعبر
عن شعور اجلماعة ورضاها بشعوره وتعبيره"(٢٣٤) بل ان الضمير " أنا" عند شاعرنا أصبح
يـعني الـشعـور اجلمـاعي ولذلك لم يـكن األميـر أنانـيا في فـخره إن صح الـقول ولم يول
نفسه احلظ األكـبر من فخـرياته بل جعـل ذلك مشتـركا بينـه وب صحبـه الذين نصروه
ديح ولم يحتكر وآزروه وعزروه فال جرم إذن أن يصيبهم جـانب من هذا الفخر وا
األمـير هـذا الـشرف لـنـفسه فـحـسب بل قسـمه بـالتـسـاوي بيـنه وب رفـاقه وهـذا دليل "
على سمـو أفكاره وتفكيره وعلـو مقاصده الشريفـة ألنه بهذا االعتراف اجلميل ألولئك

غاور وضعهم في مأمن من التزعزع.(٢٣٥) األبطال ا

نطلق فإن التقوى باجلماعة " طغى على الشعور بالفردية وسحق كل أثر ومن هذا ا
باهاة باجلماعة ومبدأ للعزلة واالنفراد عن اجملموعة الهائلة وقلب الفخر بالذات إلى ا

تكاثفة.(٢٣٦) التمدح بالبطولة الفردية إلى اإلعجاب بالقوة العامة ا

وعـبدالـقادر حـ يفتـخر بـأصحـابه ويعتـز بهم فـإن هذا لـيس من باب الـتملق ألنه
ـعـارك ويـفـدونه بـأرواحهم يـراهم في نـفس مـنـزلـته وقـيـمته ويـخـوضـون مـعه لـهـيب ا
وأمـوالـهم فـقـد كـانـوا أنـصاره وجـنـوده في حـربه الـضـروس ومـؤنـسي غـربـته وأسره
وجـلسائه في حلقـات العلم والثقـافة لم يبتعـدوا عنه أبدا ففخـره بهم ومدحه لهم" هو
في احلـقيقـة قادم من مـيزة رفاق الـسالح فلـيس يتقـدمهم ألنه أشـجعـهم وأقواهم ولكن
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من جهة أنه يـحبهم فيـحمي صفـوفهم وهم يحبـونه ويحتـرمونه فيتـبعونه فذلك- إن لم
يكن يقـتضيه اإلنصاف- من فروض الـفروسية وخصائصـها ألنهم شعراء وفرسان في آن
واحد(٢٣٧) فـهـؤالء الفـرسـان قد رضـعـوا ل الـشـجاعـة والـفـروسيـة مع حـليب أمـهـاتهم
فـغـدوا يطـلـبـون اجلهـاد ويـفـرحـون للـنـزال تـراهم يصـولـون ويـجـولون يـلـقـون الرعب في

قلوب عدوهم الذي أمسى حزينا مهموما ألنه يعلم أن حياته معلقة بسيوفهم:(٢٣٨) 
جـــــــزى الــــــله عــــــــنــــــا كــل شــــــهــم غـــــــدت بـه

غـــريس(٢٣٩) لــــهـــا فـــضـل أتـــانــــا ومـــا انـــزوى

فـــكم أضــــمـــروا نـــار الـــوغى بــــالـــظـــبـــا مـــعي

وصـــالـــوا وجــالـــوا والـــقـــلــوب لـــهــا اشـــتــوا 

وإنـــا بـــنـــو الــــحــــرب الـــــعــــوان لــــنـــا بـــهــــــا

ســـــرور إذا قـــــــامت وشــــــانـــــئــــــنـــــا عـــــــــــوى

ومن أشـهـر مــا قـاله األمــيـر مــدحـاً لـهــؤالء وفـخـراً بــهم هـذه األبــيـات ( من الــشـعـر
الـقادري... قـادري ألنه أرق مـايعـثر عـليـه فيـما يـرسلـه القـادة العـسكـريـون إلى أحبـتهم
ـدحهم بـقصيـدة إخوانـية تـنهض فيـها "كم" اخلـبرية اجلنـود اجملاهدين(٢٤٠) يـتشوق الـيهم و

ثالثاً وثالث مرة.

يسـتهل عبـدالقادر المـيته بدعـوة الريح-ريح اجلـنوب- لتـنوب عنه في حـمل حتياته
وأشواقه إلى هـؤالء الـفرسـان الذين اكـتوى الـشاعـر بنـار البـعد عـنهم فـقد جـفاه الـنوم
يـبيت لـيله سـهرانـا عسـى أن يظـفر بـطيف مـنهم فـكل عـذاب في الدنـيا يـهون إال هـجر
األحــبـاب واإلخــوة وأيـة إخــوة هـؤالء ? إنــهم أربـاب عــهـده وصــفـوة جــنـده وســنـده
ا عـاهدوا الله ثم األمير عـليه لم تؤثر فيهم القـوي وزاده عند احلاجة مـازالوا أوفياء 
ـبـاركة نـوازل الـدهر بـل زادهم ذلك إصرارا عـلى الـوفـاء فـهم ساللـة تـلكم الـدوحـة ا
ـولى واصـطـفـاهم عـلى بـقـيـة عـبـاده الـنـبـويـة وحـامـلـو رايـة الـديـن والـشـرف اخـتـارهم ا
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ـدحــهم ألنه خــادم أوخـويـدم ــانـهم وصــبـرهم وحــسن بالئـهـم فـحق لــلـشـاعــر أن  إل
اجملـاهدين والـعلـماء الـعامـل - كـما يـقول دائـما -مـعلال ذلك تـعلـيال ينـتصف فـيه لنـفسه

ولهم على السواء يقول:(٢٤١) 
يــــأيـــــهــــا الـــــريح اجلـــــنــــوب تــــــحـــــمَّــــلــــــــي

مـــــنـي حتـــــيــــــة مــــــغــــــــرم وتــــــــجــــــمَّـــــــلـــــي
واقـــــــري الــــــــسـالم أُهَــــــــيْـل ودي وانــــــــثـــــــري

مـن طــــــــيب مــــــــا حُـــــــمّــــــــلـتِ ريـح قـــــــرنــــــــفل
خـــــــلي خــــــيــــــام بــــــنـي الــــــكــــــرام وخــــــبّــــــري

أنـي أبـــــــــيـت بـــــــــحــــــــــرقـــــــــة وتـــــــــبـــــــــلــــــــــبل
جــــفـــــنيَّ قـــــد ألــــفـــــا الــــســـــهــــاد لـــــبــــيـــــنــــكم

ـــــــعـــــــزل ـــــــنـــــــام  فـــــــلـــــــذا غـــــــدا طـــــــيـب ا
كم لــــــيــــــلــــــة قــــــد بــــــتُّــــــهــــــا مــــــتــــــحــــــســــــرا

كــــــمــــــبــــــيت أرمــــــد فـي شـــــقــــــا وتــــــمــــــلــــــمل
ســــــــهــــــــران ذو حــــــــزن تـــــــطــــــــاول لــــــــيــــــــله

فــــمـــــتى أرى لـــــيــــلي بـــــوصــــلـي يــــنـــــجــــلي?
مـــــــاذا يـــــــضـــــــر أحــــــبـــــــتـي لـــــــو أرســـــــلــــــوا

ــــــــنـــــــــام يــــــــزورنـي بـــــــــتــــــــمـــــــــثل طـــــــــيـف ا
كـل الــــــــذي ألــــــــقــــــــاه فـي جــــــــنـب الــــــــهـــــــوى

ســــــهـل ســـــــوى بــــــ احلـــــــبـــــــيب األفـــــــضل
أدي األمـــــــانــــــــة يـــــــاجــــــــنــــــــوب وغـــــــايــــــــتي

في جـــــمع شـــــمــــلـي يـــــانــــســـــيم الـــــشـــــمــــأل
حــــاولت نــــفـــسـي الــــصـــبــــر عــــنــــهمُ قــــيل لي

ـــــــــــحــــــــــوَّل مـه ذا مـــــــــــحـــــــــــال .ويـك عــــــــــنـه تَ
كــــــــيف الـــــــتــــــــصـــــــبـــــــر عـــــــنـــــــهـم ? وهـمُ همُ
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أربــــــاب عـــــــهــــــدي بــــــالـــــــعــــــقــــــود الـــــــكــــــمَّل

أفـــــــدي أنـــــــاســــــاً لـــــــيـس يُـــــــدعَى غـــــــيـــــــرهم
حـــــاشى الـــــعـــــصـــــابـــــة والـــــطــــراز األول(٢٤٢)

ـناقب جـامـعة ضـى واصفـا هـؤالء األحبـة من غـير أن يـخـتص أحدا دون آخـر  ثم 
ال يضن ـثاليـة من كرم وجود وشهـامة وإيثـار فإن كان غيـرهم با خلصائص الـفروسية ا
فـهم بـاألرواح يـجـودون يـسـتـرخـصـونـهـا في سـبـيل أهـدافـهم ويـضـعـونـهـا عـلى أكـفـهم
يـبتـغون بـذلك فضال من الـله ورضوانـا فيـرضى عنـهم الرحـمن ويسـر من أفعـالهم وهم

يجابهون عدوهم صابرين مرابط غير مولّي األدبار:(٢٤٣) 
ـــــــال شح ومـــــــا ســـــــخــــــا إن غـــــــيــــــرهـم بـــــــا

جـــــــادوا بـــــــبـــــــذل الـــــــنـــــــفـس دون تـــــــعـــــــلل

الـــــبـــــاذلــــون نــــــفــــــوســـــهـم ونـــــفــــــيـــــســـــهـم

فــي حـب مــــــالــــــكـــــنــــــا الــــــعــــــظــــــيم األجــــــلل

كـم يـــــــضـــــــحـك الـــــــرحـــــــمـن مـن فـــــــعـالتـــــــهم

يــــــوم الــــــكــــــــريـــــهــــــة نــــــعـم فــــــعل الــــــكــــــمَّل

فـهؤالء الـصـادقون الـصابـرون في يـوم الكـريـهة يـتحـمـلون نـوائب الـدهر وشـدائد
ة تنزهت وزهـدت في الدنيا وزخـرفها همـها األكبر قراع اجلهاد بأنـفس شجاعة كـر
ـعـارك فـهم فــرسـان يـومـهم زهـاد لـيــلـهم تـاركـ مـا دون ذلك اجلـحــافل وخـوض ا
لسواهم يرون حلو احلياة ولذتهـا في نيل وسام الشهادة فهو عندهم منتهى األمل:(٢٤٤)

الـــــصـــــادقـــــون الـــــصـــــابـــــرون لـــــدى الـــــوغى

الــــــــحــــــامـــــــلــــــــون لـــــــكـل مـــــــا لم يـــــــحـــــــمل

إن غـــــيــــــرهــم نـــــال الــــــلــــــذائـــــذ مــــــســـــرفــــا
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هـم يــــــبــــــتــــــغــــــون قـــــراع كــــــتـب اجلــــــحــــــفل

وهكـذا نرى صـحب األمـير عـاكفـ دومـا على اجلـهاد يـروون سيـوفـهم العـطشى
من دمـاء اعـداء الله والـوطن يـنـزلـون عـلى عـدوهم وينـقـضـون عـلـيه انقـضـاض الـصـقر
اجلارح على فريسته فال يجد العدو من دونهم عاصما فال اجلبال والكهوف تمنع عنهم
الضـربات القـاتلة حـتى صغار اجلـند- هؤالء األشـبال- التعرف الـشكوى إلى نـفوسهم
سـبيال يـخوضـون غـمار احلـرب ويصـطلـون بـنارهـا كآبـائهـم . أوليـست هذه األشـبال من
تـلك االسود? توارثوا الشـجاعة واإلقدام والصـبر أبا عن جد فـحافظوا على اإلرث وهم

على الدرب سائرون:
وألــــــــذ شـيء عـــــــــنــــــــدهم لــــــــــحـم الــــــــعـــــــــدا

ـــــــــــنــــــــــهـل ودمــــــــــــاؤهــم كـــــــــــزالل عـــــــــــذب ا

الـــــــــنــــــــــازلـــــــــون بـــــــــكـل ضــــــــــنـك ضــــــــــيـق

رغــــــمـــــــا عــــــلـى األعــــــدا بــــــغــــــيــــــر تــــــهــــــول

ال يـــــعـــــرف الـــــشـــــكـــــوى صـــــغـــــيـــــر مـــــنـــــهم

أبــــدا وال الــــبــــلــــوى إذا مــــا يــــصــــطــــلي(٢٤٥) 

مــــــــــامــــــــــنـــــــــــهــم إال شــــــــــجــــــــــاع قـــــــــــــارع

أو بـــــــــارع فـي كل فـــــــــعـل مــــــــجـــــــــمــــــل(٢٤٦) 

اضي التـليد وتأتي (كـم) اخلبريـة لتنـهض بحشـد صور هؤالء الـفرسـان فتربط بـ ا
ـغالبة ضاربة وا ـسارعة واحملاربـة وا ـنافسة وا ـأمول فهم اجملتـمعون على ا واحلاضر ا
ـطـاردة والـتـجـلـد واإلدالج واإلزعـاج ـغـادرة واجملـاهــدة وا ـكـابـرة وا ـصـابــرة وا وا
وتـشــريـد الــعـدو وتـبــديـد شــمـلـه وجـمع كــلـمــة اجملـاهــدين عـلى احلق وإســراج اجلـيــاد
واجلهـاد في وطن واحد وملـة واحدة يصـدر منهـا عمل موحـد مفروضـا فرضا مـقدسا
ـؤمن احلقيـقي األمان والـسكـينة ويـهب الفتـدائه متى نادى من لـدن إله واحد يجـد فيه ا
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منادي اجلهاد إلى ذلك(٢٤٧):
كـم ســــارعـــــوا كم ســـــابــــقــــوا كـم نــــافـــــســــوا

مـن ســـــــــابــق لـــــــــفــــــــضــــــــائــل وتـــــــــفــــــــضُّـل

كم غـــــالـــــبـــــــوا كـم حـــــاربـــــوا كـم صـــــابـــــروا

أقـــــــوى الــــــعـــــــداة بـــــــكــــــثـــــــرة وتـــــــمـــــــــوّل

كـم غــــــــادروا كـم كــــــــابــــــــروا كـم صـــــــابــــــــروا

أعــــــــتـى أعـــــــاديــــــــهـم كـــــــعــــــــصـفٍ مـــــــــؤكــل

كـم طــــــــاردوا وجتـــــــلــــــــــــدوا كـم جـــــــاهـــــــدوا

بـــــصــــارم وبـــــمــــقــــــــول(٢٤٨)  لـــلــــنـــائــــبـــات

كـم مـــــاحــــــلـــــوا كم طــــــاولـــــوا كـم قـــــاتــــــلــــــوا

مـن جــــيـش كــــفـــــرٍ بـــــاقــــتـــــحــــــام اجلــــحـــــفـل

كـم أســـــرجــــوا كـم أدجلــــوا(٢٤٩) كـم أزعــــجـــــوا

بـــــتــــــســـــارع لـــــــلـــــــمــــــوت البـــــــتــــــمـــــــهـــــل

كـم بــــــــــددوا وتـــــــــوعـــــــــــــــــدوا كـم شـــــــــردوا

تــــشــــتــــيـت كل كــــتـــــيـــــبــــةٍ بـــــالـــــصــــيـــــقـــــل

ومن كـانت هذه خصاله فمن غـير شك أن نفسه تـهفو دوما للـقتال وحتن إلى سماع
عركة - أن حي صلـيل السيوف وصـهيل اخليل وتـستبـشر بالـيوم الذي تـدق فيه طبـول ا
لـطخة عـلى اجلهـاد- فتعم الـفرحـة ويتسـابق األبطـال جلندلـة األعداء ومـسح سيوفـهم ا

دما في ثياب الصرعى من القوم لترد إلى اغمادها بيضاء تلمع تسر الناظرين(٢٥٠): 
ـــــــســـــــرة عـــــــنـــــــدهم يـــــــوم الـــــــوغـى يـــــــوم ا

عـــــنــــــد الـــــصـــــيــــــاح له مــــــشـــــوا بـــــتــــــهــــــلل

فـــــدمـــــاؤهـم وســـــيـــــوفـــــهــم مـــــســــــفـــــوحـــــــة
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ــــــســـــوحــــــة بــــــثــــــيــــــاب كــل مــــــجـــــــنــــــدل

فـالشـهـادة لديـهم مـبتـغى األمل يـحـرصون عـلـيـها لـيـنالـوا شـرف الدنـيـا واآلخرة
ـتنـافـسون يـتـسابـقـون إليـها وينـعـمون بـفـضل من الله ورضـوانـا وفي ذلك فـليـتنـافس ا
تسابق غيرهم لنـيل عرض الدنيا وحطامها الزائل يـستبشرون ألخيهم الذي قضى نحبه
حتت ظالل الـسـيـوف شـهـيدا يـود كل بـطل مـنـهم لـوكـان مـكـانه فيـحـوز شـرفـا عـالـيا
وذكرا دائـما فـالعار الـعار عنـدهم أن يلقى اإلنـسان ربه بـعيدا عن سـاحة الوغى فـيموت
ـوت بـ حــتف أنــفه مـيــتـة الــبـعــيـر وإن كــان حـقه بل حـق الـفــروسـيــة والـبــطـولــة أن 

السيوف:(٢٥١) 
ال يــــــــحــــــــزنــــــــون لـــــــهـــــــالك بــل عــــــــنــــــــدهم

ــــــتـــــحـــــول مـــــوت الــــــشـــــهــــــادة غـــــبــــــطـــــة ا

ــــوت بــــالــــبــــيـض الــــرقــــاق نــــقــــيــــصــــة مــــاا

ـــــــوت الـــــــهـــــــمَّل والــــــــنـــــــقــص عـــــــنـــــــدهم 

ويـكون مـسك ختام هـذه القـصيـدة دعوات ضـارعة من الشـاعر تـذكرنـا بدعوات
ـصطفى (ص) ألصحابه وجنـده حلظة لقاء العـدو لتثبيتـهم وزرع الطمأنينة في جده ا
ـولى لنصـرهم وبث الرعب والـهلع في صـفوف اعدائـهم فتذهب قلـوبهم ودعوة ا
الحظ ريحـهم ويل عودهم فال يلـبثون في ساح الوغى اال عـشية أو ضحاها وا
على دعوات األمـير أنها العالقـة لها بهـذه الدنيـا فهو يرجـو ربه جلنده الصـبر اجلميل
بـ والـفتح الـعـظيم والـعـفو الـدائم والـرحـمة الـشـاملـة وعـداً من الله والـنـصـر ا

لعباده ومن وأوفى من الله عهدا?(٢٥٢) 
يـــــــــارب إنـك فـي اجلــــــــهـــــــــاد أقـــــــــمـــــــــتـــــــــهم

فــــــــبـــــــكـل خـــــــيــــــــر عـــــــنــــــــهم فــــــــتـــــــفــــــــضل

يــــــــــــــارب يـــــــــــــارب الـــــــــــــبــــــــــــــرايـــــــــــــا زدهـم
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صــــــبـــــــرا ونـــــــصــــــرا دائـــــــمـــــــا بــــــتـــــــكـــــــمّل

وافــــــتح لـــــــهم مــــــوالي فـــــــتــــــحــــــا بــــــيــــــنــــــا

واغـــــــــفــــــــــر وســـــــــامـح بـــــــــاإلـــــــــهـي عــــــــــجل
يــــــــــارب مـــــــــــوالي وابــــــــــقـــــــــــهـم قــــــــــذى(٢٥٣)

ـــــــــرسل بـــــــــا فـي عـــــــــ مـن هــــــــو كـــــــــافـــــــــر
وجتــــــــــاوزن مــــــــــوالي عـن هــــــــــفــــــــــواتــــــــــهـم

والــــــــــطـف بـــــــــــهـم فـي كـل أمــــــــــر مــــــــــنــــــــــزل
يــــــــارب واشـــــــــمـــــــــلـــــــــهم بـــــــــعـــــــــفـــــــــو دائم

ــــــتــــــفــــــضل كـن راضــــــيــــــا عــــــنــــــهم رضــــــا ا
يـــــــارب ال تــــــــتـــــــرك وضــــــــيـــــــعــــــــا فـــــــيــــــــهم

يــــــارب واشــــــمـــــــلــــــهـم بــــــخــــــيــــــر تـــــــشــــــمُّل

ب - الــــغــــــزل:

"انـفرد عـبـدالقـادر دون كثـيـر من شعـراء عـصره والسـيمـا اجلـزائريـ مـنهم بـاإلقدام
ـؤرخـون- لم الـشـجـاع عـلى الـغـزل(٢٥٤) " ذلك أن مـعـاصـريه مـن الـشـعـراء - كـمـا يـرى ا
يــكــونــوا إال قـــضــاة شــريــعــة أو أئــمــة صالة أو دعــاة إصـالح الهمَّ لــهم في الــغــزل
س فـقدكانوا يتـخوفون منه اتقـاء نظرة اجملتمع الـيهم فتنزهـوا عنه ولم يكن هذا األمر 
" بل إن الـغـزل لم يكن له في اجلـزائر وحـدهـا آنذاك كـمـا يذكـر د. مـحمـد الـسيـد الـوزير
البـيـئـات العـربـية اتـصـال سنـد بـأفضـل منه فى اجلـزائـر فقـد اصـطنـع الرافـعي من بـعد في

مصر لونا جديدا في فلسفة احلب واجلمال ليسوغ لنفسه الغزل(٢٥٥) ".
وقـبل أن ندخل في دراسة شـعر الـغزل عـند عـبدالقـادر يجـدر بنـا أن نقف على أهم

الدوافع التي دعت الشاعر إلى التطرق إلى هذا الفن واخلوض فيه.
ــرأة بــشــكل عـام ودور ولــعل أهم هــذه األسـبــاب والــدوافع هي عالقــة األمــيــر بـا
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األمومة في حياته بشكل خاص.

يحدثـنا محـقق الديوان عن هـذه العالقة بقـوله" ولعل السـر في هذا اخلضـوع للمرأة
كـان من وراء اعـجـابه بـأمه وحـبه لهـا وشـدة تـعلـقه بـهـا فـقد الزمـهـا في حـله وتـرحاله
وسـلمه وحـربه ورافقـها مـعه إلى األسر وأعـادها إلى اسـتنـبول وبـروسة ودمشـق وامتنع
ا اخـتارهـا الله جلواره سـنة ١٢٧٣ هـ حزن عن احلج خـشية أن يفـقدها في تـغيبه(٢٥٦) . و
عـلـيـهـا حزنـا شـديـدا وافـتـقد في شـخـصـهـا إنسـانـا عـزيـزا وحـبيـبـا غـالـيا "كـمـا كـان شـديدا
ا تـصدره من مكـاتبات االحـترام لهـا يأخـذ برأيهـا ويستـشيـرها حتى أنه اتـهم بأنه يخـضع 

وحتارير ومراسالت موقعة باسمه".(٢٥٧) 

وبالـتأكـيد فـإن هذه األم كـانت تتـمتع بـشخـصيـة طاغـية فـرضت احتـرامهـا على كل
ا زار األمـير فى أسـره بأمـبواز من رآها وقـابلـها حـتى أن " اإلمبـراطور لـويس نابـليـون 

وعندما قدم االمير والدته قبل البرنس يدها وسألها الدعاء"(٢٥٨) .

وهـكذا كانت لـهذه احملـبة القـوية واالحـترام الشـديد من األمـير لوالـدته األثر الـفعال
رأة بشكل عام وأساسي. في حتويل محبته وخضوعه وإعجابه إلى ا

أمـا الـدافع الـثـاني فـهـو سـلـطـان اجلـمــال فـعـلى الـرغم من أن شـاعـرنـا كـان " عـصـبي
زاج عنيـفا في الدفاع عـما يعتقـده أنه احلق اليل للـقوة مهمـا قست وطغت فيه شيء ا

رأة.(٢٥٩) " من عنجهية البادية وعنادها على ليونة في القلب أمام اجلمال وتراخ لعزة ا

وشاعـرنا لم يكن سـباقـا في اإلقرار بسـلطان اجلـمال عـلى نفس الفـارس وخضوعه
له فقد سبقه إلى ذلك فرسان وأبطـال وشعراء" وبخاصة منهم في اجلاهلية واإلسالم أو
حبتها ارتباط رأة هذا الهيام التلقائي وارتبـاط فروسيتهم  أي عصر ومجتمع كان لـهم با

وجهي العملة بعضها ببعض(٢٦٠) " وفي ذلك يقول أحدهم(٢٦١):
نــــــحن قــــــوم تــــــذيــــــبــــــنــــــا األعــــــ الــــــنـــــجـ
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ل عــــــــلـى أنــــــــنــــــــا نـــــــــذيـب الـــــــــحــــــــديــــــــدا

وتـــــــرانــــــــا لـــــــدى الـــــــكـــــــريـــــــهـــــــة أحـــــــــــرا

را وفــي الــــــســـــــلـم لــــــلــــــغـــــوانـي عــــــبــــــيـــــدا

وشاعرنا يعترف بهذا اعترافا صريحا في أحد أبياته:
وســــــــلـــــــطـــــــان الــــــــجــــــــمــــــال لـه اعـــــــتــــــزاز

عـــــــــــلــى ذي اخلــــــــــيــل والــــــــــرجــل اجلــــــــــواد

وعبدالـقادر ينـطلق في غـزله من تراثه اإلسالمي وتربـيته الديـنية فال يـرى في الغزل
عـيـبا مـادام بـعـيداً عن اإلبـاحـة ويـنـحو فـيه مـنـحى روحيـا يـنـتمـي إلى التـيـار الـعذري في
ا يـعاب به" أليس صدقه فـلم يكن غـزله ماديـاً ماجنـاً ولذلك بـرىء شعر الـغزل عنـده 
عـبدالـقـادر من حراس األخالق ويـشـترط بـذلك مـكارمـهـا حسب الـتـعبـيـر النـبوي ومن
ـوروثـة فـكل ذلك أدى إلى ظـهـور ـعـتــقـدات ا رعـاة اجملـتـمـعـات وحــمـاة الـضـغـيـنـة وا
اجلـوانب الروحـيـة واخللـقيـة ال في حـياته الـيـوميـة فحـسب بل انـعكـس ذلك على شـعره
وأدبه بصفـة عامـة إضافة إلى هـذا فإن الـنزعة الـصوفـية عنـد عبـدالقادر كـان لهـا أثر هام
في تـوجــيه فن الــغـزل عــنــده وذلك أنه عــرف الـتــصـوف ومــارسه في اجلــزائــر وفـرنــسـا
عروف أن التصوف ينـمي اجلوانب الروحية واخللقية وبروسية وأخيـرا في دمشق ومن ا
ـغـلـقـة واليـخـفى أن احلب والـغـزل ـاديـة الـضـيـقـة ا فـي اإلنـسـان ويـبـعـده عن اجلـوانب ا

اإللهيان عنصران أساسيان من عناصر الشعر الصوفي في اإلسالم.(٢٦٢) "
وقـد آثرت وأنا أتناول فن الـغزل عند شاعـرنا أن أرجعه إلى نقـاط تبدو واضحة من

تأني لهذا الشعر وأولى هذه النقاط: خالل االستقرار ا
اجلمع ب الغزل والفخر:

جعل األمـير من شخصه نـقطة ارتـكاز غزله فـقد كان يتـغزل ويفـرد لنفـسه مكانا في
قصـائده فـهو ومـحبوبه يـشتـركان في الـقصـيدة العتـزازه بنـفسه ونـسبه وشـجاعـته فهو
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الـبـطل الشـجـاع الذي تـفـر أمامـه الفـوارس وتـتسـاقط األبـطال كـلـمى حتت ضربـات سـيفه
الـبتـار ولكـنه يـقف موقـفا مـناقـضا تـمامـا لهـذا أمام احملـبوب فتـخونـه الشـجاعـة ويفـتقد

:(٢٦٣) اإلقدام فيغدو عاجزا الحول والقوة له اليجد إال الشكوى واألن
ومـن عــــــــجـب تـــــــهــــــــاب األســــــــد بــــــــطــــــــشي

ــــــــــــنــــــــــــعــــــــــــنـي غــــــــــــزال عـن مــــــــــــرادي و

وحيـنمـا يقرن شـاعرنـا فخـره بغزله فـإنه يسـعى لتـأكيـد هذه احلقـائق ويجـليـها أمام
ـعارك اليهـاب السيـوف الوامضة وال حبـيبه فأقـواله تصدقـها الفـعال يدخل مـعامع ا
الرماح الضاربة في يوم تشيب لهـوله الولدان تصير هامات أعدائه غمدا لسيفه يشق
دافع ومع هذا كله تالطمة بنفس التعرف اخلوف والتراجع وسط طلقات ا الصفوف ا
ـكـاره بنـفس قـوية هـذه الـنـفس التي تـقف أمـام احلـبيب يُـرى صبـورا مـتجـلـدا مـتحـمال ا
خاضعـة ذليلة يـتملكـها اخلوف والرهـبة تذرف الدمع مـدرارا ح دنو حلظـة الفراق فلم

جتد من تلك الشجاعة إال هذه الزفرات التي تتصاعد مع أبيات الشاعر(٢٦٤):
ومـن عــــــجب صـــــبــــــري لـــــكـل كـــــريـــــهــــــــــــــة

وحــــــمــــــلــيَ أثـــــــقـــــــاالً تـــــــجــلّ عن الــــــعــــــــــد

ولـــــست أهـــــاب الــــبــــــيض كـال وال الــــقـــــنــــــــا

بـــيــوم تـــصـــيـــر الــهـــام لـــلـــبــيــض كـــالـــغـــمــد

وال هـــــالــــني زحـف الــــصــــفــــوف وصــــوتــــهــــا

ـــــرد بـــــيـــــوم يــــــشـــــيـب الـــــطـــــفـل فـــــيـه مع ا

وأرجــــــــاؤه أضـــــــــحــت ظــالمـــــــــا وبـــــــــرقــــــه

ســــيـــــوفـــــا وأصـــــوات الـــــمـــــدافع كــــالــــرعــــد

وقـــــد هـــــالـــــني بل قـــــد أفـــــاض مـــــدامـــــعـــــي
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وأضـــــــنـى فـــــــؤادي بــل تـــــــعـــــــدى عن احلـــــــد

فــــــراق الـــــذي أهـــــــواه كـــــهـال ويــــــافـــــعـــــــــــا

وقـــــلــــــبــي خــــــلـيٌّ من ســــــعــــــادٍ ومن هــــــنـــــد

سلطان اجلمال واخلضوع له:

وللجـمال عند شـاعرنا سلـطان عظيم ومـنزلة كبـرى يدافع عنه الشـاعر بكل ما أوتي
من قـوة الكـلمة ويـعتـبر أن اخلـضوع له ليس عـيبـا أو منـقصة بل إن كـمال الـرجل الفارس
في هـذا اخلـضـوع والـتذلل العـن خوف وجـ وعـجـز ولـكن دالًال وإكـبارًا وتـقـديـرًا لـهذا
اجلـمـال ومن هـنـا نـرى شـاعـرنا يـتـحـامل ويـهـاجم بـشـدة أولئك الـذين يـسـيـؤون بـأفـعـالهم
ـرأة ويـشوهـون خـدودها عن طـريق الـوشم وهم يحـسـبون أنـهم يـحسـنـون صنـعا جلـمال ا
ولكـنهم في حقـيقـة األمر يجـنون عـلى تلك اخلدود الـنديـة الطريـة فيـهتكـون أستـار اجلمال
فيـها فيبدو مرآها قبـيحا بعد أن كانت ملـهم الشعر واالبداع وينكر الـشاعر عليهم أن تكون

لهم نفوسا حساسة تعرف للجمال حقه وللحسن منزلته(٢٦٥):
أقـــــول لــــــقــــــوم ال تــــــفـــــيــــــد نـــــصـــــيــــحـــــتي

لـــــــــــديـــــــــــهـم ولـــــــــــو أبـــــــــــديـت كـل األدلـــــــــــة

أال فـــــــــاتــــــــــركــــــــــوا ورد اخلـــــــــدود وشــــــــــأنه

فـــــتــــــخـــــديــــــدكم فـي اخلـــــد أقــــــبح فــــــعـــــلـــــة

أيـــــــــــعــــــــــمــــــــــد ذو لــب لــــــــــخــــــــــد مـــــــــــورد

ويــــــقــــــســــــمه عــــــمــــــدا إلـى شــــــر قــــــســــــمـــــة

ـهمة فـهما أقدر ويتـمنى األمير عـلى هؤالء أن يدعـوا الع والـلحظ تقـومان بهذه ا
وأكفأ أفرأيتم فـعل الع في الوجه الصبوح ح تـلحظه حيث حتمر اخلدود وتتورد
حياء وخجال فـتصير آيـة للناظـرين تزيد نار احلب اشتـعاال فينـطلق العشـاق يسبحون
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صـور فجـمال الـشيء في نضـرته وأحب اخلدود إلى في سـماء اجلـمال بـبديع اخلـالق ا
رء هي تلك التي تسلم من هذا الفعل الشنيع(٢٦٦): ا

ـــــوسى تـــــخــــدش وجـــــنــــة فــــبـــــالــــلـــــحظ ال ا

فـــــيـــــا ويــــلـــــتــــا مـــــنـه ويــــاطــــول حــــســــرتي

وإنــي ألهـــــــــــــــوى كـــل خــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــورد

ــــسَـــــسْـه مـــــوسى بـــــخـــــدشــــة زهـــــا قطُّ لـم 

وهـيــمـنـة اجلـمـال عــلى اإلنـسـان وخــضـوعه له لـيس من الــعـار في شيء ألن طـريق
احلب ذل وتودد وتواضع لـكسب رضـا احلبيب وفـؤاده فاجلـمال ملك وطـيد في جوانح

أهل الهوى األسخياء فالعطاء حتى الفداء صدق احملبة(٢٦٧):
فـــــــمـــــا فــي الـــــــذل لــــــلـــــــمـــــــحــــــبــــــوب عـــــار

ســـــــــــبــــــــــــيـل الــــــــــــحـب ذل لـــــــــــلـــــــــــمــــــــــرادِ

رضــــــــــا احملــــــــــبـــــــــــوب لــــــــــيـس لــه عــــــــــديـل

ـــــــســـــــتـــــــفـــــــاد بـــــــغـــــــيـــــــر الـــــــذل لـــــــيس 

ويـتساءل الشـاعر عن هذا اخلضـوع واالنقياد ثم ال يـفتأ إال قلـيال حتى يجد اجلواب
الشافي في قوله(٢٦٨):

ومــــــــــــاذا غـــــــــــــيـــــــــــــر أن لـه جــــــــــــمــــــــــــــــــاال

تـــــــمــــــلــك مـــــــهـــــــجــــــــتـي مـــــــلـك الـــــــســــــواد

وســــــــلــــــــطــــــــان اجلــــــــمــــــــال لـه اعــــــــتــــــــــزاز

عـــــــــــلــى ذي اخلــــــــــيــل والــــــــــرجــل اجلــــــــــواد

فـالـكـر اجلـواد والـفـارس احلـق عـنـد عـبـدالـقـادر هـو من يـتـواضع ويـتـكـيف مع
قام فتراه في ذل بعد عز وبكاء ودموع بعد صبر وجتلد وخضوع بعد رفعةال لشيء ا
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سوى إرضـاء احلبـيب وإظـهار آيـات احلب واإلخالص فال جـناح عـليه في كل ذلك بل
إن الفعل كر وحسن مقابل غاية عظـيمة هي الفوز بالوصال ولقاء احلبيب الذي يهون

في سبيله كل عز ومجد(٢٦٩):
وهــــــــــذا الـــــــــفــــــــــعـل مـــــــــغــــــــتــــــــفـــــــــر وزين

إذا-يــــــــــومـــــــــاً - أبــــــــــيـت عـــــــــلـى مــــــــــعـــــــــاد

فــــــــــإن رضـــــــــيـتْ عــــــــــلـيَّ أرَتْ مــــــــــحــــــــــيَّـــــــــا

بـــــــشــــــوشــــــاً بـــــــالـــــــمـالحــــــة ظَلَّ بــــــاد(٢٧٠) 

عذاب احلبيب وتدلل احملبوب:

تنـاقضة التي يوردها في أبياته مصورا واألمير مغرم في شـعره الغزلي برسم الصور ا
ـقابل صـورة احلـبـيب وهو يـتـيه عزًا حـالـته الكـئـيبـة احلـزينـة شـاكـيا عـذابه وآالمه مـبـينـا في ا
عن في تـعـذيب الـشاعـر مـصّرًا عـلى إنـزال أشـد األلم به فكـلـما ازداد ذاك دالًال ودالال 
وغنـجـًا سـعى اآلخـرطـمـعـًا في الـوصال فـيـصـده احلـبـيب مـبـتعـدا يـزيـد في لـوعـة الـشوق
واحلـنـ وكأن احلـبـيب قد أصـدر حـكمـا بـاإلعدام مع وقف الـتـنفـيـذ يوعـد فيـخـلف وعده
يـطيـل أمد الـوصـال لـتـزداد جـمـرة احلب والـشوق الـتـهـابـا فـيـكتـوي بـهـا الـفـؤاد حـتى لـكأن
الـشاعر يقر ويـذعن اعترافا بـأنه آن األوان لهذا الهجـر والفراق أن ينتـهي فقد ثاب إلى رشده
تد هذا العذاب إلى مـاال نهاية فتكون معه وتاب عن أفعـاله وألشد مايخشاه شاعـرنا أن 
خـاتمة األمير ويـتأصل الداء فلن يـجد معه الدواء الشـافي لذلك يتودد األميـر ويستعطف

احملبوب ليرفع عنه هذا العقاب والعذاب فيعيد إليه احلياة من جديد(٢٧١):
فــــــإن كــــــان هـــــذا الــــــبـــــعــــــد تــــــأديب مــــــذنب

فـــإنـــــا بـــــهـــــذا الــــقــــدر صـــرنــــا عــــلى شــــفـــا

وإن لــــــــنـــــــخــــــــشى إن تـــــــطـــــــاول بـــــــعـــــــدكم

يــــصــــيــــر لـــــكـم ســــلــــوى فـال يــــرجتى شــــفــــا
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فـــــمـــــنـــــوا بـــــلــــــقـــــيـــــاكـم وإال فـال بــــــقـــــــــــــا

وريح الـــفــــنـــا تـــســــفي عــــلـــيـــنـــــا إذا ســـفــــــا

وهـذا احملبـوب في تـيهه وداللـه يقـابل دومـا اإلحسـان بـاإلساءة ويـعتـمـد البـعـد حتى
ـؤانسـة واحملادثـة نراه يـدنو أجـل الوصـال فهـو اليرعى ذمـة وال يعـطي جـاره حقه من ا

يختال مبديا جماله البارع إمعانا في تعذيب الشاعر(٢٧٢)
وأطــــــــلــب قــــــــربــه فــــــــيــــــــزيـــــــد بــــــــعــــــــــــدا

ــــــــــفــــــــــارِ قـــــــــديـــــــــــمـــــــــــاً مــن وصـــــــــالٍ فـي نِ

وهـــــــــذا الــــــــظــــــــبـي ال يـــــــــرعـي ذمــــــــامـــــــــــــاً

وال يــــــــــرضـى مــــــــــوانــــــــــســــــــــةً لـــــــــــجــــــــــــار

يـــــــتــــــــيه بـــــــــدلّـه ويـــــــــصــــــــول عــــــــمـــــــــــــداً

غـــــــــــــنـي بــــــــــــاجلــــــــــــمــــــــــــال فـال يـــــــــــــداري

ـزاح اليـجـد عنـد هـذا الـقاسي قـبـوال فـتراه يـصـد عـنه رافضـا وقـاطـعا كل وحـتى ا
أسـباب الوصـال واللـقاء حـتى ولو من باب األمـل فقط وأمام هـذا يأخـذنا الـعجب ح

نـرى شـاعـرنا يـنـتـابه شـعـور من االنبـسـاط والـفـرحـة متـى عاتـبه حـبـيـبه والمه وألن مـجرد
ـتــأجـجـة في فــؤاده فـحـيـاة المـة والـعــتـاب يـطــفئ الـنـار ا سـمـاع حــديـثه ولـو من بــاب ا
ومـة السعادة عبدالـقادر وأمله معـلقان بـرضا احلبيب وعـفوه وتفضـله بالوصال مـعناه د

وت والفناء على نفس األمير البائسة(٢٧٣): والهناء فإن األقدار قد حكمت با
أمــــــــــــازحــه فـال يــــــــــــرضـى مـــــــــــــزاحـــــــــــــــــــا

ــــــــــــراء فــال يــــــــــــــمـــــــــــــــــــــاري وأســــــــــــألـه ا

ويــــعـــتــــبــــني فــــيـــكــــســــو الـــقـــــلـب بــــســــطـــا

ألن الـــــــعــــــــتب يــــــــطــــــــفـي حـــــــــر نـــــــــــــــاري

فــــــــإن هــــــــو لـم يــــــــجــــــــدْ بــــــــالــــــــوصـل أصال
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ويــــــــدني الــــــــطــــــــيـف من ســــــــكــــــــنــي وداري

أقـل لــــــــــــلــــــــــــنـــــــــــــفـس ويـك أال فــــــــــــذوبـــــــي

ومــــــوتــي فــــــالـــــــقــــــضـــــــاء عــــــلــــــيــك جــــــار

تناقضـة بينه وب حـبيب الفؤاد شـاكيا ما يالقيه ويظل األمير يـطالعنـا بهذه الصـور ا
من هذا احلب فحبـيبه قاس أحال حياته إلى عـذاب وهناءه إلى حيرة وعلى الرغم من
ذلك فالـشـاعر يـقـابل اإلسـاءة باإلحـسـان فهـو في سـعيـه دوما لـراحـة حبـيـبه يبـذل نـفسه
ومهجتـه في سبيل ارضائه فيكون اجلزاء جـفاء وعذابا نكرانا للجـميل يريد حياتها وهي
وت تـسعى حلـتـفه وهالكه ال قـتال ولـكن هـجرا وصـدا وبـعـادا وهي اشد فـتـكـا من ا
فـتـراه يـبـكي ويـنـوح يـراقب الـنـجــوم سـاهـرا وهي تـنـعم بـجـمـيل الـرقـاد وكـأن األمـر
اليعنيها بـتاتا تصر دوما على الصد وتتـعمد ذلك فتزيد في عذابه الذنب جناه سوى
ة ليعاقب عليها بكل هذه القسوة فقد رأت فيه إنسانا ظلوما أنه أحب وهل احلب جر

يستحق العقاب فناله بدون رأفة(٢٧٤):
أقــــــــــــاسـي احلـب مـن قــــــــــــاسـي الـــــــــــفـــــــــــؤاد

وأرعـــــــــــــــــــــــاه وال يــــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــى ودادي

( أريـــــد حـــــيـــــاتــــــهـــــا وتـــــريـــــد قــــــتـــــلــــــي )

بـــــــهـــــــجــــــر أو بــــــــصـــــــد أو بــــــــــعــــــــــــــــــاد

وأبـــــكـــــيـــــهـــــا فــــــتـــــضـــــحك مــلء فـــــيـــــهــــــــا

وأســـــــــهـــــــــر وهـي فــي طـــــــــيب الـــــــــرقـــــــــــــاد

وتـــــــعــــــمَـى مــــــقـــــــلـــــــتــي إمــــــــا تــــــنــــــــــــاءت

وعـــــــيـــــــنـــــــاهــــــــا تـــــــعــــــــمـي عـن مــــــــــــرادي

وتـــــــــــــهــــــــــــجـــــــــــــرنـي بـــال ذنــب تــــــــــــــــــــراه

فــــــــظـــــــلـــــــمـي قــــــــد رأت دون الـــــــعـــــــــبـــــــــاد
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وأمام هذا اجلفـاء والصدود يرفع الشـاعر صوته شاكـيا باكيا طـالبا العـفو والرحمة
من هـذا القاضي الظالم ولـكن هيهات فاحلـبيب قد صم أذنيه وحتجـر قلبه فلن يرحم ولن
يـعـدل عن حـكـمه بل كـلمـا ازداد الـشـاعر شـكـوى ازاد احلـبـيب تمـاديـا في هـجـره فلم
تـقـبل له شفـاعـة وال وسـاطـة رافضـا كل وصـال وتـقـارب متـهـمـا عـبدالـقـادر بـاخلـطأ في
قابل حقه فلن يدع كبيرة وال صغيرة إال احصـاها كدليل اتهام بينما نرى الشاعر في ا
ـبررات يـتـسـامح ويـغفـر لـهـا كل مـا جـنـته في حـقه إن لم نـقل يـبـحث لـهـا عن األعـذار وا

ليقنع نفسه ببراءة حبيبه(٢٧٥):
وأشــــــكـــــوهـــــا الـــــبـــــعـــــاد ولـــــيـس تـــــصـــــغي

إلى الـــــــشـــــــكــــــوى وتـــــــمـــــــكث فـي ازديــــــــــاد
وأبــــــذل مــــــهــــــجــــــتــي في لـــــــثـم فــــــيــــــهــــــــــا

فــــتـــــمــــنـــــعــــنـي وأرجـع مــــــنـه صــــــــــــاد(٢٧٦)
واغــــــتـــــفـــــر الــــــعـــــظــــــيـم لـــــهــــــا وحتـــــصـــي

عــــــــــلـيَّ الــــــــــــذنــب فــي وقــت الــــــــــعــــــــــــــــداد
وأخـــــــضع ذلـــــــة فـــــــتـــــــزيــــــد تـــــــيـــــــهــــــــــــــا

وفـي هــــــــجـــــــــري أراهــــــــا فـي اشــــــــتــــــــــــــداد
فـــــــــمـــــــــا تــــــــــنـــــــــفـك عـــــــــــني ذات عـــــــــــــــــــز

ومــــــــــــــا انــــــــــــــفــك فـي ذلــي أنــــــــــــــــــــــــــــادي

وعلى الـرغم من هذا كـله فـإن قلب الـشاعـر اليعـرف الـيأس وال يـعتـرف بالـفشل
ـنون الـنفس ويحـاولون خـداعهـا تراهم يتـعلـقون بأوهن ـة فأهل الـهوى دوما  والـهز
خـيوط األمل يـنـتظـرون الـبشـير حـامال إلـيهم اخلـبـر السـار عن رضا احلـبـيب وقرب مـوعد
الوصال وهو ما ينتظره الشاعر فعال ح يعد حامل البشرى إن جاءه يوما بها أن يهبه
ـعروف ـلك اإلنسـان يـتنـازل عنـهـما الـشاعـر جـزاء هذا ا روحه ونـفسـه وهمـا أغلى مـا 
لـك ال يسـاوي شـيـئـا مـقـابل نـظـرة رضـا وعـفو من بـنـفس راضـيـة إدراكـا مـنه بـأن كل مـا 
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احلبيب:(٢٧٧) 
خــــــــــلــــــــــيـــــــــــلي إن أتــــــــــيـت إلـي يـــــــــومـــــــــــا

بــــــــشــــــــيــــــــرا بــــــــالــــــــوصــــــــال وبــــــــالـــــــوداد
فــــــنـــــفــــــسي بــــــالـــــبــــــشـــــارة إن تــــــرمــــــهــــــا

فــــــــخـــــــذهــــــــا بــــــــالــــــــطـــــــريـف وبــــــــالــــــــتالد

ويطـالعنـا عبدالقـادر في إحدى تعـبيراته الشـعرية بـطبيعـة هذا احلب الصـافي الطاهر
فعم بـاإليثار ونزعة النضحيـة فال مال الدنيا وزخرفها يـصرفه عن حبه هذا فهو كنزه ا

ومراده وغناه واليبغي عنه بديال قمة اإلخالص والوفاء(٢٧٨):
إذا مـــــــــا الـــــــــنــــــــاس تـــــــــرغـب فـي كـــــــــنــــــــوز

فـــــــــبـــــــــنت الـــــــــعـم مـــــــــكــــــــتـــــــــنــــــــزي وزادي

وفي قصـيـدته " فـراقك نـار" يسـيـر فـيهـا عـلى نـفس النـهج الـسـابق فتـراه يـعـزف على
أوتار األن والشكوى والفراق وعتاب احلبيب مصورا حالته البائسة من ضعف وألم

ا وحسرة(٢٧٩): وحن يجسدها في أبيات تفوح أ
أقـــــول حملــــــبــــــوب تـــــخــــــلـف من بـــــــعــــــــــدي

عــــلــــيال بـــــأوجــــاع الــــفــــراق وبــــالـــــبــــعــــــــد

أَمَـــــا أنت حـــــقــــــا لــــــو رأيت صــــــبـــــابـــــتـــــي

لــــــهـــــان عـــــلـــــيـك األمـــــر مـن شـــــدة الـــــوجـــــد

ــــــســــــكـــــــ عــــــذَّبه الــــــنـــــــوى وقــــــلت: أرى ا

وأنـــــحـــــله - حـــــقـــــا -إلى مـــــنـــــتــــهـى احلــــــد

ـأساويـة معـددا صورا حـزينـة توحي بـالشـفقـة والرحـمة عن في تـصـوير حـالته ا و
فـهو الـعاشق الـولهـان الغـريق األسيـر الـذي يحـترق بـنار الـهجـر والوجـد والصـد دموعه
تنساب مدرارة يحاول إخفاء األمر ومداراة حاله ولكنه يعجز فزفراته ودموعه وآالمه
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تكشفه وتفضح سره الدف وجتليه أمام الناس في هذه الصورة(٢٨٠):
وإنـي -وحــق- الـــــــــــــــلــه دائـم لـــــــــــــــوعـــــــــــــــــة

ونـــــار اجلـــــوى بـــــ اجلـــــوانـح في وقْـــــــــــــد

غـــــريق أســــيــــر الـــــســــقم مـــــكــــلــــوم احلــــشــــا

حــريـق بــنــار الـــهــجــر والـــوجــد والــصــــــــــــد

ــــــثل ذا هـل ســــــمـــــــعــــــتـم  غــــــريق حـــــــريق

ـــيـــاه عــــلى اخلــــــــــــــد فــــفي الــــقـــلب نــــار وا

حـــــنـــــيــــــني أنــــــيـــــني زفــــــرتي ومــــــضـــــرَّتـي

دمـــوعـي خـــضـــوعي قــــد أبـــان الـــذي عـــنـــدي

ـعامـلـة القـاسيـة الـتي يالقيـهـا الشـاعر إال أن حـبـيبه قـد ملك وعـلى الرغـم من هذه ا
علـيه روحه وفؤاده واحـتل من نفـسه مكانـا غاليـا لم يحل فـيه أي كان فـاستحـوذ عليه
ولم يترك لـغيره مكانا يرتع فـيه ماشاء ويزرع ب جنبـاته جذور الهوى والشوق فأمست

الع تفيض معا تستجدي الرحمة والرأفة من هذا العذاب(٢٨١): 
فـــــحــــلَّـتْ مــــحالًّ لـم يــــكـن حل قـــــبــــــلــــهــــــــــــا

وهـــيـــهــــات أن يـــحـــلل به الـــغـــيـــر أو يـــجـــدي

وقـــد عـــرَّفَــــتْـــنـي الـــشــــوق من قـــبـل والـــهـــوى

ــد كــــذا والـــبــكـــا - يـــاصـــاح - بــالـــقـــصـــر وا

ويحاول عـبدالـقادر أن يـصور لـنا قـوة نفـسه وصبـرها عـلى حتمل الـعذاب فـهو أشد
ـا يـشـقق ويـذوب لـو حتمـل وقاسـى بعض ن الـصـخـر  صالبـة ومـتانـة من الـصـخـر وإن 

الذي عاناه الشاعر(٢٨٢):
فـــلــو حـــمــلتْ رضـــوى من الـــشــوق بـــعض مــا

حــــمـــلـتُ لـــذاب الــــصــــخـــر مـن شـــدة الــــوجـــد
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ومع هـذا الصـبر والـتجـلد الـلذين يـبديـهـما الـشاعـر إال انه يعـلم أن للـصبـر حدودا
ـا هو فـيه من مهـمـا طـال فـيـسـارع إلى الـبـحث عن هـذه الـنهـايـة احلـتـمـيـة لـعـذابه فـهل 
نهاية? لقد استطال األمر عليه وما يخاله منتهيا إال ونفسه مسجاة في حلده فهل يجود
ـعذبة فيجمعها بحبيـبها ? أم سيكون هو أيضا شريكا في هذه الدهر ويرحم هذه النفس ا

أساة?(٢٨٣) ا
أال هـل لـــــــهـــــــذا الــــــــبـــــــ مـن آخـــــــرٍ فـــــــقـــــــد

تـــــطـــــاول حــــتـى خـــــلت هـــــذا إلـى الــــــلـــــحــــد

أال هل يــــــجــــــود الـــــدهــــــر بـــــعـــــد فــــــراقـــــنـــــا

فـــيـــجـــمــــعـــنـــا والـــدهـــر يــــجـــري إلى الـــضـــد

وكأن مراد شـاعرنـا من هذا الـبكـاء والشـكوى نقـل رسالة صـادقة أمـينـة تصـورحالة
هـذا احلـبـيب عـسى أن يـعــفـو ويـصـفح ويـرحم فـيـنـال الـشــاعـر مـبـتـغـاه ويـفـوز بـالـلـقــــــاء

أمول(٢٨٤): ا
وأشـــــــكـــــــوك مــــــــا قـــــــد نـــــــلـت مـن ألم ومـــــــا

حتــــــمَّــــــله ضــــــعــــــفـي وعــــــاجله جــــــهـــــــــــدي

- بــــــأنــــــه لــــــكي تــــــعــــــلـــــمـي-أم الــــــبـــــــنـــــ

فـــــــراقـك نــــــار واقـــــــتــــــرابــك مـن خُـــــــلْـــــــــــــد

الشاعر والليل:

وكبـقية شعراء الغـزل جند األمير قد أفرد أبيـاتا كثيرة في قصـائده للحديث عن الليل
وشـجـونه فـتــارة يـشـكـوه ويـتـمـنـى زواله وتـارة أخـرى تـربط بـيــنـهـمـا عالقـة ود وحب
وصداقـة ألنه سبـيل الشـاعر الـوحيـد للـفوز بـطيف احلـبيب وخـيال أم الـبنـ " فما يـنفك
الــلـيل واألمــيـر شــريـكــ مـتــكـافــئـ يــتـعــاونـان عــلى اسـتــنـبــاط األعـمــاق واجلـوالن في
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اآلفاق(٢٨٥) "ومـادام الـلـيل فـنـانــا فـإن ارتـبـاط األمـيـر به كـان قــويـا فـهـو يـشـكـو طـوله
وتوالي سـاعاته ببطء حـتى ليـخال وكأن عـجلة الـزمن قد تـوقفت عن الدوران فـالنوم

جفاه والسهر اضناه(٢٨٦): 
ومــــــــالـيَ فـي الـــــــــلــــــــذائـــــــــذ مـن نــــــــصـــــــــيب

تـــــــــودع مــــــــــنــه مـــــــــســـــــــلــــــــوب الـــــــــرقــــــــاد

ويـشكـو عبدالـقادر لـيالـيه فيحـسن الشـكوى من جـفاء احلبـيب وصدوده ويـرسم لنا
صورة تـعـيـسة فـأحـزانه تتـجـدد مع إطاللـة كل يـوم جديـد يـكون الـشـاعـر قد قـضى لـيله
يرعى جنـومه ويعد ساعاته قد جفـا النوم مقلتيه الـلت لم جتدا غير الـدموع ترسلها حزنا
وبـكاء يـبيـت ليـله وكأنه صب تـقـطعه آالم الـفرقـة والـبعـد فيـولي وجـهه شطـر السـماك
ـراقبـتهـا مـتحـمال طول الـلـيل ووحشـته يرسم واجلـدي يالحـقهـا بعـيـنيه فـكأنه مـوكل 

نيها بغد سعيد:(٢٨٧)  اآلمال الكاذبة لنفسه و
إالم فــــؤادي بـــــاحلـــــبـــــيـب هــــــتـــــــــــــــور(٢٨٨)

ونــــــار اجلــــــوى بــــــ الــــــضــــــلــــــوع تــــــثـــــورُ
وحـــــزنـي مع الـــــســـــاعـــــات يـــــربـــــو مـــــجــــددا

ـــــــــنــــــــام نــــــــفــــــــــــور ولـــــــيــــــــلي طــــــــويل وا
وحـــــتى مـــــتـى أرعى الـــــنــــجـــــوم مـــــســـــامــــرا

لــــــــهـــــــا ودمــــــــوع الـــــــــعــــــــ ثـم تـــــــفــــــــــــور
أبــــــيـت كــــــأني بــــــالــــــســــــمــــــاك مــــــــوكــــــــــل

وعــــــيـــــــنـيَّ حــــــيـث اجلـــــــدي دار تـــــــدور(٢٨٩) 

وعـلى الرغم من هذا الـعذاب الذي يشـكوه الشاعـر من رفيقه الـليل إال أنه يهواه ال
حبـا في عذابه وقهـره وسهره ولـكنه حلاجـة في نفسه فـهو ينـتظر لـياليه ويـرقب قدومها
ـستـهام يـكلف جفـنيه الـنوم فيـه عسى أن يطـرق طيف احلـبيب أبواب مـراقبـة العاشق ا
راد فـنراه يبث شعـره شعوره بالوحـدة والشوق والبـكاء حاثا هذا قلبه في غفـوته فينال ا
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الطـيف الـكر في دعـوته لزيـارته عله يـرى خـيال األحـبة فـتخـبو نـار الشـوق واحلنـ ولو
إلى ح وأي تـضـحـية تـلك الـتي يـستـعـذب صـاحبـهـا العـذاب واأللم لـقـاء نظـرة خـيال

والتمتع بجمال طيف احلبيب ولو في األحالم:(٢٩٠) 
جــــــفــــــانـيَ مـــن أم الـــــــبــــــنـــــــ خــــــيـــــــــــــالُ

(٢٩١) فــــــقــــلـــــبي جـــــريـح والـــــدمــــوع ســـــجــــالُ

أحب الــــلـــــيــــالـي كـي أفــــوز بــــــطــــيــــــفـــــهـــــــا

ـــــــــنـى بـل قــــــــــد أقـــــــــول أنــــــــــال  وأرجــــــــــو ا

أكـــــــلـف جـــــــفـــــــني الــــــــنـــــــوم عــــــــــليَ أن أرى

مـــــثـــــــاال لــــــهــــــا يــــــســـــري ولــــــيس مــــــثـــــــال

والـشاعـر يعـلم مدى قـسوة حـبـيبه وأن هـذه األبيـات لن تكـون شـفيـعا لـديه فيـسارع
إلى وساطة غيره ليرسم لهذا احلبيب الصورة البائسة لهذا العاشق الوفي ويشرح لهاحاله
وأحـواله عـسى أن يلـ قلـبـها فـترفع عـنه غضـبـها وعـقابـها واألمـير يـقـنع بالـقلـيل فإذا

طلب العزيز احملال(٢٩٢): استحال الوصال يرضى بالطيف واخليال وهو ليس با
فـــقــــولـــوا لـــهـــا إن كــــنت تـــرضـــ عــــيـــشـــتي

فــــــــجـــــــــودي بـــــــطـــــــيف إن يـــــــعـــــــز وصـــــــال

ـعـانـاة جــعـلت األمـيــر رفـيق الـلـيل ثم ألـيــست هـذه احلـبـيــبـة هي سـبب كـل هـذه ا
وحارس النجوم وغيـره ينعم بالنوم الهانئ فليـلهم لباس ونهارهم معاش يرثون حلال

صاحبنا ويتمنون زوال نائبته(٢٩٣):
وقـــــد كـــــلـــــفــــتـــــنـي الــــلـــــيـل أرعـى جنـــــومــــه

ــــــرتـــــاع بـــــالـــــبــــــعـــــد والـــــصـــــد إذا نـــــامه ا

وأخـيرا ح يـتنازل حبـيب الشاعـر من برجه العـالي ويقدر هذا احلب واإلخالص
وعـود مـتفـضال بـزيارة عـبـدالقـادر فيـقـطع إليـه دونه الصـحارى يـبـادر إلى إرسال الـطـيف ا
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والـقـفار ويـتخـطى الـعوائق لـيـنزل عـليه وهـو في غـفلـة مـنه إيذانـا بانـفـراج األزمة لـيهب
فاجـأة فرحا لـقرى ضيفه الـغالي الذي طـال انتظاره فـيرحب به ويبذل الشاعـر من هول ا
مـسـعاه لـتوفـير كل أسـباب الـكـرم والضـيافـة فتـراه-من فرحـته- يـفرش لـها خـديه ليـطأهـما
احلـبيب وهـما عـلى غالوتهـما اليـضن الشاعـر بشيء عن هـذا الزائـر الكـر ويبـدأ األمير
وحبيبه يتطارحان أطراف احلديث من حب وعـتاب وشكوى وأن فقد ذابا في مناجاتهما
ـا يحـيط بـهـمـا واألمـيـر اليـنـفك يـصف عـذابه وحـرقة وأصبـحـا مـركـز الـعـالم اليـشـعـران 
جـمـرات الهـوى الـتي أغرقـته في دمـوع الشـوق وهـو صابـر يـنتـظـر الفـرج وسـاعة اخلالص

كالتي يحياها اآلن نشوان سكران بكؤوس الهوى والغرام(٢٩٤):
تــــعــــســــفـت الــــفـــيــــفــــاء فـي غــــسق الــــدجــــى

فـــكم قـــطـــعت نـــهـــرا من اخلـــيـل واخلـــال(٢٩٥) 

أتـــتـــني- فـــدتـــهـــا الـــنــــفس-في حـــ غـــفـــلـــة

فــــقـــلـت لـــهــــا: أهالً فــــذا وقــــتـــنــــا خـــــال(٢٩٦) 

وأفــــرشــــتــــهــــا خــــدي وقـــــلـت لــــهــــا طـــــــــئي

فال حتـــســـبـي خـــدي عـــلـــيك بـــذي خـــــال(٢٩٧) 

ــــا تــــطـــارحــــنــــا األحـــاديـــث بــــيـــــنــــنــــــــــا و

ــــنــــزل اخلــــــال(٢٩٨)  وأحــــلى تالقـي اخلل بــــا

وأبــــثـــثْــــتُـــهـــا وجــــدي ومـــا بــــ أضــــلـــعــــي
من الـــبـــعـــد واألشـــواق والـــدمع كـــاخلـــال(٢٩٩)

وحــــــدثـــــتــــــهـــــا عـن لـــــوعـــــــتـي وحتــــــرقــــــي
وقــطع الـــلــيــالي بــالـــتــأمل كــاخلــــــــــــــال(٣٠٠)

ولـــــــــــوال األمـــــــــــانـي كـــــــــــنـت ذبـت مـن األسـى
أقــــــول كـــــئـــــيـب نـــــال ذلـك من خــــــــــــــال(٣٠١)

أروّح نـــــــفـــــــسي بـــــــاألمـــــــانـيَ راجـــــــيــــــــــــــاً
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ســــمــــاحــــة دهــــر ضنّ يــــرجـع كــــاخلــــال(٣٠٢)

ا هي أقرب والشك أن هذه األبيـات تخلو من جيـشان العاطفة وصـدق الشعور وا
وذج لـكتابات كثـيرة غزلية شاعت إلى إظـهار البراعة الـلغوية لكنـها -على كل حال -

غرب في عصر األمير عبدالقادر.  شرق وا في ا

ج - الــوصــــــف:

الشـعر إال أقـله راجع إلى باب الـوصف وال سبـيل إلى حـصره واسـتقصـائه وهو
مـنـاسب لـلـتـشـبـيه مــشـتـمل عـلـيه ولـيس به ألنه كـثـيـرا مـا يـأتي في أضـعـافه فـالـفـرق بـ

الـوصف والـتشـبـيه أن هـذا اخـبـار عن حـقـيقـة الـشـيئ وأن ذلك مـجـاز وتـمـثيـل وأحسن
ثله عيانا للسمع.(٣٠٣)  الوصف مانعت به الشيء حتى يكاد 

ـط فتـارة يفرد قـصائد وإذا ماعـدنا إلى فن الوصف عـند األميـر فإننـا جنده على 
مستـقلة تتـحدث عن هذا اجلانب وتـارة أخرى جند أبيـاتا يصف فيـها عبدالـقادر ماشاء

ولكنها ب ثنايا قصائد تتناول موضوعات شتى.

ـتـصفح لـفن الـوصف عـنـد شـاعـرنا يالحـظ أنه ينـصب حـول نـقـطـت رئـيـسـيـت وا
هـما: الـوصف البـدوي والوصف احلـضري وسـنحاول أن نـتعـرض لكل جـانب على

حده لنعطيه حقه من الدراسة والتحليل.

١ - الوصف البدوي:

ـرحـلـة األولى من حـيـاة شـاعـرنـا الـتي عـاشـهـا في اجلـزائر ولـعل أهم تـمثـل هذه ا
قصائده في هذا اجلانب قصيدته الشهيرة "ما في البداوة من عيب"(٣٠٤) وتأتي مناسبتها في
أن األمـيـر كـان أسـيــرا في "أمـبـواز" وكـان مــوضع الـتـكـر من عــلـمـاء فـرنـســا ومـفـكـريـهـا
يراسلونه ويراسلهم فبعث إليه بعض أمـرائهم يسألونه رأيه فيما اختلفوا فيه: هل البدو
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أفضل أم احلضر? فرد عليهم بقصيدة انتقم فيها لنفسه وللبداوة" وامتهن-بكياسة بليغة-
ديـنة مـن نقـائص وحرمـان وكأنه دعاوى االمـتيـاز الـعنـصري لـلرجل األبـيض ومـا في ا

يرى رؤيا أبى العالء أن فقدان العز في احلضر(٣٠٥) "

استهل عبـدالقادر رائيـته بتوجـيهه لوم وعتـاب رقيق ألولئك الذين يـنتصرون ألهل
احلضر ويقفون إلى جـانبهم ويلومون سكان البوادي لـبساطة عيشهم والمناص أن هذا
احلـكم مـرده جـهل بـحـيـاة الـبـداوة وفـضـائــلـهـا حـقـا إن اجلـهل في مـثل هـذا األمـر ضـرر
ــديـنــة-أنــهم اليــعـرفــون مــا في الــبـاديــة من مــزايـا عـظــيم ولــكن عــذر هـؤالء -دعــاة ا
ومـنـاقب ويــوم تـتـاح لـهم فـرصــة الـعـيش فـيـهـا ويــرون بـأم أعـيـنـهم هــذه احلـيـاة الـهـانـئـة
البسيطة ويعايشون أحداثها التي سـيتلوها األمير شعرا ويجسدها صورا نابضة بالصدق
و يكون وحـرارة الشـعور فال شك حـينـذاك أنهم سـينتـصفـون ألنفـسهم وألهل الـباديـة

بذلك حكمهم أساسه العدل والقسط "(٣٠٦) .
يـــــاعــــــاذراً المــــــر قــــــد هـــــام فـي احلــــــضـــــر

وعــــــاذالً حملـب الــــــبــــــدو والــــــقَــــــفَـــــــــــــــــــــــرِ

ال تــــذمُــــمَنَّ بــــيـــــوتــــاً خف مــــحــــمــــلــــهـــــــــــــا

وتــــمــــدحن بــــيــــوت الـــطــــ واحلــــجــــــــــــــــر

لــــو كــــنـت تــــعــــلـم مــــافي الــــبـــــدو تــــعــــذرني

لـــــكـنْ جــــــهـــــلـتَ وكم فـي اجلــــــهل مـن ضـــــــرر

ناظر فـياعاذل البدو في مـعيشتهم لـو اطلعت على جمال الـصحراء فستـأسرك هذه ا
ـصور اجلـميـلـة الـبـديعـة فـحـيـثمـا جـلت بـبـصرك تـواجـهك لـوحـة فـنيـة من إبـداع اخلـالق ا
فـبساط رمـلها كـأنه الدر في صفـائه ونقائه يـضم ب جنـباته رياضـا غناء تـشابكت ألـوانها
ـرء أن يـهب عـليه وتـداخـلت لتـعـطـيك أروع مـنظـر تـقع عـلـيه العـ أمـا هـواؤهـا فحـسب ا
سه تلوث فـهو صاف سليم لتسري في رئتـيه دماء صافيـة نقية يسـتنشق منه مـا طاب له لم 
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يـنعش الروح ويـبعث اجلد والنـشاط وال تسل أيهـا الالئم في حب الباديـة عن جمال صبح
رء عـلى ربوة من ربى هذه الصـحراء فتتـجسد أمامه طرة عاصـفة يقف ا انبلج بـعد ليلـة 
ها خـرجت لترعى الـلوحات الـفنيـة التي الجتد لـها مثـيال فهـذه أسراب الظـباء والغـزالن وا
زن الـذي أحيـا األرض بعد مـوتها أطيب الشـجر وهي تقـفز هـنا وهنـاك فرحة مـنتـشية بـهذا ا
فأنبتت من كل زوج بهيج لتبعث احلياة من جديد في هذه الصحراء وما من شك أن هذا
اجلـمال البدوي قـادر على مسح كل صور احلـزن والغم التي تنـتاب اإلنسان ويـحل محلها

إحساس بالفرح والسرور واالنبساط والراحة:
أو كــنـت أصــبــحت في الــصــحــراء مــرتــقــيـــا  

بــســـاط رمــل به احلــصــــبـــاء كــالـــــــــدررِ(٣٠٧) 

أو جــــلْـتَ في روضــــــة قـــــد راق مــــنـــــظــــرهـــــا

بـــــكل لـــــون جــــمـــــيــل شـِــــيّقٍ عـــــطـــــــــــــــــر  

تــســتــنــشــقنَّ نـــســيــمــا طــاب مــنــتــشــقـــــــــــــا

ـــــرر عـــــلـى قَـــــــــــذَر  يـــــزيـــــد فـي الـــــروح لم 
أو كـــنت فـي صـــبـح لــــيــل هـــاج هـــاتـــنـــه(٣٠٨)

عـــــلــــوت في مـــرقـب أو جـــلـت بـــالــــنـــظــــــــــــر

رأيــت في كـل وجـه من بـــــــســـــــائـــــــطــــــــــهـــــــــا

ســـربـــاً من الـــوحـش يـــرعى أطـــيب الـــشــــجـــر

فـــــيــــــالـــــهــــــا وقـــــفــــــة لم تــــــبـق مـن حَـــــــــــزَنٍ

في قــــلب مُـــضــــنىً وال كـــــداًّ لــــذي ضــــجــــــــر 

وهـذه احليـوانـات التـي وجدت في الـصـحراء مـرتـعا لـهـا تـغدو وجتيء بـكل حـرية
ـنون فالـشاعر وصحـبه يتربـصون بهـا ويباغـتونها أمن من مـخاطر ا لـيست  وطالقة
ـوت التي في أوكارهـا وآجـامهـا فـهي دومـا في خوف وهـلع تـعدو هـاربـة من سهـام ا
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ـصـيدة تـاركـا وراءه نعـامته يـرسلـها عـبـدالقـادر والـذين معه فـكم من ظـليم وقع في ا
ثـكـلى وفـراخه صـغـاراً زغب احلـواصل بل إن األمـر ال يـقـتـصـر عـلى هـذه احلـيـوانات
فـقط فـحـتى الـصقـور واحلـمـام وكل من في اجلـو مـعرض أيـضـا لـلـقنص فـالشيء يقف
أمـام هــؤالء الـبـدو فــكل مـا فـي هـذه الـصــحـراء بـــأرضـهـا وســمـائــهـا رهن ســهـامـهم

وأقواسهم التي ال حتيد عن هدفها أبدا(٣٠٩) .
نــــبــــاكـــر الــــصــــيــــد أحــــيـــانــــا فــــنــــبـــغــــتـــــه

فــــــالـــــصــــيــــد مــــنــــا مــــدى األوقــــات في ذعــــر

فـــــكم ظــــلــــمــــنــــا ظــــلــــيــــمــــاً فـي نــــعــــامــــتــــه

وإن يـــــكن طـــــائـــــرا في اجلـــــو كـــــالـــــصـــــقــــــر

ثم يـنـقـلنـا األمـيـر في هـذا الـوصف إلى لـوحة فـنـيـة جـمـيلـة من حـيـاة الـبـادية وهي
صـــورة احلل والــتــرحـــال أســاس حــيــاة الـــعــرب في صــحــرائـــهم فــهم دومـــا في تــنــقل
رعى اليهدأ لهم بال واليستقر لهم مقام اء وا اليستقرون في مكان واحد يسعون وراء ا
عروف وقرار يتخـذون اإلبل مطيـة وقد أمست كشـقائق النـعمان في احمـرارها ومن ا

أن البدو تعشق اللون األحمر وقد ورد في أشعارهم مايدل على ذلك(٣١٠) 

ويعرج األميـر بعد هذا الـوصف إلى تصويـر عيون الصـبايا والعـذارى وهن يسترقن
النظر من ثـقوب الستائر فيشبه هـذه العيون بالرقاع التي تخـاط للستار ومنه قول الشاعر

ثقب العبدي:(٣١١)  ا
ظـــــــــهـــــــــرن بــــــــكـــــــــلّــــــــةٍ وســـــــــدلْنَ رقـــــــــمــــــــاً

وتــــــثْــــــقــــــ الــــــوصــــــاوص لــــــلــــــعــــــيـــــــــونِ

أريـن مــــــــــحــــــــــاســــــــــنــــــــــا وكــــــــــنَـنَّ أخــــــــــرى

ــــــــصـــــــــون مـن األجـــــــيــــــــاد والــــــــبـــــــشــــــــر ا
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ـضي الركب يـتـهادى في سـيره عـلى أنغـام احلـداة وهم ينـشدون أحـلى األحلان و
ـوسيـقـيـة من نـاي وعود بأصـوات جـمـيـلة فـاقت في أدائـهـا ونـغمـهـا كل أنـواع اآلالت ا
ألنها أصوات طبيعـية صافية تشدو أحلانها على الفـطرة والسليقة فتمزج تلك األصوات
لتخلق جوا فنيـا شاعريا يخفف من مشاق السفر فال يـشعر بالعناء أحد ويحيط بهذه
الـقوافل رجـال أبطـال أشداء يـحرسـونها ويـدفعـون عنـها األذى عـلى صهـوات خيل سال
ال والشرف وقد عرقها كرا وفرا فاجلميع في حذر يراقبون الطريق حماية للعرض وا
يتـسلى هؤالء الـفرسـان ب احل واآلخـر بالصـيد فتـراهم يطاردون الـظبا وحـمر الوحش
يسـابقـون الريح لـلحاق بـها فال يـنجـو منـها إال من رحم ربك أمـا البـاقي فيـخر صـريعا
ــا غـنــمــوا إلـى الـركـب فــتــزداد الـفــرحــة ويــعم حتت ســهــام هــؤالء الــفــرســان لــيــعــودوا 

السرور:(٣١٢)
يـــــوم الـــــرحـــــيل إذا شـــــدّتْ هـــــوادجـــــنـــــــــــــا

ــــــطـــــــــــر شــــــقـــــائـق عــــــمـَّــــــهـــــا مـــــــزن مـن ا
فــيـــهـــا الـــعـــذارى وفـــيـــهـــا قـــد جــعـــلـن كـــوى

مــــــرقـــــــعــــــات بــــــأحـــــــداق مــن احلــــــــــــــــــور
تــــمــــشي احلــــداة لــــهـــا مـن خــــلـــفــــهــــا زجـــل

أشــهى من الـــنــاي والــســـنــطــيــر(٣١٣) والــوتــر
ونــــحن فــــوق جــــيــــاد اخلــــيل نــــركــــضــــهـــــــا

شــــلـــيــــلـــهــــا زيــــنـــة األكـــــفــــال واخلــــصـــــــــر
نـــــطــــارد الــــوحـش والــــغــــزالن نـــــلـــــحــــقــــهــــا

عـــلـى الـــبــــعــــاد ومـــاتــــنـــــجـــو مــن الـــضــــمـــر

ويـظـل األمـيــر يــنــعـطـف لـلــجــمــال الـبــدوي الــفــطــري األخـاذ الــبــعــيـد عـن الـزيف
والتكـلف فيـرسم لنـا لوحة أخـرى لهـذا الركب وهـو يحط عـصا التـرحال فـيعم الـنشاط
ويتـسابق اجلميـع لتنظـيم احلي ودك أوتاد اخليـام خيام نـظيفـة نقيـة من األوساخ والقذارة
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سك وقد انتـظمت هذه البيوت في شكل فني بديع تشع بأنوارها تنصب على بساط كا
كأنها األجنم الزهر التي تزين السماء الصافية في ليلة هادئة مقمرة:(٣١٤) 

نـــــروح لـــــلــــحـي لـــــيال بـــــعــــدمـــــا نــــــزلــــــــــوا

مــــنــــازالً مــــابــــهــــا لـــــطْخ من الـــــــوضـــــر(٣١٥) 

تــــرابــــهـــــا الـــــمـــــسك بل أنـــــقى وجــــاد بــــهــــا

صــــــوب الـــــغــــــمـــــائم بـــــاآلصــــال والــــــبـــــكــــر

نــــلــــقى اخلــــيــــام وقــــد صــــفَّتْ بــــهــــا فــــغـــدت

مـــــثـل الـــــســــــمـــــاء وهَـتْ بـــــاألجنـم الـــــزهــــــــر

ولـتعلـيل حـكم األميـر بتـفضـيل البـادية عـلى احلاضـرة يسـتدل بـآثار األولـ البـعيدة
عن الـكذب والـزيف ومـؤداها أن اجلـمال واحلـسن في هذه احلـيـاة اليبـدو إال في مظـهرين
وسيقاه النفوس أو بيت من الشَّعر هما: بيت من الشعر تطرب لسماعه اآلذان وتنشي 
ـادي ليـعيش حلـظـات مريـحة يـنصب فـي مكـان هاد يـسـمو فـيه ساكـنه عن هـذا العـالم ا

بعيدا عن الضوضاء والفوضى والتعب:(٣١٦) 
قــــــال األلـى قــــــد مـــــــضــــــوا قــــــوال يـــــــصــــــدّقه

نـــــقـل وعــــــقـل ومــــــا لـــــلــــــحـق مـن غـِــــــيَــــــــــر

احلــــــسن يــــــظــــــهـــــر فـي بـــــيــــــتـــــ رونــــــقـــه

بـــيت مـن الـــشــعـــر أوبـــيـت من الـــشَّـــعــــر(٣١٧) 

ويـستـكمـل عبـدالـقادر صـوره بلـوحـة بدويـة أخـرى وهى صورة الـعـشي أوان عودة
ـاشية أوبتها إلى مضارب الـقوم وهي ترفع أصواتها بالـثغاء واخلوار فيختلط هذا قطعان ا
مع وقع حوافـرها فكأنها أصـوات الرعد بعد ليل كاد أن يـنجلي فتدر ألبـانها شرابا طهورا
ثلى لالنتقال والسفر فإن اإلبل فيه صحة وشفاء لشاربيه وكما أن لكل بـيئة وسيلتها ا
هي سـفن الــصـحـراء ولــكـنــهـا أوفـر أمــنـا وأريح ركــوبـا وأضـمن سـالمـة إلى جـانب
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شـاق الصـحراء(٣١٨) فال مجـال للـمفـاضلـة بيـنهـا وب الـفلك صبـرهـا الطـويل وحتمـلهـا 
ـوت دوما ـا يـكتـنف راكـبـيـهـا من األخـطـار والـكـوارث فـا التـي تمـخـر عـبـاب الـبـحـر 
مـتـربص بـهم وهـو مالقـيـهم أيـنـما كـانـوا في عـرض الـيم فـقـد وضـحت الـبـيـنـة وبانت
احلجة بأدلة األمير التي استقاها من محيطه وبيئته وهي مالزمة للصدق دون ريب.(٣١٩) 

أنـــــعـــــامــــنـــــا إن أتت عـــــنـــــد الــــعـــــشي تَـــــخَلْ

أصـــواتــــهــــا كــــدويّ الـــــرعـــد بــــالــــســـحـــــــــر

ســـــفــــــائـن الـــــبـــــر بـل أجنـى لـــــراكــــــبـــــهــــــــــا

ســــفـــائـن الـــبــــحـــر كم فــــيــــهـــا من اخلــــطــــــر

ويــنــتـــبه األمــيــر وهـــو اخلــصم واحلــكم إلـى أدق األمــور فــثــمـــة نــوع من الــصــدق
عـامـلة واالبـتـعاد عن الـغش واالحـتيـال حـتى في أبسـط األشيـاء وهو واإلخالص وحسـن ا
احللـيب الـغذاء األسـاسي ألهل الـباديـة فهـو صاف خـالص لم يـخالـطه مـاء بيـنمـا يغش

عند أهل احلضر ابتغاء الكسب احلرام باإلضافة إلى امتياز حليب النوق عن البقر:(٣٢٠) 
شـــــرابــــــهـــــا مـن حـــــلــــــيب مــــــايـــــخـــــالـــــــطـه

مــــاء ولـــــيس حــــلــــيـب الـــــنــــوق كــــالـــــبــــقــــر

ويـرد األمـيـر ردا قــويـا عـلى أولـئك الـذين اسـتــبـاحـوا أرضه ونـهـبـوا أمـواله وشـردوا
شعبه ثم جاؤوا يسألونه ويحكموه فيما نشب بينهم فيوضح لهم أن أموالهم ليست في
ـنأى عن الـفرسـان العـرب األبـطال الـذين يغـيـرون علـيهـا فيـغـنمـوها ثم تـقسم مـأمن وال 

بينهم بالعدل والقدر(٣٢١):
أمــــــــــــوال أعـــــــــــــدائـــــــــــنــــــــــــا فـي كـل آونـــــــــــة

نـــقـــضي بــــقــــســــمــــتـــهـــا بـــالـــعـــدل والـــقــــدر

أتـعـاب عــلى مـروءة عـالـيـة وبـعـد هــذا مـاذا بـقي من عـيـب تـذم به الـبـاديـة وأهــلـهـا
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وأخالق سـامـيـة وشـجـاعـة عـنـتريـة وكـرم حـاتـمي وصـحـة أجـسـام وصـفـاء عـقول
? فإذا كانت هـذه عيوبـا ومساوئـا فما قولك إذن وعافـية دائمة وحـرية وكبـرياء شامـخ
في احلـضـر وأهـله فـهـات نـقـيض مـاذكـره الـشـاعـر مع الـبـاديـة وأهـلـهـا ثـم قارن ووازن
ستجـدن أن حكمك سـيكون عـادال إذا انتصـرت للبدو وانـتصفت لـهم أما إذا نأيت عن

الصدق واحلق معاندا فما لك غير قول األمير وهو يردد:(٣٢٢) 
لـــوكـــنـت تـــعـــلم مـــا في الـــبـــدو تـــعـــذرنـــــــــي

لــــــكنْ جــــــهـــــلتَ وكـم فـي اجلـــــهـل من ضـــــرر 

مـــــــا في الـــــــبــــــداوة مـن عــــــيـب تــــــذم بـــــــــــه

إال الــــــمــــــروءة واإلحــــــســـــان بـــــالــــبِــــدَر(٣٢٣) 

وصـــحــة اجلـــسم فـــيـــهــا غـــيـــر خــافـــيـــــــــــــة

والـــعـــيب والـــداء مـــقـــصـــور عــلـى احلـــضــــــر

ـت عـــنــــدنــــا بـــالــــطــــعن عــــاش مـــدى مـن لم 

فــــنـــحن أطــــول خــــلـق الـــــله في الــــعـــمــــــــــــر

٢ - الوصف احلضري:

وكان نـتيـجة لالستـقرار الـذي عاشه األميـر في دمشق وبـقيـة احلواضر األخـرى بعد
تاز وصفه في هذه ـا فيها من حل وترحـال و أن أطلـق سراحه وابتعد عن حـياة البادية 

يزت هما الوصف النسخي احلسي التقريري والتشخيصي الوجداني.(٣٢٤) . الفترة 
الـوصف الـنـسـخي احلـسي الـتـقـريـري: ولـلـشــاعـر في هــذا الـنـوع بــعض الـقــصـائـد
ـاديـة احلسـية فـيـنقـلـها لك نـقالً صـادقاً ـظاهـر واألشـياء ا ـقطـوعـات التي يـصف فـيهـا ا وا
واقـعـيــا بل قل يــصـورهـا تــصـويـرا فــوتـوغــرافـيـا دون أن يــضـفي عــلـيــهـا من أحــاسـيـسه
ـتــدفق بــاحلـرارة الــتي جنـدهــا في الـوصف ومـشــاعـره فــهي تــفـتــقـر إلى ذلك الــشـعــور ا

الوجداني التشخيصي .
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ومن أجـمل قـصـائـده في هـذا اجلانـب قصـيـدته " جـنـات دمر(٣٢٥) " الـتي يـصف فـيـها
قصرا بناه هناك لالصطياف واالستجمام.

ـنطـقـة وأباطـيـحهـا حيث يـستـهل عـبدالـقادر قـصـيدته بـدعـوة مفـتـوحة لـزيارة هـذه ا
ـياه نـهر الـكوثـر باجلـنة ـياه اجلـارية الـنقـية الـشبـيـهة  تـنتـشر الـرياض الـزاهرة الـزاهيـة وا

تنساب في جداول تتلوى كأنها ثعاب في زحفها:"(٣٢٦) 
عـج بـي-فــــــــــديــــــــــتـك-فـي أبــــــــــاطــح دمـــــــــــــر

ذات الــــــــريـــــــاض الــــــــزهـــــــرات الــــــــنـــــــضَّـــــــرِ
ــــيــــاه اجلــــاريــــات عــــلى الــــصــــفـــا(٣٢٧) ذات ا

فــــــكـــــأنــــــهــــــا مــن مـــــاء نــــــهـــــر الــــــكـــــوثــــــــر
ذات اجلــــــــــداول كــــــــــاألراقـم جــــــــــريــــــــــهـــــــــــا

ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـه مـن خـــــــــالـق ومــــــــــصـــــــــور

شاهد نقالً ظـاهر احلسية لهذا اجلمال الطبيعي ناقالً ا ويتابع الشاعر وصفه لبقية ا
حسياً دقيقا ساعده في ذلك كثرة التـشابيه وهذا النسيم العليل الطيب يفوق في عطره
ـسك والعـنـبـر وتلك الـطـيور تـرسل أنـغامـا لـتشـكل بـأحـلى األحلان والـتـرانيم رائحـة ا
ـبـدع فـتـتــداخل زقـزقـاتـهـا لـتـشـكل ســيـمـفـونـيـة رائـعـة تـفـوق في تـســبح بـحـمـد اخلـالق ا
ــزمــار ولــذلك فال غــرو أن تــكــون"دمــر" مــحــطــة الــتــقـاء مــوســيــقــاهــا أحلـان الــنــاي وا
ـتـنـاقضـات فـفـيهـا الـزهـاد والعـبـاد مـاب أذكـار وتـذكـر يسـبّـحـون ويهـلـلـون وهم يرون ا
عـظمة اخلـالق تتـجلى في بديـع صنعه وإلى جـانبـهم جتد حلـقات الـلهو واجملـون والعبث
ـرح أصـحـابـهـا ويتـسـامـرون نـاسـ هـمـوم احليـاة ومـشـاكـلـهـا يعـيـشـون حلـظـاتـهم احلـلوة
ـنـطـقـة -بـجـمـالـهـا- ملـتـقـى هـذه الـشرائـح فـفـيـها ضـحـكـا ولـعـبـا وبـذلك أمـست هـذه ا
الـعبادات والطـهارة ومافـيها من لـذة روحية مـعنوية وفـيها الـزهو والعـبث وما يتـبعها من

لذائذ مادية جسدية حسية(٣٢٨):
ذات الـــــنــــســـــيـم الـــــطـــــيب الـــــعـــــطـــــر الـــــذي
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يـــــغـــــنـــــيك عـن زُبــــد(٣٢٩) ومـــــسكٍ أذفــــــــر(٣٣٠)
والـــــــطـــــــيـــــــر فـي أدواحـــــــهـــــــا مــــــــتـــــــــرنــــم

بــــــرخـــــيـم صـــــوت فــــــاق نــــــغـــــمــــــة مــــــزهـــــر
مـــــغـــــنى بـه الـــــنــــسّـــــاك يــــــزهـــــو حـــــالـــــهـــــا

مــــــــابـــــــــ أذكــــــــار وبــــــــ تـــــــــفــــــــــكّـــــــــــــــر
مـــــــاشـــــــئـت أنْ تــــــلـــــــقـى بـــــــهــــــا مـن نـــــــاسك

أو فـــــــــاتكٍ فـي فـــــــــتـــــــــكــه مــــــــــتـــــــــطــــــــــــــور

ولتأكيـد هذه احلقائق اجلمـالية يعـمد الشاعر إلى ضـرب مقارنة بـ جنات دمر وب
عـالم الرائـعة الـتي كثـيرا مـا تغنى جـمال "الـرصافـة والسـدير وشعب بـوان" وهي من أهم ا
بهـا الشعـراء جلمالهـا ولكن أنى لـهذه من تلك فـجمال دمـر وحسنهـا قد فاق كل شيء

فال مجال للمفاضلة بينها وب أي مكان آخر فهي جنة الله في أرضه:(٣٣١) 
أين الــــرصـــافـــة(٣٣٢) والـــســــديـــر وشــــعب بـــوّ

ان(٣٣٣) ...إذا أنـــــــصــــــــفـــــــتــــــــهـــــــا مـن دمــــــــر?

وفي قصيدته التالية" غالء الدار باجلار(٣٣٤) " يتحدث فيها األمير عن ذكرياته احللوة
اجلمـيلة الـتي قضاها فـي مدينة "بـرسا" حتى فـارقها مـكرها بعـد أن كثرت فـيها الزالزل
ـهـا من مـسـاجد فـاسـتـحـالت احلـيـاة مـعـهـا فـبـارحـهـا ولـكـنه ظل يـحن إلـيـهـا وإلى مـعـا
وقـصور وريـاض وأنـهار قـضى بـها أحـلى أيـام حيـاته بـرفقـة صـحبه الـكـرام الذين غـمروه

بودهم وإحسانهم فلم يستطع لفراقهم سبيال.

فحـبهـا قد تمـكن منه وانـغرس في فؤاده فـكيف ينـسى ذكريـات وأحباب كـان عهده
بها قريبا يكلف نفسه النسيان ولكنها تأبى والحتتمل:(٣٣٥)
ـــعـــاهـــد مـن بـــرســا أبـى الـــقـــلب أن يـــنـــسى ا

وحـــــبـي لـــــهـــــا بـــــ اجلـــــوانـح قـــــد أرســـــى
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أكــــلّـــفـه ســـلــــوانــــهــــا وهـــــو مـــــغــــــــــــــــــــرم

فــهـــيــهـــات أن نــســـلــو وهــيـــهــات أن يـــنــسى 

ـدينـة التي يـؤمهـا الناس من وكـيف ال يحـزن شاعـرنا وال يـتألم لـفراق "برسـا" هذه ا
بدو ومن حضر يـقصدها القـريب والبعيـد تشد اليهـا الرحال من كل فج ليـشهد الناس

جمال طبيعتها وكرم أهلها األفاضل األطهار:(٣٣٦) 
بـالد لــــــــــهـــــــــا فـــــــــضـل عـــــــــلـى كـل بـــــــــلـــــــــدة

ســـوى من يـــشـــدُّ الــــزائـــرون لـــهـــا احلِـــلْـــســــا

عــــــــليَّ مُــــــــحـــــــال بـــــــلــــــــدة غـــــــيـــــــرهـــــــا أرى

بـــهــا الـــديـن والــدنـــيـــا طـــهـــورا وال جنـــســــــا

ويـتـخـلص الـشاعـر بـعـد وصف حـاله ومـايقـاسـيه من ألم الـفـراق وعـذاب الـب من
شهور ال يدانيه جامع آخر ـدينة فجامعهـا ا هذه البـلدة إلى رسم مظاهر ومعالم هذه ا
في هـندسـة عمرانـية وحسن بـنائه تـرى فيه القـوم حلقـات منـكب حـول علمـاء ومشايخ
أفاضل يـنهـلون من ينـابيع الـعلم والـثقـافة غـذاء لعقـولهم وزادا أللـبابـهم أما أمـير هذه
البـلدة الطيبة فقـد أكرمه الله بجميع الصـفات احملببة فأمسى مـلجأ لكل شريد ومالذا لكل

محتاج اليريد من ذلك جزاء وال شكورا:(٣٣٧) 
ـــــشـــــهــــــور لم يـك مـــــثــــــلـه وجـــــامــــــعـــــهــــــا ا

به الــــــعــــــلم مــــــغـــــروس بـه كم تــــــرى درســـــــا

وســــلــــطــــانــــهـــا أعــــنـي األمـــيــــر رئــــيــــســــهـــا

به افــــتــــخـــــرتْ بــــرســــا فــــأعــــظِـمْ به رأســـــــا 

ويبلغ الـشوق مداه بالـشاعر فيـتساءل هل سـيكتب له العـمر ثانيـة ليؤوب إلى هذه
البـلدة اجلميلة فيحل بـرياضها وحدائقها الـغناء فتطيب نفسه ويـهدأ باله وهوينتقل ب

اضـية وأيامه اخلـوالي فكل من حل "ببورسـة" حزينا مـهموما أحيائـها يستـرجع ذكرياته ا
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سي بال شك فـرحا مـسـرورا ينـزاح البـأس والـهم عن نفـسه خـاصة أيـام األعيـاد التي
دينة من مظاهر الزينة والبـهجة ماال ع رأت والأذن سمعت فترى الناس تشهد فيهـا ا
فيـها في هـرج ومرج فـرح قـد ابتـعـدوا عن التـكلف والـوقار فـاندمـجوا في هـذا اجلو

فهم في فرحتهم سواء:(٣٣٨)
أال لـــــيت شــــعــــري.هـل أحل ريـــــاضــــهـــــــــــــا?

(٣٣٩) " هل أطـــيب بـه نـــفـــســـــا?  "وبِـــنـــار بـــاشَ

فــيــصــبــو بـهــا في الــعــيــد من لــيس صــابــيــا

ويــــــفــــــرح مــــــحــــــزون الــــــفــــــؤاد وال يــــــأسى

ويـختـتم الشـاعر أبـياته باحلـديث عن سكـان هذه الـبلـدة وما يـتمتـعون به من أخالق
عـالـيـة وشـمـائل سـامــيـة وفـضل عـمـيم عــلـيه فـقـد أمن بـيـنــهم بـعـد خـوف وأنس بـعـد

وحشة داعيا لهم ولبلدهم باليمن واخلير والبركة:(٣٤٠) 
أنـــــــاس بــــــهـم أهــــــلـي ســـــــلــــــوت وبــــــلـــــــدتي

وفـي كل آن قــــــــد رأى نــــــــاظــــــــري أنــــــــســـــــــا

مـــــــــكــــــــــارم أخـالق وحـــــــــسـن شـــــــــمــــــــــائــــل

ولــــ طـــــبــــاع والــــلـــــطــــافــــة ال تـــــنــــســـــــــى

ســـــقـى الــــــلـه غـــــيــــــثــــــا رحــــــمــــــة وكــــــرامـــــة

أراض بـه حـل األحـــــــــبـــــــــة مـن بـــــــــرســــــــــــــــا

نهج في وصـفه فتارة ن أعتاض عنك(٣٤١) " يـنحو الـشاعر نـفس ا وفي قصيـدته "
يـصف مـدينـة "بـرسا" بـعد أن غـادرهـا واليـها ومـا آل إلـيه حالـهـا بعـده فقـد أمـست البـلدة
وكــأنـهـا عـجــوز شـمـطــاء فـقـدت كل مــعـالم احلـسن واجلــمـال بـعــد أن كـانت عـروسـا

حسناء ذات غنج ودالل تفاخر بقية احلواضر ازدهارا وعمرانا وحسنا(٣٤٢):
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أال فـــــــاقْـــــــرِ اخلـــــــلــــــــيل خـــــــلــــــــيل بـــــــاشـــــــا

سـالمــــــاً طــــــيــــــبــــــاً عـــــــبــــــقــــــاً نــــــفــــــيــــــســــــا

لـه قـل: يـــــــــــاشــــــــــــقـــــــــــيـق الـــــــــــروح عـــــــــــنـي

عـالم هـــــــجــــــــرت بــــــــلـــــــدتــــــــنـــــــا بــــــــروســـــــا

لــــــــقــــــــد كــــــــانت تــــــــفــــــــاخــــــــر كـل مــــــــصـــــــر

وتــــــطــــــلـع من شــــــمــــــائــــــلــــــكـم شــــــمــــــوســـــا

فــــــعــــــادت بــــــعـــــــدكم شــــــمـــــــطــــــا عــــــجــــــوزا

وكـــــــــانـت جتــــــــــتـــــــــلـي بــــــــــكمُ عــــــــــروســـــــــا

فهـذه سوحـها وأسـواقهـا أمسـت آثارا دارسـة الحيـاة فيـها بـعد أن كـانت تعج حـركة
ونـشاطا يـؤمهـا التجـار والزوار ليـشهـدوا منافع لـهم فمع فراق هـذا الوالي لـبلدته تـغير
ـكـان قـفرا مـوحـشـا وتـغـيـرت األنـسة وحـشـة واحلـركـة واحلـيـاة هدوءا كل شيء فـأصـبح ا
ـدينـة أشـبه بأطـالل دارسة. تـثـير األسى فـمع فـراق هـذا الوالي لـبـلدته وصـمـتا فـأمـست ا
تغـيـر كــــل شيء حتى الزمان تبدل وجتـهم فال تراه إال عبوسا كئيـبا فاخلسارة كبرى

صيبة  جليلة:(٣٤٣)  وا
وعـــــــهــــــدي ســـــــوحــــــهــــــا بـــــــالــــــوفـــــــد مـألى

فــــأضـــــحـت بـــــعــــدكـم خُـــــلْـــــواً دروســـــــا(٣٤٤) 

وكـــــنـت لــــنـــــا بـــــهـــــا غـــــيــــثـــــا مـــــريـــــعــــــــــــا

وكـــــــهــــــفـــــــاً مــــــانـــــــعــــــاً ضـــــــرا وبــــــوســــــــــا

وكــــــان لــــــنـــــا الــــــزمــــــان بــــــكم ضــــــحــــــوكــــــاً

فــــــصـــــار لـــــنـــــا بــــــفـــــقـــــدكـم عـــــبـــــوســــــــــــــا

ـن أعــــــــتــــــــاض عــــــــنـك فــــــــدتـك نــــــــفــــــــسي

وكـــــنـت بـــــقــــــربـــــكـم فـــــرِحَــــــاً أنـــــيــــــســـــــــــــا
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الوصف التشخيصي الوجداني:

وفـيه يـجـسـد الـشـاعـر أو يـعـرض في وصـفه لـصـوره في إطـار من احلـيـويـة واحلـركـة
ـقطـوعـات الشـعريـة الـتي برزت فـيهـا مـقدرة عـبدالـقادر واحلـياة ويـبـدو ذلك في بعض ا
ـراد وصـفه فـتـراه مـتـحـركـا ـادة والـروح بـعث احلـيــاة في الـشيء ا ـزج بـ ا الـفـنـيـة في ا

ر بها: تسري فيه احلياة يعيش مع الشاعر ويشاركه احلالة النفسية التي 

ـتدفق من ـاء ا دعـي الشـاعـر ذات مـرة إلى بـستـان في " قـبـا" بـاحلجـاز فـأثـاره منـظـر ا
ناعورة البئر على حوضه وانبجاسه بـعد ذلك ساقية لطيفة تتلوى ب األشجار فذكره
ا ألفناه عنده سابقا فهو يغوص في نظر في صورة مغايرة  ببالده فنقل لنا األمير هذا ا
أعـماق الصورة ويربطـها بحالته الـشعورية التي كان يـعيشها وهو بـعيد عن بلدته" دمشق "
ـنــظـر وأثـار فـي نـفـسه كــوامن الـشــوق واحلـنـ فــأسـقط حــالـته هــذه عـلى تـلك هـاجه ا
الصورة وكـأنها حي ينـاجيه الشـاعر ويبثه آالمه وأحـزانه فما بـغية األميـر العود والورد

لكن أمله هو ما يرمز إليه هذا الشيء:(٣٤٥)
تـــــبــــخَّـــــرْ بـــــعـــــود الـــــطــــيـب الزلت طـــــيـــــبـــــا

ـــــــاء الــــــزهـــــــر - يــــــاخِـلُّ - والــــــــورد ورشَّ 

ومـــــــا بــــــغـــــــيــــــتـي هــــــذا ولـــــــكـنْ تــــــفـــــــــاؤال

بـــــــــــــــعَــــــــــــــودٍ إلــى عُــــــــــــــودٍ ووِرْد إلــــــى ورد

وفي أبـياته الـتي يصف فيـها الـشاعر نـاعورة اسـتطاع األمـير أن يقـوم بعـمليـة إسقاط
لـذاته على هـذه الناعـورة فإذا هي حـية تـدب فيـها احلركـة واحليـاة فلم تـعد ذاك الشيء
ـادي اجلامـد بل استـحال أمـام خيـال الشـاعر إلى كـائن بطـريقـة تشـخيـصية يـبثه احلسي ا
شكواه ويناجيه فما تلك الناعورة اآلن إال صورة لذلك العاشق الولهان واحلبيب الذي
أضنـاه الشوق فسالت مقـلتاه دمعا فتـراه يطاطئ الرأس تارة حزنـا وأسى ويرفعها أخرى
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بالبكاء وكأنه وليد يلقم الثدي مرة ويصد ثانية فيعلو بكاه:(٣٤٦)
ونــــاعــــورة نــــاشـــدتــــهــــا عن حــــنــــيــــنــــهـــــــــا

حــــــنــــــ احلـــــــوار والــــــدمــــــوع تـــــــســــــيــــــلُ

ـــــقـــــالـــــهـــــــــــا فـــــقـــــالت وأبـــــدت عـــــذرهـــــا 

ولـــــــلـــــــصـــــــدق آيــــــــات عـــــــلـــــــيـه دلـــــــيــــــــل

ألــــــست تــــــرانـي ألــــــقم الــــــثــــــدي حلــــــظــــــــــة

وأدفــع عـــــــــــــــنــه والـــــــــــــــبــالء طـــــــــــــــويـــــــــل

وحــــالي كــــحــــال الـــــعــــشق بــــات مــــحــــالــــفــــا

يــــــــدور بـــــــدار احلـب وهــــــــو ذلــــــــيـــــــل(٣٤٧) 

يــــــــطـــــــاطـئ حــــــــزنـــــــا رأسـه بـــــــتــــــــذلــــــــــــل

ويـــــــــرفـع أخــــــــــرى والـــــــــعـــــــــويـل عــــــــــويـــل

وفي قصـيـدته "أعـرني قـلـبا(٣٤٨) " الـتي أنشـدهـا األمـيـر مـصورا حـالـته بـعـد أن نـأى عنه
إخوته وتـركـوه أسيـرا وحـيـدا بفـرنـسا وجلـأوا إلى الـعيش فـي مراكش تـبـدو نفـسـية الـشـاعر
الـتعيـسة احلـزينة الـتي أنهكـتها سـن األسر والـسجن وآالم الـبعاد والـفراق فهـو دائم احلن

والـشـوق إلخـوانه الـذين تـركـوه مـعـذبـا يالقي صـنـوف األلم واحلـرمان العـزاء له إال تـلك
الزفرات واألنات التي لن تستطيع التحليق لوصل إخوته الذين لم يرحموا حاله:(٣٤٩) 

أال إن قــــــلــــــبـي يــــــوم بــــــنــــــتم(٣٥٠) وســــــرتـــم
غــــدا حـــــائــــمــــا خـــــلف الـــــظــــعــــون يـــــطــــيــــرُ

ـــــوت مـن ألم اجلـــــوى(٣٥١) يـــــقـــــاسـي مـــــرار ا
فـــــــــــــمــــــــــــالــيَ إال أنَّــــــــــــة وزفـــــــــــــيــــــــــــــــــــــر 

رحـــلــــتم وســــر لـــو رحــــمـــتم فــــبـــيــــنـــكــــــم
حلَـــــــــظـيَ يــــــــوم لـــــــــلـــــــــبـالء عـــــــــســـــــــيـــــــــــر

وشاعـرنا كـان ينتـظر هـذا الفـراق الصـعب ويتـهيـأ له وكان يـظن أن صبـره سيـكفيه
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د - الـــــمــــــدح:

ـدح الكاتب بـالشجـاعة وال الفـقيه بـالكتـابة وال األميـر بغيـر حسن السـياسة وال ال 
ـا فـيه من فـضـيـلـة ـدح كل أحـد بــصـنـاعـته و تـخـاطب الـنـسـاء بـغـيــر مـخـاطـبـتـهن ولـكن 
ويهـجوه بـرذيلـته ومذمـوم خلـيقـته ... فإذا وضـعت األشيـاء في غيـر مواضـعهـا قصرت

عن بلوغ أقصى مواضعها(٣٥٣) .

ومـادام الهـجاء مـحظـورا في أدب عبـدالقـادر لعـلو هـمته وسـمو أخالقه فـقد حرم
على نفسه السخرية والشتم والقذف فال بد أن يكون مدحه كثيرا .

ـدح فما هو وإذا كانت هذه الـقواعد والضـوابط التي أشار إلـيها قـدامة هي أساس ا
واصفات أم ال? موقف األمير منها? وهل أن شعوره قد طابق هذه ا

ـدح عـند األمـيـر عـبـدالـقـادر هو إن أول مـا يتـبـادر إلى ذهن الـقـار وهـو يـتـبع فن ا
ابتعاده عن التزلف في عصره" فإنه يذهب فيه وجـهة للنقد مختلفة فيرى ضرورة اعتماده
ا عـلى الصـدق الفـني وفق مذهـبه األخالقي ليس بـالنـسبـة لقـائل الشـعر فـحسب وإ
زح فـيجب أن ال ثـوبـة وإذا جاء أحـد  البد من الـصـدق بالـنسـبة لـفـاعل البـر ومحـسن ا
ـداحـ الـقالئل في تاريخ دح فـعـبدالـقـادر إذن أحد ا يـقول إال حـقـا فكـيف إذا جـاء 
ديح وقـيامهم بهـما معا األدب العربي الـذين ال يعرفون بـالهجاء من بـاب معرفـتهم با

ديح الكاذب بنوع من الهجاء الظالم في تاريخنا هذا."(٣٥٤)  حيث ارتبط نوع من ا
وسواء لـقيت مدائح عـبدالقـادر استـحسان الـنقاد أم لم تـلق فإن له فكـرة أو مبدأ أن
ـا اتـفـقت عـلـيه أحـكـام الشـريـعـة وآدابـهـا وتـقـالـيـد الـفـروسـية مـدائـحه البـد أن تـخـضع 
ونـوازع الـنـفس الـشـريـفـة وأعـراف اجملـتـمع ودواعي الـصـدق ولـهـذا يـكـثـر أن يـكـون
دح جمـاعات ال أفراد ويـجيء نصيـبه من الفخـر بنفـسه ب أنصـبة هؤالء في موضـوع ا
دح عند عـبدالقادر نالحظ أن مدحه ـتأنية لشـعر ا قـصيدة مشتـركة ومن خالل القراءة ا
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ــدح االدبي ـــدح الــســيـــاسي- ا ــدح الـــصــوفي- ا يـــنــصب فـي ثاللــة مـــحــاوروهي: ا
دح عـنـد األميـر حقه من الـدراسة وسنـحاول أن نـدرس كل نقـطـة على حـدة لنـوفي فن ا

والتحليل.
دح الصوفي: ١ - ا

لقد مر بنا من خالل ما سبق أن األمير نشأ في أسرة دينية محافظة غرست في نفسه
حب العـبادة والتقوى والـزهد في الدنيا لـذلك فال عجب أن جنده ينحـو منحى صوفياً
ـدحهم ويعـظمهم مـحبة لهم خالل حيـاته ويتخذ أقـطاب الصـوفية أسـاتذة ومشايخ له 
وإرضــاء لـهـوى في نــفـسه.ومن هـنـا انــبـثق مـدحه الــصـوفي من خالل خــضـوعه وتـذلـله
ـتـصـوفة عـلى أن األمـير لم يـتـعـرض في مدحه الـصـوفي إال لـشيـخـ فقط من لـشـيوخه ا
شـيـوخه(٣٥٥) وهـمــا الـشـيخ مــحـمـد الــشـاذلي الـقــسـنـطــيـني والـشــيخ مـحـمــد الـفـاسي.
ادية فلم يـعدد مناقب وعبدالـقادر لم يتعـرض في مدحه لشيـخيه إلى النواحي الـشكليـة ا
عنوي اخللقي الديني وهذا ما دوحيه من قوة وجاه وغنى بل نراه يلح على اجلانب ا
دح حقـا حتى الغزل فلـيس ثمة استنفـار لقتال وال حاجة جـعل قصائده هنـا " تعبر عن ا

لغير العلم والعمل به والدعوة إليهما كليهما."(٣٥٦) 
ـدح الـصـوفي والتي ـيـمـية األولى الـتي افـتـتح بـهـا شاعـرنـا عـهده بـا فـفي قـصيـدته ا
نظـمهـا عـبدالـقادر عـندمـا اختـار له الـفرنـسيـون الشـيخ محـمد الـشـاذلي القـسنـطيـني الذي
شهورين(٣٥٧) ليـؤنسه في وحدته في منـفاه عندمـا كان األمير يعـتبر من أقطـاب الصوفيـة ا

أسيرا بأمبواز.
فـقد عاجل األمير شـيخه بقصـيدة تنم عن إستقـبال متفائل وتـرحيب عظيم برزت
ا عمـد الشاعـر إلى مساءلـة الركَاب تـشوقا إلى فـيه رحابة الـصوفيـة ورومانـسيتـهم فلطـا
وعود الشيخ ولم يلبث إال قليال حتى أتته البشرى تبث األمان وترجوه فهذا اليوم ا
ثـابـة عيـد عـنـد الشـاعـر بل أفضل ألنـه سيـفـوز فيه بـلـقـاء هذا الـعـارف بالـله فـأيام هـو 
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النـكد والهم والوحدة قد ولت بالرجـعة فاحللم أمسى حقـيقة فلتهـنأ نفس األمير بهذا
الـلـقاء حـتى أنه يـقدم نـفسـه الغـاليـة فـداء لهـذا احلبـيب وثـمنـا لهـذا الـلقـاء دون مامنٍّ وال

وتلك لعمري أسمى آيات اإليثار واحملبة:(٣٥٨) ندم
أهـالً وســــــــهالً بــــــــاحلـــــــبــــــــيـب الـــــــقـــــــــــــادم

هـــــــــذا الــــــنــــــهـــــــار لــــــديَّ خــــــيــــــر مــــــواســمِ

جــــــاء الـــــســـــرور مــــــصـــــاحــــــبـــــا لــــــقـــــدومــه

وانــــــــــزاح مـــــــــاقــــــــــد كـــــــــان قــــــــــبـل مـالزمــي

أفـــــديك بـــــالـــــنـــــفـس الـــــنـــــفـــــيـــــســـــة زائــــــرا

مـــن غـــــــــيــــــــــر مــــــــامـنٍّ ولــــــــسـت بــــــــنــــــــــادم

طـــــالـت مـــــســـــاءلــــــتي الــــــركــــــاب تـــــشـــــوقـــــاً

ـــــــتـــــــعـــــــاظــم جلـــــــمـــــــال رؤيـــــــــة وجـــــــهـك ا

لقـد بدأ هذا احلب بـ األمير وشـيخه الـصوفي قبل لـقائهـا هذا فأولى خـيوط هذه
ـصـطلح ـودة اآلصرة بـ اإلثـنـ "كـانت مـعرفـة سـمـعـيـة أي في علـم اليـقـ حـسب ا ا
الـصـوفي ثم ارتـقت إلى عـ اليـقـ حـ اللـقـاء األول لـتصـبح مـحـبـة مالزمة وهي
وائد(٣٥٩) كن تسميته" شعر ا حق اليق أتاحت لألمير وشيخه أن يفتحا بابا في الشعر 
" سـاعـدت علـيه أريـحـية الـفـروسيـة وجـود الـصوفـيـة والقـيـام بـحق التـسـلـية وقـطع الـفراغ

نفاه:(٣٦٠)  الرهيب الذي كان يعيشه األمير 
ال غـــــــرو إن أحـــــــبـــــــبـــــــتـــــــكم مـن قـــــــبــل مــــــا

شــــاهـــــدتـــــكم أنـــــتم جــــــمـــــــال الــــعـــــالم(٣٦١) 

كــــانـت عــــلـى ســــمـــــعي تـــــغــــار نـــــواظـــــــــري

حـــــــــتـى رأيــــــــــتـك أنت أنـت مــــــــــكـــــــــــلــــــــــمي

عــــنــــدي األيــــادي الــــبـــــيض حــــيـث أريــــتــــني

مــــــــاكـــــــان قـــــــــبـــال فـي يـــــــقـــــــ الـــــــعـــــــــالـم
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واآلن صـــــــرت مـن الـــــــيـــــــقـــــــ بـــــــحـــــــقــــــــه
وبـــــــعــــــــيـــــــنـه إن الــــــــســــــــرور مــــــــنـــــــادمـــي

ويسارع الشاعر لالنتصاف لنفسه من نفسه في محبة هذا األنيس واجلليس الصالح
وكـيف ال يحبه وهـو يرى صورته مـجسدة في هذا الـشيخ من علم وزهـد وتقوى فضال
دوحه قريب الشبه من منزله قـطب العارف " محيي الدين بن عربي شيخ األمير عن أن 
ـكان األسـمى فهـو األوحد في الـفضل والـكرم واجلـود ال يدانيه في نـال العال وتبـوأ منه ا

نبئ عن رجاء عبدالقادر فيه:(٣٦٢) ذلك أحد ثم يدعو شاعرنا لشيخه الدعاء ا
أسَـــــــميّ قــــــطـب الــــــعـــــــارفــــــ لـك الــــــعـــــــال

مـــــــتــــــــبـــــــوّئـــــــــاً مــــــــــنـه أجـلّ مـــــــعـــــــالــــــــمِ
أنت الــــــذي فـي الــــــفــــــضل أصــــــبـح مــــــفـــــردا

لـــــــــــــعــاله مـــــــــــــا مــن مـــــــــــــدَّعٍ ومـــــــــــــزاحــــم
الزلتَ مــــيــــمــــون الــــنــــقـــيــــبــــة طـــــالـــــعــــــــــــا

بــــــالــــــســــــعـــــــد ذا فــــــضل وخــــــدْنِ مــــــكــــــــارم

ا قصـائده كلها"(٣٦٣) واليـة يقول" أجمل وأطـول مدائحه ور وسـنرى األمير في قـصيدته ا
كرمة. كة ا دح شيخه محمد بن سليمان الفارسي وهو بجوار البيت احلرام  وهو 

ا فيها من صراع وقلق واضطراب يستهل األمير رائـيته بتصوير حالته النفسـية بدقة 
وخـوف فـهـو لم يـعرف لـالطمـئـنـان والراحـة سـبـبـا ولم ير مـن حالوة الدنـيـا إال اجلـفو
الـهجـران والـصدود فـأيـامه شقـاء وحـزن وليـالـيه حالـكة سـوداء فـهل لهـذا الـليل من
إدبار وهل للنور والضياء من إسفار هـجره النوم والسبات فلم يطب له مضجعا اعتاد
فقود اللذان األسى والــسـهـاد وانـقـطـعـت بـه سبل الصبر ينتظر الفرج القريب واألمل ا

 الحا له بلقاء هذا الصوفي الزاهد:(٣٦٤) 
أمـســعـود(٣٦٥) جـاء الــسـعــد واخلـيــر والـيــسـر

وولَّـتْ جــــيــــوش الــــنــــحـس لــــيس لــــهــــا ذِكْــــرُ
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لــــيــــالـي صــــدود وانــــقـــــطــــاع وجــــفـــــــــــــــوة

وهـــــجـــــران ســـــادات فـال ذكـــــــر الـــــهـــــجــــــــــر

فـــــأيــــامــــهــــا أضـــحت قــــتــــامـــاً ودجــــنــــــــــــة

لـــــيـــــالـي ال جنم يــــــــضــيء وال بــــــــــــــــــــــدر 

فــــراشيَ فـــــيــــهــــا حــــشــــوه الــــهـمّ والــــضــــنى

فـال الـــتـــذّ لي جــــنب وال الـــتــــذّ لي ظـــهـــــــــــــر

لــــــــيـــــــــالـي أنـــــــــادي والــــــــفـــــــــؤاد مـــــــــتـــــــــيَّم

ـــا قــد حـــوى الــصــدر  ونــار اجلــوى تـــشــوي 

وبـعـد أن يسـتطـرد شـاعرنـا في وصف نـفسـيتـه البـائسـة وحـالته الـضـنك قبل الـفوز
بلقـاء هذا الشـيخ يصل إلى الغـرض األساسي وهومـدح محمـد الفاسي وتـعداد خصاله
وشـمـائـله اإلنـسـانـيـة فـهـو عـالم الـعـلـمـاء وشـيخ األنـام كـلهـم بال مـنـازع له الـصدارة
نزلـة ال ينازعه فيها أحد والسـبق في العلم والعمل الصـالح واجلهاد فاستحق أن يـتميز 
الذ األمـ يـحـتـمي به من ـثل وا من عـامـة الـنــاس وال من خـاصـتـهم فـاتـخـذه األمـيــر ا
صروف الدهر وتـقلبـات الزمن الذي ال يـؤمن جانبه فاألمـان والراحة واالطـمئنان في
ظل هـذا الشـيخ ال يكـدر صـفوه أي طـار بل إن عـبدالـقادر كـان يـعتـبـر نفـسه في عداد
وتى فـأحيا الشيخ العـظام وهي رميم وبعثت احليـاة في األمير بعثا جـديدا فكتب له عمر ا
ولى وأورثه آخر وأي عـمـر? إنهـا حـياة جـديدة فـي كنف هـذا الصـالح الـذي اصطـفـاه ا
باركة الطاهرة فال عجب أن يكون هذا فهو سليل هذه الشجـرة النبوية ا مجدا اليزول

الشيخ شمسا وغيره الكواكب ومن يسوي الشمس باألجنم الزهر?:(٣٦٦)
وأعـــــــــنـي بـه شــــــــــيـخ األنــــــــــام وشــــــــــيـخ من

لـه عـــمــة(٣٦٧) فـي عـــذبــة(٣٦٨) ولـــه الــــصـــــــدر 

عـــــــــيــــــــاذي مـالذي عـــــــــمـــــــــدتـي ثــم عـــــــــدتي

وكــــهـــــفـي إذا أبـــــدى نـــــــــواجــــذه الـــــدهـــــــــر
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غـــــيـــــاثـيَ من أيـــــدي الـــــعـــــداة ومــــــنـــــقـــــــذي

مــنـــيــري مـــجــيــري عـــنــدمــا غـــمَّــني الـــغــمـــــر

ومــــــحــــــيـي رفــــــاتـي بــــــعــــــد أن كـــــــنت رمَّـــــــة

وأكـــســـبــنـي عــمـــراً لـــعَـــمْــري هـــو الـــــعــــمـــــر

مــــــحــــــمــــــد الـــــفــــــاسـي له مـن مــــــحــــــــمــــــــــد

صـــــفـيّ اإلله احلـــــال والـــــشــــــيم الـــــغــــــــــــــــر

بــــــــفــــــــرض وتــــــــعــــــــصـــــــيـب غـــــــــدا إرثـه لــه

هــــو الــــبــــدر بـــــ األولــــيــــا وهُمُ الـــــــزهـــــــــر

ناقب التي اخـتص الله بها هذا الصوفي تغنيـك عن االستشهاد بغيرها فقد فهذه ا
بـلغت الـكمـال والتمـام هي أشـبه بروضـة تسـاقطت عـليـها قـطرات مـاء فتفـتحـت أزهارها

سك والكافور والعطر:(٣٦٩)  وتضوع عبيرها عن رائحة ا
شــــــمـــــــائــــــله تــــــغــــــنــــــيـك إن رمت شــــــاهــــــدا

هي الــــروض لــــكــنْ شـقَّ أكــــمــــامـه الــــقَــــطــــر

تــــــضــــــوّع طــــــيــــــبــــــاً كل زهــــــرٍ بــــــنـــــــشـــــــره

ـسك?مــاالـكــافــور? مـا الــنـد? مــاالـعــطـر? فـمــا ا

ـضى عـبدالـقـادر في تـعـداد فضـائل أسـتـاذه من كـرم وحلم وزهـد وصـبـر وذكر و
ثل في بـلوغ قمة اجملد والعـطاء فيها كحا في ـناقب ومن يضرب بهم ا فكان من أعالم ا
كـرمـه واألحـنف في حــلـمه وابن أدهم فـي زهـده فـإن شــيخ األمـيــر قـد فــاقـهم في ذلك

دوحه في درجة الكمال نهاية كل شيء: فكأني به يريد أن يضع 
ومـــــــا حــــــــا ? قل لـي ومـــــــا حــــــــلم أحــــــــنف

ومـــــازهـــــد إبــــــراهـــــيم أدهـم? مـــــا الـــــصـــــبـــــر

ـقدرة يقابل اإلساءة ومن كـانت هذه أخالقه فال بد أن يكـون رحيما صفـوحا عند ا
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ا جعله مهابا ه ال خوفا وجبنا لكن تعففا وترفعا  باإلحسان يغض الطرف عن ظا
حـتى األسود الـكـاسـرة والنـمـور الشـرسـة لـو رأت هذا الـشـيخ لـسرت الـرهـبـة والهـيـبة في

أوصالها:(٣٧٠) 
صــــــفـــــــوح يـــــــغـض الـــــــطـــــــرف عـن كـل زلــــــة

لـــهــيـــبـــته ذل الـــغـــضـــنـــــفـــر(٣٧١) والـــنـــمـــــــر

نـاقب احملببة للـنفس فبجانب كونه وال يزال شـاعرنا في مدحه لشـيخه يعدد هذه ا
عفوا شجاعا رحـيما فهو كر بشوش الوجه طلق احمليـا بادي البسمة تفتر شفتاه عن
ـزن تـسـر الــنـاظـرين وتــبـعث في نـفــوسـهم الـراحـة أســنـان بـيـضــاء نـاصـعــة تـشـبه حـبــات ا
رحب الـصدر حـليم ذوأخالق نبـيلة واالطمـئنـان والتفـاؤل ال يعرف الـغضب والـتهور

قصد ومنتهى األمل:(٣٧٢)  مالزمة وتلك غاية ا
هـــشــوش بـــشـــوش يـــلـــقى بـــالـــرحب قـــاصــداً

ــــــزن تــــــلــــــقــــــاه يــــــفــــــتــــــرُّ وعـن مــــــثـل حب ا

فـال غــــضب حــــاشــــا بــــأن يــــســـــتـــــفـــــــــــــــزه

وال حـــــــــــــدّة كـــال وال عــــــــــــنـــــــــــــده ضــــــــــــــــــر

ومن صـفـات هــذا الـشـيخ أيـضـا هــذا الـتـواضع ال عن عــجـز وضـعف بل عن قـوة
واقتدار فهو عزيز شريف ولكن ليس جـبارا متكبرا وال مختاال فخورا ينظر إلى هذه
لذاتها وزخرفها الدنيا نـظرة احتقار وازدراء يشفق على أولـئك الذين يتهالكون للـفوز 

فهي عنده ال تساوي جناح بعوضة بل أتفه من ذلك."(٣٧٣) 
ذلـــــــيـل ألهـل الـــــــفــــــقـــــــر ال عـن مـــــــــهـــــــــانــــــة

عـــــــــزيـــــــــز وال تــــــــــيـه لـــــــــديـه وال كِـــــــــبْــــــــــــر

ومـــــــا زهـــــــرة الـــــــدنـــــــيــــــا بـــــــشـيء لـه يــــــرى

ــــجــــلــــسه نــــشـــر ولــــيس لــــهــــا - يـــومــــا - 
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وهـدف الصـوفي هو الـعمل عـلى اإلصالح مـا استـطاع إلى ذلك سـبيال من أجل غـاية
ـظلـوم وهدايـة االنسـان ضف إلى ذلك حرصه محـددة هي إقرار احلق والـعدل وإنـصاف ا
على مريـديه وحدبه عليهم أورثه الـرسول الكر هذا النـسب وهذا اإلرث العظيم وخصه

بالفضل العميم فله مطلق احلرية في التصرف على هدي السنة الطيبة الشريفة:
حـــــــريـص عـــــــلـى هــــــــدي اخلـالئق جــــــــاهـــــــد

له الــــــقَــــــــــدْر رحـــــيـم بـــــهـم بـــــر خـــــبـــــيـــــــر
كـــــــســـــــاه رســـــــول الـــــــلـه ثـــــــوب خالفــــــــــــــة

لـه احلــــكم والـــــتــــصــــريف والـــــنــــهي واألمـــــر

ومـاهـذه الفـضـائل إال نـعـمـة من الـله منَّ بـهـا على هـذا الـشـيخ والـله حـر يـفـعل ما
يريد فح أنعم على شيخه بهذا اخلـير فقد اصطفاه وحباه ورفعه مكانا ساميا ولذلك
دح شيـخه ح يـفاضل  ب تـرى شاعرنـا يقـارن ب نوعـ من موجـبات الفـخر وهـو 

لك الـزائل ولو بـعد نـصر وتـلك خصـيصـة ال تفارق الفـخر بـالعـلم العـامل والفـخر بـا
مـذهـبه في احلـياة مـنـبـعهـا الـصـدور عن ارادة الـتطـبـيق تـطـبيـق العـلم عـلى الـعـمل وعلى
ـفـارقـات الـعـجـيـبـة أن يـقـتــبس االمـيـر حـكـمـته نـصـا وروحـا تـقـريـبـا من الـسـلـوك ومن ا

القرآن(٣٧٤) ثم يتلوها بحكمة مؤكدة بصيغة قسم جاهلية:(٣٧٥) 
فـــــذلك فــــــضل الـــــلـه يـــــؤتـــــيـه مـن يــــــشـــــــــــا

ولـــيـس عـــلى ذي الـــفـــضل حـــصـــر والحـــجـــر
وذا وأبــــــيـك الـــــفــــــخــــــر ال فــــــخــــــر مـن غـــــدا

وقـــد مـــلك الــــدنــــيــــا وســاعـــده الــــنـــصـــــــــر

ة التي يقف ويحاول األمير أن يحقق فى أستاذه درجـة الكمال بهذه الصفات الكر
أمامهـا الغير عاجزا عن بلـوغها بل وحتى وصفها ذلك أن اإلمـام عليا كرم الله وجهه-
نفسه- لـو رأى هذا الشـيخ ألحبه ألنه إنسـان صادق مجـاهد زاهد وجلـعله خلـيفة له في

علمه لباعه الطويل وتبحره في مختلف العلوم والفقه:(٣٧٦) 
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وهـــــــــذا كـــــــــمــــــــــال كَـلَّ عن وصـف كـــــــــنــــــــــهه
فـــــــمن يــــــدَّعـي هــــــذا فــــــهــــــذا هــــــو الــــــســــــر

أبــــــــــو حــــــــــسـنٍ لـــــــــو قــــــــــد رآه أحــــــــــبـــــــــه
وقــــــال له: أنـت اخلـــــلــــــيـــــفــــــة يـــــا بــــــحــــــــــر

ـدوحه أهالً لـهذه ـطـاف إلى مـوضوع احلـكـمـة ليـؤكـد األمـير عـلى أن  ويـصل بـنا ا
يم كما هو الصفات احلمـيدة وقد التزم كما نالحظ في بدايـة كل بيت من أبياته حرف ا
ـراد من هذا االلـتزام إضـفاء صبـغة فـنيـة تمـيز غرض الشـأن عنـد شعراء احلـكمـة ولعل ا
احلكمـة الذي يفرغ الـشاعر من خالله جتـاربه الطويـلة وخبرته مع احلـياة كمـا عرفها عن
كـثب حـيث نشـأت لدى األمـيـر قنـاعة تـامـة بأن مـناط الـفـضل وموضع الـتـمايـز هوبـقدر
ان راسخ وخـلق حسن وهـذا ما حاول ن اللـه به على اإلنسـان من علم نـافع وإ ما

دوحه الشيخ محمد الفاسي:(٣٧٧)  األمير أن يحققه فى 
ومـــــــا كل شــــــهـم يــــــدَّعـي الــــــســـــــبْق صــــــادق

إذا ســــيق لـــــلــــمــــيــــدان بـــــان له اخلــــسْـــــــــــر
وعـــــنــــــد جتـــــلي الـــــنــــــقع يـــــظـــــهـــــر مـن عــال

عــــلـى ظـــــهــــر جـــــردبلٍ ومـن حتـــــته حُـــــمْـــــــر 
ومــــــاكل مـن يــــــعـــــلــــــو اجلـــــواد بـــــــفـــــــــارس

إذا ثـــــار نــــقـع احلـــــرب واجلــــــو مــــــغـــــبـــــــــرّ
ومــــــا كل ســــــيـف ذو الـــــفــــــقــــــار بــــــحــــــــــــده

وال كـل كـــــــــــرار عــــــــلـــــــــيًّــــــــا إذا كــــــــــــــــــــروا
ومـــــا كل طـــــيـــــر طـــــار فـي اجلـــــو فـــــاتـــــكـــــــاً

ومــــا كـل صــــيَّــــاحٍ إذا صــــرصــــر الــــصـــــقــــــر 
ومـــــا كل مـن يُـــــسْــــمَـى بـــــشـــــيخ كـــــمـــــثـــــلــــه

ومـــــا كـل من يُــــــدْعَى بـــــعـــــمـــــروٍ إذن عـــــمـــــرو

ومراد الـشاعـرمن هذا كلـه هو أن يبـ أن هذا الشـيخ لم يكن مـدعيـا لهذه الـصفات
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دح إال صدقـا كما مر كذبا ونفـاقا بل إن مانعت به هي احلـقيقة كـاملة ألن الشـاعر ال 
بنا من قبل.

دح السياسي: ٢ - ا

ـدح الــسـيــاسي عـنــد األمـيــر إلى جــانب غـيــره من الـفــنـون الــشـعــريـة في لم يــأت ا
دح ) فـكان ا ا لـلمـدح السـياسي قـصائـد مسـتقـلة ( قصـيدتـ ومقـطوعـت الـقصـيدة وا
ــدائح بـغـيــة " الـتـكــسب والـتـزلف عـنــده وحـدة قـائــمـة بـذاتـهــا ولم يـنـظـم األمـيـر هـذه ا
ـعــروف واجلـمـيل(٣٧٨) " كــمـا أنه تـوجه ـا نــظـمـهـا فـي سـبـيل الــشـكـر ورد ا واحلــظـوة وا

دائحه هذه إلى شخص واحد هو السلطان عبداحلميد األول دون غيره.

دح بني عـثمان بتـركية وهم سالطـ اخلالفة ولكن بتـعبير أدق وقف عبدالقـادر 
ـا بـتعـبـير نـبوي مـأثـور يدعـو لـهم دعاء صـاحلـا ويرجـو لهم لـم يكن شـعره مـدحـا لهم "وإ

اليوم رجاءه النصر لنفسه باألمس(٣٧٩) " 

ففي قصـيدته" آمن من حمـام مكة" يـستهل الشـاعر أبيـاته بحمـد الله وشكره إجالال
ـؤمن وتـعــظـيـمـا عـلى كل حــال وفي كل آن في الـشـدة والـرخـاء والــضـيق والـفـرج فـا
صبور شكور يتقبل األقدار بنفس راضية مؤمنة فما بالك إذا أنعم الله عليه وأبدله يسراً
ـقـام يـتـطـلب الـشـكـر الـعـميم بـعـد عـسر وفـرجـا بـعـد ضـيق وحـريـة بـعـد أسـر فإن ا
واحلمـد الـعظـيم للـمـولى تبـارك وتـعالى عـلى نـعمـائه وخـيره فـقـد منَّ الله عـلـيه باحلـرية
ـثـله هذا األمـر من أهـمـيـة عـند وأتـاح له فرصـة الـتـشـرف بـلقـاء اخلـلـيـفـة العـثـمـاني ومـا 
الشاعر فأكرمه اخللـيفة ونعَّمه وشمله بعطفه وفضـله فغدا األمير سعيدا فرِحاً خاصة
ـسؤولـيـة وتكـالـيف اإلمارة وأوزارهـا الـتي كان يـعـتبـرهـا الشـاعر وأنه تـخـلص من أمانـة ا

حمالً ثقيالً أزيح عن كاهله:(٣٨٠) 
احلـــــمــــد لــــله تــــعـــــظــــيــــمــــاً وإجــــــــــــــــــالال

مــــا أقـــبـل الـــيــــســـر بــــعــــد الـــعــــســـر إقــــبــــاال
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ــــسك نـــــاســــخـــــــــــــة ومــــا أتـت نــــفــــحـــــات ا

ـــــــــكـــــــــاره أنـــــــــواعـــــــــاً وأشـــــــــكـــــــــــــاال مـن ا

وأشــــكـــــر الـــــله إذ لـم يـــــنــــصـــــرم أجـــــلـــــــــي

حـــــــتى وصـــــــلـت بــــــأهـل الـــــــدين إيـــــــصـــــــاال

وامــــتـــــد عـــــمـــــري إلى أن نـــــلت مـن ســـــنــــدي

خـــــــلـــــــيـــــــفــــــــة الــــــلـه أفـــــــيـــــــــاء وأظـــــــــالال

فــــــالــــــله أكــــــرمــــــنـي وأســــــعــــــــدنـــــــــــــــــــي

وحــط عـــــــــــــــنــيَ أوزاراً وأثــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــاال

لـقد طـال األمر عـلى الـشاعـر حـتى دب في قـلبه الـيـأس وتمـلكـه القـنوط وظن أن
أسره سيـطول إلى األبد وأن نازلته قد استـحكمت حلقاتها فـمالها من فرج ولكن الله
يجعل لكل شيء سـببا ويجـازي الصابرين عـلى صبرهم فيـبدل خوفهم أمـنا وحزنهم
فـرحا ويـجـعل لـذلك ميـقـاتـاً معـلـومـاً يصـبح فـيه األمل حـقيـقـة واحلـلم واقعـاً وهـذا ما
حصل مع شـاعـرنا فـعال فقـد فك أسـره وأطلق سـراحه فـسكن فـؤاده بـعد اضـطراب
ونال وصال األحبة واإلخوان فبلغ مارمته نفسه وأصبح حراً طليقاً هانئاً سعيداً كحمام
ـسه األذى وال يـقاربـه اخلطـر فـتـاه عـزاً ودالالً فـشـدا وغـنى وجر مـكـة في أمـنه ال 
الذيل فخـراً واختـياالً فهـو كالـطيـر احلبيس أفـلت من قفـصه ليـنعم بلـذة احلريـة واحلياة
فتراه يرفرف ويـزقزق ويغرد ال يعرف بأي وسيلة يـعبر عن شعوره بالتحرر واخلالص من
ــقـام مـقــام مـجـد وعـز الــعـبـوديــة فـلـيس لــغـيـره ســلـطـان عــلـيه وهـو ضــيف اخلـلــيـفـة وا

ودالل:(٣٨١) 
قـــد طــــال مـــا طـــمـــحـت نـــفـــسـي ومـــا ظـــفـــرت

لـــــــكنَّ لـــــــلــــــــوصل أوقــــــــاتـــــــــاً وآجـــــــــــــــــاال

أســـــــكن فـــــــؤادي وقـــــــرَّ اآلن فـي جــــــــســــــــدي

فـــــقـــــد وصـــــلـت بـــــحـــــزب الـــــله أحـــــبــــــــــــاال
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ـــــرام الـــــذي قــــــد كـــــنـت تـــــأمــــــلـــــــــه هــــــذا ا
فــــــطب مــــــآالً بــــــلـــــــقــــــيــــــاه وطب حــــــــــــــــاال

وعش هـــــنـــــيـــــئــــــاً فـــــأنت الـــــيـــــوم آمـن مِــــن
حـــــــمـــــــام مــــــــكـــــــة إحــــــــرامـــــــــا وإحــــــــــالال

فــــأنـت حتت لـــــواء الـــــمـــــجــــد مــــغـــــتــــبــــــــط
فـي حــــضـــــرة جـــــمـــــعتْ قـــــطـــــبـــــاً وإبـــــــــداال

وتـه دالال وهـــــــــز الــــــــــعــــــــــطـف مـن طــــــــــــرب
وغـن وارقـص وجــــــــر الــــــــذيل مــــــــخــــــــتــــــــاال

أمِـــــنـتَ مـن كل مــــــكــــــروه ومـــــظـــــــلـــــــمـــــــــــــة
ــــا شـــــئـت تـــــفــــصـــــيالً وإجـــــمـــــــــاال فــــبـح 

هــــذا مــــقــــام الــــتــــهــــانـي قـــــد حــــلــــلـت بـــــــه
فـــــارتعْ وال تـــــخـش بــــعـــــد الـــــيـــــوم أنـــــكــــــاال

ـقدمـة الـتي صورت فـرحته ومـا كان يـقاسـيه إلى مدح ثم يخـلص األميـر بعـد هذه ا
الـسـلـطــان عـبـداجملـيـد وقـد تـمــلَّـكه الـشـعـور الـديـنـي اجلـارف الـذي الزمه في كل أبـيـات
ـؤمن الذي تـدينة فـيناجيـها ويبـشرها بقـرب أمير ا ؤمـنة ا قـصيدته الـتي توافق نفـسيته ا
بـلغ بـفـضل من الـله مـرتـبة الـكـمـال الـدينـي قوال وعـمال فـحـاز مـجـدا دائمـا وعـزا تـلـيدا
وقدرا جليال فعمت أفضاله وحسـناته األنام فنال الدرجات العالية ولمَ ال ? أليس
ـنـيع وكافـلهـا وحـاميـها يـذود عن حـياض الـدين ويدافع عن عبـداجملـيد حـصن اخلالفة ا
اإلسالم فيبذل الغالي والنفيس ويسترخصها في سبيل الله جهادا ودفعا لغائلة العدوان
فما عهد له الناس مثيال وال نظيرا في هذا الزمن فليحفظه الله ويشد أزره وينصره على
أعـدائه نصـرا مبـيـنا لـيعم سـلطـانه فـيذل اعـداء الله وأعـداء الديـن الذين يـتربـصون بـهذه

اخلالفة اجمليدة:(٣٨٢)
ـــــؤمــــــنـــــ ومن أبــــــشـــــر بـــــقــــــرب أمـــــيــــــر ا

قـــــــد أكـــــــمل الـــــــلـه فــــــيـه الـــــــدين إكــــــــمــــــــاال
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عـــــبــــــد اجملـــــيـــــد حـــــوى مـــــجــــــدا وعـــــزا عال
وجل قــــــدْراً كـــــمــــــا قـــــد عـم أنــــــــــــــواال (٣٨٣) 

كــــهـف اخلالفــــة كــــافــــيــــهــــا وكــــافــــلــــهــــــــــــا
ومــــــا عــــــهــــــدنـــــا لـه فـي الـــــقــــــرن أمـــــــثــــــــاال

يـــــــارب فـــــــاشـــــــدد عــــــلـى األعـــــــداء وطـــــــأتــه
واحـم حــــــــــــــمـــــــــــــاه وزده مــــــــــــــنـك إجــــــالال

ــــــهٍ وأظــــــــهــــــــرَنْ حـــــــــزبه فـي كـــل مــــــــتـــــــــجـَّ
وســـــــــددنْ مـــــــــنـــه أقــــــــــواال وأفـــــــــعـــــــــــــــــاال

وابـــــسط يــــديـه عــــلـى الــــغــــبـــــراء قــــاطـــــبــــــة
وذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَـــنْ كــــل مَـــن فـــــي األرض إذالال

ؤمن فإنه لم وما دامت الفرصة متاحة وحرية التـعبير مكفولة في حضرة أمير ا
يـنس أهله وصحبه ووطـنه فالواجب والوفـاء يفرضان عـليه عرض حالـهم وما يقاسونه
ـستعـمر الـغاشم فيـلفت نظـر اخللـيفة إلى مـا يعانـيه أبنـاء اجلزائر ومـا يرجونه حتت نير ا
من آمـال في عبـداجملـيـد ليـشـد أزرهم ويعـيـنـهم بكل مـا أوتي من قـوة ـ ومن ربـاط اخليل
لـيـواصـلــوا جـهـادهم ويـذبــوا عن الـدين والـوطن فــكـلـهم أمل ورجــاء في نـظـرة رحـمـة
ـسلـمون إال والتـفـاتة عـون من حامي اخلـالفة لـيكـشف ضرهـم ويجـلي خوفـهم فـما ا

إخوة فحق األخوة دين في عنق كل مسلم:(٣٨٤) 
ــــســـلــــمـــون بــــأرض الـــغــــرب شـــاخــــصـــة فـــا

أبــــــصـــــــارهم نـــــــحــــــوه يــــــرجـــــــون إقــــــبــــــاال
كم ســــاهــــر يــــرجتـي نــــومــــاً بــــطــــلــــعــــتــــــــه

وحــــــائــــــر يــــــرجتي لــــــلــــــحــــــزن تــــــســــــهـــــاال

وينـعطف شـاعرنـا بعـد أن بلَّغ األمـانة في مـدحه معـددا منـاقب آل عثـمان ومـآثرهم
ـعـتـاد عـنده في وصف مـجـسدة في صـورة عـبـداجملـيد فـيـأتي بـكم اخلـبريـة عـلى حـالـها ا
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ـسـلـمـ فـكـشـفوا الـغـم وأزالوا هـؤالء األكـارم األمـاجـد فـكم فـرجـوا من أزمـات عن ا
ـرجوة والـبـلـسم الشـافي يـبـذلون في مـسـعاهم ـهـداة والـوقايـة ا الهم فـهم الـرحـمة ا
الـكر األنفس واألموال يـدفعهم في ذلك نسب شـريف ومجد سام فـهم أنصار دين الله
وحماته بـعد أن عز األنصار يجـاهدون في سبيل إعالء كلمـة اإلسالم يحافظون على

العهد ما استطاعوا إلى ذلك سبيال:(٣٨٥) 
كم أزمـــــة فــــــرَّجـــــوا? كـم غـــــمـــــة كــــــشـــــفــــــوا?

كـم فــــــــكــــــــكــــــــوا عـن رقـــــــــاب اخلــــــــلـق أغالال
ــــــان قــــــاطـــــــبــــــة هم رحــــــمــــــة لــــــبــــــني اإل

هــم الـــــــــوقـــــــــايــــــــــة أســـــــــواء وأهــــــــــــــــواال
أنــــــصــــــار دين الــــــنــــــبي بــــــعــــــد غــــــيـــــبــــــتـه

فـي نــــــصــــــره بــــــذلــــــوا نــــــفــــــســــــاً وأمـــــــواال

ــا جـــعل فــتح فـــقــد خــصـــهم الــله بـــنــعــمـــة كــبــرى وشـــرف أزلي دائم الـــذكــر 
"القسطنطينية" على أيديهم والتي حاول الصحابة والتابع فتحها فلم ينجحوا وكأن الله
نـقـبـة الـعـظـيـمـة آلل عثـمـان لـيـظل ذكـرهم دومـا عـلى األلـسن تـشـريـفا كـان يـؤجل هـذه ا

ا بذلوه في سبيله:(٣٨٦)  ا لهم  وتكر
قــــد خــــصـــهـم ربـــهم فـي خـــيــــر مــــنـــقــــبــــــــــة

مـــــــــا خـص صـــــحــــــبــــــاً بــــــهــــــا قــــــبالً وال آال
كـم حـــــاول الـــــصـــــحـب واآلل الـــــكـــــرام لـــــهـــــا

والــــــله يــــــخـــــتـص من قــــــد شـــــاء أفــــــضـــــــاال

بـاركة دأبهـا اجلهاد والكـفاح في سبـيل الله ونصرة فهذه الـساللة الطـيبة والـشجرة ا
سـلم وأمـانة اخلالفة وازداد اجملد دينه فـهم يقولون مـا يفعـلون منـذ أن حتملوا قـيادة ا
ـقدم خـير خـلف لـهذا الـسلف الـصالح ونـعني به ثـباتـا والفـضل اتسـاعـا واجلهـاد انتـشارا 
السلطان عبداجمليد فهو في بني عثمان كالدرة في القالدة ال يكتمل جمالها إال بها:(٣٨٧) 
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مــــــــازال في كـل عــــــــصـــــــر مــــــــنـــــــهـم خـــــــــلف
يـــــحـــــمي الـــــشـــــريـــــعـــــة قـــــوّاال وفـــــعّــــــــــــاال

حـــــتـى أتى دهـــــرنـــــا فـي خـــــيـــــر مـــــنـــــتـــــخب
من آل عــــــــثـــــــمـــــــان أمـالكـــــــاً وأقـــــــيــــــــــــــــاال

ويـعمـد الـشـاعـر إلى مـقـارنـة حـاله ومـا كـان عـليـه في الـسابـق من ذل األسـر وهوانه
وعـذابـه ومـا آل إلـيه أمـره اآلن من عـز ومـجـد ورفـعـة وجـاه ومـا كان لـيـنـال ذلـك لوال
فضل هذا السلطان عليه بل إن األمير يقسم على ذلك لالعتراف لذي الفضل بفضله
قارنة أثر علم النحو واعتسافه في اإلشارة إلى ستة أبواب فيه في بيت ويبدو في هذه ا

اثن إال أنها جاءت رقيقة احلاشية يسيرة التفاؤل خفيفة السمع:(٣٨٨) 
قــد كـــنت مــضـــمــر خــــفْضٍ ثم أكــســـبـــنـــــــــي

رفـــــــعـــــاً وقــــــد عـــــمَّــــــنـي جــــــوداً وأفــــــضـــــاال
وبـــــاإلضــــافـــــة بـــــعـــــد الـــــقـــــطع عـــــرَّفــــــنـــــي

وحـط عـــــــــنـيَ تـــــــــصـــــــــغــــــــــــيـــــــــراً وإعـــــالال
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا وحـــق عــــاله كــــم أزاح وكـــم

ـــــــحض الـــــــفــــــــضل أثـــــــقــــــــاال أزال عـــــــنـي 

ـلك من حطـام هذه الـدنيـا إال اسمه ولـئن تـبدلت األحـوال على األمـير فـلم يعـد 
ـعروف بـاسمه إال أنه يـسارع إلى الـشكـر واالعتـراف بالـفضل لـصاحبه وشـرفه ليـقابل ا
ـدح بها صـاحب نعمـته آناء اللـيل وأطراف النـهار شاكرا فيـجد العزاء فـي هذه األبيات 
ة األصيلة حـمده مقرا بفـضله وتلك شيم الكـرام فاخلير ال يثـمر إال في النفس الـكر

وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان?(٣٨٩):
ال زال تــــــــخـــــــدمـه نــــــــفـــــــسـي وأمــــــــدحــــــــــه

مـــــســــــتــــــغـــــرق الـــــدهـــــر أبـــــكـــــاراً وآصــــــاال
أهــــدي مـــــديــــحـي وحــــمــــدي مـــــا حــــيـــــيت له

أفـــــادنـي أنـــــعـــــمــــــاً - جـــــلَّـتْ -  وإقـــــبــــــــــاال
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جــــــزاه عـــــــني إلـه الــــــعــــــرش أفـــــــضل مـــــــــــا
جـــزا بـه مـــحــــســـنــــاً - يـــومــــا - ومـــفــــضــــاال

أما قـصيدته الـثانية فـنظمـها الشاعـر في مدح السـلطان عبـداجمليد والـتضرع إلى الله كي
ينصر العثماني حينما كان القتال قائمًا ب روسيا وحلفائها والدولة العثمانية.

وتـضرع صـادق إلى الـله مـتـوسال إليه يسـتـهل عـبدالـقـادر قـصيـدته بـدعـاء ملـحـاح
بـأسمـائه احلـسـنى أن يـتـقـبل دعـوته بـالنـصـر والـثـبـات لـلخـلـيـفـة وأن يـؤيـده علـى أعدائه
تحالفـ عليه الذين يسعون إلى القضاء عـلى دولة اإلسالم منطلقا في ذلك من فكرة ا
ـؤمن اخمللص اجملاهدين في سبيل الله دينية واقتنـاع تام بأن الله قادر على نصرة عباده ا

مصداقا لقوله تعالى " وقال ربكم ادعوني استجب لكم- سورة غافر آية٦٠"
يــــــــــــــارب يـــــــــــــارب يــــــــــــــارب األنـــــــــــــام ومــن

إلــــــيـه مـــــفـــــــــزعــــــنــــــا ســــــرًّا وإعـالنـــــــــا(٣٩٠)
يـــــــــاذا اجلالل وذا اإلكـــــــــرام مــــــــالــــــــكــــــــنــــــــا

يــــــاحي يـــــامـــــولِـــــيــــــاً فـــــضالً وإحـــــســـــانـــــــا
يــــــارب أيــــــد بـــــروح الــــــقـــــدس مــــــلـــــجــــــأنـــــا

عـــــبـــــد اجملـــــيـــــد وال تـــــبـــــقـــــيه حـــــيـــــرانــــــــا

لك فـهذا اخلليـفة اجملاهد من ساللـة أصلها ثابت وفـرعها في السـماء قد ورث هذا ا
والـعــز أبـا عن جـد فــحـافظ عـلـى الـعـهــد وصـان األمـانــة فـسـار عــلى مـلـة آبــائه غـازيـا
مجاهـدا بعـد أن كاد اخلـلف يبـتعـد عن السـبيل فـبذل األنـفس واألموال ابـتغـاء مرضاة
ولى أن ينصره ويؤيده مـصداقا لقوله تعالى"إن تـنصروا الله ينصركم الله فحق عـلى ا
ويـثبت أقدامكم- سـورة محمد آيـة ٧" فهؤالء العـداة ال يحاربون عـبداجمليد لذاته بل إن
ـسلـمـ ولن يتـأتى للـخـليـفة حـربـهم حرب عـقـيدة يـسعـون لـلقـضاء عـلى اإلسالم وا
ـوقف إال الـدعاء سـلـمـ وتكـاتـفـهم ولم يـجد شـاعـرنـا أمام هـذا ا مـجابـتـهم إال بـاحتـاد ا
ـسلـم ويـلم شمـلهم لـنصـرة دينه حتت رايـة هذا الـسلـطان والتـضرع إلى الـله أن يـوحد ا
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اجملاهد:(٣٩١) 
ابــنُ اخلـالئــف وابـن األكــــــــــــــــرمــــــــــــــــ ومَـــنْ

ـــلـك ســـلــــطــــانــــا فـــســــلــــطــــانـــــا تــــوارثــــوا ا

أحـــيــــا اجلـــهـــاد لـــنـــا من بـــعـــد مـــادرســــــــت

ــــــــال أنــــــــواعــــــــاً وألـــــــــوانـــــــــا وضــــــــاعـف ا

فـــانـــصـــره نـــصـــراً عــــزيـــزاً ال نـــظـــيـــر لـــــــــه

حـــــتى يـــــزيـــــد الـــــعـــــدا: هـــــمًّـــــا وأحـــــزانــــــا 

واحــــــــــفـظ عـاله وأرسـل يــــــــــاكــــــــــر لـــــــــــه

مـن الــــــــــمالئـك حـــــــــفَّـــــــاظــــــــاً وأعـــــــوانــــــــــــا

وانــــــصـــــــر به الـــــــشــــــرع وارفـع يــــــارؤوف به

عـن ديــــــــنك احلـق ال تـــــــعــــــــدمه بــــــــرهـــــــانـــــــا

ــــســــلـــمــــ عــــلــــى واجــــمع إلــــهي قــــلــــوب ا

وداده أعْـــــــــــلِــهِ أعـــــــــــظِــم لـه شــــــــــــانـــــــــــــــــــا

ـلـحـاح والـتـضـرع الـصـادق إلى تـوحـيـد الـصفـوف أو عـلى األقل فـهـذا الـدعاء ا
توحيد الـكلمة يـنبعث من نفس الـشاعر صادقـا ألنه يدرك مالوحدة الـصف من قوة فقد
ثل هـذه األحداث حـيث كان أمـيراً عـلى اجلزائـر ورأى بأن أخـطر شيء يـهدد كـيان مـر 
اساة ثم األمة هـو فرقة كلمتـها وتشتت صفوفـها ولذلك فهو يحـذر من تكرار هذه ا
نرى عـبدالقـادر ينزل عـلى أعداء اخللـيفة بـأقصى وأشد دعـوات الهالك والويل والـثبور
فيـدعو الـله أن يهـدم قواعـدهم ويزلـزل كيـانهم ويـفرق شـملـهم ليـسهل عـلى جيش

اخلليفة مجابهتهم وردهم خائب عن ديار اإلسالم:(٣٩٢) 
واهــــــــدمْ وزلـــــــزلْ وفـــــــرق جـــــــمـع شـــــــائـــــــنه

واجــــــــعـل فــــــــؤادهـم بــــــــالــــــــرعـب مــــــــآلنـــــــــا

وانـــــصــــــر وأيـــــد وثــــــبّـتْ جـــــيـش نـــــصــــــرته
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أنــــــصــــــار ديـــــنـك حــــــقـــــا آل عــــــــثــــــمــــــانـــــــا

ويــنــفــذ األمـيــر من مــدح الــســلــطــان وآبـائـه إلى مــدح هـؤالء اجملــاهــدين في جــيش
اخلالفة والثـناء عليـهم ثناءه عـلى جنوده من قـبل وينقل من صفـات أولئك ما يـتمناه
لـهـؤالء لـيـستـعـيض عن أمل مـفـقـود بأمـل منـشـود حـتى ال يـنـقطع الـرجـاء فـيـثـني على
هـؤالء األبطال الذين بـذلوا أنفسهم الـغالية رخيـصة ابتغـاء مرضاة الله ورضوانه ذلك" ان
ـؤمن أنـفسهم وأمـوالهم بأن لـهم اجلنة يـقاتلـون في سبيل الـله فيقـتلون الـله اشترى من ا
ويقتلـون وعداً عليه حقـا-سورة التوبـة آية١١١" وتلك لعمـري التجارة الـرابحة والفوز
العـظـيم لـذلك تـراهم يـوم تـقع الـواقعـة يـضـربـون أعداءهـم ذات اليـمـ وذات الـشـمال
ـعــركـة تـؤازرهـا طـعـنــات رمـاح نـافـذة ال حتـيـد عن بـسـيـوف وامـضـة تـلــمع في ظـلـمـات ا
هدفـها فتـرى االعداء حينـئذ صرعى كـأنهم أعجـاز نخل خاويـة مضرجـ في دمائهم
ـانـا وثـقـة وحـمـاسـا تـسـري حـرارة اجلـهـاد في عـروقـهم فـيـسـتـدفـئـون فـيـزداد اجملـاهـدون إ
بنارهـا غايتهم رضا الـرحمن ورضوانه عليـهم ال يريدون من ذلك جزاء وال شكورا
نية: تراهم فوق ظهور خيل ضامرة وكأنهم عقبان تنقض على فرائسها فتذيقها كأس ا

الـــــبــــاذلـــــون بـــــيــــوم احلـــــرب أنـــــفــــســـــهـــــم

لــــــله كـم بــــــذلـــــوا نــــــفــــــســـــاً وأبــــــدانــــــــــــــا

والـــضــــاربــــون بــــبــــيـض الــــهــــنــــد مــــرهــــفـــة

تـــــخـــــالـــــهـــــا فـي ظالم احلـــــرب نـــــــيـــــرانــــــــا

والــــطـــاعــــنـــون بــــســـمـــر(٣٩٣) اخلط عــــالـــيـــــة

إذا الـــــــعـــــــدو رآهــــــــا شـــــــرَّعــــت بـــــــانـــــــــــــا 

ـــــصـــــطـــــلــــون بـــــنـــــار احلــــرب شـــــاعـــــلــــة وا

مــــطـــلــــوبـــهـم مـــنك يــــاذا الــــفـــضل رضــــوانـــا

والـــــراكـــــبــــــون عـــــتــــــاق اخلـــــيـل ضـــــامـــــــرة

تــخــالـــهــا في مـــجــال احلـــرب عـــقــبــانــــا(٣٩٤) 
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وهؤالء الرجـال اجملاهدون تـراهم دوما سبـاق إلى ساح الـوغى ح ينـادي منادي
اجلهاد وتـبدي احلرب نواجـذها فيطـيرون إليهـا فرسانا وراجـل يتنـافسون لنـيل الشهادة
والـفـوز بـاجلـنـة التـلـهـيـهم عن ذلك دنــيـا زائـلـة يـوم الـنـداء األكـبـر صـابـرون يـحـتـسـبـون
أرواحهـم عنـد بـارئـهـا هم الـلـيـوث غضـبى بل أشـد من ذلك فـمـجـرد االقـتـراب مـنهم
ـوت احملـقق دأبـهم شق الـصـفـوف وقـطع الـرؤوس الـيـانـعـة الـتي حـان قـطـافـها مـعـنـاه ا

ا يرى:(٣٩٥) فيمسي العدو مبهورا متعجبا من أفعالهم يطلب النجاة غير مصدق 
جــــــيش إذا صـــــاح صــــــيَّـــــاح احلــــــروب لـــــهم

ـــــــوت فــــــرســـــــانــــــا ورجـالنــــــا طـــــــاروا إلى ا
هـم اجلــــبـــــال ثـــــبـــــاتـــــا يــــوم حـــــربـــــــهـــــــــم

فـــــصــــابـــــر من دعـــــاهـم صــــبــــــره خــــــانــــــــــا
هـم الــــلــــيـــــوث لــــيــــوث الــــغـــــاب غـــــاضــــبــــة

والـــلـــــيث ال يُــــلــــتَــــقَى إن كــــان غـــضــــبــــانــــــا
هم األلـى دأبـــــــهـم شقُّ الـــــــصـــــــفـــــــوف لـــــــدى

حـــمـالتـــهم صــــار جـــيـش الـــكــــفـــر دهــــشـــانـــا
الــــــــــــدافــــــــــــعـــــــــــــون عـن اإلسـالم كـــــــــل أذى

بــــأنـــــفس قـــــد غـــــلت قـــــــــدْراً وأثــــمـــــانــــــــــــا
كم غـــــمـــــة كــــشـــــفـــــوا كم كـــــربـــــة رفـــــــعـــــــوا

وكـم أزاحــــــــــــوا عـــن اإلســــالم عــــــــــــدوانــــــــــــا

ـتـطوعـ وإصدار لـقد كـان عـبدالـقادر فـي اجلزائـر قادرا عـلى اسـتنـفـار اجلنـد وجمع ا
لك في ظـرفه هذا إال الـدعاء كـعادته والـتضرع إلى األوامـر لكن احلال تـبدل فـلم يعـد 
ـسـلم" فـأصبح الـدعـاء لـهؤالء بـاالنـتـصار عـلى ثالث دول مـنـها الله أن يـنـصـر هذا اجلـيش ا
ـا يقتضيه"(٣٩٦) فاستـحضر هنا روسـيا القيـصرية يقتـضي حسن التصـرف ومواجهة كل حال 
ـا مـا مـنــهم إال له مـنـزلـة ومـقــام مـعـلـوم في صـدق أسـمـاء سـتـة وثالثـ صـحـابـيـا(٣٩٧) كـر
اجلـهاد وحسن البالء يصفـهم بصفات نخالـها محببة وقـريبة من نفس السـلطان عبداجمليد
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ليختم أبـياته مستحضرا مثالـية الرسول صلى الله عليه وسـلم متوسال بها عند ربه عسى الله
أن يتقبل دعاءه فيمنُّ بالنصر وما ذلك على الله بعزيز:(٣٩٨)
إنـي تـــــــــوســــــــــلـت يـــــــــارب األنـــــــــام بـــــــــــهـــم

أرجـــــوك فــــضالً وغــــــفـــــــرانـــــــاً وإحــــســــانــــا

ثـم الـــــــصـالة عـــــــلى اخملـــــــتـــــــار ســـــــيـــــــدنــــــا

مــــا صـــارت الــــشــــيب يــــوم احلـــرب شــــبــــانـــا

ـقـطـوعـة األخـيـرة الـتي ـدح الـســيـاسي عـلى ا ونـعـرج اآلن في خـتـام حـديـثـنـا عن ا
أنشدها األمير شاكراً مادحا السلطان عبداجمليد ح أهداه هذا األخير الوسام اجمليدي من
الـدرجـة األولى فـتـقـبـله األمـيـر قبـوالً حـسـنـاً واعـتـبـره أعـظم هـدية مـنـحت له لـم تكن
تـخطـر له عـلى الـبال لـذلك كـان السـرور عـظـيمـا فـقد فـاجـأه السـلـطان بـهـذه النـعـمة-
حسب تعبير الـشاعر- فوجب الشكر والعرفان ألن الـشاعر يرى ضرورة شكر الغير على
معروفهـم وإحسانهم وسيظل يذكر هـذه النعم ذكره أيام الصبا الـتي يسترجعها اإلنسان
ح يـدفعـه الشـوق واحلنـ إلى تلك األيـام اخلوالي يـجـد فيـها مـتنـفسـا وراحة فـكذلك
الشأن بالنسبـة لألمير وهو يذكر هذا الطوق واجلميل الـذي قلده إياه السلطان فقد ملكه

باإلحسان والكر إذا أكرمته ملكته:(٣٩٩) 
ولــم أر أعـــــــــــــظــم مـــن نـــــــــــــــعــــــــــــــمـــــــــــــــــــــة

مُــــــــــــنِــــــــــــحـتُ ولــم تـك لـي فـي حــــــــــــســــــــــــاب

ســــــأشـــــــكـــــــرهــــــا شـــــــكـــــــر وقت الـــــــســــــرور

وأذكـــــــــــرهـــــــــا ذكـــــــــر وقـت الـــــــــشـــــــــبــــــــــــاب

أيـــــــا ســــــــابــــــــقـــــــا بــــــــالـــــــذي لـم يــــــــجـــــــــل

بـــــــفـــــــكــــــــريَ ثــــــوبـــــــا ونـــــــعـم الـــــــثــــــــواب

َ كــــــــــذا فــــــــــلـــــــــتــــــــــكـن نِـــــــــعَـمُ األكــــــــــرمــــــــــ

تـــــــــــــفـــــــــــــاجِـــي بـــال مــــــــــــــنـــــــــــــة أو طِـــــالب
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دح األدبي: ٣ - ا

دح األدبي في الـفتـرة األخيرة الحظ أن األميـر الشاعـر قد نـظم قصـائده في ا من ا
من حياته ١٨٥٦-١٨٨٣(٤٠٠) - والتي قضاها في مدينة دمشق.

ـدح ألن الشاعر ـساجالت االدبية مـنها إلى فن ا وتعتبـر قصائـده هذه أقرب إلى ا
نـاسبـات اخملتلـفة عـلى سبيل الـتهـنئة ـدوحيه في ا كان يـتبادل هـذه القـصائد الـشعـرية مع 
والــتـــكـــر واالحـــتـــرام بـــغـــيــة زيـــادة أواصـــر احملـــبـــة واإلخـــوة وإدخـــال الــســـرور عـــلى
كـتسـبة ـدوحي الشـاعـر على جـملـة من الفـضائـل الفـطريـة وا الـقلـوب.تـركزت مـناقب 
كــالــنــسـب الــشــريـف والــعــلم والـــشــجــاعـــة واألخالق احلــمــيـــدة واجلــمع بـــ الــســيف
والقلم.ففي قصيدته"أنا مخلص للود شاكـر" يرد األمير التحية بأحسن منهاويعتبر الشيخ

أم اجلندي قمة في الفصاحة والبالغة تعبق أبياته اجلو عطرا ومودة:(٤٠١) 
ــــــــديـح مــــــــديـح خِــــلٍّ فـــــــــاخـــــــــــر أحــــــــلـى ا

أقـــــــــوالـه تـــــــــنـــــــــبـي كـــــــــــدرٍّ بــــــــــاهــــــــــــــــــرِ
ـــــــــنــــــــــانــــــــــه عـــــــــمــــــــا أجَـنَّ مـن الــــــــوداد جِ

ألـــــــفــــــاظه تـــــــــتــــــــرى كــــــشَــــــهْــــــد قــــــاطـــــــــر
ـالحـــــة والـــــطالوة وجـــــهـــــهــــــــا تـــــكـــــســـــو ا

فــــــالــــــود مـن أرجــــــائــــــهــــــا كــــــالــــــعــــــاطـــــــــر
يـــــاصـــــاح خــــــاتـــــمـــــة األفـــــاضـل كـــــــلـــــــهــــم

مــن كـل شـــــــــــــهـم كـــــــــــــاتـب أو شـــــــــــــاعــــــــــــــر

ــودة واحلب ومن الــطـــبــيـــعي أن يــحـــمل الــشـــاعــر لــهـــذا الــصــديـق الــصــالـح من ا
واإلخالص نـظير وفـاء هذا األخيـر وكرمه ومن شدة حب األمـير لهـذا اخلل فقد ملك
ودة في قلـبه منزلة لم يرمها أحد قبله وال بعده ويزيده عليه قلبه وأسر فؤاده له من ا
كـانة وهـذا احلب فهـمـا له دون سواه فـهو مـخلص لـهذا الـشاعـر اطمـئنـانا عـلى هـذه ا

اخلليل شاكرا فضله وفياً لهذه الصداقة راجيا لها الدوام واالستمرار:(٤٠٢) 
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عــــــنــــــدي لــــــكـم بــــــ الــــــضــــــلــــــوع مـــــــــودة
مـــــحــــفـــــوظـــــة ومــــصـــــونــــــة لــــلـــــغــــــابــــــــــر

كـن كــــــيف شــــــئـت فــــــأنـت أنت أمــــــيــــــنــــــهــــــا
مــــــا بــــــ بـــــــادي عُــــــرْبــــــهـــــــا واحلــــــاضـــــــر

مـــــــا الـــــــدر إال مـــــــــا أتـــــــــانــــــــا مــــــــنـــــــكـــــــم
أنـــــــــا مـــــــخــــــــلص لــــــــلـــــــود أول شـــــــاكـــــــــــر

وفي قصـيدته التـالية الـتي بعث بهـا الشاعـر إلى الشيخ ابـو النصـر الطرابـلسي شاكراً
ومادحاً رداً عـلى قصـيدة امـتدح بهـا هذا الـشيخ األميـر فإنـنا نـرى أن الشاعـر يسـير على
دوحه من عـلم ودين وفقه وأخالق فصـاحبه ليس برجل نـفس النهج ويعـدد مناقب 
ـمدوح ـقـام يـفرض سـبـيال يـتالءم مع صفـات ا سـيف ولكن صـاحب قـلم وعـلم فا
وليس ذلك بـاألمر الـعسـير عـلى شاعـرنا فقـد جمع بـ رتبـتي السـيف والقـلم وهو أدرى

الناس بإعطاء أو إيفاء كل جانب حقه.
يـخبـرنا الشـاعر بـأنه قد تـلقى كتـابات أشـبه بروضـة غناء قـد زهت وتلـونت بأنواع
ـرء جمـالهـا وبهاءهـا تسـري كلـمات هـذا الكـتاب في نفس ل ا الـورود والريـاح ال 
قـارئه وتـدب نـشـوتـهـا فـي عـروقه دبـيب اخلـمـر في روحه فـتـراه جـذالن نـشـوان يـتـمـايل
زيـد ويأبى احلـرمـان ضف إلى ذلك أن هذا مـرحا وسـعت فـرحته كل شيء يـطـلب ا
ودة ورسـول احملبـة ألنه يـحمل بـ كـلمـاته أجـمل واصدق مـعاني الكـتـاب هو عـنـوان ا

الوفاء واألخوة فعز على الشاعر االبتعاد عنه فهو معه دوماً ومالزماً له:(٤٠٣)
ـل ســـــــــمـــــــــاعــــــــــــه أتـــــــــانـي كـــــــــتــــــــاب ال

كـــــتـــــاب كـــــوَشْيِ الـــــروض تـــــزهـــــو بـــــقـــــاعهُ
يـــــزيــــد عـــــلى الـــــتـــــرداد طــــيـــــبـــــاً ولـــــــــــــذة

يــــــعـــــــز عــــــلــــــيـــــــنــــــا طـــــــرحـــه ووداعـــــــــــه
يـــــــدب دبــــــيب اخلـــــــمــــــر فـي جــــــسـم ســــــامع

فـــــيـــــطـــــربـــــنـــــا إســـــمــــــاعـه وســـــمــــــاعـــــــــه

وإلـى جانـب كونـه كـتاب وفـاء ومـودة فـإن أبـا الـنـصـر قـد أودع فـيه ابـلغ الـعـبارات
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واأللـفـاظ فـاق بـهـا غيـره من الـكـتـاب مـنـطقـا وأسـلـوبـا بـيراع كـأن مـداده يـنـفث سـحرا
يـسلب األلـباب ويسـحر األفئـدة والقـلوب حلسن صـياغـته وجمال أسـلوبه يـنير بـشعاعه

ضيء الدرب احلالك بلغ في ذلك مرتبة التمام والكمال:(٤٠٤)  ا
كــــتـــاب أبـي الـــنــــصـــر الــــذي فـــاق مــــنـــطــــقـــا

ويــــــنــــــفـث ســــــحــــــراً بــــــابــــــلـــــــيــــــاً يــــــراعـــه

فـال زال في أوج الـــــــكــــــمــــــال مــــــخــــــيــــــمـــــــــا

يـــــــضيء عـــــــلـــــــيــــــنـــــــا نـــــــوره وشــــــعـــــــاعــه

دوحه فهـو حامي الـذمار بـالعز ضي األميـر بعـد هذا الـعرض متـغنـيا بـصفـات  و
ـدوحة وطبـاعه مشـكورة وفضـله عمـيم لكأنـه كعبـة الفضل واجملـد والعلم أفـعاله 
يحـج النـاس إلـيـهـا ليـنـالـوا الـعـطاء ويـتـزودوا بـخـيـر الزاد الـعـلم والـتـقـوى سـيرته في
ذلك دعـوة الـله بـاحلجـة والـبـرهـان واحلـسـنى حـتى بـلغ الـعال والـذرى يـطـاول عـنان
ـة ال يعـرف البخل السـماء عـزا ومجـدا مبشـرا ال منـفرا ومـيسـرا ال معـسرا ذا نـفس كر

والشح سبيال لها:
وال زال مـن يــــــــحــــــــمـي الــــــــذمــــــــار بــــــــعــــــــزة

ولـــــو جــــــمـــــعـــــوا مـــــايـــــســـــتــــــطـــــاع دفـــــاعه

وال زال مـــــــحــــــجـــــــوج األفــــــاضـل كـــــــعـــــــبــــــة

ـــــــــدوحـــــــــة أفــــــــــعـــــــــاله وطــــــــــبـــــــــــاعــــه و

وال زال ســــــــــيَّــــــــــاراً إلـى الـــــــــلـه داعـــــــــــــيـــــــــا

بــــــــعـــــــــلـمٍ وحــــــــلـمٍ مـــــــــا يــــــــضـم شـــــــــراعــه

وال زال لــــــــلـــــــــعــــــــلـــــــــيــــــــاء أرفـع رايـــــــــــــــــة

وبـــــــشـــــــراه مــــــبـــــــذول لــــــنـــــــا ومــــــتـــــــاعــــه 

مـدوحه بأفـضل ما ورد في األثـر بأن يـبقـيه الله ع ويـختـتم األميـر أبيـاته بالدعـاء 
زمـانـه يـحـرس الـعـبـاد ويـرعـاهم بـكـرم وفـضل ويـحـمل عـنـهم بـعض الـذي يـعـانـون
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وتلك رسالة هذا الشيخ في هذه احلياة:(٤٠٥) 
فـــــــــأبـــــــــقــــــــــاه من رقَّـــــــــاه عــــــــــ زمـــــــــانـــــه

وحـــــــــامـل كـل الـــــــــكـل مــــــــــنـــــــــا وســــــــــاعـــــه

ويـجــمع األمـيـر في قـصـيــدته الـتي مـدح بـهــا عـبـدالـكـر احلـمـزاوي(٤٠٦) بـ الـعلم
والـفـكر والـشـجـاعة والـنـسب الـنبـوي الـشـريف ومنـاسـبـتهـا أن هـذا األمـير نـشـر ديوان
شـعـر وأهـدى نـسخـة مـنه لألمـيـر فـتـقبـلـهـا عـبـدالقـادر شـاكـرا وقـرضه بـقصـيـدة مـيـمـية
اسـتهلها بـالشكر والثنـاء على هذا السيد الـكر العالم الذي أطـاعته القوافي وانصاعت
إليه جوامع الكلم فعباراته سلسة ال غموض فيها ومعانيه واضحة ودقيقة رقيقة رقة
النـسيم العليل تسري في النـفس العليلة فتـبعث فيها الشفاء والـراحة فتغدو سابحة في

عالم أدبي روحي فيه رومانسية وجمال(٤٠٧):
فــــــــــذا ديــــــــــوان ســـــــــيــــــــــدنــــــــــا الــــــــــكـــــــــر

ـــــــصــــــطــــــفـى عــــــبــــــدالـــــــكـــــــريـمِ ســــــلـــــــيل ا
مــن الــالئي(٤٠٨) تــــــطـــــــيــــــعـــــــهم الـــــــقــــــوافي

وتـــــــنــــــــقــــــاد انـــــــقــــــيــــــادا كـــــــالـــــــغــــــريـــــم
وتـــــــــألــــــــــفـــــــــهـم مــــــــــعـــــــــــان شـــــــــــــــــاردات

دقــــــــــيـــــــــقــــــــــات أرق مـــــن الـــــــــنــــــــــســـــــــــيـم
لـــــــهــــــا فـي قـــــــلب ســـــــامـــــــعــــــهـــــــا دبـــــــــيــب

دبــــــــيـب الـــــــــبــــــــرء فـي ذات الـــــــــســـــــــقـــــــــيــم
ــــــــــثــــــــــاني وتــــــــــطــــــــــرب مـن يـــــــــفــــــــــر مـن ا

وتـــــــــرقص مـن يـــــــــكـــــــــدر بــــــــــالـــــــــــنـــــــــديـــم

ـدوح األمير جمع طرفـي اجملد: من سيف وقلم فـهو بطل صنـديد يريك برهانه و
نـون فـتراهم هـشـيمـا تـذروه الريـاح يـطلـبـون النـجاة ـعـركة يـذيق أعـداءه ا فـي ساح ا
وهو أديب إذا هـز اليـراع ينصـاع البـيان فـيأتي بـاحلجة والـبرهـان والبـينة الـبلـيغـة فإذا كان
ـتـطي الـبـيـان لـيـحـقق الـنـصـر غـيـره فـرسـان الـوغى فـهـو فـارس احلـرب وفـارس الـكـلـمــة 



≠ ±µ∞ ≠

باإلقـناع واإلمـتـاع فجـمع بذلك طـرفي الفـخر واجملـد والـسؤدد وتـلك لعـمري الـغايـة التي
ينـشدها كـرام النفـوس من أمثـال هذا السـيد الذي أمـسى كصاحب سـيف الدولة  شـاعرنا

العربي ح يصف نفسه(٤٠٩):
اخلـــــيل والــــــلـــــيل والـــــبـــــيــــــداء تـــــعـــــرفـــــني

والــــضـــرب والــــطــــعن والــــقـــرطــــاس والــــقـــلم

ـدوحه الـشـريف فهـو الـكـر ابن الـكر يـنـحـدر من ساللة ويـعـرج إلى ذكر نـسب 
طاهرة أصلها ثابت وفرعها في السماء ال يدانيه أي أحد في هذا الشرف السامي ومن
دوحه في هذا الفخر التليد فال يعلو أحدهما على هنا كانت هذه العالقة ب الشاعر و

الثاني وال يغني عنه شيئا(٤١٠) 
كـــــــــــــــــــر مــن كـــــــــــــــــــر مـــن كـــــــــــــــــــــريـــــم

كـــــــــــــــــر مــن كـــــــــــــــــر مـــن كــــــــــــــــــريـــــــم
ــــــــــتـــــه* إلـى أبــــــــــنــــــــــــــاء هــــــــــاشـم قــــــــــد 

ذوو األحـــــــســـــــاب والــــــشـــــــرف الـــــــعـــــــمـــــــيم

فـــــذخــــــري حــــــبــــــهـم عـــــنــــــد احــــــتــــــيــــــاجـي

وال يــــــــغــــــــنـي حــــــــمــــــــيم عــن حــــــــمــــــــيــــــــم

ونخـتم جولـتنـا مع الشاعـر بهـذه القـصيـدة التي أنـشدها مـادحا مـفتي دمـشق معـجبًا
راتب بـفضائله ومـناقبه من علم وخـلق وأدب فممدوحه سبـاق للمكـارم حائز ألعلى ا
واحملـامد لـه يـراع إذا اهتـز تـرى الـسـيـوف خـاشـعـة ذلـيـلـة الـطـرف تـؤمـر فتـطـيع وتـدعَى
فـتـجــيب فـهي في خــدمـة الـقــلم والـفـكــر وفي ذلك تـفــضـيل من األمــيـر لـلــعـلم عـلى

الشجاعة وللقلم على السيف:(٤١١) 
خـــــــلـــــــيـــــــلي أتـــــــانـيَ مـــــــنك الـــــــكـــــــتــــــــــــاب

فـــــــــــلــــــــــــلـه درك مــــــــــــــا أجـــــــــــــمــــــــــــلـــــــــــــه

أتـــــــــــانـي كـــــــــــمـــــــــــا أنــــــــــا ذا طـــــــــــالــــــــــــب
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ــــــــــــــــضـــــــــــــــلــه فـال زلــت فـي الــــــــــــــــوقـت ذا أفْ
وال زلـت حـــــــــائـــــــــز قـــــــــصـب الـــــــــســـــــــبـــــــــاق

إلــى كــل فـــــــــــــــــضــــل عــال نــــــــــــــــائـــــــــــــــــلـــــــه
تـــــهــــــز الـــــيــــــراع فـــــتـــــخــــــشى الــــــســـــيـــــوف

وتـــــــــصـــــــــبـح مـــــــــهــــــــــزومـــــــــةً جـــــــــافــــــــــلـــه
ــــــــــرهــــــــفــــــــات ومــــــــازالـت الــــــــســـــــــمــــــــر وا

ألقــالمـــــــــــــكــــم خـــــــــــــــدمـــــــــــــا مـــــــــــــاثـــــــــــــلـــه

وإن كــــان فــضــل الــمـرء وقــيـمــتـه فـي لــسـانـه فــلـمــمـدوح الــشاعــر األلسن
فـي كــل الـعــلــوم والــمــعـارف ولــيـس ذلـك بــغـريــب فـحــسـبــه أن يـذكــر اســمـه
لـتـرى الـمـعـانـي الــسـامـيـة قـد اشـتـمـلـت عـلــيـه فـقـد بـلـغ مـن الـفـضـل مـبـتـغــاه
وارتــــقــى أســـبــــاب الــعــــز واجملــد ســمــوا لم يــــجـــد األمــيــر صــاحــبه ومــادحه- الـذي
عــهـدنـاه ال يـتـمـلق وال يـثـنـي عـلى الـرجـل إال بـمـا فـيـه - أمـام هذا إال أن يقول ملء

فيه" ماأكمله" على حد قول الشاعر:
إذاكـــــان فــــــضل الــــــغـــــنـى بـــــالــــــلـــــســـــــــــــان

فـــــــــأنــــــــــــتـم لــــــــــكـم ألــــــــــسـن فــــــــــاضــــــــــلــــه
لـــــــئن كـــــــان ? لـــــــفظ اســـــــمـــــــكم مـــــــفــــــــــرداً

فـــــــمـــــــعــــــــنـــــــاكـم اجلـــــــمـع مــــــــاأشـــــــمــــــــلـــه
ولـــــو كـــــان بـــــالـــــفـــــضـل يـــــرقى الـــــســـــمــــــاك

رقـــــــــيـــــــــتـم وأثــــــــــقــــــــــلــــــــــتـم كـــــــــاهـــــــــلـــــه
جــــــمــــــعـت أدابــــــاً وفــــــضـل انــــــتــــــســـــــــــــابٍ

فــــــــنــــــــاعــــــــتـــــــكـم قــــــــال: مــــــــا أكــــــــمــــــــلـــــــه

دائح - احلجازيات: هـ - الشعر الديني: الصوفي - ا

١ - التصوف والشعر الصوفي:

يعـتبـر االمير الـتصـوف" جهاد الـنفس في سـبيل الله أي ألجـل معرفـة الله وإدخال
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النـفس حتت االوامـر اإللهـيـة واالطمـئـنان واالذعـان ألحـكام الـربوبـيـة ال شيء آخر من
غـيـر سـبـيل الله(٤١٢) لـلوصـول إلى غـايـة سـامـيـة وهـدف جلـيل بـاعـتـبـار "أن الـصـوفـية هم

(٤١٣)" سلم سادات طوائف ا
فـمفـهوم التـصوف إذن عـند عـبدالقـادر " هو جـهاد النـفس في سبـيل معـرفة الله عن

طريق الرياضات الشاقة والعبادات اخلالصة لله واحلضور الدائم له(٤١٤).
قـام يفـرض علـينـا أن نعود ومادمنـا نتـحدث عن األمـير وعالقـته بالـتصـوف فإن ا
قليال للوراء لنكتشف االسباب والدوافع التي حملت عبدالقادر على سلوك هذا الطريق
الـصـعب اجلـلـيل في مـحـاولـة السـتـعـراضـهـا ذلك أن الـتـصـوف قـد ارتـبط بـحـيـاة األمـير
ـرء وهو يتـصفح حيـاته أنه خلق ليـكون صوفـيا وما اإلمارة ارتبـاطا شديدا حـتى يخال ا

والسلطان إال محطات عارضة في حياته.
فاألمير تـشرب الدين من صبـاه حيث نشأ في أسـرة محافظـة شديدة التـدين يشهد
ألفـرادها بالتقـوى والصالح والعلم والزهـد فأبوه كان" مرابـطا" وشيخ الطـريقة القادرية
في اجلزائر والـذي سعى جهـده في تنـشئة ابـنه نشـأة دينيـة علمـية صوفـية وتـأهيله ديـنيا
ليـستـخلفـه في منصـبه بل إن طمـوح عبـدالقـادر األكبـر في شبـابه هو أن يـصبح "مـرابطا"
مـثل والـده(٤١٥) ولـم يـخـطـر بــبـاله قط أن يـتــحـمل ثـقل أمــانـة اإلمـارة وقــيـادة الـشـعب
فـالـظـروف واألحداث هـمـا الـلـتان أجـبـرتـاه علـى ذلك" وإن دوره احلقـيـقي لم يـكن إقـامة
دولـة بل العبادة والتـجرد والبعد عن هـذا العالم" ولنسـتمع إليه وهو يقـرر هذه احلقيقة
الثابتة في احدى رسـائله ألحد األساقفة الفرنسـي بقوله:" لعلك قد اكتشفت من خالل
حديثنا أنـني لم أولد ألكون محاربا ولو يـوما واحدا ويبدو لي أنه كان يجب علي أن ال
أكـون محـاربـا ولـو يـومـا واحدا ومع ذلـك فقـد حـمـلت الـسالح طـيلـة حـيـاتي مـا أكـثر
غـمـوض مـغيـبـات الـقدر ولم يـكن سـوى مـحض الصـدفـة أن وجـدت نفـسي بـعـيدا عن

الدور الذي حدده لي ميالدي وتربيتي وميولي (٤١٦) 
وإلى جانب هذه النشأة الدينية القـوية" التي أثرت في تكوينه النفسي منذ نشأنة األولى
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وهي بـيئـة دين وعبادة وتـصوف وزهـد وتقشف(٤١٧) " فـإن لنـسبه الـنبوي الـشريف وانـتمائه
باركة األثـر الكبير أيضا في توجيهه الـصوفي وسلوكه هذا السبيل ويتجلى إلى الدوحة ا
ـا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ة:" إ لنا موقفه من أهل الـبيت في شرحه لآلية الكر
وقف ٢٧٦" "تـأمل هذه الـبيت ويـطهـركم تطـهيـرا- سورة األحـزاب اآلية ٣٢" فـيقـول في ا
ـنزلـة الـزلفى ألهل الـبـيت الـنبـوي ولـفظـة أهل الـبيت الـعـنايـة الـكبـرى والـنقـبـة العـظـمى وا
تـعـمـهم مـن أولـهم إلى آخـر مـولـود مـنـهم حـصــر تـعـالى إرادته إلذهـاب الـرجس عـنـهم -
ـصدر وذلك بـأن يكون كـل ما يصـدر منهم والرجـس هو الذنب- تـطهيـرا كامال مـؤكدا با
غـفرة متقدمة ال بأنهم معصومون من اخملالفات عاصي واخملالفات مغفورة لهم بل ا من ا

كال وحاشا بل معنى أن ذنوبهم تقع مغفرة لهم عناية إلهية"(٤١٨) .

ـتـوارث بل سـعى جـهـده لـيـربـطه بـجالئل عـلى أن األمـيـر لم يـقـنع بـهـذا الـنـسب ا
األعـمال ويـجـاهـد في سـبـيل حتـقـيق الـغايـات الـنـبـيـلـة التي يـنـشـدهـا وهـو يـسلـك طريق
الـتصـوف ليصـبح من أهل البـيت اإللهي مـشيـرا إلى ذلك بقـوله:" إذا كانت عـنايـته تعالى
بـأهل الـبـيت الـنبـوي الـشـريف كـما أخـبـر فـمـا ظـنك بعـنـايـته بـأهل الـبيـت اإللهي? وهم

عنيون بأهل القلوب"(٤١٩)  ا

ـانه بـالــقـلـيل من اجملــد دومـاً تـراه يــسـارع إلى اخلـيـرات فــعـبـدالـقــادر بـطـمــوحه وإ
ـصطـفى (ص) ليـصبح من أهل واألعـمال الـصاحلـة وااللتـزام بتـعالـيم القـرآن وجده ا
البيت اإللـهي ويضيف بذلك مجدا عـلى مجد ألن اخلير كل اخليـر في اجلمع ب البيت

النبوى واإللهي وتـلك لعمري منتهى اآلمال فـمن " كان من أهل البيت النبوي واإللهي
فبخ بـخ وكرامـة عـلى كرامـة ونـورا علـى نور ومن كـان من أهل الـبـيت النـبـوي فقط

فهو دون من كان من أهل البيت اإللهي"(٤٢٠) .

إضافة إلى هذا فـقد لعبت األحـداث دورا رئيسـيا في توجه األميـر الوجهة الـصوفية
ـرحـلـة األولى من حـيـاة عـبـدالـقـادر ونـقـصـد بـهـا مـرحـلـة اإلمارة فـغـني عن الـبـيـان أن ا
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واجلــهــاد الــتي امــتــدت من ١٢٤٦ - ١٢٦٤هـ/ ١٨٣٠ - ١٨٤٧م قــد شــغــلــته عـن هـذا
الـسبـيل وانحـصرت اهـتمـاماتـه في األمور الـسيـاسيـة والعـسكـرية حـامال أعبـاء أمة وقـائدا
رحلة بدأت " لكفـاح شعب على أن ذلك لم يستمر طـويال مع عبدالقادر فبانـتهاء هذه ا
مرحلـة جديدة هي مـرحلة الـتصوف والعـبادة والتـجرد من متاع الـدنيا الـفانية(٤٢١) فكان
أسره "بامبواز  " AUMBOISE من أهم احملطات التاريخية في تصوفه فقد ضاقت عليه
األرجاء وتبـدل حاله عزاؤه الوحيد في سـجنه أو خلوته إن صح لنا التـعبير- هو الدعاء
ـتـواصل والصـبر اجلـمـيل ولنـسـتمع إلى عـبـدالقـادر وهو يـصـور لنـا حـاله ويصف لـنا ا
نفسيته التعـيسة يقول:" دخلت مرة خلوة فعندمـا دخلتها انكسرت نفسي وضاقت علي
ــطـايـبـة مــشـاغـبـة ـعـرفـة نــكـرة واألنس وحـشـة وا االرجـاء وفــقـدت قـلـبـي وإذا ا
سامـرة منـاكرة فـكان نـهاري لـيلي ويحـا وويال وأي قربـة أردتهـا ابتـعدت بـها فلم وا

يبق معي من أنواع الصلوات إال الصالة فكان هذا ابتالء"(٤٢٢) .
وهـكـذا أتيـح لألميـر في هـذه اخلـلـوة الـتأمل والـتـفـكـيـر الروحـاني الـهـادىء الـعـميق
فكانت ساعات يومه وليله عبادة وذكر وتبتل وابتهال للمولى سبحانه وتعإلى أن يفرج
كـربه ويحـل أزمته فـكانت رحـمة ربه أن منَّ عـليه بـفـضل عظـيم حيث" كـانت ترد عـليه
ـثابة حـلقة ـرحلة  الواردات في الـوقائع مشـيرة وآمرة بـالصبر(٤٢٣) ولـذلك اعتـبرت هذه ا
ا زاد في أهمـيتـها هـو ذلك اللقـاء ب األمـير وب الـوصل ب مـراحل التصـوف عنـده.و

الصوفي الكـبير الشيخ محمد الشـاذلي القسنطيني الذي يبدو أن األمـير عبدالقادرتتلمذ
ــوضــوعـات عـلــيه" وتــلــقى عــلـيـه مـبــاد الــطــريـقــة الــشــاذلـيــة وأصــولــهـا ونــاقــشه في ا

الصوفية"(٤٢٤) .
على أن أهم مرحلة من مراحل الـتصوف عنده هي تلك التي تلت إطالق سراحه
عارف وفك أسـره ففيهـا "تغلغل األمـير في العلـوم وأظهر من دقائق احلـقائق وعوارف ا
مـا يـؤذن بــسـمـو مـقــامه وعـلـو قـدره(٤٢٥) " ولــذلك يـرجح " أن يـكــون أديـبـا أول اجتـاهـات
ـوروث األمــيـر أمـا الــتـصـوف نــفـسه فــآخـر مـا اجته الــيه... فـالــتـصـوف أســاس تـراثه ا
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واألدب والـعلم كالهـما يـرتبط عضـويا بـعلم الـتصـوف وموضـوعاته ووسـائله وأهدافه
ومؤلفاته ال سيما التي اختارها األمير."(٤٢٦) 

وكانت هذه الـفترة األخيرة أطول مراحل الـتصوف عند األمير من الـناحية الزمنية
رابط أن اذ تـمـتد مـا يـقـرب الـثالثـ سـنة قـضـاهـا األمـيـر عبـادة وذكـرا وقـد ذكـر جـواد ا
اء وعلى األمير " كـان يدخل اخللوة أربع يومـا في أشرفية «صحنـايا» على قطرات من ا
لوزة وتـمرة كل يوم أحـيانا يـكون قوته في خـلوته كـسرة خبـر صغيـرة مع قليل من زيت
(٤٢٧) " وكـان عـبــدالـقــادر يـفــعل هـذا في حــ يـأكل عــشـرات الــضـيـوف وتــمــر كل يـوم

وعشرات اخلدم من مطبخه وعلى مائدته .
ـرحلـة  له الـفـتح الـعـظـيم إبان خـلـوته الـصـوفـية الـشـهـيـرة حـ مكث في وفي هـذه ا
ـصـطفـى لسـنة ونـصف سـنة ١٢٧٩ - ١٢٨٠ / ١٨٦٣ - قـدسـة مجـاورا احلـبيب ا الـبقـاع ا
١٨٦٤ حـاجًا ومقـبًال فيهـا على العـبادة وجهـاد النـفس واخللوة حـيث التقى فـيها بـالشيخ
العارف بالله محمد الفاسي شيخ الطريـقة الشاذلية وتتلمذ عليه وشرب عنه الطريقة إلى
أن ارتـقى فـي مـعـارج األسـرار اإللـهـيـة " و لـه االرتـقـاء في غـار حـراء ألنه انــقـطع فـيه أيـامـا
عـديدة إلى أن جاءتـه البشـرى ووقع له الفـتح النـوراني وانفـتح له باب الـواردات واستـظهر
من الـقرآن الـكر آيات ومن احلـديث النبـوي أحاديث صحـيحة"(٤٢٨) وقد أشـار األمير إلى

دح فيها شيخه الفاسي ومطلعها:(٤٢٩)  هذا فى رائيته الشهيرة التي 
أمـــســـعــود جـــاء الــســـعـــد واخلــيـــر والــيـــســر

وولَّـت جــــيــــوش الــــنــــحـس لــــيس لــــهــــا ذِكْــــرُ

راحل الثالث التالية: وعلى هذا النمط قسَّم دارسو حياة األمير تصوفه إلى هذه ا
رحـلة األولى: الـتي سافـر فيهـا مع والده إلى بـغداد بـعد أداء فـريضة احلج ١٢٤١ ا
/ وأخذا وفـيـهـا زار ضـريح القـطب الـربـاني الـسيـد عـبـدالـقادر اجلـيالني قـدس الـله سـره

اإلجازة بالطريقة القادرية عن الشيخ محمود القادري نقيب االشراف.
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ـرحـلـة الـثـانـيـة: وهي مــرحـلـة األسـر الـتي قـضـاهـا عـبـدالـقـادر في فـرنـسـا أو عـلى ا
األصح خلوته فى "أمبواز"

كـة حاجـاً لسـنة ونـصف مجـاوراً األماكن رحـلة الـثالـثة: والـتي أقام فـيهـا األميـر  ا
قدسة ولقائه الشهير بالشيخ محمد الفاسي مقدم الطريقة الشاذلية. ا

هـذه حملـة مـبـسطـة عن مـراحل الـتـصوف عـنـد عـبـدالقـادر واألسـبـاب والـدوافع التي
سـاهمت في سـلوك عـبدالـقادر لـهذا الـسبـيل ننـتقل بـعدهـا لنـعيش مع شـعره الـصوفي
وقـبل أن نتعـرض لتحـليل قـصائده ودراسـتها ال بـد أن نسجـل أن لألمير قـصائد كـثيرة في
التـصـوف عـلى حـد قول مـحـقق الـديـوان" وإني ألعـرف له كثـيـرا من هـذا الـنوع يـتـنـاشده
رجــال الـطــرق في أذكـارهم عــلى أني وإن كـنـت قـلـيـل الـشك في نــسـبــته إلـيه فال ريب
عـندي فـي انه أصبـح خلـيـطـا عـجـيـبـا من قـوله وقـول سـواه من الـدخالء عـلى هـذا الفن
عنى يشق ومزيجا غـريبا من أقوال مـتفاوتة الـدرجات وأكثره محـطم الوزن مضطـرب ا
تـخـلـيص بــعـضه من بـعض ولـيس من وراء ذلـك جـدوى فـنـيـة ذات قـيـمـة والـذي بـ
أيدينا فيه الكفاية ليدل على مسـتواه في الشعر وعلى الفنون التي تعاطاها ومنزلته ب

شعراء عصره وأسلوبه وقدرته"(٤٣٠) .
ولألمانة الـعلميـة نسجل مالحظـة الدكتور عـبدالله الركـيبي وهو يتـحدث عن شعر
الـتـصـوف عـنـد األميـر عـبـدالـقـادر حيـث ذكر" أن هـنـاك من الـقـصـائد وخـاصـة الـتي قـالـها
األمير في التصوف تـختلف في شكلها والفاظـها أو عباراتها من مصدر إلى آخر فهي في
واقف ومن هنا فإنهـا في الديوان تبدو سليمة إلى حد ما ديوانه تختلف عنـها في كتابة ا
ـواقف مـكـسـورة نـظـرا لـلـتـقـد والـتـأخيـر في في أوزانـهـا وتـفـعـيالتـهـا بـيـنـمـا تبـدو في ا
ـواقف هي األصل ثم نشرت ا يدعـو إلى التسـاؤل: هل ان القصـائد التي في ا عباراتـها 

في الديوان بترتيب وبصيغة جديدة? ومن قام بهذا العمل."(٤٣١) 
ومهـما قـيل عن شـعر الـتصـوف عنـد األميـر فإنه ال يـحط من قـيمـته وجهـده في هذا
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ضـمار ويكـفيه فخـراً أنه" أول شاعـر جزائري حـديث كتب في التـصوف نثـراً وشعرا ا
ا إلى من جاء وترك تراثاً ضخما بالقياس إلى غيره من العلماء والشعراء في عصره ور
بعـده على تـفاوت بـينـهم قلـة وكثرة (٤٣٢) " وإذا عد األمـير في بـداية حـياته شـاعر الـعروبة

كن اعتباره شاعر التصوف بال منازع (٤٣٣) " واإلسالم "فإنه في آخرها 
والـقـصـائـد الــتي بـ أيـديـنـا جتـول كـلـهـا فـي دائـرة شـعـراء الـتـصـوف األقـدمـ مـثل
ـتـصـوفـة ووصف حاالتـهم واجنـذابـهم أو مـشـاهدتـهم ونـشـوتـهم في حـالة احلـديث عن ا
تـصوف وهـو يلـتـمس طريـقه إلى جانب الـسكـر والصـحو أوحـالـة الشك الـتي تعـتـري ا
ـوضوعات واألفـكار بـل إن األمير يـبدو فـي شعره الله كـما جنـد التـقلـيد واضحـا في ا
كـية الـصـوفي متـأثـرا إلى أبعـد حـدود التـأثـر " بآراء مـحـيى الـدين بن عربى في فـتـوحاتـه ا

ومقلدا إلبن الفاض في كثير من صيغته وتعابيره"(٤٣٤) 
فـفي قصـيدته "أسـتاذي الـصوفي(٤٣٥) التي أنـشدهـا الشـاعر في مـدح شيخـه الناسك
وثقة رواية ونسبة(٤٣٦) " حتى أن الصوفي محمد الفاسي والتي" تعـتبر من عيون قصائده ا

ا قصائده كلها(٤٣٧) ." د. محمد السيد الوزير يراها أجمل وأطول مدائحه ور
دح لـذلك فال يعنـينا مـنها في هذا وقد سـبق أن تعرضنـا لهذه الـقصيـدة في غرض ا
تـصوفة قـام إال األبيـات التي يـتحـدث فيـها الـشاعـر عن اجلانب الـصوفي وتـشوقه إلـى ا ا

ثلها هذا الشيخ. بعاطفة قوية جياشة تظهر ميله ألهل الطريقة التي 
ومـن عـادة رجــال الــصــوفــيــة أن يــرمــزوا بــاحلـبــيب إلـى الــذات اإللـهــيــة في غــالب
األحيان أو إلى الرسول(ص) تارة أخرى إال أن األمـير في قصيدته هذه يرمز باحلبيب
إلى الشـيخ محمـد الفاسي اعتـقاداً بل يقـيناً من األمـير بأن هـذا الشيخ ال يـعدو أن يكون
ـصـطـفى والـذين ـاً صـوفـيـاً من أولـئك الـذين سـلـكـوا سـبـيل الـبـشـيـر ا ولـيـاً صـاحلـاً وعـا
وصـفــهم ربـهم بــقـوله:" أال إن أولــيـاء الــله ال خـوف عــلـيــهم وال هم يـحــزنـون - سـورة

يونس.آية ٦٢"
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فبعد مـقدمة القصيدة التي صور فـيها حالته البائسة الـكنود بلياليه الطوال وأيامه
ـبارك ال الداجـنـة احلبـلى بالـهـجران والـفراق والـعـذاب حلرمـانه من رؤية هـذا الـشيخ ا
يلـبث أن يقدم احلل فـتنفـرج أزمته التي خـال أن حلقـاتها قـد استحـكمت فيأتـيه الفرج من
كث إال قليال حتى أتاه البشير يحمل إ'ليه اخلبر السعيد متمثال حيث ال يحتسب فلم 
ـكـرمـة فـأية بـشـرى هـذه وأية فـرحـة تـمـلكت في دعـوة شيـخه له بـاحلـضـور إلى مـكة ا
ـا وصلته طار به جناح الشوق الذي ال يخشى األمير وهو يتلـقى هذا النبأ السعيد فحا
له كسر يقطع الفيافي والبراري والسهول فكل شيء يهون وال بد أن تتم الرحلة مهما
اشتدت الصعاب وتراكمت العقبات إنه األمل الذي عاش األمير يعد له األيام والليالي
فـلـيـحقـقه ولـيكن مـا يـكن صحـيح إن الـدرب شـاق والسـفـر طويل ومـضـني لكن الـغـاية
ـعوقات فكل شيء يرخص في سبيل والهدف أسمى وأجل أن تـقف أمامها النوائب وا
ولى وأعزها كـرمة التي شرفها ا اللقاء والوصـال إلى أن وصل الشاعر إلى بطاح مكة ا
شرفـة فتـسامت بـذلك مجـداً وعلواً فال ورفع مقـامهـا وقدرهـا ببيـته العـتيق وكـعبـتهـا ا
ـهيب يـقف عبـدالقـادر متـدبراً في ـشهـد الرهـيب ا يـدانيـها فـخر وال مـجد وأمـام هذا ا
ـعـظم حـرمـاً آمنـاً يـحـرم فيه الـصـيـد مع أنه مـباح آيـات الله وحـكـمـته في أنه جـعل بـيته ا
ـولى تـبارك وتـعـإلى مبـديـاً فرحه ومـشـروع في بقـيـة أنحـاء الـبـسيـطـة مسـتـشعـراً عـظمـة ا
وحبوره وهو يـكرر لفظ «بـطاح» وكأننـا به يريد أن يـصور أو ينقل لـنا ذاك اجلو الروحي
شـرفة فتـزهد في حـطام الـدنيا وزخـرفهـا لتلج تـلك النـفس وهي تؤم هـذه البقـاع ا الذي 
تـشبع بالنـفحات اإللهـية فال قلق وال خوف بالروح واجلسـد في هذا العالم الـروحاني ا
شرفة تدقق وال اضطراب رحمة من رب األنام" ولمَ ال واإلنسان ح يؤم هذه البقاع ا
مـا بـينه وبـ خـالـقه احلـجب فـيغـفـر له ذنـوبه مـصـداقـاً لقـول رسـول اله صـلى الـله عـليه
وسلم( من حج فلم يـرفث ولم يفـسق رجع كيوم ولـدته أمه) وهذا ما عـبر الشـاعر عنه

بقوله: من حلها حاشا أن يبقى له وزر:(٤٣٨) 
إلـى أن دعــــتـــــني هـــــمــــة الـــــشــــيـخ من مــــــدى
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بــــعــــيــــد: أال فــــادن فــــعـــــنــــدي لك الــــذخــــــــــرُ
فــــــشــــــمَّــــــرت عـن ذيــــــلـي اإلطــــــار وطــــــار بي

جـــنـــاح اشــــتـــيــــاق لـــيس يــــخـــشى لـه كـــســـر
ومــــــا بــــــعـــــــدت عن ذا احملـب تــــــهــــــامــــــــــــــة

ولـم يــــــثـــــــنـه ســـــــهل هـــــــنـــــــاك وال وعــــــــــــــر
إلـى أن أنـــخـــنـــا بـــالـــبـــطـــاح ركـــابـــنــــــــــــــــــا

وحــــطـت بــــهــــا رحــــلي و لــــهــــا الــــبــــشــــــر
ـــعــــظم قــــبـــلـــــــــــــة بـــطــــاح بـــهــــا الـــبــــيت ا

فال فـــــــخـــــــر إال فـــــــوقـه ذلـك الـــــــفـــــــخــــــــــــــر
بــــطــــاح بــــهـــا الــــصــــيــــد احلالل مــــحــــــــــــرم

ومن حــــــلـــــهـــــا حــــــاشـــــاه يـــــبـــــقـى لــــــه وزر

رشد حتى أنـه ليؤثر عن ذي ومن عادة الصـوفي أن يذيب شخـصيته في شـخصيـة ا
ريـد لشـيخه فـوق طاعـته لربه(٤٣٩) " إال أن اعتـزاز األمير ـصري أنه قـال:" طاعـة ا الـنون ا
بـنـفـسه دفــعـاه إلى أن يـسـاوي نـفـسه بــنـفس شـيـخه ولم ال? ألـيـس األمـيـر سـلـيل الـشـرف
الـنـبـوي والـعـالم اجملـاهـد الـتـقي الـورع فـحق له أن يـفـخـر بـذلك فـهـو لم يـنس فـروسـيـته

ونسبه وخالله احلميدة.
ـريد الذي لم يـجد الـشيخ الذي يـتأدب به ويأخـذ عنه الـطريقـة عليه وقد ورد أن ا
أن يـهاجـر إليه ويـقيم عـنده ال يبـرحه حتى يـؤذن له ولكن األمـر هنـا اختـلف تمـاما لدى
شاعرنا فالشيخ هو الذي قدم لزيارة عبدالقادر نفسه واعتبر ذلك شرفا له كما اعتبر
األميـر ابناً له بـالتبـني الصوفي- إن جـاز لنا الـتعبـير- بذلك مـنذ أن خلق الـله هذا الكون
نـزلة وهذا االحترام مرده إلى فـما السر يا تـرى وراء هذا ? يجيبـنا األمير سريـعا بأن هذه ا

نسبه الكر الطاهر الذي منَّ به الله عليه فنعم النسب وياحبذا الذخر:(٤٤٠) 
أتــــــانـي مـــــــربي الـــــــعـــــــارفــــــ بـــــــنــــــفـــــــسـه



≠ ±∂∞ ≠

وال عـــــجب فـــــالـــــشـــــأن أضـــــحـى له أمــــــــــــر 
وقــــــال فــــــإني مــــــنــــــذ اعـــــداد حــــــجــــــــــة(٤٤١)

ـــنـــتـــظـــر لـــقـــيـــاك يـــاأيـــهـــا الـــبــــــــــــــــــــــدر
فــــــأنـت بــــــني مــــــذ" ألــــــست بــــــربــــــكـــــم?(٤٤٢)

وذا الـــوقـت حـــقـــا ضــــمه الـــلــــوح والـــســــطـــر
وجــــــــدّك قـــــــد أعــــــــطــــــــاك من قــــــــدمٍ لـــــــــنــــــــا

ذخــــيـــرتـــكـم فـــيـــنــــا ويـــاحــــبــــذا الـــذخــــــــــــر

ــريـد الــذلـيل الــتـابع عــلى أن عـبــدالـقــادر سـرعــان مـا يــتـدارك األمــر ويـعــود ذلك ا
لـشيخه يـطيعه الـطاعة الـعميـاء فاألمير لـيس مبـالغا إن صرح بـأنه قبل أقـدام بساط هذا
عـلى أن هذا اخلـضوع الـعارف بـالـله عنـد مـثوله بـ يـديه بعـد طـول انتـظار لـه من شيـخه
واالنـحـنـاء والتـذلل قـد أتى أكله فـهـا هو شـيـخه يـرمى له بالـبـشارة فـأفـضى إليه بـالـسر
وبــذلك قــضي أمــراً كــان مــقـدراً لـألمـيــر فــنــال به الــبــركــة وأصـبـح أهالً ألن يــعـد من
ـتـصـوفـة فـكـأن حـاله كـان كـنـحـاس ال قـيـمــة له ثم جـاء هـذا الـشـيخ فـحـوله إلى ذهب ا

خالص يتهافت الناس المتالكه:(٤٤٣) 
فـــــــقـــــــبّـــــــلت مـن أقـــــــدامه وبـــــــســـــــاطـــــــــــــه

وقــــــال: لك الــــــبـــــشــــــرى بـــــذا قـــــضـي األمـــــر 
وألــقى عــلـى صــفـري(٤٤٤) بــإكــســيــر ســره(٤٤٥)

فــــقـــــيـل له: هـــــذا هــــو الـــــذهـب الــــتـــــبـــــــــــــر

ومـا هـذا الـتقـديـر واإلجالل لـهـذا الشـيخ إال لـكـونه ذا شـمائـل وأخالق سامـيـة فـهو
حريص عـلى هذي اخلالئق رحـيم بهم بر عـطوف ألنه خبـير بـأحوالهم ومـعاناتـهم فقد
أعـطى مطلق احلريـة في احلكم والتصريف اعـتقادا من األميـر بأن هذه القوى الـهائلة التي
مــنـحت لـشـيـخه مـسـتــمـدة من الـرسـول صـلى الـلـــه عــلـيـه وســلـم الــذي وصــفـه رب
الــعــزة  بـقـوله:"لــقـد جـاءكم رسـول من أنـفـسـكم عـزيـز عـلــيه مـا عـنـتم حـريص عـلـيـكم
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ؤمن رؤوف رحيم-سورة التوبة آية ١٢٨". با
مــــــحـــــمــــــد الــــــفـــــاسـي له مـن مـــــحــــــمــــــــــــدٍ

صـــفيّ األلـه احلـــال والــــشـــيـم الـــغـــــــــــر(٤٤٦) 

حـــــــريـص عـــــــلـى هــــــــدْي اخلـالئق جــــــــاهـــــــد

رحـــــيم بـــــهم بـــــر خــــبـــــيــــر لـه الــــقــــــــــــــــــدر

كـــــــســـــــاه رســـــــول الـــــــلـه ثـــــــوب خالفــــــــــــــة

لـه احلــــكم والــــتــــصــــريـف والــــنــــهي واألمــــر 

رأى ويـنتهي شـريط العذاب والـقلق حـ يطأ األمـير ربوع احلـجاز فـتكتـحل مقلـتاه 
قداستها وطهـارتها إنها البـلد التي نشأ بـها شيخه وترعرع بـ جنباتها يـحن اليها الناس
وتهفـو لها أرواح الصوفي العـشاق ألنها "رمز للـحبيب األول واألخير وهو الله"(٤٤٧) فهذه
مـكـة أشـرف وأقـدس احلـواضـر ال يـطـاولـهـا في مـجـدهـا شـمس وال قـمـر وال يـبـلغ ذروة
هـا نشـأ احلـبيب جـاللهـا طيـر وال نـسر فـيـها الـبـيت العـتـيق مهـبط الـوحي األول وعلـى أد
ولذلك صطفى وب وديانها وشعبها انتشرت دعوة " ال إله إال الله محمد رسول الله" ا
ــؤمـنــ لـيــشــهـدوا مــنــافع لـهـم ويـذكــروا الــله في أيـام فـال عـجب أن تــهــوي الـيــهــا أفـئــدة ا
و ذلك لـعمري منـتهى األمل عنـد كل مسلم على معلـومات يطوفـون حول البيـت العتيق
أن لألمير والقوم كعبة أخرى ال طواف إفاضة لها وال قدوم وال ركن فيهاوال حجر تهوي
لهـا قلـوب الصـوفيـة ينـهلـون من منـابيع احلب اإللـهي والعـشق الربـاني فـشتـان إذن ما ب
احلــجــيـجــ فــاألول قــد أدى مــنــاسك ربه فــلـه أجـر مــا أحــرم وطــاف وســعى ووقف

لك والسلطان والعز في رحاب القدس األعلى والنور األسنى: أماالثاني فقد نال ا
فــــمـــــكـــــة ذي خــــيـــــر الــــبالد فـــــديــــتـــــهــــــــــــا

فــمـــا طــاولــتـــهــا الــشـــمس يــومـــا وال الــنــســر

بـــهــــا كـــعــــبـــتـــان: كــــعـــبــــة طـــاف حــــولـــهــــــا

ال بـل ذاك عـــــنـــــدهم الـــــظـــــفـــــــر حـــــجـــــيـج ا
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وكـــــعــــبــــة حـــــجــــاج اجلــــنـــــاب الــــذي ســــمــــا
وجـل فـال ركـن لـــــــــــديـه وال حـــــــــــجــــــــــــــــــــــــر

وشــــتــــان مــــابــــ احلــــجــــيــــجــــ عــــنــــدنـــــا
فـــــــهـــــــذا لـه مـــــــلك وهــــــــذا له أجـــــــــــــــــــــــــر

ويتعـجب عبدالقادر أشد العـجب من أولئك الذين كان مقصـدهم البيت ومبتغاهم
باركـة تنبـع وتشع أسمى اخلالل والـفضائل ـيلون عـن اجلانب وهي احلضـرة ا الكـعبة و
الربـانية ففيها تـلقى اجلود والكرم واخليـر العميم بدون حساب وال تـسل عما أعد فيها
ن كان له احلظ في االرتـشاف من ينابـيعها عـارف وعلوم ربانـية  من ريـاض زاهرات 
ن كان نـصيبه هـذا اخليـر الذي ال ع رأته وال والـتزود منـها فـياحـبذا الفـضل فطـوبى 

أذن سمعت به وال خطر على بال بشر:(٤٤٨) 
عــــجـــبت لــــبـــاغي الـــســــيـــر لـــلــــجـــانب الــــذي

ـــــا ال يـــــجـــــدُّ له الـــــســـــيـــــــــــــــــر نـــــقـــــدس 
ويـــــلـــــقـي إلـــــيه نـــــفـــــسـه بـــــفـــــنـــــائـــــــــــــــــه

بــــصــــدق تـــســــاوى عــــنــــده الـــســــر واجلــــهـــر
فــــيـــلـــقـى مـــنـــاخ اجلــــود والـــفـــضـل واســـعــــاً

ويــــلـــقى فــــراتـــاً طـــاب نــــهالً فـــمــــا الـــقـــطــــــر
ــــــعـــــــــــارف ويــــــلــــــقى ريــــــاضــــــاً أزهــــــرت 

ــــرأى ويــــاحــــبــــذا الــــزهــــــــــر فــــيــــاحــــبــــذا ا

ثم يعرض األميـرللحديث عن اخلمـر التي كثيـرا ما تغنى بهـا الصوفيـون وسكروا بها
فـهي لـيـست خـمـر دنـيـا ومـا فـيـهــا من إثم وفـواحش كـمـا وصـفـهـا رب الـعـزة بل إن اخلـمـر
ـقصـودة هنـا"اخلمـر اإللهي الـذي لم تعـتصـره يد الـبشـر وليس بـسكـر حقـيقـة ال يقـصدون ا
ا سكر هـؤالء العشاق من وقدة اخلـمر الذي يذهب الـعقل ويطيـر الفؤاد ويذهل اإلنسـان إ
احلب وحـرقــة اجلـوى ولـذة الـوصـال والـقـرب من الـله الـعـلي الـقـهـار(٤٤٩) " ولـذلك نـرى
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شاعرنا الصوفي يفيض في وصف أثرها احلسى والروحي يقول األميـر:(٤٥٠)
ويــــــشــــــرب كــــــأســـــــا صــــــرفــــــة من مــــــدامــــــة

فــــيــــا حــــبــــذا الــــكــــأس ويــــا حــــبــــذا خــــمـــر 
والعــــــنــــــهــــــا نــــــزفـــــة ال فال غــــــول فــــــيــــــهــــــا

ولــــــيـس لــــــهــــــا بـــــــرد ولــــــيـس لــــــهــــــا حــــــــر
مـــــعــــتـــــقـــــة من قـــــبـل كــــســـــرى مـــــصـــــونــــــة

ومــــــا ضـــــمــــــهــــــا دن وال نــــــالـــــهــــــا عــــــصـــــر

لوك حتى ا ويشفق األمير تـارة ويتحسر أخرى على أولئك الـذين حرموا شربها
والعلمـاء لو هبت عليهم ريحـها ورأوا ختم إنائها لزهدوافيـما هم فيه ألنها ع الصواب

واحلق فهي العلم كل العلم:(٤٥١) .
فــــلــــو نــــظـــــر األمالك خــــتـم إنــــائــــهـــــــــــــــــــا

تــــخـــــلــــوا عـن األمالك طـــــوعــــا وال قـــــهــــــــــــر
ولـــــو شــــــمت األعـالم في الــــــدرس ريـــــحـــــهـــــا

ـــا طــــاش عن صـــوب الــــصـــواب لــــهـــا فــــكـــر
فـــيـــا بــــعـــدهم عـــنـــهـــا ويـــابـــئس مـــارضـــــوا

فــــــقــــــد صــــــدهم قـــــــصــــــد وســــــيَّــــــرهــــم وزر

ويـشرف في خـاطـر األمـير ذلك الـتـوارث العـرفـاني دون انـقطـاع عن طـلب الـعلم
فهذه اخلمـر عنده هي العـلم ومركزه وكل ما حـولها يدور في فـلكها لذلـك فال يقربها
إال من خـبرهـا وعرف قيـمتـها وهو-الـصوفي- أمـا غيره فال يـفقـهون من أمـرها شيـئا قد

وحقت عليهم اخلسارة في الدنيا ح صرفوا عنها ولم يشربوها:(٤٥٢)  فاتهم الربح
ــــــركــــــز الـــــذي هـي الــــــعــــــلم كـل الــــــعـــــلـم وا

بــه كـل عـــــــــــــــلـــم حـــــــــــــــيـــــــن لــــــــــــــــــه دور
فال عـــــالـم إال خـــــبـــــيـــــر بـــــشُـــــربـــــهـــــــــــــــــــا
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وال جـــــاهـل إال جـــــهـــــول بــــــهـــــا غـــــــــــــــــــــر
وال غـــــــ فـي الـــــــدنـــــــيـــــــا وال مـن رزيـــــــئــــــــة

ســــوى رجل عـن نــــيـــــلــــهــــا حـــــظه نــــــــــــــــزر
وال خــــســـــر في الـــــدنـــــيــــاوال هـــــو خـــــاســـــــر

ســـــوى والهٍ والــــكـف من كــــأســـــهــــا صــــفــــر 

ويبلغ الشاعر درجة كبيرة من التقليد ح يأتى بأبيات أبى نواس في وصفه للخمر
الـعاديـة ويضـمنـها قـصيـدته . علـى أن األميـر هنـا يلح فـيهـا على فـكرة الـتصـريح باحلب
ـبتدع في هذا فقد اإللهي فـاالختالف بينهـما هنا في التأويل فـقط وليس عبدالقادر 
ــتـصـوفــة" فـاخلـمـريــات مـنـبع فــوار من مـنـابع األدب سـبـقه إلـى ذلك كـثـيـر مـن الـشـعـراء ا
الـصــوفي يـكــفي أن نـورد ألمــيـر اخلــمـر أبـي نـواس قـصــيـدة ال تــخـتــلف عن خــمـريـات
تأخرين إال بالـتأويل فقط فقـد سار شعراء الـصوفية في اخلـمريات على آثاره الصوفيـة ا

وغرفوا من عبقريته وعبقرية أقرانه(٤٥٣) " يقول األمير:(٤٥٤) 
إذا زمــــزم احلــــادي بــــذكــــر صــــفــــاتــــهــــــــــــــا

وصـــــرح مــــا كـــــنَّى ونـــــادى نــــأى الـــــصــــبــــر
وقـــال: اســــقـــنـي خـــمـــراً وقـل لي هـي اخلـــمـــر

وال تــــــســـــقـــــنـي ســــــراً إذا أمـــــكـن اجلـــــهـــــــر
ن تــــــهـــــوى ودعْـــــني مـن الـــــكِـــــنى وصـــــرحْ 

فال خـــــيــــر فـي الــــلـــــذات من دونـــــهــــا ســـــتــــر

ـتـصـوفــة فـيـصـور لـنـا ثم يـخــلص لـلـحـديث عن تــأثـيـر هـذه اخلـمــر فى شـاربـيـهــا من ا
حاالتهم في لـوحات معبرة فقـد هامت عقولهم ودب في نفـوسهم االنشراح واالنبساط
ـا جـرى حـولـهم فـتـراهـم سـكـارى ومـاهم بـســكـارى بـنـشـوة هــذه اخلـمـر ال يـدرون بـشـيء 
ادي أعـرضـوا عن زيـنـة الـدنـيا غـمـرتـهم سـعـادة طـاغـية فـأفـقـدتـهم اإلحـسـاس بـالواقـع ا
فتسـامت أنفسـهم وحلقت أرواحـهم في اآلفاق يـسبحون فـي ملكوت الـقدس األعلى
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ـهم هم مــلـوك األرض وسـادة األنـام بــهم الـرجــاء وعـلـيــهم األمل فـقـدوا الــشـعـور بــعـا
األرضـي فـهم حـيـارى ال يـعـرفـون لــهم سـبـيال لـيس لـهـم ذكـر وال فـكـر فـكل مـا هـنـاك

أرواح شفافة هائمة في عالم غريب ال يدركه إال من عب واغترف من هذا النبع:(٤٥٥) 
تـــرى ســـائـــقـــيـــهـــا كــــيف هـــامت عـــقـــولـــهــــم

ونــــازلــــهم بَــــسْط وخــــامــــرهـم ســــكـــــــــــــــــــر
وتــــــاهـــــوا فـــــلـم يـــــدروا من الــــــتـــــيه مـن هـــم

وشــمـس الـــضـــحى من حتت أقـــدامـــهـم عـــفـــر
وقـــالــــوا: فــــمن يُــــرجَى مـن الـــكــــون غــــيــــرنـــا

فــنــحن مـــلــوك األرض ال الــبـــيض وال احلــمــر 
تـــمــيـــد بــهم كـــأس بــهـــا قــد تـــولــهــــــــــــــــــوا

فـــلـــيـس لـــهم عُـــرْف ولـــيـس لـــهم نـــكـــــــــــــــــر
حــــــيــــــارى فال يــــــدرون أيـن تــــــوجــــــهـــــــــــــوا

فـــلـــيس لـــهـم ذكـــر ولـــيس لـــهم فـــكـــــــــــــــــــر

ولـهؤالء الندمان الـسكارى موسيـقاهم اخلاصة فهم ال يـطربون لغيـرها يرون جمال
الـلحن وحالوته في أصوات آيات الـله فى كونه فيـطربون إذا ومض البـرق ويرقصون
إذا قصف الـرعد يهب عليـهم طيب النسيم فيـز يدفي سكرهم ونشـوتهم حتى لكأنهم
مسحـورون وما بهم إال سحر الطبيـعة وجمالها ولرهـافة إحساسهم وشعورهم فهم
يـتـأثـرون لـنـشــيج وحـزن أضـعف مـخــلـوقـات الـله فــيـبـكـيـهم هــديل احلـمـام في الـدجى
يـسكـبون دموع الـرحمـة واخلوف واخلشـية فـيختـلط هذا الـبكاء بـذاك الطـرب في النفس
الصوفية فتـذوب له أكبادهم وتقشعر منه جلودهم مـهما بلغت القوة ورباطة اجلأش.
وعـلى الرغم مـن قوة الـصوفي وشـدة احتـمالـه إال أنه يضـعف أمام ظـباء وغـزالن"رامة"
حـ تـتـبـدى له بـقامـاتـهـا الـهـيـفـاء وعيـونـهـا اجلـمـيـلة األخـاذة فـتـسـلب األفـئـدة وتـأسر

األلباب فال ترى إال عشاقاً يهيمون حباً ويذوبون شوقاً للقاء:(٤٥٦)
فـــــيــــــطـــــربـــــهـم بـــــرق تـــــألـق بـــــاحلـــــمــــــــــى

ويـــــــرقـــــــصـــــــهـم رعــــــد بـــــــســـــــلـع لــــــــــه أزر
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ويـــــســـــكـــــرهم طـــــيـب الــــنـــــســـــيـم إذا ســـــرى
تـــــظـن بـــــهم ســـــحـــــرا ولـي بـــــهمُ ســـــحــــــــــــر

وتـــــبـــــكـــــيــــــهم وِرْق احلـــــمــــــائم فـي الـــــدجـى
إذا مـــــا بــــــكت مـن لـــــيس يـــــدري لـــــهـــــا وكـــــر

ـــــــــــــــا بـــــحــــزن وتـــــلـــــحـــــ جتــــاوبـــــتـــــا 
تــــذوب له األكــــبـــاد واجلــــلــــمـــد الــــصــــخــــــــر

وتــــــســـــــبــــــيـــــــهم غـــــــزالن رامــــــة إن بــــــــــدت
وأحــــداقـــهــــا بـــيض وقــــامـــاتـــهــــا ســـمــــــــــــر

ويـعـرج بـنا عـبـدالقـادر لـلحـديث عن مـعانـاته ومـاقـاساه في سـبـيل احلصـول عـلى هذه
اخلـمـر الـتي أطنب في وصـفـهـا وذكر مـحـاسـنهـا فـقد ضـحى بـكل غـال ونـفيس من أجل
غايـته فهـانت الدنيـا في عيـنيه هجـر األهل واألحبـاب والغيـد احلسان وصـارع العوادي
ـشـوار وبـلوغ والـعدا فـلم تـثـنه الـطبـيـعـة بجـبـالـهـا وبحـارهـا وصـحاريـهـا عن مـواصـلة ا
مـاتـاقت إليه فـال أحد كـائنـا من كـان ومهـمـا بلـغت مـحبـته ودرجتـه عنـد عبـدالـقادر يـقدر

على أن يرده عن قصده أليس هذا النوع من احلب والتضحية منتهى الفروسية احلقة:(٤٥٧)
وفي شــمّــهـا - حــقــا - بـذلــنــــــا نـفــوســنـــــــــا

فـــــهـــــان عـــــلـــــيـــــنـــــا كـل شيء لـه قـــــــــــــــــــدْر

ومـــــلْــــــنـــــا عن األوطـــــان واألهــل جـــــمـــــلــــــــــة

فـال قـــاصـــرات الــــطـــرف تــــثـــني وال الــــقـــصْـــر

وال عـن أصـــــــيـــــــحــــــاب الـــــــذوائـب مـن غــــــدت

مـالعـــبــــهـم مــــني: الــــتــــرائـب والــــنــــحـــــــــــــر

هــجـــرنـــا لـــهـــا األحـــبـــاب والــصـــحـب كــلـــهــم

فـــمــــا عـــاقـــنــــا زيـــد وال راقـــنــــا بـــكــــــــــــــــــــر

وال ردنــــا عــــنـــــهــــا الــــعـــــوداي وال الــــعــــــــــدا

وال هـــالــــنــــا قــــفــــر وال راعــــنــــا بــــحــــــــــــــــــر
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وفى سبـيل حتقيق غايته األسـمى يستبدل لـباس العز واجملد بـلباس الذل والهوان
ـولى تـفـضل عـن طـيب نـفـسه بل إنه يـحـبـذ هـذا األمــر-عـلى الـرغم من مـرارته - ألن ا

عليه بهذا فأكرمه ووفقه فحقق مبتغاه فوجب احلمد والشكر لصاحبه:(٤٥٨)
وفـــــــيــــــهـــــــا حـاللي الـــــــذل مـن بــــــعـــــــد عــــــزة

فــــــــيــــــــاحــــــــبــــــــذا هــــــــذا ولــــــــو بــــــــدءه مـــــــر
وذلــك مــن فـــــــــــــــــــضــل اإللــه ومـــــــــــــــــــنَّــــــــــــــــــة

عـــــلي فــــــمـــــا لـــــلـــــفـــــضـل عـــــدٌّ وال حـــــصـــــر 
وقـــــد أنــــعـم الـــــوهـــــاب فـــــضالً بـــــشـــــربـــــهــــا

فـــــــــلـــــــــلـه حـــــــــمـــــــــد دائـم ولـه الـــــــــشـــــــــكــــــــر

ومـادام قد بلغ مـاتاقت نـفسه إلـيه فهـو بنـعمـة ربه يحـدث ألن ما وصل اليه
وناله يـعجز الغيـر عن معرفة وادراك قيمـته حتى ولوكانوا ملـوكا فال يسعون إليه
وال يـبذلون األنـفس في سبـيله ألنـهم انسـاقوا وراء شـهواتـهم وزينت لـهم احلياة
لـكـون يـتنـازل عـنه الـصوفي الـدنيـا فـبـاؤوا بـخسـران مـبـ فكل مـا عـنـدهم ومـا 
مقـابل رشفة من هذه اخلـمر يذهب شاربهـا بالفوز والفالح واخلـير ويعود احملروم

منها باحلسرة والندم:(٤٥٩) 
ــــــــلـــــــوك االرض أنــــــــتـم وشـــــــأنــــــــكـم فـــــــقـل 

فــقـــســمــتـــكم ضــيــزى(٤٦٠) وقــســـمــتــنـــا كــثــر
خـــذ الـــدنــــيـــا واألخــــرى أبـــاغـــيــــهـــمــــا مـــعـــا

وهـــــات لـــــنـــــا كــــأســـــا فـــــهـــــذا لـــــنـــــا وفـــــــر

ويهنىء الـشاعر نفـسه والصوفيـة في ختام قصـيدته بهذا الـفوز العظـيم والتجارة
الـرابـحة فـقـد غنـمـوا بعـد فقـر وأمـنوا بـعـد خوف فـهم ال يـحزنـون نورهـم يسـعى ب

أيـديـهم ومن خـلفـهم بـلـغوا أعـلى الـرتب فـهم في هـدى من ربـهم أماغـيـرهم فـحدث
عـنهم وال حـرج تراهم في ظـلمـات يعـمهـون صم بكم عـمي ال يفـقهـون من أمر
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دنـيــاهم إال مـابـدا مـنـهـا عـلى أعـيـنـهـم غـشـاوة انـسـاقـوا وراء شـهـوات احلـيـاة وبـريـقـهـا
ولى تبارك وتعالى:"ولقد ذرأنا زيف فهم كاألنعام أو أضل قليال انطبق عليه قول ا ا
جلهنم كـثيرا من اجلن واإلنس لهم قلوب ال يـفقهون بها ولهم أعـ ال يبصرون بها ولهم
آذان ال يـســمـعــون بـهـا أولــئك كـاألنــعـام بل هـم أضل وأولـئك هم الــغـافــلـون - سـورة

األعراف آية١٧٩":
هــنـــيـــئــا لـــنـــا يــامـــعـــشــر الـــصـــحب أنـــنــــــا

لــــنــــا حـــــصن أمنٍ لـــــيس يــــطـــــرقه ذعــــر(٤٦١) 
فـــنـــحن بـــضـــوء الــشـــمس والـــغـــيـــر فى دجى

وأعــــــــيــــــــنــــــــهم عــــــــمـي وآذانــــــــهـم وقــــــــــــــر
وال غــــــرو فـي هــــــذا وقــــــد قـــــــال ربــــــنــــــــــــــا

تــــــراهـم عــــــيــــــون يــــــنــــــظــــــرون وال بَــــــصْــــــر

ـوضـوع الـغـزل أو احلب اإللهي وكـمـا نـظم األمـير في اخلـمـر اإللـهـية فـقـد تـطرق 
سالكـا سبل األولـ من القـوم الذين تـناولـوا هذا الـغزل واحلنـ والوجـد والبـقاء والـفناء
وسيقـية بينمـا تميز شعراء غير أن شعرهم" لم يـأخذ من الشعر الـتقليدي سوى الـقوالب ا
الصـوفية بـالتعـبير الـرمزي الذي يـوحي بالفـكرة وال يصـرح بها(٤٦٢) " وهو األساس الذي
عنى بألفاظ تدل في ظاهرها يرتكز عليه األدب الصوفي في كل فنونه "فهم يعبرون عن ا
ال يصل اليه على شيء قريب يدركه القار العادي وحتمل فـي باطنها معنى آخر بعيد
تخـصص بفهم بـواطن النصـوص والصوفي احلق(٤٦٣) " تـعمق أو اإلنسـان ا إال الدارس ا
ولـذلك فـكـثـيـرا مـا يخـتـلط األمـر عـلى الـقـار إلى حـد أنه" إذا لم يـقف بـطـريـقـة مـا على
غـرض الشـاعر فـإنه ال يسـتطـيع التـميـيز بـ قصـيدتـ إحداهـما يـتغـنى صاحـبهـا باحلب

اإلنساني واألخرى باحلب اإللهي"(٤٦٤) .
ـتـلك زمـام احلس وعـلى هـذا فـالـصـوفي لـيس فـقـيـهـاً يـكـتب الـشـعـر بل إنه فـنـان 

األدبي فيعبر عن أشواقه وما يختلج في نفسه في صور من القول فنية راقية.
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ـتصفح لـلشـعر الصـوفي الذي يـتناول الـغزل اإللـهى" يشعـر أنه أمام عـاطفة حب وا
عنـيفة وأمـام إنسـان أذابه الوجد وأضـناه احلنـ ويتـمه اجلوى وحرك فـؤاده الشوق
ـان بـحبه إلى احلبـيب ..قـوام هـذا احلب إخالص من الـعـاشق وصـدق في عاطـفـته وإ
واحلـرقة وعزم عـلى البـقـاء معه وفـيه وذوبان مـن أجله وتـلذذ بـالعـذاب الـذي يضـنيه
التي تـكـويه والدمـوع الـتي تـرويه والسـهـام التي تـرديه حب يـتمـرد عـلى كل غزل أو

نصح نصيح(٤٦٥) ".
والشعـراء الصوفـية في هذا الـغزل" يرمـون إلى معاني مـتدفقة بـدوافع احلب والغرام
ـوصـوف وال حـال الواصف اإللهي إذ إن األوصـاف احلـسـية ال تـسـاعـد وال تـناسب ا
فالـواصف أسكـره الوجـد وغيـبه الغـرام وقتـله احلب فيـصف اخلمـر ويقـصد اخلـمر

اإللهي ويتيم بلبنى وسعدى ويقصد الذات العلية(٤٦٦) "
ولن نذهب بعـيدا فهاهو الشيخ االكبـر محيي الدين بن عربي يعطيـنا القاعدة العامة
لهـذا الغمـوض والرمز حـ يقـول:" وجعلت في ذلك بـلسان الـغزل والتـشبيب لـتعشق
الــنـفس لـهـذه الــعـبـارات فـتـتــوافـر الـدواعي عـلـى اإلصـغـاء الـيـهــا وهـو لـسـان كل أديب

قصد في ذلك بأبيات وهي(٤٦٧): ظريف وقد نبهت على ا
كــل مــــــــــــــــــا أذكـــــــــــــــــره مــن طــــــــــــــــــلـــــــــــــــل

أو ربـــــــــــــوع أو مــــــــــــــقــــــــــــــام كــل مـــــــــــــــــــــــا
وكـــــــــــــذا إن قـــــــــــــلـتُ هــي أو قـــــــــــــلـت يـــــــــــــا

وإال إن جـــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــيـه أو مــــــــــــــــــــــــــــــا
وكــــــــــــذا إن قــــــــــــلـت هـي أو قــــــــــــلـــت هـــــــــــــو

أوهـــــــمــــــو أو هـن جـــــــمـــــــيــــــعـــــــا أو هـــــــمــــــا

إلى أن يقول:
ـــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــرى كــل مـــــــــــــا أذكـــــــــــــره 

ذكــــــــره او مــــــــثــــــــلـه أن تــــــــفــــــــهــــــــمــــــــــــــــــا
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فـــــــاصـــــــرف اخلـــــــاطـــــــر عـن ظـــــــاهـــــــرهــــــــــا
واطــــــلـب الــــــبـــــــاطن حـــــــتى تـــــــعــــــلــــــمــــــــــــا

وعـلى هذا الـدرب سار عبـدالقـادر فنراه في قـصيـدته التي بـ أيدينـا وكأنه يـتغزل
ــحـبـوب مــشـخص أمــامه يـبــثه أشـواقه ويــصف له حـاله ومــا يـقــايـسه من ألم الــبـعـاد
والـهجر وقبـل أن ندخل في دراسة هذا الـقصيدة ال بـد ان نشير إلى مالحـظة هامة وهي

أن قصيدة عبدالقادر تعد نسخة لقصيدة السهروردي(٤٦٨) التي يقول في مطلعها(٤٦٩):
أبــــــــــــــــــدا حتــن إلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــكــــــــم األرواح

ووصـــــــــالــــــــكـم ريـــــــــحـــــــــانــــــــهـــــــــا والــــــــراح
وقـــــــــلـــــــــوب أهـل ودادكم تـــــــــشـــــــــتـــــــــاقـــــــــكم

وإلـى لـــــــــذيــــــــذ لـــــــــقـــــــــائــــــــكـم تـــــــــرتـــــــــــــاح

ـعاني متطـابقة" حتى لـيظن القار فحرف الـروي هونفسه في كـلتا القـصيدت وا
أن القصيدت من نظم شاعر واحد"(٤٧٠) .

نعـود إلى قصيـدة شاعـرنا التي يـستـهلهـا بالـتعبـير عن فـرحته العـارمة ولـهفته الـكبرى
برؤية حـبيبه الغالي فقد حتـقق له الوصال بعد معاناة وعـذاب شديدين فحق له أن يحتفل
نـشـود الـذي يـعتـبـر عـيـدا له ففـيه وصل بـروحه وسـعـادته وهـنائه ـوعـود ا بـهـذا اليـوم اا
واكـتـحلت عـينـاه بـطلـعة احلـبيـب ذو الوجه احلـسن الصـبـوح فدبت في نـفسـه نشـوة السـكر
وعمت الروح واجلسد فهو فرح جذالن ال يرى من هذا العالم شيئا إال وجتسدت صورة
حـبيبه فيه فقـد ملك هذا احلب قلبه وسـيطر على كيـانه فلم يرق لألمير غـيره . وقد تعمد
ِؤنث ليظهر أنه يتغزل غزال صوفيا على الرغم ذكـر بدال ا وصول ا الشاعر استعمال إسم ا

من أن بعض التعابير التي تشير إلى جمال مطلق . يقول األمير:(٤٧١) 
أوقــــــــات وصـــــــــلــــــــكـم عـــــــــيـــــــــــد وأفـــــــــــراح

يــــــــامـن هـم الـــــــــروح لـي والـــــــــروح والــــــــراحُ
دبـت حــــــــــمــــــــــيــــــــــاهـمُ فـي كـل جــــــــــوهـــــــــــرة
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عــــــــــقـل ونــــــــــفـس وأعــــــــــضــــــــــــــــــاء وأرواح
فــــــــمــــــــا نـــــــظــــــــرت إلـى شـيء يـــــــشــــــــبّــــــــهـه

فـــــمــــا يـــــروق لـــــقــــلـــــبـي بــــعـــــد مــــــــــــــالّح 

وعبـدالقادر ال يالم فـي هذا الهـوى الذي ملك عـليه روحه ومـهجته فـلن ينـثني عنه
جرفته ولو أدى به األمر إلى أن يهجر الناس جميعا غرق في هواه حتى أخمص قدميه
أمـواج هذا احلب فـلـيس له من عـاصم ملـكه جـمـال احلبـيب فـأغنـت طلـعـته عن ضوء
الـشـمس الـبـهــيـجـة حـتى اجلـمـاد لـو رأى هــذا احلـسن لـتـفـجـر نـطــقـا وتـسـبـيـحـا له وإن
الـكـواكب الـسابـحـة في الـفلك لـو نـظرت جـمـال حـبيب شـاعـرنـا لتـوقـفت عن الدوران
لتشهد حـسنه وبهاءه فال لوم عليه إذن في هذا الـعشق والهيام مادام األمر قد وصل إلى
هـذا احلد ونالحظ هـنـا أن األميـر عـمد إلى قـوامـيس الـتصـوف وعبـارات الـصوفـيـة مثل
الح ليـصف لـنا هـذا احلب تقـليـدا لنـهج الـقدمـاء بل نراه يـستـخدم والـبحـر وا الـغرق
التشخيص ال " عن ضعف في التأليف أو جهل باللغة وقواعدها بل ألن الصوفية يرون
ـوجـودات صفـة الـله تـقـوم بهـا ويـعـتـقدون أنـهـا تـتـحدث وتـعـقل وتـفـهم وحتسن في ا

وتشعر كاإلنسان تماما لذلك يخاطبونها بصيغة العاقل(٤٧٢) " يقول األمير(٤٧٣):
غــــــــرقـت فـي حــــــــبـــــــهـم دهــــــــر ألـم تــــــــرنـــــي

في بـــــــحــــــرهم ســــــفـن -حــــــقــــــا -ومـــــــــالح?
مــــــاذا عــــــلى مـن رأى يــــــومـــــا جــــــمــــــالــــــهـــم

أنْ لـــــيـس تـــــبـــــدو له شــــــمس وإصــــــبـــــــــــاح
جــــبــــال مــــكــــة لـــو شــــامـت مــــحـــاســــنــــهــــــم

حـــنــوا ومـن شــوقـــهم نـــاحـــوا وقـــد صـــاحــوا
شــــــهـب الـــــدراري مــــــدى األيــــــام ســـــابــــــحـــــة

ـــــا جـــــاءوا وال راحـــــــــوا لـــــو أبـــــصـــــرَتْـــــهم 

ويتعجب األمير أشد العجب من صـبر احملب واحتمالهم وحرصهم على مداراة ما
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في أنفسهم من أسرار احملبـة اإللهية التي إئتمنوا علـيها فحاول أن يحذو حذوهم ويكتم
مـا يـعـتـلج في نـفـسه من ضـروب الـهـوى ولكـن أنى له ذلك فـقـد خـانه الـصـبـر وافتـضح
أمـــره فــظــهـــرت عالمــات الـــعــشق عـــلــيه فـــانــكــشـف الــســر ومـــاذاك إال ألن الــهــوى

فضاح:(٤٧٤) 
لــــــو كـــــــنت أعــــــجـب مـن شيء ألعـــــــجــــــبــــــني

صـــــبــــر احملـــــبـــــ مـــــانــــاحـــــوا وال بـــــاحــــوا
أريـــد كـــتـم الـــهـــوى حـــيـــنـــاً فـــيـــمـــنـــعـــنـــــــي

تـــــــهـــــــتّـــــــكـي كـــــــيـف ال? واحلب فـــــــضّـــــــــــاح

ومـا دام األمر قـد انكـشف فإن عـبدالـقادر قـد عزم عـلى مواصـلة مـشوار حـبه فلن
ـضي في هذا الدرب حـتى ولو تعـرض للمـوت والهالك وتلك- يل عنه مـصرا على ا
فـيمـا نـعتـقد -خـصيـصه أخـرى من خصـائص فـروسيـة األميـر التي عـاشـها وتـغزل بـها في

محبوبته أثناء جهاده األصغر يستحضرها اآلن في حبه اإللهي وغزله الصوفي(٤٧٥):
الشيء يــــــثـــــني عــــــنـــــاني عـن مـــــحـــــبــــــتـــــهم

وال الـــــــــــصـــــــــــوارم فـي صـــــــــــدري وأرمــــــــــاح

ثم يلتـفت شاعرنـا إلى ذلك العذول الـذي يلومه في حـبه الذي سحـر به فيؤكد له
صدق قـوله فيه بـأنه قد سـحـر في هذا الـهوى لـكن الشـيء الذي يـجهـله هذا الـعذول أو
الالئم هو أن هذا السـحر أمر فيه خير الشـاعر وفالحه وسعادته وصالحه وسيظل دوما
محل ذكـر ومدح بـ الـعشـاق بهـذا األمر ولـم يتـحامل األمـيـر على الئـمه ألنه جاهل
ببواطن األمور فيشفق عليه ويترفق في تأنيبه ملتمسا له العذر في هذا العشق والهوى
الذي يضن به عبدالقـادر على الناس جميعا إال حبيبه الفـتا نظر هذا العاذل أن كثرة اللوم

إغراء وتشجيع واستمرار في هذا احلب إلى النهاية:(٤٧٦)
قـــــال الــــعــــواذل فـــــيك الــــســـــحــــر قــــلـت لــــهـم

نــــــــــــعــم  ولـي صــــــــــــحــــــــــــة فــــــــــــيـه وإصـالح
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ال زال يــــــــــربـــــــــــو مـع األنـــــــــــات بـي أبــــــــــــــدا
فـــــــــــــــلــي بـه بـــــــــــــــ أهـل احلــب أمـــــــــــــــــداح

يـــــاعـــــاذلـي كن عـــــذيـــــلـي في مـــــحـــــبـــــتـــــهـــم
ــــــا يــــــهـــــواه مــــــشــــــحــــــاح فــــــإن قـــــلــــــبي 

ـالمَ إلغــــــــــــــراء وتـــــــــــــقـــــــــــــويــــــــــــــــــــــــة إن ا
مـــــــهال فـــــــإنك مـــــــكــــــثــــــار ومـــــــلــــــحــــــــــــــاح

وترى شـاعرنا في هـواه عزوفا عن مـخالطـة الناس فـهو وحيـد ال يشاركه الـندمان
سكـره وشرابه إال واحـدا اصطـفاه األمـير واختـاره ألنه يحـدثه عن حبـيبه ويـحمل اليه
أخـباره فلم يـعد لـعبدالـقادر أي شغل إال تـنسم هـذه األخبار ويـعتـبر هذا الـعمل نعم
التجارة الرابحة والـفوز العظيم ففيه غنم الشاعر بـينما ترى غيره يصارعون احلياة من
أجل متاعها وبهجتها الزائلة كسب السمو وارتقى إلى جنان اخللد حيث أمست نفسه

نوعة. ا تنعم به من خيرات ال مقطوعة وال  راضية مرضية 
ـي بـــــحـــــان األنـس غـــــيـــــر فـــــتى فـــــمـــــا نـــــد

لـه ألخـــــــــبــــــــــارهـم نــــــــــشـــــــــر وإيــــــــــضــــــــــاح
ال كـــــــــــــسْــب لـي وال شـــــــــــــغــل وال عـــــــــــــمــــــل

فــــــــــفي حــــــــــديـــــــــثــــــــــهـم جتْـــــــــر وأربـــــــــــــاح
مــــا جــــنـــــة اخلــــلـــــد إال في مـــــجــــالـــــســــهـــــم

فــــــــيـــــــــهـــــــــا ثــــــــمـــــــــار وأطـــــــــيــــــــــار وأرواح

وتـبلغ درجـة إخالص الشـاعر حلـبـيبه مـرتبـة عظـيمـة فقـد أحـبه حبـا ال يشـاركه فيه
أحـد ولو أصـبح حتت الـثـرى بـالـيا فـذكـره كـاف إلذكـاء جمـرات الـهـوى فـكلـمـا تـذكر
الشاعر حـبيبه أو خطر له عـلى بال هبت الذكـريات واألشواق من مكـامنها فـاشتعلت نار
احلب في فـؤاده فهـو حب دائم أزلي ال تمـحيه األيـام والسـنون وال تـفتـر حرارته رغم

البعد والفراق:(٤٧٧) 
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هـــــوى احملـب لــــذى احملـــــبـــــوب حـــــيـث ثــــوى
وكـــــــــيـــــــــفـــــــــمـــــــــا راح هـــــــــبـت مــــــــــنه أرواح

ويـخـلو شـاعرنـا بـحبـيـبه بعـد عـذاب ومعـاناة وقـد أديـرت أباريق اخلـمـر وأقداحـها
فــيــعب مـنــهـا مــا شــاء ويـود لــوأن اجلـلــســة تـمــتـد وتــطــول فال الـلــيل يــدبـر وال الــصـبح
لـيـنـعم طـويال بـاخلـلوة فـي هذه احلـضـرة الـربـانـيـة ذلك أن أشـد مـا يـروع الـعاشق يـسـفـر
الـولـهـان هـو دنـو واقتـراب مـوعـد فـراق من يـهـوى وعـلى الـرغم من أن الـليل بـظالمه
رة فأصبح وهمومه مصـدر شكوى احملـب إال أن الصورة انـعكست لـدى شاعرنا هـذه ا
ليـله نبع فـرح وسرور وإشـراق وبهـاء يرجـو لو أن أيـامه كلـها لـيالي لـينـعم دوما بـوصال

احلبيب ولقائه فيمسي دهره نور وأفراح:(٤٧٨) 
أود طـــــول الـــــلـــــيـــــالـي إن خـــــلـــــوت بـــــهـــــــم

وقــــــــــــد أديـــــــــــرت أبــــــــــــاريـق وأقـــــــــــــــــــــداح
يـــــــروعـــــــنـي الـــــــصـــــــبح إن الحـت طـال ئـــــــعه

يــــــالــــــيــــــتـه لم يــــــكـن ضــــــوء وإصــــــبــــــــــــاح
لـــيـــلي بــــدا مـــشـــرقـــا من حـــسـن طـــلـــعـــتـــهــم

وكـل ذا الــــــــــــــدهـــــــــــــر أنـــــــــــــوار وأفـــــــــــــراح

رام وإذا كـان عبـدالـقادر قـد تعـذب وعـانى ويالت هذا احلب فـعـزاؤه أنه قد بـلغ ا
بالـوصال فـاطمـأنت نفـسه وسكن فـؤاده وقرت عـينـاه فاكـتحـلت برؤيـة طلـعة احلـبيب
زيد ألنه يرجو إلهاً وسعت البهية ولكنه-وهذا حال العـشاق دوما- لم يقنع فيطلب ا
ــلــهـوف ويــنــعم عــلـيـه من خـزائـن مـالــهــا قـفل وال رحــمــته كل شيء يــجـيـب دعـوة ا

نفاذ:(٤٧٩) 
أســـــكنْ فـــــؤادي وطـب نــــفـــــســـــاً وقـــــرَّ لـــــقــــد

بـــــلـــــغتَ مـــــارمـتَ قـــــرَّ الـــــنـــــاس أوســـــاحــــوا
واطــــــلـب إلـــــــهك مـــــــا تـــــــرجــــــو فـــــــإن لـــــــــه
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خــــزائـــــنـــــاً مــــالـــــهــــا قـــــفل ومــــفـــــتــــــــــــــــاح

ـضي في حـبـه اإللـهي في قـصــيـدته"أنــا احلب واحملـبـوب واحلب ـنــوال  وعـلى نــفس ا
جملة(٤٨٠) " حيث يصور فـيها مـا يعتـرض سالك هذا السـبيل من آالم وأشواق ومـا يكابده
من عذاب وحـرقـة وتطـلع للـحبـيب والرجـاء في الـوصال بـاعتـباره" عـنوان الـتصـوف وهو
ت شـجـرته وتهـدلت أغـصـانه وانبـثق زهـره وأيـنع ثمـره وقـد جعل الـبذرة األم الـتي 
الصـوفية من هذا احلب فلـسفة حتيط بكل شيء فـي الكون وتمتد أجـنحتها إلى كل أفق في
ـادي لـيـتـحول الـكـون جـمـيعه إلى احلـيـاة فـلـسفـة تـمـسح من وجه الـكـون الكـبـيـر قـناعه ا
أرواح حـسـاسـة عـابـدة مـسـبــحـة ألنـهـا بـاحلب حـلـقت وبــاحلب قـامت وبـاحلب تـسـبح
وتـهدف ثم تـمـشي إلى األخالق اإلنسـانـية فـتنـفخ فـيهـا من روح الـله وتسـلـو بهـا إلى هداه
ورضـاه(٤٨١) " فـال جــرم إذن أن يــسـعـى الــصــوفي إلى نــيل هــذه الــغــايــة مــهــمــا كـلــفـه األمـر
واعـترضت سـبيلـه احملن والصعـاب ألنه يضع نـصب عيـنيه قـوله تعـالى:" قل إن كنـتم حتبون
آية الله فـاتبـعوني يـحبـبكم الـله ويغـفر لـكم ذنوبـكم والله غـفور رحـيم - سورة آل عـمران
٣١" وهو أسمى ما يبتغيه العبد من مواله فاقتضت بذلك طاعة األوامر واجتناب النواهي.
ومـا دام حب الله قـد مأل فؤاد شاعـرنا وذاق حالوته وطعـمه فإنه ال يسـتطيع أن
يـسـلو هـذه احملبـة فـقد مـلك فؤاده الـهـوى وأسر قـلبه فـكـلمـا رام البـعـاد اشتـعلت نـيران
الـشوق واحلـنـ في أحـشـائه فـازداد هـيـامـا ولن يـطـفئ نـار لـوعـته ويـسـكن ذاك احلر أي
ـاء البـحر فـإنه ال يجـدي نفـعا فالـعاشق دومـا ظمـآن مهـما ارتوى شيء حـتى ولو جيء 
ـوت فكـلـمـا هبت ريح ـزيد مـن احلب واللـقـاء والـوصال ألنـه به يحـيـا وفـيه  يـطـلب ا

احلبيب واشتم نسائمه ازدادت نيران القلب تأججا ودعوة إلى لقاء جديد:(٤٨٢)
عن احلـب مـــــالـي كـــــلــــــمـــــا رمـت ســـــلــــــوانـــــا

أرى حـــشـــو أحـــشـــائـي من الـــشـــوق نـــيـــرانـــا
لـــواعج(٤٨٣) لـــو أن الـــبـــحـــار جــــمـــيـــعـــهـــــــــا

صـــبــ لـــكــان احلـــر أضــعـــاف مــاكـــانــــــــــــــا
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تــــئج(٤٨٤) إذا مــــا جنْــــد هب نــــســــيــــمــــهــــــــــا

وتـذكـوا بـأرواح(٤٨٥) تـناوح(٤٨٦) ألـوانـــــــــــــــا

فــــــــلـــــــو أن مــــــــاء األرض طــــــــرًّا شـــــــربــــــــتـــه

ــــــا نـــــالـــــنـي ريٌّ وال زلت ضــــــمـــــآنــــــــــــــــــــا

رابع بينه وبـ احملبوب بغـية السلـوى زاده القرب شجـونا وحزنا وكلما تـدانت ا
فـأمـره غـريب مـحـيـر: فال الـبـعــد كـان له شـافـيـا وال الـقـرب كـان له نـاسـيـا كـتب عـلـيه
الــعـــذاب واحلــرمــان فــفـي بــعــده شــوق تــقـــطــعت له مـــهــجــته وفي قـــربه زيــادة لــهــذا
فقد كلـوم بآالم البـعد واللـقاء يتطـلع للحـبيب ويتـلهف للـقائه ينـادى فؤاده ا الـعذاب
عز الـدواء واسـتفـحل الـداء وتمـلكـه األسى فامـتألت عـينـاه دمعـا ولم يـبق أمامه إال

الصبر مادام التشكي لم يجد نفعا:(٤٨٧) 
فـــــإن قــــلـت يــــومـــــا قــــد تـــــدانت ديـــــارنــــــــــــا

ألســــلــــو عــــنــــهم زادنـي الــــقــــرب أشــــجــــانـــــا
فــــمــــا الــــقــــرب لي شـــــاف وال الــــبــــعــــد نــــافع

وفي قــربــنـــا عــشق دعـــانيَ هــيـــمــانـــــــــا(٤٨٨) 
وفي بــــعــــدنــــا شــــوق يــــقــــطّع مــــهــــجــــتـــــــي

كــتـــقــطــيـع بــيت الـــشــعــر لـــلــنــظم مـــيــزانـــــــا
فــــــيــــــزداد شــــــوقـي كــــــلــــــمــــــا زدت قــــــربـــــــــة

ويـــــزداد وجــــدي كـــــلـــــمـــــا زدت عـــــرفـــــانـــــــــا
ويــــــــاكَــــــــبِـــــــــدي ذوبـي اسـىً وحتــــــــرّقـــــــــــــــاً

ويـــــا نـــــاظـــــري الزلت بـــــالـــــدمـع غـــــرقـــــانـــــــا

تاه األمـيـر وهام في خـضم هـذا احلبـيب حـتى ضاعـت نفـسه فـأصبح يـسـائل عنـها
كل غـاد ورائح يتنـسم أخبارها يـبحث عن ذاته الضـائعة في هذا الـعالم الروحي الذي
حلـقت فـيه نفـسه بـأجنـحة الـشوق فـلم تـعد تـرى منه إال صـورة احملـبوب وال تـبغي من
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الــدنــيــا إال الـوصــال ومن أجل ذلـك يـعــمــد إلى مــقــايــضـة مـن يـجــمــعه بــهــذا احملــبـوب
فيـبيع له هذا اجلسد الـفاني يستعـبده أبد الدهر أمـا تلك الروح فال سلـطان عليها بنفسه

لغير احلبيب وال جرم أنها جتارة رابحة ومكسب ثم في نظر الشاعر:(٤٨٩) 
أســـــائل عن نـــــفــــسي فـــــإني ضــــلـــــلــــتــــهـــــــــا

وكـــــان جــــنــــونـي مــــثل مـــــا قــــيـل أفــــنــــانــــــــا

أســــــــائـل مـن ال قــــــــيـت عــــــــنـيَ والــــــــهـــــــــــــــاً

وال أحتـــــــاشـــــــاهـم رجـــــــاال وركـــــــبـــــــانــــــــــــــا

أقـــــــول لـــــــهم مـن ذا الـــــــذي هــــــو جـــــــامـــــــعي

ويــــأخـــذنـي عــــبــــداً مـــدى الــــدهــــر حــــلــــوانـــا

ـقدسة الـطاهـرة أين انبـثقت الـرسالـةوظهر ويـبلغ به احلـن والـشوق إلى األراضي ا
الـنور واحلق مقتفـيا آثار القوم في ذكـرهم لهذه البقـاع الشريفة التـي تدل في ظاهرها على
شيء يدركـه القار ولكنهـا حتمل في باطنهـا معاني أخرى ال يفقـهها إال الصوفي الذي
ارتـبـطت روحه بـهـذه األمـاكن فال يـعـرف له مـوطـنـا غـيـرهـا فـفـيـهـا نـشـأ وبـ وديـانـهـا
وفـيـافـيـهـا اشـتـد عــوده وتـرعـرع يـربـطه احلـنـ دومـا إلـيـهـا مـتى بـان عـنـهـا فال غـرو أن
يـذكـرهـا األمـيـر وغـيـره من الـصـوفيـة مـتى اشـتـد بـهم احلـنـ والـشـوق يـلـثـمـون أركـانـها
وهوى مبرح ا هي رمز حب صـادق وأحجارهـا ويتمـرغون في تربـتها ال حبـاً فيهـا" وإ
وإن العاشق الصادق وعاطفة جياشة صادقة إنها رمز للحبيب األول واألخير وهوالله
ـن سـكـن فـيــهــا كــذلك يــفـعل ال يـلــثم هــذا اجلــدار أو ذلك ال لــلــذاتـهــمــا بل حــبـا 
تـعارف الـصوفـيون".(٤٩٠) ويـعجب الـشـاعر في نـهـاية قـصيـدته من هـذا احلب والـهيـام فـا
عـليه أن اإلنسـان يحب غيـره لكن األمر هـنا اختـلف بالنـسبة لـشاعرنـا فما مـحبوبه إال
ـعشـوق سواه نفـسه لم يـعشق سـواها فـهـو احلُب واحملبـوب واحلِب ومـا العـاشق وا

وتلك جوهر نظرية الوجود التي آمن بها عبدالقادر -بكل حتفظ-:(٤٩١)
ــــــهـــــــجــــــتـــــي ومـن عــــــجـب مــــــاهــــــمـتُ إال 
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وال عــــشـــــقتْ نــــفـــــسيَ ســــواهـــــا ومــــاكــــانــــا

أنــــــا احلـب واحملــــــبــــــوب واحلـب جــــــمــــــلـــــة 

ـــــعـــــشـــــوق ســــرا وإعـالنــــا أنـــــا الــــعـــــاشق ا

وقـد إتخذ الـصوفـية من بعض اآليـات القـرآنية دعـامة يقـيمون عـليـها مذهـبهم في هذه
النظرية كقوله تعالى" الله نور السموات واألرض- سورة النور آية ٣٥" وقوله  تعالى" فأينما
تولوا فثم وجه الـله -سورة البقرة اآلية ١١٥ " ولعل احلالج كـان أول من نادى بهذه النظرية
قـبل ابن عـربي إال أنهـا نسـبت إلى هذا األخـير فـأوفاهـا شرحـًا في" فتـوحاته"و" فـصوصه"
ـوجود كـله حقـيقـة واحـدة تمـثل حلواسـنا مـتـكثـرا في موجـوداته اخلارجـية ومـؤداها "أن ا
وإن بــدا لـعـقــلـنـا ثــنـائـيــا يـتـألف من الــله وعـالم األعــيـان إنه حـقــيـقـة واحــدة هي مـوجـودة
بذاتـهاوهي الـعالم من حـيث هي موجـودة بذاتـها(٤٩٢) " أي أنه يـقرر أن احلـياة تـسوى في كل
شـيء وأن الـعـالـم " يـتــكـون من ذرات روحــيـة حتــتـوى كل ذرة مــنـهــا عـلى مــا النـهــايـة من
ـوت ـا يـسـمـيـه هـو اخلـلق اجلـديـد ومـن ثم فـلـيس ا الــتـغـيـرات وهـذه الــتـغـيـرات أســاس 
انــخــراطــا في الــعــدم بـل هــو انــتــقــال من صــور إلى أخــرى دون وقــوع في مــذهب تــنــاسخ

األرواح وسريان احلياة في كل شيء مرتبط عنده بتأثير األسماء اإللهية:(٤٩٣)

فـوحـدة الوجـود إذن" يـراد بـها أن احلـقـيـقة الـوجـودية واحـدة وأن الـكـثرة الـظـاهرة
عنى أدق أن مـظاهـر وتعـينات فـيهـا أي أن " اخللق" الـظاهـر هو " احلق " الـباطن(٤٩٤) " أو 

ظهر والصورة. اخلالق واخمللوق شيء واحد في اجلوهر وإن اختلفا في ا

والـقـول بــهـذه الـوحــدة الـتي تـرى في اإلنــسـان أو الـعــالم صـورة لـلـه هي الـسـبب
الرئيس الـذي تذرع به خصوم ابن عربي فـهاجموه واتهمـوه بالكفر واإلحلاد(٤٩٥) " حتى
وصل بعضـهم إلى حد رميه بالـكفر حيـنا والزنـدقة أحيانـا" ويخيل اليـنا أن أولئك الذين
ـتصـوفـة فـريـقـان فـريق سـلك مـسـلك الـشـريـعـة الـصـافيـة وفـريق جـنح عن يـسـمـون بـا
الـصراط وزعم أن جنـوحه لون من ألوان الـتصوف وال شك أن الـفريق الثـاني هو الذي
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قال بـاحللول واالحتـاد وبوحدة الـوجود فكـفر وكان يـظهر شـيئا هـو التقـوى ويبطن
س من اجلـنون شـيـئـا هـو الكـفـر وتـقـويض كل شـرع...أو أن أفـراد الفـريق أصـيـبـوا 
فـراحـوا يـهذون ويـخـلـطـون في كالمـهـم فـيزعـمـون أنـهم احتـدوا بـاإلله أو أن اإللـه احتد

بهم وأنهم أصبحوا جزءا واحدا(٤٩٦) .
ن تصـدى لهـذه النـظريـة وغيـرهـا وانتـقدهـا انتـقادا مـرا نذكـر شيخ اإلسالم ابن و
تيميـة الذي قال:" ما تضـمنه كتاب فـصوص احلكم وما شـاكله من الكالم فإنه كـفر باطنا
وظـاهـرا وبـاطـنه أقـبح من ظـاهـره وهــذا يـسـمى مـذهب أهل الـوحـدة وأهل احلـلـول

." (٤٩٧) وأهل اإلحتاد وهم يسمون أنفسهم احملقق
ـرابط فـيـرى أن فـكرة وحـدة الـوجـود" نـظريـة فـلـسـفيـة ضـد الـشـرك بل ضد أمـا جواد ا
الكثرة وهي مسألة من ناحية ثانية ال عالقة لها بالدين وكل ما فيها أنها تدل على الوحدة
في نظام العـالم وانسجام نواميسه واحليـاة مهما يكن فيها ما يـوحدها ويجعلها في وجود
واحـد فــإن فـيـهــا من األسـرار مــا اليـصل إلـيـه الـعـقل لــيـجـعــلـهـا كــلـهـا خــاضـعـة لــفـكـرة
واحـدة...وإن اإلنـسان أعـجـز من أن يجـمع الـعـالم الغـامض وخـفـاياه اجملـهـولة في نـظـرية
واحـدة تـعتـبـر وحـدها أنـهـا نهـائـية(٤٩٨) " وهـكذا أثـار ابن عـربي بـنظـريـته هذه مـوجه قـوية من
اخلالف وخصومـة شديدة بـ العلمـاء والفقهـاء فتبايـنت األراء بينـهم معارضة ومـخالفة
ومؤيـدة مناصرة لـكن الواقع أن هذا األمر لم يكن وقـفا على ابن عربي ونـظريته فحسب
تصوفة جميعا" رموا بسهـام النقد والطعن واختلفت اآلراء حولهم تأييدًا وانكارًا بل ان ا
ألـوف مثل عـلماء ويرجع ذلك إلى أنـهم يسـلكـون في تقـرير مـعتقـداتهم طـريقـة تخـالف ا
ـعـتـقـدات وان اخـتـلفـوا في الـكالم في اسـتـنـادهم إلى اآلثـار من الـقـرآن والـسـنـة في تـقـريـر ا
مدلـول هـذه اآلثـار وال هم كالـفالسـفـة الذين يـنـكرون كـل ما عـدا الـعقل طـريـقـة لتـقـرير
ــعـــرفــة عــنــدهم هــو الــكــشف ــا طــريق الــوصـل إلى الــله وحتــصــيل ا مــعــتــقـــداتــهم وإ
واألشواق... يـستـعملـون الذوق والـروح والوجدان سـبيًال إلى مـعرفة الـله وال يتـقيدون
ا جعل بينهم بظاهر الشريعة ويفسرون اآلثار تفسيرا باطنا يخالف ما يدل عليه ظاهرها 
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وبــ الـفــقـهــاء بــونـًا شــاسـعــًا من اخلالف تــمـتــلئ بــأحـداثــهـا الــكـتب(٤٩٩) " وأيــاً كــان األمـر
ـلك في هـذا إال قـولـنـا يـفـصل الـله بـيـنهـم يوم واالخـتالف فـإنه لـيس لـنـا فـيه أي حـكم وال 

شتغل بعلم التصوف والفقه. القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فتلك مسألة تهم ا

نـعود بعد هذه الـفسحة الصوفـية إلى شاعرنا وقصـيدته التي عنونـها محقق الديوان"
بــوحـدة الـوجـود(٥٠٠) " تـأكـيــدا مـنه عـلى أن األمــيـر كـان يــؤمن بـهــذه الـفـكــرة في تـصـوفه

باعتباره تلميذ ابن عربي.

فـهذه األفـكار الـتي وردت في األبـيات قـادت الشـاعر وال شك إلى مـتاهـات خطـيرة
ـرء أمـامـهـا وال يـجـد تـفـسـيـرا مـقـنـعـا سوى أنـه " كـان يطـلق اآلراء ودروب صـعـبـة يـحتـار ا
واألحـكـام ويـلقـي الكـلـمـات بـدون أن يـعي أثـرهـا وتأثـيـرهـا في الـسـامع ودون أن يـشـعر
بـضررهـا وتأويـلها(٥٠١) " وال ريب أنه قـد اندفع في هـذا مقـلدًا تـارة ومتـأثرًا أخرى بـسابـقيه
واله وتسامت روحـه إلى مراٍق وأحوال فأراد أن يعبر عن من القوم فقـد اندمج في حبه 
ا ذلك فخانته العبارة وتاهت به الفكرة فوقع في احملظور وأصبح قوله يؤول تأويال ر
لم يـعـتـقـده األمـيـر البـتـة حـيث يـقـول مـدافعـا عن نـفـسه في هـذا اجملـال " واحـذر أن تـرمـيني
بـحلول واحتاد أو امـتزاج أونحو ذلك فـإني بريء من جمـيع ذلك ومن كل ما يخالف
كتـاب اللـه وسنـة رسوله فـإنـني فهـمت مـنهـما مـا فـهمت أنت وزدت عـليه(٥٠٢) " كمـا حذر
أولئك الـذين يؤولون كـالمه على نحـو لم يقـصده بقـوله:"إياكم ثم إيـاك أن تتوهم وتـتخيل
وقف تـشـبـيهـا عـقلـيـا أو تـمثـيال أو حـلـوال أواحتادا أو سـريـانا أو فـيمـا أذكـره في هـذا ا
ا أو تأخيرا امتزاجا أو ارتـساما أو اتصـاال أو انفصاال أو مـقابلة أو مـقارنة أوتقـد
أو قبلية أو بعدية أو كيفًا أو كمّاً أو معيّة أو أين أومتى أو ترتيبا فمن توهم شيئا

من ذلك سقط في مهواة من التلف على رأس أمه(٥٠٣) ".

ا رضي ومن هنا فإن عـبدالقادر كـما يقـول الدكتور الـركيبي" لو رجع إلى قـصائده 
عنـها وألعـاد النـظر في صـياغـتهـا من جهـة ولبـدل من نظـرته فيـها من جـهة أخـرى حتى
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شـطـة وحتى يـصـلح من أخطـائـها ـات ا ـضـطربـة والـتهـو ينـفي عـنـها هـذه اخلـياالت ا
العـروضـية الـكثـيرة الـتي تـقربـها من الـنثـر في لـغتـها وصـورها(٥٠٤) " عـلى أن هـناك حـقيـقة
هـامـة ال تـخفـى علـى الدارس هي أن غـزل األمـيـر اإللـهي وحـلـوله واحتـاده ال تـخرج عن
كـونـها تـقلـيداً بـحتـاً وآياتـنا في ذلك حـياة األمـير وسـيرته الـتي تعـرضنـا إليـها فـهو إنـسان
متدين دافع عن اإلسالم بـسيفه وقلـمه وجاهد الكـفار حربـاً وقوالً واعتبـر التصوف
والعبادة إذا لم يقرنـا بالعمل مجرد لعبة ودلـيله في ذلك الكتاب والسنة حيث" يرفض
في نـومه قـبـول مـا يــرفـضه في صـحـوه وعـلـمه(٥٠٥) " وقـد أورد له مـحــقق الـديـوان هـذه
ـعنى أرسلهـا إلى كاتبه ابن رويلـة يب له فيـها التصـوف احلق والعبادة األبيات في هذا ا

الكاملة:(٥٠٦) 
يـــــاعـــــابـــــد احلـــــرمـــــ لـــــو أبـــــصـــــرتـــــنـــــــــا

لــــــعــــــلــــــمـت أنـك في الــــــعــــــبــــــادة تــــــلــــــعـــب
مـن كــــــــان يــــــــخْــــــــضـب خــــــــده بــــــــدمـــــــــوعـه

فـــــنــــحــــورنــــا بـــــدمــــائــــنــــا تـــــتــــخــــضــــــــب
أو كــــــــان يــــــــتــــــــعب خــــــــيــــــــلـه فـي بــــــــاطـــن

فـــخــــيـــولـــنــــا يـــوم الــــصـــبـــيــــحـــة تــــتـــعـــــب
ريـح الــــعـــــبـــــيـــــر لـــــكم ونـــــحن عـــــبـــــيـــــرنــــــا

رهج الـــــــســــــنـــــــابـك والــــــغـــــــبــــــار األطـــــــيــب

ومهـما يكـن من األمر فـإننـا نعتـقد أن الـشاعـر-على الـرغم من هـذا-كان يلـتمس
عرفة والتوحيد وإن تعددت طرقها ان واحملبة وا هذه السبل باعتبارها تؤدى إلى اإل
وتـبـايـنت مــنـاهـجـهـا في الــوصـول إلى احلـقـيــقـة اجملـردة حـقـيــقـة مـعـرفـة الــعـبـد خلـالـقه
واإلذعان له بـالطاعـة واخلنوع واإلقـرار له بالوحـدانية والـربوبيـة وما نشك أن شـاعرنا
كان يرمي إلى غير هذا وحجتنا في ذلك ما تركه من قصائد صوفية كان أبعد فيها عن
ولى تـبارك وتـعإلى ـان قوي وعـميق بـا التـكلف والـتعـسف في القـول فهي تـعبـير عن إ

والرضا بالقدر خيره وشره.
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ـصيـر اإلنسان ومـا ينتـظره يوم ال يقـول في قصـيدته "غيب(٥٠٧) " التي يـتعرض فـيها 
يـنــفع مـال وال بـنــون إال من أتى الـله بــقـلب ســلـيم فـإمــا فـوز ورضـوان وإمــا خـسـران
وغضب مـن الله ففـيها خـنوع وتـذلل لله ورجاء فـي رحمته وعـفوه تمـثل شخـصيته
ان الـعـوام فيـها صـدق العـقـيدة وبـساطـة التـعـبيـر عنـها كـن وصفـها بـإ الـدينـية الـتي 
وتـتجـلى هذه الـصفـة إذا وازنا بـينه وبـ شعـراء الـزهد والـتزاهـد من أمثـال أبي العـتاهـية
وبيـنه -مرة أخرى- وب شعـراء اإلسالم احلديث فالنـوع األول يثير فيـنا التساؤل حول
الـصدق: أهو زهد أم تزاهـد? والنوع األخير يـثير فينـا تساؤال: هل إثارة اعجـابنا به نابعة
من صدق عواطف الشاعر أم من قدرته على اإلبداع الفني ? ويجيء شعر عبدالقادر في

موقف وسط بينهما يحمل الكثير من الصدق واألصالة: يقول األمير(٥٠٨):
أيــــــا نــــــفس إن األمــــــر غــــــيـب فــــــمــــــا تـــــدري

ـــاذا يــــكـــون الـــكـــشف في آخـــر الـــعـــمــــــــــرِ
فــــإمــــا بــــشـــيــــر بــــالــــلــــقـــاء وبــــالــــرضـــــــــى

عــــلى طــــول عــــتْـبِ بــــالــــزيــــارة لــــلـــــــــــــــزَّور
وإمـــــــــا بــــــــضـــــــــد بـل وال كــــــــان ضـــــــــــــــد ذا

تــــــعـــــالـى إلـــــهـي عن عــــــذابي وعـــن ضــــــــري
ولــــــــــــــــــيــس تَــالفٍ بــل وال ردُّ فـــــــــــــــــــائـــــــــتٍ

هــنــالك ال يـــجــدي ســوى اجلـــبــر لــلــكــســـــــــر
ألــــــيـس لــــــهــــــذا اخلـــــــطب ويـــــــحك شـــــــاغــل

عن األهـل واألصــــــحـــــاب زيـــــــد وعن عــــــمـــــرو
ايــــا ســـــامـع الــــشـــــكـــــوى ويــــادافـع الــــبـــــلــى

ويـــامـــنـــقــذ الـــغـــرقى ويـــاواسع الـــبــــــــــــــــــر
جتــــــــهـت لـك وجــــــــهـي بــــــــأكــــــــرم شـــــــــافـــــعٍ

ــبـــعــوث لـــلـــعــبـــد واحلـــــــــــــــــــــر مــحـــمـــدٍ ا
لــــتـــــرسـلَ لي عـــــنـــــد الــــوفـــــاة مـــــبـــــشـــــــــــراً
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بــــرضــــوانـك األوفى وفــــوزيَ فـي احلــــشـــــــــر 

واضيع الـتي تعرض لـها شاعـرنا في التـصوف وال بأس ونحن تلكم كـانت أهم ا
دائح األمير النبوية ومقطوعاته التي نتحدث عن هذا اجلانب الديني الروحي أن نـعرض 
هد النبوة وربوع الرسالة وصاحبها أو ما يسمى "باحلجازيات". أنشدها حبا واشتياقا 

دائح النبوية: ٢ - ا

دائح النبوية فن من فنون الـشعر التي أذاعها التصـوف فهي مفعمة بالصدق تعتبـر ا
واإلخالص(٥٠٩) " وقـد وجد فـيهـا الشـعراء مـلجأ ومـالذاً يسكـنون الـيه تدفـعهم إلى ذلك
سـلمـون األبرار يسـتلـهمون من سـيرتـهم العطـرة العـبر وينـفسون عن احلالة الـتي آل إليـها ا
ـرير أنـفـسـهم مـا يحـسـونه من ظـلم واضـطـهـاد يـهـربون بـأفـكـارهم من أمـام هـذا الـواقع ا
نون األنفس اجلريحة سلمون فيه أسـيادا أقوياء  ويحنون إلى ذاك العهـد اجمليد الذي كان ا
بـآمـال اخلالص وقــرب الـفـرج وانـبالج الــصـبح الـذي طـال انـتــظـاره ولـذلك يالحظ "أن
دائح النبويـة هو عصر احلروب الصـليبية وغزو الـتتار للشرق اإلسالمي ثم عصـر ازدهار ا

و لذلك مغزاه"(٥١٠)  حقبة انتهاء احلكم اإلسالمي في األندلس
واألمـير عاش كثـيرا من احملن وعايشهـا فرأى بأم عيـنيه االستعمـارالبغيض يدوس
أرض بالده فــقـاومـه إلى أن أذن له الــله بـإلــقــاء الـسـالح فـانــتــقل سـفــيــرا مـغــربــيـا إلى
ـسلـمون مـنقـسمون غـرب فا ا تـركه في ا الشـرق ليـرى الهـيمـنة والضـعف فيه صـورة 
وأعـداؤهم يـتـربصـون بـهم فـحـز ذلك في نـفـسه وعـز عـليـه الصـمت فـانـبـرى بـقـلمه

يوظفه مقام السيف.
وهكذا كانت مدائح األمير النبوية متنفسا له وتعبيرا عن واقع مرير تغلب عليها
طيعة لرسوله وأهله ؤمنة بالله احملـبة ا نظرة صوفـية كما تكشف بوضوح عن نـفسيته ا

وصحبه الكرام.
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ففي مقطوعـته" ياسيدي يارسول الله(٥١١) " التي اتخذت من الرسول الكر محورا
ـدد والـذخـيـرة عـند ـثل الـسـنـد والـرجـاء واحلـصن وا لـهـا دعـاء وتـوسال ومـدحـا ألنه 

االحتياج والعدة عند اخلطر فهو الشفيع الرؤوف الرحيم:(٥١٢) 
يـــــا ســــيـــــدي يـــــا رســــول الـــــله يـــــا ســـــنــــدي

ويــــــا رجـــــائي ويـــــا حـــــصـــــنـي ويـــــا مــــددي 
و يــــــا ذخــــــيـــــرة فــــــقـــــري يــــــا عـــــيــــــاذيَ يـــــا

غــــوثي ويـــــا عــــدتـي لــــلــــخـــــطب والـــــنــــكـــــــد
يـــــا كـــــهف ذلـي ويــــا حـــــامي الـــــذمــــــــار ويــــا

شــــفـــيــــعــــنــــا فـي غــــد أرجــــوك يـــا ســــنــــــدي

ـصطـفى لـذلك يسـعى دومـا لرضـاه بـالعـمل الـصالح فـلـيس لألميـر شـفيـع غيـر ا
واتباع سنته بتذلل وحب لعله يـنال احلظوة فيكون مع الذين رضي الله عنهم وذلك هو

الفوز العظيم:(٥١٣) 
ال عـــــــــلـم عـــــــــنـــــــــدي أرجـــــــــيـه وال عـــــــــمـــــــل

أمـــــــــام جنـــــــــواي مـن هـــــــــدى ومـن رَشَــــــــــــــد
أبــــــــــــغــي رضــــــــــــاك وال شـيءَ أقــــــــــــدمــــــــــــه

ســـــوى افـــــتــــقـــــاري وذلي واصـــــفـــــرار يــــدي 
إن أنت راضٍ فـــــــيــــــا فــــــخــــــري ويـــــــاشــــــرفي

مــــــــــاذا عـــــــــلـيَّ إذا والـــــــــيـت مـن أحــــــــــــــــــــد

ويـرى الـشـاعـر أن زيـارة قــبـر الـرسـول والـتـشـرف بـرؤيـته فـوز يـتـوق إلـيه كل مـؤمن
ن بها عـلى عباده فال ينـالها إال السـعيد احملظوظ مسلم ونعـمة من نعم الله الـكبرى 
ـبارك وعـد ا وال يـحـرم مـنهـا إال الـشـقي الـتعـيس ولـذلك فـهو دائم الـتـسـاؤل عن هـذا ا
صطفى والوقوف ب أيديه في رحاب روضته الذي ستكتحل فيه عيناه بـرؤية احلبيب ا
شرفة فـينقلب نـحسه سعدا وشـقاؤه سعـادة فكتب معـبرا عن ذلك إلى صاحبه ابن ا
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قطوعة:(٥١٤)  رويلة وهو ال يزال أسيرا بأمبواز هذه ا
أُخـيَّ نــــــلـتَ الــــــذي قــــــد كــــــنـت تــــــطـــــــلــــــبــــه

ـــــا تـــــرجـــــوه ومــــــا تـــــرغـــــبه وفـــــزت دونـي 
وســــــاعـــــدتـك الــــــلـــــيــــــالي ال شــــــقـــــيـت فــــــدُم

قــــريـــــر عــــ بـــــوصل لـــــيس تـــــســــلـــــبـــــــــه 
قـــــد طـــــاب في طـــــيــــبـــــة الـــــغــــرَّا مـــــقــــامــــــكمُ

جــــوار مــــحــــبــــوبــــنــــا من كـــــنت تــــرقــــبـــــــه
يـــــاهـل تـــــرى مــــــثـــــلــــــمـــــا فـــــز أفــــــوز?وهل

تـــعــلـــو ســعــودي عـــلى نـــحــسي فـــتــقـــلــبـــــه?

واألمـيـر كثـيـر التـوسل بـالرسـول ونـادرا ما يـخـتم قصـائـده بغـيـر ذلك وهي عادة
ـغرب بـشكل واضح(٥١٥) يقول جرى عـليـها شـعراء هـذه الفـترة وخـاصة مـنهم شـعراء ا

بعد أن استوفى الغرض من احدى قصائده:(٥١٦) 
ــــــرســــــلــــــ مــــــحــــــمـــــد بــــــجــــــاه خــــــتــــــام ا

أجـلّ نـــــــبـي كل مــــــــكـــــــرمـــــــة حــــــــــــــــــــــــوى
عــــــــــــــــــلـــــــــــــــــيــه صـالة الــــــــــــــــــلـه ثــم ســالمــه

وآل وصــــــحـب مــــــاســــــرى الــــــركـب لــــــلــــــوى

ويتوسل األمير بجاه الرسول عند ربه وهو يدعو جلنده بالنصر في إحدى قصائده بقوله:
يـــــارب ال تــــتـــــرك ضــــعــــيـــــفــــا فـــــيــــهــــــــــــــم

يـــارب واشــــمــــلـــهم بــــخــــيـــر تــــشـــمــــــــل(٥١٧)
مــــــــــتــــــــــوسـال مــــــــــوالي فـي ذا كــــــــــلـــــــــــــــه

مـــــتــــشـــــفــــعـــــا بــــشـــــفــــيـع كل مـــــكــــمـــــــــــــل
وجَّــــهـتُ وجـــــهي فـي األمــــور جـــــمـــــيــــعـــــهـــــا

ـــــســــــتــــــرســــــل  حملــــــمــــــد غــــــيث الــــــنــــــدا ا
صــــــلى عــــــلـــــيـه الـــــلـه مـــــا سـحَّ احلـــــيــــــــــــــا
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واآلل مـــــــا ســـــــيـف ســـــــطــــــا فـي اجلـــــــحـــــــفل

وال يـقتـصـر األميـر في توسالته وتـضرعه عـلى الـرسول وحـده بل نراه يـتوسل أيـضا
ـولى بقوله:" مـحمد رسـول الله والذين مـعه أشداء على بالـصحابـة الكرام الـذين وصفهم ا
الكـفار رحمـاء بينـهم تراهم ركعـا سجدا يـبتغـون فضال من الله ورضـوانا-سورة الـفتح آية
٢٩" فنراه يـستدعي في إحـدى قصائده أسـماء ستـة وثالث من أهل بدر مـامن منهم إال له
ـان دون أن يــنـســـى كــعـادتــه مــقـام مــعـلـوم فـي صـدق اجلــهـاد وحــسن الـبالء وقــوة اإل

استحضــار مثاليـة الرســول ألنه البــدر واآلل واألصحـــاب هـــم الكواكب(٥١٨):
وجــــــهـت وجــــــهـي أنِــــــلْــــــنـي مــــــا دعـــــــوت به

بــــــــأهـل بـــــــدرٍ حـــــــمــــــــاة الـــــــديـن أركـــــــانـــــــــا
أعــــــــنـي األلـى صــــــــرَّح احلــــــــفّـــــــــاظ ذكــــــــرهم

بـــــإســـــمــــهـم تـــــاركـــــا من خـــــلـــــفـــــهـم بـــــانـــــا
بــــقـــــطــــبـــــهم أحـــــمــــد اخملـــــتــــار مـن مــــضـــــر

وســـــــيـــــــد اخلـــــــلـق أمـالكـــــــا وإنـــــــســـــــانـــــــــا

ثم يسترسل في ذكر أسمائهم الواحد تلو اآلخر يقول:(٥١٩) 
كــــذا خـــلــــيــــفـــتـه الـــصــــديق مــــلـــجــــأنــــــــــــــا

ــــانـــــا وإيــــقـــــانــــــــــــــــا وأعـــــظم الـــــنـــــاس إ
ــــكـــــنَّى أبي حـــــفص الـــــذي افــــتُـــــتِــــحتْ وبـــــا

ـــــغـــــالق حـــــتى صـــــعـــــبــــهـــــا دانــــــــــــــا بـه ا
وبــــاخلــــلــــيــــفــــة ذي الــــنــــوريـن ثــــالــــثــــهــــــم

أعــــنـي بـــــذلك عـــــثـــــمـــــان بـن عـــــفـــــانــــــــــــــــا
وبــــــــــاإلمـــــــــام أخـي اخملــــــــــتـــــــــار ذاك عــــــــــلي

من فـي الـــوغـى بـــالــــعـــدا تــــلـــفــــيه فـــرحــــانــــا
وحــــــــــــــاطـب وبــالل ثـم حــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــزة ذا
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عم الـــــنـــــبـي كـــــر ســـــاد قـــــحـــــطـــــانـــــــــــــــا
إنـي تـــــــــوســـــــــلت يـــــــــارب األنـــــــــام بـــــــــهــــــم

أرجـــــوك فـــــضال وغــــفـــــرانــــا وإحـــــســــانـــــــــا
ثـم الــــــصالة عـــــــلى اخملـــــــتــــــار ســــــيــــــدنـــــــــا

مــــاصــــارت الــــشــــيب يــــوم احلــــرب شــــبــــانـــا

٣ - احلجازيات:

قدسة التي أجنبت هذا النبي لم ينس شاعرنا في شعره الديني تلك البقاع الطاهرة ا
ـن سكن ـقـطـوعـات تـشوقـا وهـيـامـا بـأهل تـلك الـربوع و الـكـر فـأفـرد لـها األبـيـات وا
ـديح النبوي يذكـرونها ويفتـنون بها كالـصوفي -ومنهم أرض احلـجاز"وإذا كان شعراء ا
ن خـلق الـرســول وجـعل مـكـة مـهـبط األمـيـر- عـلـى آثـارهم يـتـغـنـون حـبــا بـالـرسـول و
الــوحي األول ومـوقع بــيـته الــعـتـيق(٥٢٠) " ذلـك أن احلـديث عن بــطـاح مـكــة ويـثـرب
وزورد العـقيق ولـعلع وسلـع هو احلديـث عن رسول اللـه (ص) ألن هذه األماكن
قد ارتـبطت ذهـنـيا وروحـيا بـحيـاة الـرسول فـفيـهـا نشـأ وترعـرع وب وديـانـها وشـعبـها
شب ومنهـا انتشر الـنور اإللهي والـرسالة اخلالـدة ومنها وإلـيها كـانت غزواته وهجرته
فال جــرم إذن أن يـتـخــذهـا الـشـعــراء رمـوزا لـلــحـديث عن الــرسـول وعن احلب اإللـهي
وغيرهما فـالشاعر ال يـجد مندوحة عن الـغزل ألنه يعبـر عن التطلع إليـها وأيضا فيه

ة(٥٢١) ". تقليد للقصيدة العربية في مطالعها الغزلية القد
واألمـيـر من خالل مـا مـر بـنـا ذاق حالوة زيـارة هـذه الـبـقـاع أثنـاء رحـلـته األولى مع
ني نفسه بالعودة ثانية والده ألداء فريضة احلج فتمكن حبها في قـلبه وكثيرا ما كان 
إال أن انـشـغاله بـأمـور اجلهـاد واإلمـارة حال دون ذلـك ولكن لم يـنـسيـانه قـطعـا الـتفـكـير
فيها وحتقق رجـاؤه بعد فك أسره هذا األسر الذي فجر عـاطفة األمير شوقا وحزنا
عذبة ا بـثها بـ ثنايـا قصيدته"عـذاب األسر" فيـها تصـوير حي وصادق لـهذه النـفس ا وأ
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قـهورة الـتي أرغمت علـى فراق األحبـاب وجعل بـينهـا وبينـهم سدا فـاصال فغادروه ا
بقية باقية ال روح فيه وال أمل:(٥٢٢) 

لم يــــــبـق يــــــوم الـــــبــــــ والــــــهــــــجــــــر الـــــذي
خُـــــلــــقــــا لــــتــــعــــذيـب األحــــبــــة - مــــســــعــــفــــا

إال صــــــبــــــابــــــتـه وجــــــســــــمــــــاً قــــــد غـــــــــــــدا
ــــــخــــــصــــــفـــــا مــــــلــــــقى كــــــشنٍّ بــــــالــــــفـال لن يُ

فـتــأجـجت نــار الـفــراق في فــؤاده وفـاضت عــيـنــاه دمـعــا تـذرفه عــلى اخلـد شــوقـا
وحرقة هجره النوم فال يرتد إليه جـفنه وكأن عينيه فيهما قذى فحرم من رؤية طيف
ـا فـهـو أشـبه بـلـديغ لـسعـته حـيـة فـسـرى سـمـها فـي أوصاله ـا زاده عـذابا وأ األحـبـة 

فأمسى يتقلب في فراشه يكابد األوجاع واآلالم:(٥٢٣) 
زفـــــــرات قــــــــلـــــــبـي جـــــــمــــــــر نـــــــار أجــــــــجـت

مـــــــنـه دمــــــوع الـــــــعـــــــ فـــــــاضـت ذُرَّفـــــــــــــــا
(٥٢٤) أقــــــذاء قـــــــد ــــــحـــــــاجــــــر من حــــــاجــــــرٍ

طــــردت ضـــــيـــــوف الــــطـــــيف جـــــاءت طـــــوفــــا
ـــــــــــــــــــرة هـل مـن مـــــــــــنـــــــــــام لـــــــــــلـــــــــــديـغ 

ــــــــــرات أو هـل مـن غــــــــــفــــــــــــا فــــــــــضـالً عـن ا

ثم يـعرج عـلى ذكر تـلك األماكن الـشريفـة فمن حـاجرإلى سـلع إلى العـقيق إلى
عذبـة بنار البـ فما إن يـومض برق سلع حتى طيـبة ويربط بـينها وبـ حالته الـنفسيـة ا
تـفيض نفس الشـاعر أسفا وحسـرة فكأن هذا الـبرق سيف صارم يـفعل في أحشائه فعل
الـسم فـمـا ذلك الـبـرق والـرعـد إال زفـرات الـشـاعـر ومـا هـذه األمـطار إال دمـوعه الـتي
ا فـتـحاكي حـالته بـأصدق وصـف فاخـتلط دمـعه بدمـه فشـابه العـقيق يـذرفهـا شوقـا وأ
احــمــرارا تـــصــويـــراً من الــشـــاعــر لــشـــدة مــاهـــو فــيه ومـــدى تــعــلـــقه بــهـــذه األمــاكن

وساكنيها:(٥٢٥) 
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(٥٢٦) واحلــــــــمى مــــــــا إن تـــــــألـق بـــــــرق ســــــــلعٍ
حـــــتى تـــــفــــيض الـــــنـــــفس مــــنـه تــــأســـــفــــــــا

وأراه ســــــيــــــفــــــاً صــــــارمــــــاً وسـط احلــــــشــــــا
فـــــعل األفـــــاعي أو شـــــهــــابـــــاً مـــــا انــــطـــــفــــــا

يــــــــحـــــــــكـي زفـــــــــيــــــــري رعـــــــــده وريـــــــــاحــه
وبــــــوبــــــلـه حــــــاكى دمــــــوعـي الــــــوكَّــــــفـــــــــــــا

وإذا جـــــــــرى ذكــــــــر الــــــــعــــــــقــــــــيـق وأهــــــــلـــه
أجـــرى الـــعـــقـــيق(٥٢٧) تـــأســـفـــاً وتـــلـــهـــفـــــــــا

ولم يجد شاعرنا أمام هذا إال مناجاة أهل هذه البقاع مسترحما مستعطفا متوسال
إليـهم أن يرحمـوه من هذا الـعذاب فقـد كفاه مـاناله من صـدود وهجران وبـعد وعذره
ـا يـشـفع لـه عـنـدهم أن هـواه صـادق أنه لـم يـكن يـدري مـا الـهــوى قـبل أن يـعـرفــهم ور
فـطـري لم يـتـكـلف فـيـه قط فـلـيـذكـروه رحـمـة بـحــاله فـقـد أشـرف عـلى الـهالك وسط

أعدائه اجتمع عليه عذاب األسر وشماتة األعداء وطول الفراق:(٥٢٨)
يــــــاأهل طــــــيـــــبــــــة مـــــالـــــكـم لم تــــــرحـــــمـــــــوا

صـــبـــاًّ غـــدا لــــنـــوالـــكم مــــتـــكـــفـــفــــــــــــا(٥٢٩) 
ال جتــــــمـــــعــــــوا بـــــ الــــــصــــــدود وبـــــعــــــدكم

حــــســــبي الــــصــــدود عـــقــــوبــــة فــــلــــقـــد كــــفى
لـم أدر شـــــيــــــئـــــا قــــــبل مــــــعـــــرفــــــة الـــــهـــــوى

حــــــبـي لـــــكـم مــــــا كـــــان قـط تــــــكـــــلــــــفــــــــــــــــا
مــــــا بـــــــالــــــهم يـــــــاصــــــاح لـم يــــــتــــــذكــــــــــروا

صـــبـــا كــئـــيـــبـــا في احملـــبــة مـــدنـــفــــــــــا(٥٣٠) 
مـــــا: قـــــيـل ذاك أســـــيـــــرنـــــا وقـــــتـــــيـــــلـــــنـــــــــا

بــــ الــــعــــوادي واألعـــادي مــــثــــقــــفـــــــــا(٥٣١) 
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ـا حــاول الـعــدو أن يـصــرف نــظـر األمــيـر عن حـب هـده األمــاكن وأهـلــهـا و لـطــا
وحتويل وجهته عـنها وعـنهم إال أنه أبى وأصر فقـد سيطـر هواهم عليه وتـملكه فلن
يولي شـطر قـلـبه غيـر قبـلتـهم حـتى ولو كـان فيه هالكه وحـتـفه ولن يرضى عن حـبهم

لك من أمر هواه شيئا فهذا قدره وليكن مايكن:(٥٣٢) بديال ألنه ال 
قــــــلــــــبي األســــــيــــــر لـــــديــــــكـم واجلـــــسـم فـــي

أســـــر الـــــعـــــداة مــــعـــــذبـــــاً ومـــــكـــــتَّـــــفــــــــــــــا
حــــــاشــــــاكـم جلـــــمــــــيـل ظــــــني فــــــيــــــكــــــــــــم

ـــــرجـــــفــــــــــا أن تـــــشـــــمـــــتــــــوا فيَّ الـــــعـــــدو ا
ــــــا الم الــــــعــــــذول بـــــحــــــبــــــكـــــــــــم ولــــــطــــــا

وأطـــــال عـــــتْــــبـي نـــــاصــــحـــــاً ومـــــعــــنـــــفـــــــــا
ولــــكـم ســــعـى كــــيـــــمــــا يـــــصــــرّف وجـــــهــــتـي

عــن وجـه ودكــم ولـم يــك مـــــــــــــــصـــــــــــــــرفــــــــــــــا
ويـــــــــود لـــــــــو أنـي ســـــــــلـــــــــوت هـــــــــواكـــــــــم

فــــــيـــــكـــــون لـي خالًّ وفــــــيـــــاًّ مـــــنــــــصـــــفـــــــــــا
قـــــلـب الــــــشـــــجـي كــــــمـــــا عــــــلــــــمـــــتـم أنــــــــه

ال يـــــنــــــثـــــنـي عن حـــــبــــــكم مــــــتـــــخـــــوفــــــــــــا
يــــبــــغـي الــــوصــــال ولـــــو تــــمــــزق تـــــالــــفــــــــاً

ويـــــلـــــذ أن يــــلـــــقـى الــــعـــــذاب ويـــــتـــــلـــــفـــــــــا

وللـشاعر مقطـوعة أخرى في مناجـاة أحد أنشدها وهـو على وشك الفراق والعودة
ـقدسـة تفـوح حبـا وشوقـا وحنـانا فـما كـاد ميـعاد إلى األهل والـديار مـبارحـا البـقاع ا
الـسـفـر يـحل حـتى خـارت قـوى الشـاعـر وخـانـته عـبـاراته وعـبـراته فـلم يـجـد إال دمـعا
فـــــي الـع ونـارا في الـقلب ونـفسـا ضـعيـفة ال حتـتـمل البـعد والـب فـتـمنى الـرحيل
قبـــــــل الرحيل يناجي مواله ويشكـوه ضعفه وقلة حيلته وثقل حمله الذي تنأى عن

حملـــــــه العصبة أولى القوة فما بالك بالفرد الواحد الضعيف:(٥٣٣)
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تـــــــذكــــــرت وشـك الــــــبـــــــ قــــــبـل حــــــلـــــــولـــه
فـــجـــادت عـــيــونـي بـــالـــدمــوع عـــلـى اخلــــــــــد

وفي الـــــــقــــــلـب نـــــــيــــــران تـــــــأجج حـــــــرهــــــــا
ســــرت فـي عــــظــــامي ثـم صــــارت إلى جــــلــــدي

ومـــــاليَ نـــــفس تـــــســـــتــــطـــــيـع فــــراقـــــهــــــــــم
فــــيـــالـــيـت قـــبل الــــبـــ ســـارت إلـى الـــلـــحـــــد

إلـى الــــــله أشـــــــكــــــو مــــــا أالقـي من الــــــنــــــوى
وحــــمـــــلـي ثــــقـــــيـل ال تــــقـــــوم بـه األيـــــــــــــدي

وكـان عبـدالـقادر يـظن أن أيـام الـنحـس والشـقـاء قد ولـت دون رجعـة حـ طاب له
ستقر ولكن أتاه النحس من حيث ال يدري فقلب قام في طيبة وحال له ا العيش وا
سـعادته شـقـاء وفرحه حـزنـا وعادت لـيالـي العـذاب أشد مـرارة فـأمسى الـشـاعر حـائرا
كان كـله لعله يهـيـم على وجهه تـتنازعه األشـواق فمرة هـنا وأخرى هـناك يجـوب ا
ـتـلـهــفـة إلى هـذا الـبـلـد يـشـبــــع نـهم الـنـفـس اجلـائـعـة ويـروي عـطش الــروح الـظـمـأى ا

األميــن وصاحبه الكر (ص):(٥٣٤) 
بــــــطـــــيــــــبـــــة طــــــاب الـــــعــــــيش ثـم تـــــمــــــرَّرتْ

حالوتـه فــــالــــنــــحس أربى عــــلـى الــــســــعـــــــد
أردد طــــــــرفي بــــــــ وادي عـــــــقـــــــيــــــــقـــــــهــــــــا

وبـــــيـن قـــــبــــــاهـــــا ثـم ألــــــوي إلـى أحـــــــــــــــد
مـــــــنـــــــازل مـن أهـــــــواه طـــــــفالً ويـــــــافـــــــعـــــــــاً

وكـــــهالً إلـى أن صـــــرت بـــــالـــــشـــــيب فـي بُــــرد

ونــخـلص الــقـول بـأن هــذا اجلـانب- جـانب الــشـعــر الـديـني عــنـد عـبــدالـقـادر- من
كان وهو يـكشف عن احسـاس صادق وفكـر عميق وشفـافية نـفس تتطلع إلى اخلصوبـة 

رحاب أبعد بكثير من الواقع الضيق الدميم.
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األمير عبدالقادر اجلزائري ونثره

أ - مؤلفاته:

١ - ذكرى العاقل وتنبيه الغافل:

يـعتبـر مؤلف (ذكـرى العاقل وتـنبـيه الغافل) مـن ب أهم مؤلـفات األمـير عبـدالقادر
ؤرخون والدارسون حلياته وسيرته في نسبته اليه . شهرة وال يكاد يختلف ا

الف األميـر كتابه هذا في عام ١٢٧١ - ١٨٥٥  كـما يذكر الكاتـب نفسه في خاتمة
كـتـابه بـقـولـه:" وكـان الـفـراغ من تـسـويـدهـا في يـوم اإلثـنـ ١٤ من رمـضـان سـنـة ١٢٧١

هجرية واحلمد لله أوال وآخرا وظاهرا وباطنا(٥٣٥) ".

ـعـاصرة و الـكتـاب " يـنـبـئـنـا عن سـعة ثـقـافـة األمـيـر ومـواقـفه من احلـضارة الـغـربـيـة ا
ا امتازت به هذه األخيرة من اختراعات وازدهار صناعي وعلمي(٥٣٦) " ومدى تأثره 

وقـد كـان اخـتيـار عـبـدالـقـادر عضـوا مـراسال جملـمع اخلـالـدين بـباريس سـبـبـا لـتـأليف
الكتاب لتكـون عضويته فيه ذات دالالت علمية وفكريـة فقدم هذا البحث "على نسخت

احداهما باللغة العربية واألخرى مفرنسة بقلم ترجمان القنصلية في دمشق(٥٣٧) " وهو ما
ؤلف في مقـدمة كتـابه يقول:" أمـا بعد فـإنه بلغـني أن علمـاء باريز وفـقهم الله أشار إلـيه ا
العـلـيم العـزيـز كتـبـوا اسمي في دفـاتـر العـلـماء ونـظـموني في سـلك الـعظـمـاء فاهـتززت
لذلك فـرحا ثم اغتـممت ترحـا فرحت من حـيث ستر الـله علي حتى نـظر عبـاده بحسن
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الـظن إلي واهـتـممت مـن كون الـعـلـماء اسـتـسمـنـوا ذو ورم ونـفخـوا في غـيـر ضرم ثم
أشار لبعض احملب منهم بارسال بعض الرسائل إلـيه فكتبت هذه العجالة للتشبه بالعلماء

األعالم ورميت سهمي ب السهام:
فـــــتـــــشــــبَّـــــهـــــوا إن لم تـــــكــــونـــــوا مـــــثــــلـــــهم

إن الـــــــــــتــــــــــــشـــــــــــبَّـه بــــــــــــالـــــــــــكـــــــــــرام فـالح

وسميت هذه الر سالة" ذكرى العاقل وتنبيه الغافل(٥٣٨) "

قـسم عــبـدالـقــادر كـتـابـه إلى مـقـدمــة وثالثـة أبــواب وخـاتـمــة وأدرج حتت كل بـاب
(٥٣٩) وجاء مؤلـفه في ثمان مجـموعة من الـعناوين الـتي تخدم مـشتركـة الفكـرة الرئيـسية
ـتوسط وقـد قام بـتـحقـيـقه والتـقـد له مشـكورا وخـمسـ ومـائة ١٥٨ ص من احلـجم ا
دوح حـقي وقامت بطـبعة دار الـيقظـة العربـية ومكـتبة اخلاجنـي دون ذكر التاريخ الدكـتور

و ايداعه بدار الكتب حتت رقم ٧٦/٤٣٨٥.

ـوضوع يتـحـدث األميـر في مقـدمـة كتـابه عن مضـمـون رسالـته " ليـضع قـارئه أمام ا
بجـملـة فيكـون على بـينـة منه قبـل اإلقدام علـيه ورسم خطـته التي سـار فيـها رسمـا منـسقا
مرتبا"(٥٤٠) حيث جعل مقياس التفاضل ب الناس يكمن أساسا في العقل والعلم وهما
الـوسيـلتـان الوحـيدتـان إلدراك احلق ولذلك وجب عـلى العـاقل في نـظر األمـير " أن يـنظر
في الــقــول إلى قــائـله فــإن كــان الــقـول حــقــا قــبـله ســواء كــان قــائـله مــعــروفــا بـاحلق أو
بـالـبـاطل(٥٤١) " ألن احلـكـمـة ضـالـة الـعـاقل" الــذي يـعـرف الـرجـال بـاحلق وال يـعـرف احلق
بالـرجال"(٥٤٢) ويـضرب األمـير الكـثيـر من األمثـلة والشـواهد الـتي تتـوافق مع نظـرته داعيا
ـعـرفة احلق إلى نبـذ الـتـقـلـيد وإطـالق حريـة الـفـكـر والعـقل لـلـتـطـور والتـأمل لالعـتـبـار 
بـالدليـل وفي ذلك يتـمايـز النـاس مراتب فـمنـهم " عالم مـسعـد لنـفسه ومـسعـد لغـيره وهو
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الذي عـرف احلق بالدليل  ال بالـتقليد ... وقسم مـهلك لنفسه ومهـلك لغيره وهو الذي
قلد آباءه وأجداده في مـا يعتقدون ويـستحسنـون وترك النظر بـعقله ودعا النـاس لتقليده

واألعمى اليصلح أن يقود العميان"(٥٤٣). 

كـنه أبداً إدراك األشـياء ويرى عـبدالـقادر في نـهايـة مقـدمة مـؤلفه أن هـذا العـقل ال
على حقيقتها إذا حجب الله - سبحانه وتعالى- عنه أنوار الهداية والتوفيق فيغدو مثله
ـكـنـهـا إدراك األشـيـاء إال عـند طـلـوع الـنـيـرات كـالـشـمس ونـحـوها " كـالـع الـبـاصـرة ال
فكـذلك العـقل ال يقـدر عـلى إدراك احلقـائق دون خطـأ إال إذا طلـعت عـليه أنـوار التـوفيق
ـام بجوانب كنه من اإل هـد األميـر لقارئه حـتى  والهـداية من الـله تعالى"(٥٤٤) . وهـكذا 

بتغاة . وضوع مستهديا بالعقل للوصول إلى احلقيقة ا ا

أمـا الـبـاب األول ( في العـلـوم واجلـهل) فقـد بـ فيـه عبـدالـقادر مـكـانـة العـلم الـعام
" على غـيرهم وقسم هـذا العـلم نفسـه إلى محمـود ومذموم وفـضل العلـماء " الـعاقلـ
فاألول " ما ترتبط به مـصالح الدين والدنيا كالطب واحلـساب وكل علم ال يستغنى عنه
في قوام أمر الـدين والدنيا كأصول الصـنائع والفالحة واحلياكة والـسياسة واحلجامة"(٥٤٥)
ذموم فـيراه األمير يؤدي حتـما" إلى ضرر إما بصـاحبه أو بغيره كتـعليم السحر أمـا العلم ا
ا فيـها مـن فساد والطـلسـمات(٥٤٦) " تأسـيا بـعقيـدته الـتي تدعـو إلى اجتـناب هـذه األشيـاء 
ام واحلـديث عن بـعض الـعلـوم الـتي اشـتهـرت عـنـد بعض لـلـعـقل واجلسـد مـحـاوال اإل
ـة كالبابـلي والسـرياني والـكلدانيـ وأهل مصر ذاكرا بـعض علماء اإلسالم األ القد
وهو في مـعظم سرده لهـذه الرحالت العـلميـة ال ينسى عـلما دون  آخر وال يـحتقـر شيئا
منه فتراه يتحـدث تارة عن الكيمياء وخواصها وطورا عن الـصناعة وفوائدها وطورا ثالثا
اني فـهومه الـعلـمي واإل عن التـنجـيم وهـو ينـطلق في كل هـذا من مبـاد ثابـتـة تخـضع 
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كـرجل فـكـر مـثــالي إسالمي مـتـحـرر يـدعــو إلى الـعـلم ويـقـدسه بـل يـراه الـغـايـة من خـلق
اإلنـسـان نـفـسه فـالـعـبـادة الـصـحـيــحـة ال تـتـأتى عن جـهل ولـذلك فـإن " شـرف اإلنـسـان
وجـودات هي العـلم وبهـا كماله(٥٤٧) " محـترزا من وخـاصيـته التي يـتميـز بهـا عن جمـيع ا
ا جـاء به القدماء بعض األخطـاء التي جتنح بهـذا العقل أحـيانا عن سواء الـسبيل مـستدال 
ــنـجم مــثال بــاسـتــدالله بــالـنــجم عــلى احلـوادث كل حــسب اخــتـصــاصه في مــجـالـه " فـا
كاسـتـدالل الطـبيـب بالـنبض"(٥٤٨) ومن هنـا راح األمـير يـحـذر - في معـرض حـديثه- من
أشباه العلماء أولئك الذين يتـعاطون العلم وهم ليسوا من أهله فيكون شرهم وبالؤهم
أكـبـر مـن نـفـعـهم ألنـهم يـبـتـغـون وراء ذلك عـرضـاً دنـيـويـاً زائالً ولـو عـلى حـسـاب الـدين
نبـر إذا لم يكن وراء كالمهم علم واألخالق" ويـدخل في هذا الوعـاظ الذين يصعـدون ا

نافع وليس مرادهم إال اكتساب الدينار والدراهم"(٥٤٩) .

وبهذا يـكون األمير قد وضع أمامنـا إطار الصورة في هذا الباب بـتركيزه على مكانة
العلم والـعلـماء الذيـن هم ورثة األنبـياء مـبرزا أهمـية الـعقل كـوسيلـة مثـلى في الوصول

إلى احلقيقة.

أما الـباب الثالث ( إثبات الـعلم الشرعي) يحاول فـيه األمير عبدالـقادر اثبات النبوة
وحـاجـة اإلنـسـان إلى الـعـلـوم الـشــرعـيـة والـديـنـيـة الـتي ال تـتـحـقق إال عن طـريق األنـبـيـاء
والـرسل علـيهم الـصالة والسالم وهم الـذين يحـملـون ويبلـغون أقـوامهم هـذه التـعاليم
الـسماوية ألنهم الـواسطة ب اخلالق وعبـاده بتبليـغهم الرسالة وأداء األمانـة وهداية البشر
ا يصلـحهم دينا ودنيا. فعقـل اإلنسان مهما بلغ من الكـمال والقدرة واالستطاعة فإن له
حدودا ال يـتجاوزهـا وال يسـتطيع أصال الـوصول إليـها وادراك كل الـظواهر" فـالعقل وإن
بـلـغ من الـشـرف واالطالع عـلى حـقــائق األشـيـاء مـا بـلغ فـثـم عـلـوم ال يـصل إلـيـهـا وال
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عـنى ان علوم يهتـدي إلى اإلطالع إليـها إال بـتصـديق األنبـياء واتبـاعهم واالنـقيـاد إليـهم 
ـعـلم عـلى الـدعـوة إلى األنـبـيـاء زائـدة عـلى عـلـوم الـعـقل"(٥٥٠) ولـذلك يـحـرص األمـيـر ا
ـا جـاء به هــؤالء الـرسل من أحـكـام وشـرائـع وعـلـوم قـد ال تـدركـهـا ـان والــتـصـديق  اإل
الـعـقـول واحلـواس عن طـريق الـعلـم العـقـلي ألن " وراء الـعـقل طـور آخـر وأمـور أخرى
يز ب الـعقل معـزول عنهـا وال يصل إليهـا بنفـسه بل بغيره"(٥٥١) . ومن هنا راح األمـير 

مرتـبت أو درجـت من العـلوم اللذين البـد منهـما لإلنسـان حتى يسـتطيع أن يـحقق غايته
وتـوازنه النفسي والـروحي واالجتماعي ولن يـحصل الكمـال إال بهما" فـالعلوم التي حتل
في العقل تنقـسم إلى عقلية وشـرعية أما العـقلية فنـعني بها ما حتـكم به غريزة العقل من
أخوذة عن األنبياء وذلك يحصل غير تقليد وسماع ..... وأما الـعلوم الشرعية فهي ا
ـنزلـة مـثل الـتـوراة واإلجنـيل والـزبور والـفـرقـان وفـهم مـعانـيـهـا بـعد بـالتـعـلم لـكـتب الـله ا
الـسـمـاع وبـها يـكـمل الـعـقل ويـسـلم من األمراض(٥٥٢) " ذلك أن األمـيـر يـؤمن بـأن هذه
الـشرائع مـكـونة لـلـنقـائص وزينـة لـلعـقـول وطمـأنيـنـة للـنفـوس " فـجمـيع أقـوال األنبـياء ال
تخـالف العـقـول ولكن فـيهـا مـاال يهـتدي الـعقل إلـيه أوال فـإذا هدي إلـيه عرفه وأذعن
ـان واإلقــرار بـنــبـوة هــؤالء الـرسل قــوال وعـمال " ألن له(٥٥٣) " فـكــان لـزامــا الـتــدين واإل
كذب لألشياء بعقله عما جاؤوا به من األعمال والعبادات مغرور(٥٥٤) " والغرور يؤدي ا
إلى االستـكـبار والـتـعـصب وهمـا سـبيل الـكـفـر وهو مـاحـاول األميـرأن يـحذر مـنه بـدعوة
الناس - وهو يخاطب علماء أوربا- إلى التسامح واألخوة والتواضع ونبذ الكراهية ألن

ا اختلفوا في بعض القوان اجلزئية"(٥٥٥) . " الدين واحد باتفاق األنبياء وإ

وبذلـك يتـدرج األميـر في عـرض افكـاره في هذا الـكـتاب بـتسـلسـل منـطقي مـراعاة
ـقـتضـى احلال وبـالـتالي جـاء هـذا الـباب مـكـمال للـبـاب األول وهي طـريقـة لالسـتدالل
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سـلمـ أي االعـتمـاد على الـعـقل والنـقل مـعا الدراك احلـقيـقة الن ـعـرفي عنـد علـمـاء ا ا
ـواقف والنقل أيضـا ال يحقق أحيـانا ما ينـشده اإلنسان إذا العقل وحده قـاصر في بعض ا

انتابته الشكوك فال  يطمئن إلى أحكامه إال إذا آزره العقل فيها .

وكـان البـاب الثـالث مخـصصا لـلحـديث عن ( فضل الـكتـابة)  حـيث ب األمـير فيه
حاجة اإلنسان اليها لتقيـيد حوائجه وتدوين مآثره واإلنسان مدني بطبعه ولن يتحقق له
إدراك هذه الـغاية والـتواصل مع أخـيه اإلنسان إال بـإيجـاد قنوات وإشـارات ورموز والتي
ومن هنا راح األمـير -كعادته يتتبع مراحل نـشأتها عند مختلف تتمثل أسـاساً في الكتابة
ـة ليـصل في الـنـهايـة إلى حتـديدهـا في اثـنتي عـشـرة كتـابة(٥٥٦) مـحاوال إيـجاد األ الـقد
الـفروق ب هـذه اللـغات سـواء من حيث األصـوات أو من حيث دالالتـها وأشـكالـها وما
في كل لـغـة من لـهـجـات مـركـزاً عـلى مـنـزلـة الـكـتابـة الـعـربـيـة من بـيـنـهـا راسـمـاً خـطوط
انتشـارها وأسماء اخلطـوط العربية واول من خط بـها قبل مجيء اإلسالم الذي رسم هذه

اللغة أو الكتابة العربية بصورتها احلالية .

ويـحـاول األمـيـر أن يـعـلـل بـعض الـظـواهـر فـتـراه يـقـرر مـثال أن الـسـبب الـذي جـعل
الـيـونـان والـروم يـكـتـبـون من الــيـسـار إلى الـيـمـ هـو أن هـؤالء كـانـوا يـدركـون أن " شـأن
شرقي اجلالس أن يسـتقبل الشرق ألنه مطـلع النيرات ومحل ظهـور النور فإذا توجه إلى ا
يـكـون الشـمـال على الـيـسار فـإذا كان كـذلك فـاليـسـار  يعـطي الـيمـ الـقوة وسـبب آخر
وهو أن حركة األعـضاء من استمـداد الكبد والـكبد يستـمد من القلب والـقلب من جهة

اليسار فطريق الكتابة أن يبتدأ من اجلهة التي منها االستمداد"(٥٥٧) .

كما يـعرض األمير في هذا الباب إلى قضـايا هامة وأساسية سبق بـها عصره متحدثا
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عن التصانيف والتآليف وأنواعها حـاثاً اإلنسان على االبتكار واالجتهاد وعدم االلتفات
ثـال والنمـوذج " ألن نتـائج األفكار ال ـا خلـفه السابـقون والـنظـر إليه على أنـه الكمـال وا
تـقف عـنـد حـد وتـصـرفات الـعـقـول ال حـد لـهـا.... وال يـستـبـعـد أن يـدخـر الـله لـبعض
"(٥٥٨) . فـالــعـلم في نـظـره بـحـر جلي مـتـرامي ـتـقـدم ـتـأخـرين مـا لم يـعـطه لـكـثـيـر مـن ا ا
ـتـأخـر وال يـنـفذ ـتقـدم وا األطـراف ال تـدركه األبـصار وال حتـوطه الـعـقـول يـغـرف مـنه ا
ـرء عـنـد حــدود مـا خـلـفه الـسـلف ولــذلك فـاخلـطـأ اخلـطـأ في -رأي األمــيـر- أن يـقف ا
واالدعاء بـأنه منتهى الغايـة والكمال" فقول الـقائل ماترك األول لآلخر شـيئا خطأ والقول
الصـحيح هو كم ترك األول لـآلخر ويقال: ال كلـمة أضر بالعـلم من قولهم ماترك األول
لآلخر شيئا"(٥٥٩) وكـأني باألمير يـنتصر بـقوله هذا إلى االبتـكار والتجـديد شرط أن يكون
ؤلف من خالل تـصنـيفه أن يـبلغ  كل مـا يريده إلى مرتكـزا على قـواعد عـلمـية يسـتطـيع ا
ـتـلـقي بـلغـة وأسـلـوب ومـنهـجـيـة تـتوافق مـع عصـره ومـجـتـمعه ومـدركـاته واسـتـعداداته ا
فـنجـاح األمـر في -راي عبـدالـقادر- يـكـمن في " اتـمام الـغـرض الذي وضع الـكـتاب من
أجـله من غيـر زيادة وال نقص وعـدم استـعمـال اللـفظ الغـريب ال في الرمـوز وااللغاز
وينبـغي أن يكون التصنـيف مسوقاً على حسب إدراك أهل الـزمن وعلى قدر ما تصل إليه
عقـولهم(٥٦٠) " مـستـعرضـا بعض الـقضـايا األسـاسيـة الهـامة كـحديثـه عن دالالت األلفاظ
ـعلومـات واألفكـار وتفاضل الـكتاب في عـاني ومدى قدرتـها علـى إيصال ا وعالقـتها بـا
هـذا خـاتـمـا حـديـثه بـعـرض موجـز حـول نـشـأة ومـراحل حـركـة الـتـدوين والـتـرجـمة في
العصـور اإلسالميـة وخاصـة العبـاسيـة منـها لـنقل تراث وعـلوم األ األخـرى إلى العـربية
سلمـ في هذا وخاصة اخلليفة واالنفتـاح على كل الثقافات مشيـداً بدور بعض احلكام ا
انا مـنه بدولـة العلم أمون ابن الـرشيـد في بعث وتـشجيع هـذه احلركـة وحتفيـز العـلمـاء إ ا
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ان وأن هـذا التراث اإلنساني حق لـلجميع كل فـيه شركاء فترجـمت مؤلفات كبار واإل
نع  منها قـصود من ا الـفالسفة والعلـماء " وألزم الناس قراءتـها ورغبهم في تعـلمها إذ ا
في صدر اإلسالم هو ألجل ضبط قواعد الشريعة ورسوخ العقائد الصحيحة وقد حصل

ذلك(٥٦١) " 

أمــا اخلـاتـمـة فـقـد حتــدث فـيـهـا عـبـدالــقـادر عن أقـسـام الـنــاس واخـتالف أجـنـاسـهم
ذاهب مفصال الكالم عن عارف واختالف ا والفروقات اخملتلفة بينهم بحسب العلوم وا
ـيزة تنفـرد بها عن غـيرها وتدل عـليها كـالهنود هذا الـتمايز والـتباين واخـتصاص كل أمة 
بعـلومهم ومـذاهبهم وحـضارتهم ويـكفيـهم شرفا - عـلى حد قول األمـير -أنهم أول من
ـآثر وضـع الشـطرجن مـشـيدا بـعـلمـائهم وحـكـمائـهم وتـآليـفـهم . واألمر نـفسـه في عرضه 
الفرس وأمجادهم وأمـة اليونان وفضلهم والرومان وحنـكتهم وقوتهم  ليصل األمير إلى
ـضي وآخر يـأتي ليـضع لبـنة في بـناء ـآثر هي ثـمر جـهد إنـساني عـام جيل  أن كل هذه ا
ـعرفي الواسع لتـكتمل حلـقته ودرته بهذه األمـة أمة العرب التـي شرفها الله هذا الصرح ا
سبحانه وتعإلى بحمل الرسالة وهداية اإلنسانية ففضلهم على غيرهم ال يدانيه فضل
وشـرفــهم في ذلك بـيّن مـســتـعـرضـا جــوانب هـامـة من حــيـاتـهم وعـاداتــهم وخـصـالـهم
وعلـومهم في اجلـاهـليـة واإلسالم معـددا فضـائلـهم وشيـمـهم التي حق لـهم أن يفـخروا
ـنـطق والــوفـاء بـالــعـهـد وإكـرام ويـفــاخـروا بـهــا من " الـبـيــان في الـكالم والــفـصـاحـة فـي ا

الضيوف وعلو الهمة(٥٦٢)

"مـحـتـجــا في ذلك بـبـعض الـقـصـص واألحـداث الـتـاريـخـيـة مــشـيـرا بـاقـتـضـاب إلى
العبـراني وأهل مصر ليؤكـد أن حكمة الله اقتضت أن تـختص كل أمة بفضل وميزة ولم
ـا عند غيرهـا من األ االخرى ليغـدو هذا اإلرث إنسانـيا مشتـركا ب اجلميع تكتمل إال 
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وإن اختلفت األلسن واأللوان.

ويحـاول األميـر أخـيرا الـبرهـان علـى أن االختالف احلـاصل ب الـنـاس في العـقول
ـعــارف والـطــبــاع واألمـزجــة مـرجــعـهــا أسـاســا إلى مــوقع اخـتالف بــلـدانــهم من خط وا
انه اإلستواء وأحوال الشمس في احلركة حيث يجملها األمير في ثالثة أقسام(٥٦٣) تبرز إ
بـالفـروق الـفـردية واجلـمـاعـية وأن اإلنـسـان ابن بيـئـته تـتجـلى آثـارهـا ومالمـحهـا في فـكره
وأخالقه مع اإلشــارة إلى أن األمـيــر كــرر هـذه األشــيـاء لــفـظــا ومـعــنى وقــد سـبق له أن

عرض لها في بداية مؤلفه(٥٦٤) .

وخالصة الـقول أن عـبـدالقـادر في كتـابه هـذا أثبت لـعلـماء أوربـا بـأنه ال يقل عـنهم
وسوعيـة التي آلف فيـها ب موروثه علمـا ومعرفة وأنـه رجل سبق عصره بـهذه األفكـار ا
الـذي يعـتـز به وب عـلوم عـصـره التي يـلم بـها ويـدعي أولـئك أنهم سـباقـون إلـيهـا . وقد
علومات ويقدمها بطريقة توحي أن األمير كان موضوعيا فلم يغل حاول أن يلملم هذه ا
ـانــا قـويـا أن ولم يـتــطـرف ولم يــتـعـصـب ولم يـحــتـقـر عــلـمـا دون آخــر ألنه كـان يــؤمن إ
ـا خـلـفه األولـون ومـا يجب أن الـوصـول إلى احلق ال يـكـون إال عن طـريق العـلم الـنـافع 
يـقــوم به الالحـقـون لــبـلـوغ الــيـقـ الــذي لن يـتـحــقق إال بـالـعــقل والـنـقل وبــذلك يـكـون

. عبدالقادر قد فتح باب االجتهاد في عصره ذكرى للعاقل وتنبيها للغافل

قراض احلاد(لقطع لسان منتقص دين اإلسالم بالباطل واإلحلاد): ٢ - ا

قراض احلاد لقطع لسان منتقص دين اإلسالم  بالباطل واإلحلاد)وهو أما مؤلفه ( ا
أشبه بـرسالـة تصـدى فيـها األمـير عـبدالـقادر لـلتـدليل بـحجج دامـغة وأدلـة منـطقـية عـقلـية
وكونيـة على وجود الـله سبحـانه وتعإلى خالق هـذا الكون "فـجاء كتابـه هذا حصيـلة عمر
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طويل تـقضى في االسـتقـصاء والـبحث والـتنـقيب والـتمحـيص لكـل ما روي ونقـل ونشر
عن الديانات والرسل واألنبياء والكتب السماوية ."(٥٦٥) 

تـوسط قسمه والكتـاب يقع في أربع وخمـس ومائـتي صفحـة ٢٥٤ من احلجم ا
األمـيـر إلى شـبه مـقـدمـة وثالثـة ابواب أدرج حتت كـل باب مـجـمـوعـة من الـعـناويـن سعى
األمير من خاللها إلى نـهج طريقة تبسط للقار فهم مـضمون حديثه وقد حرره محمد
غـربي كمـا هو مبـ من واجهـة الكـتاب ونشـرته دار مكـتبـة احلياة بن عبدالـله اخلالـدي ا

في بيروت دون تاريخ .

حـاول األميـر في مـقدمـة كـتابه هـذا كـما فـعل في" ذكـرى العـاقل وتـنبـيه الـغافل " ان
يـحدد الـوسيلـة التي تـمكن اإلنـسان وال بديـل عنهـا إلدراك حقـائق الكـون واالهتداء إلى
لكة التي أنعم الله بها على اإلنسان ليسعد في الدارين خالقه فبدأ بتعريف العقل هذه ا
وهي "أشـرف اخلـواص الـتي مـيـز بـهـا اإلنسـان عـن احليـوان " ذلـك أن العـقـل "منـبـع العـلم
ومطلعه وأساسه والعلم يجري منه مجرى الثمر من الشجر(٥٦٦) " فال يكتمل أحدهما إال
باآلخر ولـذلك قرن بيـنهما تـعالى في كثـير من آي الذكـر احلكيم:" قل هل يـستوي الذين

ا يتذكر اولو األلباب(٥٦٧) ". يعلمون والذين اليعلمون إ

ثم ينتقل األميـر للحديث عن شرف النظر الـعقلي وتفاوت أدراك األشياء واحلقائق
ب الـناس وانقـسامـهم في ذلك بحـسب استعـداداتهم الـنفـسية والـعمـلية السـتيـعاب هذه
العـلـوم ألن العـقل نـفـسه مراتب أربع(٥٦٨) ومن هـنـا تـبـاينت مـنـازل الـناس وتـفـاضـلوا في
كن لـلـفرد وحـده أن يـبدع من األعـمال تـبـعا حلـاجـة كل كل واحد مـنـهم إلى اآلخـر فال 
كن أن يعـيش منفـرداً ألن الغذاء والـكسوة يـحتاجان إلى آالت العدم ألنه وبـبساطـة " ال 
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وحتتـاج اآلالت إلى حداد وجنار ويحـتاج الطعام إلى طـحان وخباز ولهـذا امتنع أن يعيش
اإلنسان وحده وحدثت احلاجة إلى االجتماعيات(٥٦٩) ".

وهكذا تتـجلى صورة اإلنسان الـكامل بعمـله نظرة األميـر ولذلك فهو ال يـحتقر عمال
أو حرفة دون أخرى بل إن العمل مهما صغر أمره أو شأنه في أع البعض هو الداللة احلقة
ــثل الـيــد الـعــلــيـا بــشـرط ان يــنـأى صــاحـبه عن الــغـرور عـلى كــرامـة اإلنــسـان وشــرفه ألنه 
واالستـعالء ألن الغرور  في شرع عبـدالقادر " نوع من اجلهل فـكل ما ورد في ذم اجلهل فهو
دلـيل على ذم الـغرور(٥٧٠) " ألنه بال ريب مـفـسدة لـلـنفس وسـبـيل الـشيـطـان إليـهـا فيـزين لـها
ا يـوافق هواها فتقنع النفس بذلك فـتردى ألن الغرور:" سكون النفس إلى مايوافق أفعالها 
يل إليه الطبع عن شبـهة وخدعة من الشيـطان فمن اعتقد إنه عـلى خير على شبهة الهـوى و
فاسـدة فهـو مغرور(٥٧١) " ولذلك يـرى عبـدالقادر ان اخلـطر واخلـطر كـله ح يعـتقـد اإلنسان
بـغروره أنه حـاز الرضى من خـالقه وضـمن لنـفسه اخملـدوعة مـكانـا عنـد الله ح أحـسن الله
إلـيه بـنـعـيم الدنـيـا الـزائل فيـذهب طـيـبـاته في حيـاته بـدون وجه شـرعي ثم يـأمل في كـرم الله
دون أن يقدم ما يشفع له عنده في يـوم جتد كل نفس ما عملت محضرا ولذلك راح األمير
يحذرنا من أن " نـعيم الدنيا ولـذاتها مهـلكات ومبعـدات من الله تعالى وأن الـله يحمي عبده
الـدنيـا وهـو يحـبه كمـا يـحمي احـدكم مـريضه الـطـعام والـشـراب وهو يـحبه(٥٧٢) " ولـعل مرد
هذه الـنظـرة ترجع إلى حـياة وسـيرة األمـير الـصوفـية الـتي نرى أن الـزهد في احلـياة والـرضا
ـقسوم وكـبح جماح النـفس وترويضـها واالبتـعاد عن ما حـرم الله هي السـبل التي توصل با

اإلنسان إلى النجاح والفوز بنعيم اآلخرة وبلوغ مرتبة الرضا .

قـدمة الـتي اعترف فـيهـا األميـر بأنه أرسل عـنان قـلمه يـبدأ في احلديث و بـعد هـذه ا
عن احملـور األول الذي خـصص له بابـاً عنـونه (بإثبـات األلوهـية وبـيان الـطريق إلى مـعرفة
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الله تـعالى)(٥٧٣)  وفـيه استعـرض عبـدالقـادر كثـيراً من األحـكام والـدالئل والبـراه التي
توصل اإلنـسان "الـعاقل" إلى اليـق ومعـرفة خالـقه بالـنظر والـتأمل في آياته وإبـداع خلقه
في كل شيء فـي هـذا الكـون إشـارة إلى وجـود الـعـلـيم احلـكـيم وكل آيـة تـنـبئ عن قـدرته
تـعـالى فـهـذه األرض بعـجـائـبـهـا من أنهـار وبـحـار وجـبـال وحيـوان ونـبـات آليـات لـقوم
يـعقـلـون يفـسر تـارة ويعـلل أخـرى بطـرائق عـلمـية مـتعـرضـاً إلى أدق دقائق هـذه اجملرات
الـكونـيـة مـشيـراً إلى خـواصـهـا وتأثـيـرهـا عـلى حيـاة اإلنـسـان والكـائـنـات األخـرى متـتـبـعا

جزئياتها محاوالً عرضها من كل الوجوه.(٥٧٤)   

كن فـهم الظـاهرة الـكونـية فـهمـاً صحـيحاً إال واحلـقيـقة عـند عـبدالـقادر كـاملـة فال 
تباعدة ألن اإلنـسان يدرك األمر في بدايته إدراكاً كامالً لمة جزئـياتها ا بتتبـع عناصرها و
وكلـيـاً ثم ينـتـقل إلى فـهم اجلزء ويـعـود ثانـيـة إلى الكل مـهـتديـاً بـالعـلم والـدليل الـعـقلي
ان بها كـوسيلة للوصول إلى احلقيقة العلمية ألنها في نظر واستبعاد فكرة التنجيم واإل
عبدالقادر ال تخرج عن كونها ظاهرة فلكية أكثر منها سحرية يقول األمير: " وأما ماوراء
ذلك من ادعاء االطالع على الغيب بالنـجم والقطع به  فهو باطل وما يتفق من إصابة
ـنجم على نـدوره فهـو اتفاقي(٥٧٥) " وبـذلك تتجـلى روح األميـر ألن كامل العـقل العالم ا
ـسببـات إلى األسباب إلى مـسبب األسبـاب غير عنـده هو الذي:" يـغوص بعـقله من ا

الشمس والقمر والكواكب مسخرات بأمره سبحانه وتعالى(٥٧٦) ".

سلمون ا ذكره العلـماء ا واألميـر ينهج في كل هذا سبـيل االستدالل واالستشـهاد 
وغـيرهـم فيـعـرض آراءهم ونـظـرياتـهم في ذلك - وإن لـم يشـر إلى مـصـادره في أحـيان
كـثـيـرة - مـنـاقـشـاً تـارة ومـحلـالً أخـرى معـتـمـداً عـلى زخم روحي فـي حتـليـل بعـض هـذه
األحــكــام الــعلــمـيـة والـفـلـسفـيـة وحـتى الـصوفـيـة عارضـاً لـبـعض أقـوال هؤالء كـفـخر
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الـدين الرازي وصــدر الـدين الــشـيـرازي وإمــام الـحـرمـ وحـجـة اإلسـالم الــغـزالي .
عـلـى أنــنــا نـالحـظ ظــاهــرة تــكـرار بـعـض الـقـضــايـا الـتي جــاءت فـي مــؤلـفـه (ذكـرى
الــعـاقـل وتــنبـيـه الـغــافـل ) تـكـراراً يـكـاد يـكـون حــرفيـاً ومـن ذلـك حـديـثه عـن اختالف

الناس تبعا الختالف أحوال الشمس وحركتها(٥٧٧) .

ويـسـعى األمـير جـهـده جلـمع كل األدلة الـتي تـثـبت وجـود خالـق الكـون تـعـالى فلم
عجز - فهو آية في ا ذكره بل تراه يعود إلى  اإلنسان نـفسه- هذا العالم الصغير ا يكتف 
حد ذاتـه ( سنـريهـم آياتـنا في اآلفـاق وفي أنـفسـهم حـتى يتـبـ لهم أنه احلـق) "فصّـلت آية
٥٢" ويبـدو األمير هـنا أشبه بـاجلراح الذي يقـوم بعمـلية تـشريح لهـذا اجلسد فـيتحدث عن
كل صـغـيـرة وكبـيـرة مـبيـنـا وظـيفـة كل عـضـو فيـه بكل تـنـاسق تـوحي بـعظـمـة بـارئه فمن
ضغة فال يغادر شيئا إال القلب ومكوناته والدماغ وحواسه إلى الكـبد إلى خلق العلقة وا
أوسـعه شرحـا وتبـيانا(٥٧٨) لـيصل إلى مـسألـة حسـاسة ومـعقـدة جوهـر اإلشكـال ( الروح '
التي شـغلت الـتفكـير اإلنـساني ولم يهـتد إلى فـهم حقيـقتـها وكنـههـا وماهيـتهـا ألنها من
غيبـيات الله والعقل عاجـز عن إدراكها يقول تعـالى:" ويسألونك عن الروح قل الروح
من أمر ربي ومـا أوتيتم من العلم إال قـليال " اإلسراء آية ٨٤ مبـرزاً االختالف والتباين في
مـعـرفــة وإدراك هـذا األمـر مـؤكـدا عـلى " أن األولـ واآلخـرين عـلى مـر األيـام واألعـوام
ـلــيـ من الـيـهـود اخـتـلــفـوا في الـروح عــلى زهـاء ألف قـول(٥٧٩) " مـشـيــراً إلى اتـفـاق " ا
ـسـلمـ عـلى أن الـروح حادثـة إذ ال قـد عـنـدهم إال الله(٥٨٠) " مـبـيـنا آراء والنـصـارى وا
سألة كـأفالطون وأرسطو وابن سـينا والغزالي الـفالسفة واختالف مـشاربهم حول هـذه ا

وفخر الدين الرازي وغيرهم .

وهـكذا يستـمر احلديث عن ماهـية اإلنسان - هـذا الكائن العـجيب - جسدا وروحا
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فـال يغـفل عبـدالـقادر شـيئـا إال وأشـار إليه بـالتـفـصيل  والـتـحلـيل مجـسـدا في ذلك عظـمة
تحركة وينهي األمير بابه هذا بخالصة تثبت دركة وقواه ا اخلالق في هذا اإلنسان بقواه ا
" أن فاعل الكل وصانع اجلميع واجب الوجود بذاته ..... إنه حي بال مزاج فاعل في
األشـيــاء بال عالج عـلـة كل شـيء صـنـعه وال عـلــة له فـهـو واحـد فـي الـذات والـصـفـات
واألفـعـال(٥٨١) " ولن يــتـأتى لـإلنـســان أن يـدرك هـذه الــنـظــريـة الــتـوحــيـديــة وهـذا اإلقـرار
واخلضوع للـواحد األوحد إال بالتـقرب إليه ليـلج ملكوت رحـمته وينال عـفوه والسبيل
ؤدي إلى بلوغ هذه الغاية لن يتحقق إال عن طريق األنبياء والرسل هداة العقول والبشر ا

والي . وهو محور احلديث في الباب ا

"في النبوة والـرسالة " هو الـعنوان الـذي اختاره األميـر لبابه الثـاني والذي فصله إلى
نقطت فـاحملور األول يختص باثـبات الرسالـة على العموم والـتي لن يهتدي إليـها البشر
ان واإلقرار وركيـزته في ذلك العلم ومع ذلك يبقى هذا إال عن طريق العـقل سبيل اإل
الـنهج لوحـده قاصرا عن إدراك الكل ولـذلك كانت رحمـة الله بعبـاده واسعة ح أرسل
إليهم األنبياء والرسل مبشرين ومنذرين  حتى ال  يكون للناس عذر وال مبرر بعد الرسل
نظور ضرورة ربانية وتأكيداً لوجوده تعالى وإقراراً بوحدانيته وتنزيها  فالرسالة من هذا ا
نـجية له عـما سواه وهي تـبصـرة وذكرى لكل عـبدمنـيب "فالـعقل اليهـتدي إلى األفـعال ا
فـي اآلخرة إال بـواسـطـة الـرسل كمـا ال يـهـتـدى إلى األدوية لـلـصـحـة إال بواسـطـة األطـباء

فحاجة اخللق إلى الرسل كحاجتهم إلى األطباء(٥٨٢) ."

ان ثم يتحدث األمير عن عالمات الرسول والنبي عارضا بعض اآلراء مبينا أن اإل
ـشاهـدتهم أو مـعاصـرتهم "بل يـثبت بهم واإلقـرار برسـالتـهم اليكـون متـوقفـا بالـضرورة 
شـاهـدة .... حصـول الـعلم بـالـتواتـر ضروري ال ذلـك إليـنا مـتـواترا يـفـيد الـيـق مـثل ا
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يحتاج إلى نظر(٥٨٣)".ويخص األمير بعض األنـبياء بالذكر كسيـدنا موسى وسيدنا عيسى
علـيهمـا السالم مـستعـينـا في ذلك ببـعض اآلثار التـي تواترت في عـصره مـبينـا أوصافـهما
واأل الـتي أرسال إلـيـهـا سـارداً بعـض القـصص واألخـبـار الـتي تـقف شـاهـداً عـلى صدق
ؤمن يـريد ان يصل إلى رسالـتيـهما(٥٨٤) .ولعل الـقصد من وراء ذلك هـو ان عبـدالقـادر ا
فـكـرة اساسـية مـردها ان كل األديـان تـصدر من نـبع واحد وتـسـعى إلى غايـة واحدة وهي
ا جـرت بـه األقدار وهـي األمـانة الـتـي أنيـطت اإلقـرار بـوحـدانيـة الـله وعـبـادته والـرضـى 
بـهؤالء الـرسل لـتـبـلـيـغـها إلى الـنـاس حـتى يـعـبـدوا الـله حق عـبادة فـألجلـهـا خـلـقـوا (وما
خـلقت اجلن واإلنس إال لـيعـبدون) الـطور آيـة ٥٤ مدلال عـلى ذلك- وكعـادته - بكـثير
أثور محـاوال تخريجها ب احل واآلخر وقد من األحاديث النبويـة الشريفة وبعض ا
نهـج األمير هذا السـبيل ليثبت عـلى أن رساالت هؤالء الرسل هي تكـليف بإبالغ الدعوة
إلى الـله إال أن رساالتـهم تـتـنـاسخ وتـكـون رسالـة اإلسالم نـاسـخـة لـلجـمـيع فـقـد "كان
شرع عيسى غـير شرع موسى عـليهـما السالم وال يخل ذلك بـكون محمـد( ص) مصدقا
ومـا زال الـنسخ يـتـعاقب في لـلتـوراة واإلجنـيل ألن النـسخ بـيان وتـخـصيص فـي األزمان
ـحـمد صـلى الـله عـليه وسـلم فـانـغلق بـاب الـنسخ الشـرائع إلى أن  بـنـاء قصـر الـرسالـة 

بعده ألنه بعث لتتميم مكارم األخالق(٥٨٥) ".

ومن الطـبـيـعي أن يـتنـاول األمـيـر باحلـديث رسـالـة اإلسالم وصاحـبـهـا محـمـد عـليه
الـصالة والسالم باعتـبار ال رسالة بـعدها وال دين ( ومن يبـتغ غير اإلسالم دينـا فلن يقبل
مـنه وهــو في اآلخـرة مـن اخلـاســرين ) "آل عـمــران آيـة ٨٤" ويــخــصص لـهــا حـيــزا كـبــيـرا
مستعرضا سيرة الرسول وصفاته وعالمات رسالته  والنبوءات واإلشارات السابقة الدالة
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عليها سواء "ما ترادفت به األخبـار وتواترت عن الرهبان واألحبار وعلماء أهل الكنائس
من صفة وصفات أمته واسمه وعالمته وذكر اخلا الذي ب كتفيه(٥٨٦) ".

ـتـمثـلة في ـعـجزة ا عـجـزة فمـا انـفك األميـر يـشيـر إلى هذه ا ـا أن آيـة الرسـول ا و
القرآن الكر هـذا الكتاب اجلـامع الشامل ألحكـام الدين والدنيا فـيه أنباء السـابق قمة
وضـوع حتى وإن الفـصاحـة واإلعجـاز البـياني والـعلـمي مسـتعـرضا بـإسهاب جـوانب ا
ـواقف واألراء الـتي جـاءت فـي مؤلـفه كـان األمـيـر يـكـرر -كـمـا أسـلـفنـا الـقـول - بـعض ا
ذكـرى  الـعــاقل وهـو يــسـعى مـن وراء ذلك إلى تـأكــيـد صــحـة مــا يـذهب إلــيه مـعــتـبـراً أن
كان أي أن رسـاالت األنبياء الـسابق حملـمد (ص) محددة وتـختلف باخـتالف الزمان وا
كل رســالـة كـانت خــاصـة وفي زمن خــاص جملـتـمع خــاص أمـا اإلسالم فـهــو عـام وكـافـة
ـكانـية ومـحمـد رسول الـله ونبي اجلـميع ـقايـيس الزمـانيـة وا لـلجـميـع ال يتـحدد بـتلك ا
ليصل في نهاية حديثه إلى إقرارتلك احلـقيقة األزلية اخلالدة إن " من كانت حكمته عملية
فـمـوسوي وإن حـكـمـته عـلمـيـة فـعـيسـوي وإن كـانت جـامـعـة بيـنـهـمـا فمـحـمـدي فـقد

انختمت به النبوة بالضرورة(٥٨٧) ".

وكـان الـبـاب الـثالث مـخـصـصـا لـلحـديث عن بـيـان مـا في شـرع اإلسالم من الـوفاء
والغدر وما يلحق ذلك من الصدق والكذب حيث راح عبدالقادر يبرز مآثر اإلسالم دين
اخلـلق الـفـاضـل والـشـيم الـسـامـيـة وأن الـرسـول نـفـسه عـلـيه الـصالة والـسالم مـا بـعث إال
ـة التي يحث كارم األخالق أدبه ربه فـأحسن تـأديبه مـعددا هذه اخلالل الـكر متـممـاً 
علـيهـا ديـننـا احلنـيف ففـيـها سـعادة اإلنـسان فـي الدارين ذلك ان اإلسالم."دين الـصدق
والوفـاء واإلحسـان واإليثـار واالقتـصـاد في األمور واالشـتغـال بـعيب الـنفس عن عـيوب
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عـروف والنهي عن ـال لصيـانة الـعرض واألمر بـا النـاس واإلنصـاف من نفسـك وإنفاق ا
ــنــكــر وإصالح ذات الــبـــ وإمــاطــة األذى عن الــنــاس وإفــشــاء الــسالم وإكــرام اجلــار ا
ا والـتواضع والـتـعاون عـلى اخلـير والـصـبر(٥٨٨) " وتـلك لـعمـري قـيم لو حتـلى بـها الـنـاس 
ظــهـــر الــفــســـاد في الــبـــر والــبــحـــر ولــتــحـــقق الــسـالم والــعــدل واحملـــبــة في هـــذا الــعــالم
وطـبـعـا كان األمـيـر يـصدر في هـذا من تـعـالـيم القـرآن وهـدي الـسيـرة احملـمـدية ـتصـارع ا

كارم. العطرة ومن نفس جبلت على محبة الغير والتحلي با

ويـحــاول عـبــدالـقــادر ان يـرجع فــضـائل هــذه األخالق كـلــهـا إلى أربــعـة أصـول أو
مصادر هي: احلكمة والشجاعة والعفة والعدل وباقي فروعها(٥٨٩) " 

ويـضرب لـذلك كـثيـرا من الـقصص واألمـثـال من تـاريخـنـا العـربي اإلسالمي اجملـيد
الـتي تـذهب شـاهـدة علـى مـا كان يـتـحـلى به الـسـلف الـصـالح من اخـالق سجـل التـاريخ
مواقفهم بأحرف من نور ضمنت لـهم الشهرة والذيوع وما ذلك باألمر الغريب على خير

أمة أخرجت للناس.

وقف - أن يخصص حيزا كبيرا للحديث. في شيم وال يغفل األمير - وهو في هذا ا
الـوفـاء بـالـعـهد وصـدق الـوعـد وعن أخالقـيـات احلـرب وحـسن مـعـامـلـة األسـرى وااللـتزام
ـواثـيق وكـلمـة الـشـرف ولـعل مـرد ذلك كـون األميـر رجًال مـجـاهـدًا مـقاتًال ذاق بـالعـهـود وا
مـرارة األسر وذله واخليانـة والغدر فال يـنبئك في مثل هـذا إال خبير جتـرع مرارة الظلم وألم
الوحشة والغربة ولكنه شهم عفو سمح كر ألن دينه وشرعه يدعو إلى دفع السيئة باحلسنة

والعفو والتسامح والترفع عن الدنيا أسوة بجده "عليه الصالة والسالم".

ـشرع وداعـيـة ومـحبـبـا لـهذه الـفـضائل ؤلف يـجـد أن األمـير أشـبه  والقـار لـهـذا ا
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بـحيث تراه يبـدأ حديثه في كل فقـرة بأسلوب الدعـوة وااللتزام واألمر والـنهي " ومنها أنه
سـلمـ ... ومنـها انه إذا نـهى اإلمام"(٥٩٠) دون أن يـغفل دومـا االرتداد إلى ذلك يلـزم ا
ع الذي ال يـنضب من موروثه الـديني واحلضـاري يستـقي منه أدلته الـتي تثبت أن أمته ا
ـنظـور أفضل -حـتى في جاهـليـتهـا- كانت أمـة الوفـاء وحفظ الـعهـود فجـاهلـيتـنا بـهذا ا
ألنهم في زيفة ." فاألمة العربية أكثر وأشد جميع األ في ذلك وأكرم من حضارتهم ا
ة وهمـم عظيـمة وعقول جاهـليتـهم كانت لهم نـفوس زكيـة وأخالق مرضـية وأفعال كـر
راجــحـة وآراء نـاجـحـة وشـرف صـمـيـم وأنـفـة من كل خـلق ذمـيـم طـبـعـوا عـلى خـصـال

روءة قبل أن تكون فيهم النبوءة(٥٩١) ". الفضل وا

ـيه أنهم وهكـذا يـستـحـضـر األميـر في هـذا كل مـا أوتي من حجـة وبـيـنة لـيـثبـت لظـا
اذج ومخـتارات من مفخرة الـعرب (الشعر) الذي ماقـدروا الرجل حق قدره مستـحضرا 
يدعـو ويـحث ويـحـبب كل جـميـل وخلق وحـسن فـضـيـلة(٥٩٢) خـاتـمـا حديـثه بـبـيت لـبـيد

: الشهير في مدح سيد العا
 ومـــــا حــــمـــــلـت من نـــــاقـــــة فـــــوق رحـــــلـــــهــــا

أبـــــــــــر وأوفــى ذمـــــــــــة مـن مــــــــــــحــــــــــــمـــــــــــد .

ـوضوعات ـصنف يـخلو من فـهرس  وتبـقى اإلشارة في آخر هـذا احلديث إلى أن ا
الكتاب وبالتالي يجد القار صعوبة في الوصول إلى مراده .

٣ - مذكرات األمير عبدالقادر:

أمـا مـذكـرات األمـيـر عـبـدالـقـادر فـهي عـبـارة عن" عـمل يـلـتـقي فـيـه التـحـريـر واإلمالء
الشخصي لألمير مع اإلنشاء اجلماعي الذي  إجنازه حتت إشراف الفقيه السيد مصطفى بن
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قرب واحملبب إليه(٥٩٣) " ولذلك فهو شهادة صادقة التهامي صـهر األمير وخليفـته وصديقه ا
لـها قيمتها الـتار يخية " ألنهـا مكتوبة بأيدي شـهود عيان عاشوا األحداث وصـنعوها بأيديهم

ا التحام(٥٩٤) ". واعطوها تفسيرها من داخل الواقع الذي التحم بأنفسهم ا

ـهم فـي هـذا كـما ـذكـرات بـقـلم األمـيـر أو كـانت من إمالئه فـا وسـواء دونت هـذه ا
وافـقة األميـر نفـسه وحتت نظره(٥٩٥) " يذكـر د. ابو الـقاسم سعـد الله:" ان الـنموذج كـان 
وهو ما يؤكده مصطفى بن التهامي في قوله:"فلما قرأ موالنا أيده الله مكتوبه واستوعب
آل معانيه كلهـا . كلفني- اعلى الله مقامه وأعاد عليـنا وعليه عوائد بره بصالح احلال وا
الك وافقـة واثقا بـإعانة ا ـكتوب فـأجبته بـا - بأن أجـمع ذلك بحسب مـا طلب كاتب ا

سالك ومرجتيا نفعا دنيويا مآله الصالح الديني بحول الله وقوته(٥٩٦)". وسالكا صحة ا

ذكرات هو تـلبيـة األمير ونزوال عـند رغبة ولعل الدافع األساسـي وراء كتابة هـذه ا
اسونـية طمـعا في معـرفة نوازعه ستـشرق ودعـاة ا ثـقفـ وا ترددين عـليه "من ا بـعض ا
ـرأة ونـظم احلـكم ونحـو ذلك من ومـواقـفه إزاء احلـريـة واألديـان واإلنـسان والـفـلـسـفـة وا

اهتمامات هذه الفئة(٥٩٧) ".

وهــذا مـا أشـار إلـيه األمــيـر صـراحـة في بـدايــة مـذكـراته في قـولـه " وبـعـد فـإن بـعض
أسـاقـفة الـنصـارى طلب كـتابـا مـضمـنه تاريخ مـا جرى بـينـنـا وبيـنهم بـالقـطر اجلـزائري من
مـصاحلـة ومكافـحة بـبيـان سبب كل واحد من األمـرين ونزيـده مع ذلك التـعريف بـاجملاهد
اإلمـام األعظم األعـدل األكـرم وهـذا هو الـغـرض اآلكـد منه(٥٩٨) " وقـد أورد األمـير نص

الرسالة كاملة لصاحبها عبدالله القبطان فالن(٥٩٩) .
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أما عن تاريخ ومـكان كتابة هذه السـيرة فإن اخملطوط كما يـذكر احملققون اليوجد فيه نص
ـرجح هو أن األمير صريح ينـبئ عن تاريخ ومكـان الشروع في حتـريرها واالنتـهاء منـها "ولكن ا

حرر سيرته في بو   PEAU  أوعلى األقل شرع في حتريرها هناك "و ذلك سنة ١٨٤٨ (٦٠٠) .

ـرتبة فرقة (األمير ه بهذه الصـورة العلمية ا وقد أشـرفت على حتقيق اخملطوط وتـقد
ؤلـفة من الـسادة األسـاتذة الـدكتـور محـمد الـصغـير بـناني عـبدالـقادر ) لـلبـحث الـعلـمي ا
ـراجعـة التـحقيق والدكـتور محـفوظ الـسمـاتي والدكتـور محـمد الـصالح اجلـون وقد قام 
في طبعته الـثانية األسـتاذ محمـد الهادي حسانـي وأخرج أحاديثهـا األستاذ عبـداجمليد بيرم
وقامت بنشـره شركة دار األمـة في إخراج جمـيل يحمل الغالف صـورة األمير عـبدالقادر

باأللوان وحتته " مذكرات األمير عبدالقادر ".

ـذكرات أو الرسـالة كـما أشار كـاتبـها إلى مـقدمة وسـبعـة فصول وقـد قسـمت هذه ا
وخاتمة جاءت مرتبة على النحو التالي:

في الكتاب في اخملطوط:

قدمة من ص ١ إلى ٦ قدمة: من ص ٣٣ إلى ٤٤ا ا

الفصل األول: من ص ٤٤ إلى  ٦٣الفصل األول: من ص ٦ إلى ٢٠

الفصل الثاني: من ص  ٦٣ إلى ٨٤الفصل الثاني: من ص ٢٠ إلى ٣٦

الفصل الثالث: من ص ٨٤ إلى ١٠٤الفصل الثالث: من ص ٣٦ إلى ٤٨

الفصل الرابع: من ص ١٠٤ الى ٢٠٩الفصل الرابع: من ص ٤٨ إلى ١٢٨

الفصل اخلامس: من ص ٢٠٩ الى ٢٥٨الفصل اخلامس: من ص ١٢٨ إلى ١٧٥
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الفصل السادس: من ص ٢٥٨ الى ٢٨٤الفصل السادس: من ص ١٧٥ إلى ٢٠٠

الفصل السابع: من ص ٢٨٤ الى ٣٠٧الفصل السابع: من ص ٢٠٠ إلى ٢٢٢

اخلاتمة: من ص ٣٠٨ إلى ٣١٥اخلاتمة: من ص ٢٢٢ إلى ٢٢٦

ـثابـة تـصديـر بـقلم الـدكـتورأبـو الـقاسم سـعـد الله أمافـارق الـصفـحـات فقـد كـانت 
اذج وتـقد للـدكتور عـبداجمليـد مزيان وزيـر الثقافـة سابقـا إلى جانب مـقدمة احملـقق و
ـتعـددة في إجناز هـذا العـمل وفي نـهايـة هذا الـكتاب راجع ا من اخملـطوط مع ذكـر أهم ا
ـوضوعـات وقد أخـذت هذه فهـرس لألماكن وآخـر لـلقـبائل والـشعـوب وأخـيرا فـهرس ا
مايقـارب من اثنت وست صفـحة .وهكذا بلغ عدد صفـحات الكتاب ٢٩٢  صفحة من

احلجم العادي .

فــفي مـقـدمـة الــكـتـاب سـرد األمـيــر األسـبـاب والـدوافع الــتي كـانت وراء اجنـاز هـذا
نـهجـية مـؤكدا على أن مـا قام به " أن لم يـكن فيه بـررات الشـرعيـة وا العـمل مسـتعـرضا ا
نفع دينـي أو دنيوي فال ضـرر فيه من جانـبها فـإن الكالم احملتـوي على حكـمة أو مثل أو
قدمة حكايـة يقوي النفس وينشطـها بالتشويق اليمـا وراء ذلك ال سيما إذا ذكر ذلك في ا
ـقصـود لالنـتـفاع بـهـا فيه لـالرتبـاط لـها به(٦٠١) " وبـذلك يدرك األمـير أن الـتي تقـدم امـام ا
حـسن االســتـهالل مـحـبب إلى الـنـفـس ومـثـيـرإلى الـشـوق والـبـحـث فـيـدفـعـهـا حـتـمـا إلى
االنـكـبـاب عـلى الـعـمل وتـقـبـله دون كـلـل أو مـلل وهـو مـا جـسـده األمـيـر فـعال في بـدايـة
حـديــثه حـ يـنـقـل قـارئه أو بـاألحـرى ســائـله من لـوحـة إلـى اخـرى مـسـتـهــديـا بـأحـاديث
الـرســول (صـلى الـله عـلـيـه وسـلم ) وبـعض صـحـابــته وأقـوال بـعض الـعــلـمـاء والـفـقـهـاء
والفالسـفة مستـعرضا بعـضا من القـصص التراثي لـلتدليل عـلى أحكامه وتـدعيم حججه
بالـعبرة تـارة وبالتذكـير اخرى مـتحدثا عن الـنبوة وحـاجة اإلنسان إلـيها لـهدايته إلى سواء
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الـسبيل مؤكـدا على وجوب الوفاء بـالعهد واحلكـم بالعدل ألنه ذاق مرارة اخلـيانة والظلم
ـآسي وشــرب كـأس مـرارتــهـا حـتى فال يـحـدثك مــثل األمـيــر صـدقـا إال من عــاش هـذه ا
ل واقف تـتكرر عنـده في كل مؤلفاته وال يـزال األمير يرددها وال  الـثمالة وتـكاد هذه ا
تكرارها كلما سنحت الفرصة لذلك ليشعر فرنسا بفداحة جرمها  فقد انبرى بالقلم يذود
به عن حـياض الـدين وشرف الـعـرب وشمـائل اإلسالم ينـشد اإلنـسان الـكامل الـذي يراه
مـتـجـلـيـا في" تبـلـيـغه الـهـدي والـعـلم فـيحـفـظه فـيـحـيـا قـلـبه ويـعمل ويـعـلـمه غـيـره فـيـنـتفع

ينفع(٦٠٢) " وخير الناس من ادرك هذه احلقيقة فوعاها.

أما الفـصل األول ففي بيـان نسب األميـر عبدالـقادر ونشـأته ومراحل تعـلمه وتعداد
ـة التي ينـحدر منـهاو السـبل التي ملـكها في أسمـاء شيوخه واإلشـادة بتلك األرومـة الكر
الكي وتبحره ذهبه ا رتبة الباذخة(٦٠٣) " مبينا ومفتـخرا  بلوغه " الذروة الشامـخة وشام ا
ـا جـعـله يـتبـوأ مـكـانـا علـيـا وسط قـومه وبـ أتـرابه حتى " في العـلـوم الـديـنيـة والـدنـيـوية 
انـتـهت إلـيه رئـاسـة الـشـورى وسـيـاسـة الـقـربى من األقـارب واألبـاعـد واسـتـشـرفت حملـبـته
األرجاء واألقطـار ... ولو تتبعنـا ما وصف به هو ووالده وسلفه ومـا عد من ثناء الناس
ـأل األرض وفات الـطـول والـعـرض وضـاقت عن فـحـواه الـطروس في الـقـد واحلديث 

وتهلهلت بالعجز عن العبداجلروس(٦٠٤) ".

أما الـفـصل الـثـاني وهـو تـكـملـة لـلـحـديث عن ذلك الـنـسب واحلـسب الـشـريف الذي
تـنـحـدر مـنه أسـرة األمـيـر والذي يـرجـع إلى سـيد اخلـلـق محـمـد (ص) مـفـصال احلـديث عن
نسب الرسول وأجداده وقبيلة قـريش " فنسبه (ص) أشرف األنساب وسببه أفضل األسباب
ة فـشمـاؤهم في اجملد الـصميم رامـة وأعرق مـعدنهـا الكـر وبيته فـي قريش أوسط بيـوتهـا ا
قام الكر فـسؤدد البطـحاء عليـهم مقصور والـعيون إليـهم أيًا سلكوا وشركائهم إلـى ذلك ا
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ستعربة من الشعوب أمور(٦٠٥) " . كما يتحدث األمير في هذا الفـصل عن العرب العاربة وا
الـعدنانية والقـبائل القحطانيـة من البطون واألفخاذ مـنتصرا لقومه وجـنسه العربي القح اجمليد
ـا صــدر عن رسـول الـله (ص) من أحـاديث مــسـتـشـهـدا عـلى هــذا الـشـرف وهـذا االمـتـيـاز 
شريفة في فضل العرب على غيرهم بل إنه عليه السالم جعل محبة العرب من محبته نفسه"
فـمن أحب الـعرب فـبـحـبي أحبـهم ومن أبـغض فـبـبغـضي أبـغـضهم(٦٠٦) " بل إنه كـره الـعرب
ـا للـعرب نـافق في قـوله (ص) "ال يبـغض الـعرب "إال مـنافق(٦٠٧) "  وبـغضـهم آيـة من آيـات ا
من فضل في حمل الرسالـة وهداية الناس فالقرآن نزل بلسـانهم والرسول منهم والكعبة في
بـلدهم فـأي فضل يسـمو عـلى هذا مـدلال على هـذه احلقائق في تـأكيـد شرف هـذه الساللة
ـآثر وجالئل األعـمال واألخالق التي صـدرت عن السـلف الصالح فـبوأت هذه بكـثير من ا

كانة التي كانت تستأثر بها دون األ األخرى . األمة تلك ا

وكان الفصل الثالث مخصصا للحديث عن النبي والرسول ومعنى النبوة والرسالة
ومن تـفضيل بـعض الرسل عن بعض وتـخصيص وما يتـعلق بذلك من أحـكام وشروط
ا ورد في آي كل رسول بآية أو معجزة ويذهب في تفسير ذلك واالستدالل على أقواله 
الـذكـر احلـكـيم شـارحا تـارة ومـفـسـراً أخـرى مـشفـعـاً كالمه بـبـعض مـا تـواتـر عن الـرسول
فسرين والفقهاء كالسيوطي وابن حجر وضوع وبعض أقوال العلمـاء وا (ص) في هذا ا
ويـكاد حديث األمـير يتـكرر كل مرة عن مـوضوع النـبوة فقـد سبق له أن عرض الهـيثمي
ـقــراض احلـاد ويــحـاول األمــيـر أن يــربط دائـمــا قـارئه هــذا في مــؤلـفه ذكــر الـعــاقل وا
ا هو مقبل عليه وضوعه ح يستعرض جملة من األحداث والقصص التي لها عالقة 
إدراكا من األميـر بأن النـفس تميل دومـا إلى القص والسـرد عبرة وتـسليـة وإن كان األمير
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وضوع يسميها في مذكراته تارة باحلكاية وأخرى بالطريفة واللطيفة والفائدة وفيها يتبع ا
بكل دقـائـقه كمـا فـعل مثال حـ حتـدث عن بعض األنـبـياء والـرسل كـهود وصـالح ولوط

وداوود وغيرهم عليهم صلوات الله(٦٠٨) .

و يـكاد يـكـون الفـصل الـرابع تتـمة أو تـكـملـة للـحـديث الذي بـدأه األمـير في فـصله
األول الـذي خـصـصـه لـذكـر نـســبه وسـيــرته وشـيـوخه وفــيه يـعـيــد اسـتـحــضـار تـلك احملن
ت بـعـبـدالـقــادر ومـا تـعـرض له من األهـوال والـشــدائـد في سـبـيل مـبـادئه ــآسي الـتي أ وا
وعقـيدته درءا عن حياض الـدين وإعالء لكلمة اجلـهاد التي أفنى من أجلـها زهرة شبابه
واصفاً ما جرى بيـنه وب أعدائه من منازالت ووقائع كانت له الغلـبة فيها تارة ولفرنسا
ـانا من األميـر بأن الزمن وخصـومه الغلـبة تـارة أخرى واصفـاً ذلك بكل صدق وأمـانة إ

ال يبقي على حدثانه وأن الله يداول أيامه ب عباده .

 ويـنتـقل األمـير لـلـحديث عن رحالتـه وسيـاحته الـعـلمـيـة والديـنـية فال يـدع أمرا إال
وعـرض له بـالـوصف والـتـعـلـيق مـسـجـال كل حلـظـاتـهـا ومـا اسـتـشـعـره عـنـد كل مـوقف
فـأنـصت إلـيه مـثالً وهـو يصف بـكل دقـة ويـرسم إطاللـة الـركب عـلى مـكـة مـهـد الـرسـالة
ـقـدار سـاعـة وعـايـنـا قـبـلـة كـعـبة صـالتـنا يـقـول:" إلى أن دخـلـنـا بالد الـله احلـرام الـفـجـر 
وابـتـدأنـا بـسـنـد طـواف الـقـدوم بـاسـتالم الـركن الـيـمـني واحلـجـر األسـود والـنـاس ب داع
وقار وملب وخاشع وقانت وساجد وراكع خـاشع وخاضع وجالس ينظر لتلك وساع
تعاهد(٦٠٩) " ولم يغفل األمير كعادته في هذا الفصل أن روة بهرولة الرمل ا ب الصفا وا
ـذهـبه في احلـرب والسالم ـأثـور نـثـراً أو شعـراً تـأكـيـداً  ا يـتـأتى له من الـقـول ا يـسـتـشـهـد 
والـوفـاء بـالـعهـد وشـرف الـكـلـمـة تأسـيـاً بـديـنه احلـنـيف الـذي يحـث على ذلـك ورداً على
أولـئك الـذين اتهـموه بـاخلـيانـة واخلداع " ويـحـسبـون اخلدعـة عـليـنا وحـاشـا الله أن نـخدع



≠ ≤±π ≠

وشرعنا ال يأذن لنا فيه(٦١٠) ".

ـعاهـدات األمـير مع فـرنـسا في هـذا الـفصل بـشـروطهـا وبـنودهـا وذكرًا كـمـا جند ذكـرًا 
ـسلـم إمـارة البالد والـعبـاد واجلهـاد بعد النتـصارات األمـير وهـزائمه بـعد أن واله جـموع ا
دخـول اجليـوش الغـازية أرض اجلـزائر وأغـلب هذه الـوقائع واألحـداث جندهـا أيضـا مفـصلة
في مـؤلف جنلـه األميـر محـمـد "حتفـة الـزائر ". وهـكـذا يعـيـد األميـر كل مـرة إلى االرتداد إلى
مفاخـر قومه إلى ذلك اإلرث العـظيم يفاخـر به خصومه ويـغالب به أمجادهـم فهو بالـنسبة
له مـعـ ال يـنـضب وحـوادث تـقف شـاهـدة عـلى عـظمـة أمـته الـتي وهـنـت وضعـفت ولـكن
األمر عند األمير ال يعدو أن يكون سحابة صيف وهذا ما حاول األمير أن يؤكده في الفصل
ذكرات بـحيث جنده قد حشد كمًا هـائًال من األخبار واحلوادث التاريخية اخلامس من هذه ا
التي التـي تبرز مآثر وأيام الـعرب في الزمن األول وسجاياهم وخـصالهم في احلرب والسلم
ـنصف " لـيعـلم الواقف عـلى هـذا التـأليف أن شـرف الـعرب أمـر شهـير الـنواصـي يعـترف به ا
ناقب التـاريخية لتأصيل عاند والقاصي(٦١١) " ولذلك راح األمير يـذكر ويعدد ا والغريب وا
هذه احلقائق فيتحـدث عن فضائل مكة وتاريخ بنائها(٦١٢) وما جرى فيها من أحداث كتدفق
مـاليك بظهور اإلسالم مـاء زمزم ونزول العـمالقة وانهـدام البيت وقصة إعـادة بنائه وزوال ا
ـشـيرة به إلـى جانب بـعض الـقـصص الـتي رأى األمـيـر أن لهـا عالقـة بـهـذا اجملد والـنـبـوءات ا

التليد مستحضرًا في كل هذا ميزة العرب " شعرهم " يدبج به أحاديثه.                 

فـاألمـيـر عـبـدالـقـادر إنـسانـي في الـتوجـه لم يـكن متـزمـتـاً وال مـتـطـرفـاً صـاحب فـكر
منفـتح وروح متسامـحة يؤمن بـحق اإلنسان في احلـياة مهمـا كان جنـسه أو لونه لذلك آثر
أن يـتـحـدث في الـفـصل الـسـادس من مـذكـراته عن الـروم الـقـيـصـريـة فـوفـاهـا حـقـها بـكل
مـوضـوعـيـة وحـدد مـنـاقـبــهـا وإسـهـامـاتـهـا في بـنـاء صـرح احلـضـارة اإلنـسـانـيـة مـثـنـيـاً عـلى
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إخالص احلـواريـ لنـبـيـهم عـيـسى عـلـيه الـسالم مـعـدداً فـضـائل الـنصـارى من خالل آي
الـقـرآن الكـر "لتـجـدن أشد الـنـاس عداوة لـلذيـن آمنـوا اليـهـود والذين أشـركـوا ولتـجدن
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيس ورهبانا وإنهم ال
ـائـدة آيـة ٨٢ . وقـوله: " وإذا سـمـعـوا مـا أنـزل إلى الـرسـول تـرى أعـيـنـهم يـسـتـكـبـرون "ا
ائـدة آية ـا عـرفوا من احلق يـقـولون ربـنا آمـنـا فاكـتبـنـا مع الشـاهـدين " ا تـفـيض من الدمع 
ـسلـم لـلنـصارى ويـضرب قـام نفـسه عـلى مدى حتـبيب اإلجنـيل ا ٨٣ مـستـشهـدا في ا
هاجريـن للحبشة حـ خاطبهم بقوله " لذلك مـثال في قصة النجـاشي وما جرى ألوائل ا
قدار هـذا العود .... اذهبوا فأنـتم شيوم بأرضي آمنون به من ما جتاوز عـيسى ما قلت 
سـبكم عـزم من سـبكم عـزم من سـبكم عـزم فمـا أحب أن جـبل دبرا من ذهب واني
آذيـت أحـداً مــنـكم(٦١٣) " مــدلـيــا بــشـهــادة عــلى كــرم أخالقـهم وطــهــر سـرائــرهم " ولــقـد
سايرنـاهم سن واختـبرنا أحوالـهم فيها بـكثير من اخلـصال اجلميـلة ال سيمـا وصفه تعالى
لهـم بأنـهم ال يسـتـكبـرون فـإن عدم الـكبـر مـستـمـر بيـنهم إلى اآلن(٦١٤) "  ولعل مـرد نبل
أخالق األميـر وإقراره بهذا يعـود أساساً إلى صفاء قلـبه ودماثة خلقه فـهو يرى الكل بع

ا هذه الـطيبة وجـميل اخللق على أن مـعاشرته إياهم في حـربه وسجنه ومجـادالته تبرز ر
احلقيـقة التي تـنأى عن التـملق. ذلك أن األميـر كما هـو معروف  ال يـخاف في احلق لومة
ن رأينا من كثـير لهم األدب واالعتراف والثـبات واإلنصاف ومعرفة الئم " نعم شاهـدنا 
ـتفـضل ومنـازل الرجـال وإعطـائهم حـقهم من تـعظـيم وتـوقير ومـا يبـلغـنا عن األفضل وا
(٦١٥) " وتـلك هي روح الـتـسـامح والـعـفو مـجـالـسـهم في مـحادثـتـهم عـنـا إال مـا يـقـر الـع
ـآسي التي حلقـته من بعض هـؤالء وكعـادة األمير فـهو يـنتقل في كل والصـفح برغم كل ا
فـصل من مـوضوع إلى آخـر ليـوفـيه حقه فـعرض بـاحلديـث للـمسـيح وعودته إلى األرض
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ـعـاصريه كـمـا عدد فـضـائل مر الـعـذراء طارقـاً كل مـا له عالقـة بالـنـصارى وكـأنه يـثبت 
منهم على أنه يـعلم من تاريخـهم وسيرهم وأخبـارهم ما قد يجـهله هؤالء أنفـسهم فيقيم

سلم . عليهم احلجة والبينة ليعلموا أي رجل هو عبدالقادر العربي ا

ا اجتمع نـسبه من هذه األجـناس وغيـرها كالروم أما الفـصل السابع فـأفرده األميـر 
والعرب والنبط فما هذه األجناس إال أصالً واحداً ثم تفرقت بهم السبل بعد ذلك لتنفرد
ـيـزة وخـاصـيـة تـدل عـلـيهـا بـ غـيـرهـا ويـنـطـلق األمـيـر في ذلك مـن كثـيـر من كل أمـة  
األحكام واألدلـة العـقلـية والتـاريخـية مـؤكداً أن هـذه اخلصومـات والعـداوات ال مبـرر لها
ـكن ألحـد أن ينـكر هـذه الصالت أصالً واألصل هـو التـراحم والـتواصل ومـنه فإنه ال 
والوشائج التي تربط بني اإلنسان جميـعا ويضرب لذلك أمثلة فمنبتهم واحد ودماؤهم
قوقس اختـلطت فلـلعرب مـثال " مصاهرة مـع النبط من جهـة مارية الـقبطـية التي أهـداها ا
لنـبيـنـا علـيه السالم فـأتت معه بـإبراهـيم ومـات قبل أمـد الرضـاع فقـال:"إن له مرضـعاً في
اجلـنـة " وقـال " لـو عاش ابـراهـيم لـم يـعط اجلـزيـة قبـطي(٦١٦) " ولـعل األمـيـر كـان يـأمل من
خالل هـذا كسر تلك احلواجـز النفسية والـدينية والعرقـية التي كثيـرا ما كانت معوقات في

سبيل احلق والسالم والوئام واألخوة اإلنسانية فالكل من آدم وآدم من تراب: 
الـــــــعـــــــرب والــــــــروم وفـــــــارس فـــــــاعــــــــلـــــــمن

ولـــــــــــد ســــــــــام فـــــــــــيــــــــــهـن اخلـــــــــــيــــــــــر كـن 

الـــــــــقــــــــبـط والـــــــــبـــــــــربــــــــر والـــــــــســـــــــــودان
ولــــــــــد حــــــــــام ثــــــــــبـت الــــــــــبــــــــــرهــــــــــان(٦١٧)

و في تـراثـنـا اإلسالمي كـثـيـر من الـقصـص والشـواهـد الـتي يـرجع إلـيـهـا عـبـدالـقادر
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للتـدليل على مـذهبه اإلنسـاني ونظرته إلى غـيره دون استـعالء فقد روى " أن اعـرابيا جاء
مـعـاويـة فـقـال له:" ســألـتك بـالـرحم الـذي بـيـني وبـيـنك إال مـا رفـدتـني فـقـال: أنت من
عبدمـناف ? قال ال قال: أنت من قريش ? قـال: ال قال: أنت من العرب? قال: ال
قــال:رحم آدم قــال: رحم آدم فــجـوة ألكــونن أول من قــال: أي رحم بــيـنـي وبـيــنك

وصلها" فأعطاه(٦١٨)".

ـسـتـوحاة من ـة ا كـمـا عـرض األمـيـر في هـذا الـفـصل لـبـعض الـقصـص التـراثـيـة الـقـد
ة كقصـة "ياجوج وماجوج(٦١٩) " وقصة الـنمرود مصـدره األساسي ومن موروث األ القـد
مع سيدنا ابراهيم اخلليل(٦٢٠)  وأصحاب األخدود(٦٢١)  معددًا صفات وأخالق ومآثر بعض
شهـورين عارضا لسيـر بعض األنبياء مـفردًا قسطًا من هـذه الصفحات لـلتغني بحب لوك ا ا
أثـور فالكر ان كـما جاء في ا الـوطن واحلن والشـوق إليه . ذاك أن حب الوطن من اإل
"يحن إلى وطنه كما يـحن النجيب إلى عطره(٦٢٢) ".مستـحضرا مختـارات من الشعر العربي

التي تصور هذا احلب وهذا احلن وتشد اآلصرة(٦٢٣) .

ـذكـرات بـخاتـمـة عـدد فـيـها أسـمـاء الـشـهـور العـربـيـة تـأكـيدا ويـنهـي األميـر هـذه ا
النـتمائه وتـعلـقا بـتراثه مفـصال القـول عن مزايـا وخصائص كل شـهر من هـذه األشهر
فهو يذكـر مثال: أن محرم سـمي بهذا االسم " لتـحر القتـال فيه ثم صفر خلـلو مكة من
ـطر ثم أهـلهـا فـيه... ثم الربـيـعان ارتـباع الـنـاس فيـهمـا أي إلقـامتـهم في الـربيع زمن ا
اء يجـمد عليـها في زمن البرد(٦٢٤)".دون أن يغفل -طبـعا- ذكرى أسماء جمـاديان ألن ا
بقية الشهور عند العجم خاتما حديثه بالتطرق إلى عالمات قيام الساعة وأشراطها(٦٢٥).

ذكرات مـصدراً تـاريخيـاً هامـاً الستكـشاف بـعض اجلوانب اخلـفية في وتـبقى هـذه ا



≠ ≤≤≥ ≠

ا حتمله من حقائق فهذا اخملطوط يعد بحق " حتفة من أهم التحف ألنه نسخة حياة األمير 
فـريــدة وألنه ذو صـفـات خــاصـة وله تــاريخ خـاص ... فـكـل جـمـلــة تـاريـخــيـة في هـذا
اخملطوط لهـا قيمتـها اخلاصة ألنهـا مكتوبـة بأيدي شهود عـيان عاشوا األحـداث وصنعوها
ـا التـحام ومـهما بأيـديهم وأعـطوها تـفسـيرهـا من داخل الواقع الـذي التـحم بأنفـسهم أ
تـكـلم األمـيـر عن نـفـسه بـعـفـة وتواضـع أو تـكـلم عـنه خـلـيـفـته بـبـعض اإلعـجـاب فإن
أسلوب الكتابة يبقى أسلوباً مباشراً ميزته األولى الصدق األمانة وبساطة التعبير"(٦٢٦) .  

واقف في التصوف والوعظ واإلرشاد: ٤ - ا

واقف في يـجـمع باحـثـو ودارسـو حيـاة األمـيـر عبـدالـقـادر وآثاره عـلى أن كـتـاب " ا
الـتـصــوف والـوعظ واإلرشــاد" هـو أهم مــصـنف ألـفـه األمـيـر ســواء من نـاحــيـة احلـجم أو
وضـوعـات التي يـبـحثـها حـيث أودع فـيه زبدة جتـاربه وبـ فيه بـوضـوح مذهـبه الروحي ا
والصوفي والـفلسفي في الوصول إلى احلقـيقة التي ينشدهـا" وحصيلة تأمالته حيث أقدم
فـيـه عـلى تـنــاول الـقــضـايـا الــعـويـصــة في تـاريخ الــفـكــر اإلسالمي .... وبث فـيه آراءه
واقف نشود في اإلصالح ألن ا اإلصالحية بثاً دقيقاً آمالً متفائالً بتحقيق رجائه الودود ا

ا يراه ويريه غيره في مجالسه ال سيما اخلاصة منها خللصائه ومريديه(٦٢٧). أمثلة 

والـكتـاب يقع فـي ثالثة مـجلـدات يـبلغ عـدد صفـحـاتهـا مجـتـمعـة ١٤١٦ ص تضم
ـواقف ألول مرة سـنـة ١٣٢٩هـ -١٩١١م وأعيـد طـبعه ثـانـية في ٣٧٢ موقـفـا وقد طـبع ا
عام ١٣٦٢هـ-١٩٦٦م عن دار الـيـقـظة الـعـربـية لـلـتألـيف والـتـرجمـة والـنـشر وهي طـبـعة
ـرحوم السيد كـتوبة بخط ا منقحـة " بوبت ورتبت باالسـنتناد إلى الـنسخة األم األصـلية ا
ـرحوم الـشيخ األمـير عـبـدالقـادر اجلزائـري وقـد قوبـلت على نـسخـة عـالم الشـام الكـبـير ا
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رحـوم األمـير عـبدالـرزاق الـبـيطـار احملالة هـوامـشهـا بـتـقيـيـدات ومالحـظات هـامـة بخـط ا
ـراجعتـها والـوقوف عـلى أصلهـا وتصـحيـحها جلـنة من أكـابر وأفاضل ؤلف كمـا قام  ا
ا يـعطى هذه الـنسـخة قيـمة علـمية من حـيث دقة التـحقيق وصـحة ما علـماء دمشق"(٦٢٨) 
جاء فيها نـسبة لألمير إال أن عيب هذه النسـخة يكمن في عدم وجود فهرس في كل جزء
وقف ا يـضطر الـقار إلى العـودة إلى فهرس اجلزء الـثالث في سبـيل حتديد ا على حده 

أو الصفحة التي يريدها.

ـواقف" فإننـا جند أن األسـتاذ بوعـبدالله غالم أما عن اخـتيـار األمير لـهذا العـنوان " ا
الله في دراسته لهـذا الكتاب يـذكر أن األمير يـشير دائمـا إلى مصادره " وما كـان يلقى إليه
ـنام أو اليقظـة وهو قائم في الصالة وما أخـذه عن رسول الله مباشـرة أو ما تلقاه من في ا
الشيخ محيي الدين بن عربي يقظة أومناما ولكنه لم يذكر من أين أخذ هذا العنوان الذي
وضعـه في كـتـابه الـضـخم في الـتـصـوف واالجـتـهاد"(٦٢٩) على أن بـعض الـبـاحـثـ يرجع
ـواقف إلى أن األمـيـر أراد أن يـتـشبـه بغـيـره من أعالم الـتـصـوف " الذين ـؤلف با تـسـمـيـة ا
توفي سنة ٣٥٤هـ - ٩٦٥م ألفوا كتباً بهذا العـنوان ومنهم محمد عبداجلبار النفري(٦٣٠) ا
تـوفي سنـة ١٠٤٠هـ -١٦٣٠م صاحب كـتاب وبن قـضـيب البـان عبـدالقـادر بن محـمـد ا

كية "(٦٣١)  واقف اإللهية على نسق الفتوحات ا ا

وسـوعة اجلامعـة حصيـلة لثقـافة األمير ألف األمير كـتابه بدمـشق وكان تأليـفه هذه ا
الصـوفية كما جاء استـجابة لطلب بعض جـلسائه من العلماء الـذين التمسوا من األمير أن
يـدون لـهـم مـا يـلـقـيه في دروسه ومـا يـتـكـلم به في مـجـالـسه والـكـتـاب خالصـة اعـتـكـاف
ـوسـوعة ابن وانـكـبـاب على مـدى الـعـقدين األخـيـرين من حـياته عـلى الـقـراءة والتـأمل " 
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كية وقـراءة فصوص احلكم وكل كتب محيى الدين بن عربي الصوفيـة وهي الفتوحات ا
ـقدرة بـقـرابـة عـشـرين سـنـة في تـألـيف كـتـابه الـضخم عـربي وكـان جـادا في هـذه الـفـتـرة ا
واقف.... ويـعد األمـير أخـلص تالمـذة بن عربي وأشـدهم تمـسكـا وعمال ـوسوم بـا ا

ذهبه ونظرياته"(٦٣٢) 

ـعـنى عـدم يـسـتـهل األمـيـر كـتـابه بـفـاحتـة تـنـبـئ عـلى أنه لم " يـكن شـاكـاً وال حـائـراً 
ـا ه يـفـتـعل الـشك فـقط أو عـلى األصح يـثـيـر احلـيرة من االهـتـداء إلى طـريق الـصـواب وإ
ـتـكـلـمـ ـعـتـمـدة في مــنـاهج ا حـيث هي إشـكــال تـعـجـز أمـامـهـا الــتـفـسـيـرات الـعـقـلــيـة ا

والفالسفة ألنها تفسيرات متناقضة فيما تقترحه من حلول"(٦٣٣) 

ولـذلك فهو يؤكـد أن عمله هذا ما هـو إال " نفثات روحيـة وإلقاءات سبوحـية بعلوم
وهبـية وأسرار غـيبيـة من وراء طور العـقول وظواهـر النقـول خارجة عن أنـواع االكتساب
والـنـظـر في الـكـتـاب قـيـدتـهـا إلخـوانـنـا الـذين يـؤمـنـون بـآيـاتـنـا إذا لم يـصـلـوا إلى اقـتـطاف

أثمارها تركوها في زوايا أماكنها إلى أن يبلغوا أشدهم ويستخرجوا كنزهم(٦٣٤)"

واألميـر أودع في سفـره هـذه األسرار والـعلـوم واإللقـاءات التي لـم يكـتسـبهـا علـما
وهوب ال ا هي هـبة ومنـة من الله تعـالى" فهي من قـبيل العـلم ا ولم يقـرأها في كتـاب وإ
صـلة له فيها بـاالكتساب ولم يتلـقها من كتاب يـقدمها في تصـنيف عسى الله أن ينفع به
إخوانه في طـريق الرحمن(٦٣٥) ثم يـعمد األمـير بعـد هذا إلى شرح وتـبيان مـذهبه بوضوح
في كتـابه حتى ال تؤول أقواله وتفهم بـغير ما يقصد إلـيها فيقول " وطريـقة توحيدنا ما هي
رسلة نزلة وسنة الرسول ا علم ولكن طـريقة توحيد الكتب ا تكلم وال احلكيم ا طريقة ا
وهي الـتي كــانت عـلــيـهــا بـواطن اخلــلـفــاء الـراشــدين والـصــحـابــة والـتــابـعــ والـسـادات
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والـعـارفـ "(٦٣٦)  وهــو مــا يـؤكــده األمــيــر في أول مـوقـف من مـواقــفه حــ يــقـول " أهل
ا ادعوا الفهم اجلديد طريقتنا رضي الله عنهم مـا ادعوا اإلتيان بشيء في الدين جديد وإ
ـروي أنه ال يـكـمن فـقه الـرجـل حتـى يـرى لـلـقرآن في الـدين الـتـلـيـد وسـاعـدهم اخلـبـر ا
وجـوهـا كـثـيـرة (٦٣٧) بل نـرى األمـيـر يـحـذرنـا من أولــئك الـغالة الـذين " يـصـيـرون حـيـنـئـذ
حلولـية أو احتادية أو اباحيـة أو ما شاء الله من الضالالت فهم مع هـذا يتخيلون أن ما هم
عـلـيه هـو طـريق الـله تـعـالى وأنه أسـنى مـا يـتـحف الـله به من اصـطـفـاه مـن عـبـاده فـقـنـعوا
بـكـلــمـات من احلـقـائق يـتـمـشــدقـون بـهـا في اجملـالس ضل سـعــيـهم في احلـيـاة الـدنـيـا وهم
يحـسبون أنـهم يحـسنـون صنعـا حبـطت أعمـالهم فال يـقيم لهم احلق تـعالى يـوم القـيامة
وزنـاً اسـتـحـوذ عـلـيـهم الـشـيـطان فـأنـسـاهم ذكـر الـلـه فال يـرفـعـون باألوامـر والـنـواهي
الشرعية رأسا يستهينـون باألعمال الصاحلات وأنواع القربات وال يناجون احلق بكالمه
ن هـذه صـفـاتـهم ـظـلـمـات فـاحلـذر احلـذر إخـواني  في الـصالة والـتـهـجـد في الـلـيـالي ا
ن هـذه سماتهم(٦٣٨) ولذلك فإن األمـير " وأمثاله من الـعارف لم يدعوا والنجـاء النجاء 
ـا كان غرضهم الـوصول لفهم جـديد للدين الـتليد إلى اإلتيان بشيء جـديد في الدين وإ

تصوفة التابع للسنة(٦٣٩) استنادا إلى الشريعة واجتهادات الذين سبقوهم من ا

وقـد استمد األميـر مادة كتابه أسـاسا من القرآن الـكر ومن أحاديث الرسول(ص)
وبعض أقوال ومـآثر القـوم الصوفيـة ويعكف األمـير على شرحـها أو تفـسيرها والـتعليق
علـيهـا وابداء رأيه فـيهـا والرد عـلى األسـئلـة التي كـانت توجه إلـيه فيـخصص لـكل مسـألة

واقف . موقفا من ا

ـواقف تـتـبـاين وتـخـتـلـف فـهي تـارة قـصـيـرة ال تـتـعـدى بـضـعة الحظ أن هـذه ا وا
. أسطر وفي أحيان أخرى يفرد األمير صفحات للحديث عن موقف مع
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واقف ليـست باألمر السهل ألنها تتطلب تفرغا وحقيق علي أن أعترف أن دراسة ا
تاما ووقتا طويال حـتى يتمكن الباحث من الوصول إلى الدالالت احلـقيقية العميقة وفهم
واقف وآراء األميـر التي لم تكن مـنفصـلة عن موروثه الـثقافي اإلسالمي ذلك أن " هـذه ا
طالعة للكتب فقد مارس التصنيف غير مرة تشهد األمير عبدالقادر رحمه الله كان كثير ا
آثاره على أنه كـان يقتبس من كتب غيره كـكل الناس ألن من يؤلف كتابا يـفسر فيه قضية
بـعينها عـلمية أو أدبية أو شـيئا آخر فهو يـحتاج إلى عناصـر تدخل في بناء مشروعه وفي

أغلب األحيان ال يجدها كلها عنده"(٦٤٠) .

ومع هذا سـنـحـاول أن نتـتـبع األمـير في كل جـزء إلعـطـاء صورة أو قل وصـفـاً لكل
مجلد من هذه اجمللدات وذلك على الرغم من صعوباتها .

ـوقف فـاجملـلـد األول تـبـلغ عـدد صـفـحـاته ٤٨٠ صـفـحـة يـضم ٢١٥ مـوقـفـا تـبـدأ بـا
وقف األول " لـقـد كـان لكـم في رسول الـله أسـوة حـسـنـة - األحزاب آيـة ٢١ وتـنـتـهي بـا
ـون- الـعنـكـبـوت اآلية ٢٩ ٢١٥ " وتـلك األمـثـال نضـربـهـا للـنـاس ومـا يعـقـلـهـا إال العـا

وقف ٨٤ص ١٦٣ - ـواقف ا وتـختـلف مـواقف اجلزء األول طـوالً وقـصراً فـمن أقـصر ا
ـوقف ٢٠٩ ـواقف فـي هـذا اجلـزء فهـو ا ـوقـف ٦ ص ٣٨ أما أطـول ا ـوقف ٧ ص٣٨ ا ا
ـــواقف األخـــرى ـــوقف ٨٦ ص ١٦٧ أمـــا بـــقـــيـــة ا ـــوقـف ٨٩ ص ١٨٠ وا ص٤٥٧ وا

فصفحاتها متقاربة .

ـواقف ال تـخـرج عن تـفسـيـر آليـات من الذكـر احلـكـيم وذلك مـا طغى ومـادة هذه ا
عـلى أغلب مـواقف اجلـزء األول كـما تـعـرض األمـير إلى شـرح بـعض األحـاديث النـبـوية
وقف ٢٢ص ٦٥ كما جنـد مواقف لتفـسير بعض األقوال أو اآلراء ـوقف ٩ ص٤٢ وا كا
وخاصة البن عربي شارحا ومعلقا ومنتصرا لشيخه إمام العارف كما يسميه األمير من
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وقف ٥٧ ص ١٥ على أن هـناك قسماً وقف ٤٨ ص ١٠١ وا وقـف ٢٥ص٧٠ وا مثل ا
أثـور يأتي به األمـير في موقف واقف ال هي باآليـة وال باحلـديث وال بالـقول ا رابعـاً في ا
ـوقف ١٧ ص ٥٦ ــوقف ٧٦ ص ٣٨ وا صــوفي ثم يــقـوم بــعـرضـه وتـفــسـيــره كـمــا في ا

وقف ٣٠ ص ٧٥ وغيرها. وا

ـواقف يجد أن األمـير يوغل في تفـسيرهـا بأسلـوب طافح بالرؤى تصـفح لهذه ا وا
سـتعـذب لأللم وركوب اخلـطر غـايتهم في والـصور والتـخيالت عـلى منوال الـسالـك ا
ذلك الـوصول إلى الـواحد األحد واحلـقيـقة فهي الـطمأنـينـة والسكـون بعـد التعب والـعناء
في مسامات الـتاريخ وفضاءات التصوف اإلسالمي وكـأن اإلنسان يبدأ من الزمن الراهن
ـانـيـة وهـذا مـا حصل مع ثم يـعود رويـداً رويـداً مـسـافراً فـي األزمنـة الـغـابـرة في رحـلة إ
ن حصل الـتجارب الروحية تصـوفة الذين ال يتهـيأ ألحدهم هذا " إال  األميـر وغيره من ا
اضي وقـد أحاله إلى تسليم فـي االبتهاالت تسري والـعنيفة نـصيباً موفـوراً ثم راح يجتر ا
فيها شائعة األلم الكليل بل العليل وهذا كله ال يتحقق إال في سن متأخرة تماما(٦٤١) " .

ومواقف األمير مـختلفة في أسلوبها فـبعضها ميسر الفـهم ال يتطلب عناء وال مشقة
في فــهم مـعــانـيه وبــعـضــهـا اآلخــر ال يـأتي إدراكـه إال بـصــعـوبــة كـبـيــرة وال تـفــهم رمـوزه

تلكون هذا الفيض الصوفي. ن  واشاراته إال ألهل الصنعة 

وقف ١٣٣ مثال والذي ينبري فيه األمير لشرح حديث رسول الله صلى الله ففي ا
عليه وسـلم " من رأى منكم منكرا فليـغيره بيده فإن لم يستطع فـبلسانه فإن لم يستطع
ان " نـرى األمـير يـلجـأ إلى تـبسـيط احلـديث ويتـدرج في شرحه فبـقلـبه وذلك أضـعف اإل
بـلـغـة سـهـلـة بسـيـطـة ويـبـ داللـته ومـعـانـيه فـيتـنـاوله جـزءا جـزءا مـتـدرجـا فـيـرى أن األمر
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نـكر ال يـكون فـرضا عـلى فئـة دون أخرى أو شـخص دون آخر عـروف والنـهي عن ا بـا
ولذلك فقد أتاح الله لكل واحد الوسيلة التي تمكنه من أداء هذا الواجب الذي تـستقيـم
بـه حـيـاة األمة كل حـسب اخـتـصاصه وقـدراته يـقول األمـيـر " اعلم أن الـتــغيـيـر بالـيــد هو
لـلسلـطان واحلـكام الذين جـعل لهم ذلك والتـغييـر بالـلسـان هــو للعـلمــاء الـذين عرفوا
نكر(٦٤٢) ". ـؤمن العارفـ با بالعلم والـتظاهر به ب الـعوام والتغـيير بالقـلب هو لعامة ا
ذلك أن األمير يؤمن بهذه االستعدادات والفـروق ولكل طبقة وسيلتها ومنهجها في ردع
ـنكـر وأهله فـاحلـاكم بيـده الوسـائل الـتي تمـكنه مـن حتقـيق ذلك ولكـنه لن يـستـطيع أن ا
يستـخدمها دون وجه شرعي فتكـون فتاوى العلماء هي الـرخص التي تفسح الطريق أمام
السلـطان حملاربـة الفسـاد والعـلماء أكـاليل الهـداية وقدوة الـناس فـيكون حـينئـذ اإلجماع
ويـتحـقق شـرع الله في أرضه لـيـعم األمن والـسلم واخلـيـر . وهكـذا جنـد أن األميـر يـقسم
هذه التـكاليف فال يبقي هذا الوجه الـشرعي منوط بفئة دون أخـرى وكعادة األمير دائما
ا يراه موافـقاً ومتمـماً لقوله معـززاً حلجته فيورد من أقـوال السلف وخاصة فإنه يستشـهد 
ــا أثـر عن إمــام الــعـارفــ وغـيــره من عــلـمــاء اإلسالم وذلك أن األمــيـر ال يــصـدر في
ا يـحاول دائـما ربـطهـا بأصـولهـا ومصـادرها وهي ال أحكـامه وتعـليل آرائه من عـدم وإ
تـخـرج عن الـقـواعـد الـثالث: الـقـرآن- احلـديث -واألثـر الـصـالـح ويـتـصـاعـد مـسـتوى
اخلطاب فإذا نحن أمام أسلوب ومقام يـختلف تماما عن سابقه فيراعي فيه مقتضى احلال

وما يتطلبه تفسيره لبعض اآليات من فهم خاص تغلب عليه تلك النزعة الصوفية .

وقف ٨٣ يـورد األميـر قوله تعـالى:" وأما بـنعـمة ربك فحـدث " فيـؤكد  على وفي ا
أن هـذه اآلية ألـقيت عـليه إلـقاءً غـيبـياً مـراراً عديـدة كمـا تلـقى نصف الـقرآن وأكـثره بـهذه
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الطـريقـة" فإن الـله تـعالى قـد عودني في أنه مـهمـا أراد أن يـأمرني أو يـنهـاني أو يبـشرني أو
يـحذرني أو يـعـلـمني عـلـمـاً أو يفـتـيـني في أمـر يردني إلي فـأرجع بـاآليـة قـرير الـعـ مآلن
اليدين ثم يلهمني ما أراد باآليـة وأتلقى اآلية من غير حرف وال صوت وال وجهة ولقد
ـنـة لـله تـعـالى نـحـو الـنـصف من الـقـرآن بـهـذا الـطريـق وأرجو مـن كرم الـله تـلـقـيت وا

تعالى أن ال أموت حتى أستظهر القرآن كله(٦٤٣) ".

يبدأ األميـر في تفسير اآلية معتـبرا أن أعظم نعمة وأفضل منـة فاء الله بها على عبده
ان بالرسل هي نعـمة العلم الذي يـوصل صاحبه إلى معـرفة الله واإلقرار بوحدانـيته واإل
واألنبـياء وما جاؤوا به من أحكـام وس ظاهرة وغيبـية والرضا بالقـدر خيره وشره وخير
السـبل إلى هـذا هو الـعـلم وحده ومن هـنـا كانت وال شك نـعـمة من أعـظم الـنعم إن لم
تكـن أعظـمـهـا علـى اإلطالق وما دونـهـا " من الـنـعم مجـاز بـالـنـسبـة إلـيـها(٦٤٤) " ولـذا كان
الـعـلمـاء أو الـعـارفـون هم السـبـاقـ إلى تـعظـيم الـله والـشـكر لـه والثـنـاء عـليـه كل حسب
طـريقـته وكل حسب اسـتعـداده ألن العـلم نفـسه متـفاوت بـ النـاس وادراكهم له يـتوقف
بحسب إمكاناتهم " إذ ما كل عـلم يصلح لكل الناس وال كل الناس يصلح لكل علم بل
لـكل عـلم أهل لـهم اسـتـعـداد لـقـبـوله وهـمـة والـتـفات إلـى حتـصيـله(٦٤٥) " والـتـعـبـيـر عن
الشكـر عند األمـير صفة مـحببـة فإن الله إذا أنـعم على عبده أحب أن يـرى اثر نعـمته عليه
ـا يظـهر بـالفـعل أظـهرهـا بالـفعل وإن وهـذا األثر هـو اإلقـرار بالـشكـر" فإذا كـانت النـعـمة 
ـا يظـهـر بـالقـول أظـهـر بالـقـول والـتحـدث عـنـها"(٦٤٦) ثـم ينـتـقل األمـيـر من موقف كـانت 
جـزئي إلى آخر فيـضمنهـا اآليات واآلحاديث مفـسراً تارة ومبـدياً رأيه أخرى وذلك ديدنه
ـواقف تقـريـبـا في نزعـة أسـلوبـيـة يـغلب عـلـيـها الـرمـز الـصوفي الـذي ال تـكاد في أغـلب ا

تتضح معانيه في كثير من األحيان .
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أمـا اجملـلــد الـثـاني فـيــحـمل الـعـنـوان نــفـسه ويـشـمل ٨٢ مــوقـفـا ويـبـدأ من ص ٤٨١
ـوقف ٢٩٨ الـذي لم يـكــتـمل في هـذا اجلـزء وهي ــوقف ٢١٦ ويـنـتـهي ص ٩٦٢ وبــا وا

طريقة السلف في التدوين .

واقف في اجمللـد الثاني ال تختلف في طريـقة عرضها وحتليـلها عما جاء به األمير وا
في اجملـلـد األول فهي كـسابـقـتهـا شـرح وتفـسـير وحتـليـل وتأويل آليـات من الـذكر احلـكيم
ـأثورة عـن الصـحـابـة والسـلف الـصـالح رضـوان الله وأحـاديث شـريـفة وبـعض األقـوال ا
ـوقف ٢٤٨ الـذي يشـمل زهاء كن تـسـجيـلهـا هـو طول ا الحظـة الـتي  عـليـهم ولـعل ا
١٧٥ ص من ٥٦٥إلى ٧٤٣ قسمه عـبدالقادر إلى حوإلى ٩٠ عنـواناً وهي أشبه بكتاب
ـوقف رسـالـة مـسـتـقـلة مـسـتـقل ولـذلك أشـار األمـيـر عـلى قـارئه إن " شـاء فـلـيجـعل هـذا ا

راتب"(٦٤٧) . يسميها بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات ا

ـوقف ٢٣٣ وفـي قـوله تــعــالى " ومـا أصــابــكم من مـصــيــبـة فــبــمـا كــسـبت فـفـي ا
أيـديكم"- الشورى آيـة ٣٠ يتصدى األميـر لشرح وتفـسير هذه اآلية ولـكنه قبل أن يبدأ
وضـوع نفسه في ذلك نـراه يدرج حتتـها بعض األحـاديث النـبوية الـشريفـة التي تـعالج ا
ويسيـر في  السيـاق نفسه من مـثل " وورد في اخلبر «أشـد الناس بالءً األنبـياء ثم األمثل
فـاألمثل» يُبتلَى الـرجل على حسب دينه فـإن كان في دينه صلـباً اشتد بالؤه وإن كان
ـشي على وجه في ديـنه رقـة ابـتلي عـلى قـدر دينه فـمـا يـبرح الـبالء بـالعـبـدحتى يـتـركه 

األرض وما عليه خطيئة(٦٤٨) ".

ـوقف أنه ليس هنـاك اختالف وال تعارض ضي في تفـسير ا وينبه عـبدالقادر وهـو 
ـصيبـة حقيقـة وهي ال تكفر فيما بـ اآلية وهذه األحـاديث " ألن اآلية واردة في مسمى ا
ـصـيـبـة مـجـازا بـحـسب بـهـا خـطـيـئـة وال تــرفع بـهـا درجـة واألحـاديث واردة في مـسـمـى ا
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ـسمى ابـتالء واختـباراً وتـمحيـصاً وبـهذه األسـامي ورد في الكـتاب والـسنة الظاهـر وهو ا
صائب وهذا االبتالء نفسه ليس بدرجة واحدة وال بكثرة"(٦٤٩) ويرى عبدالقادر أن هذه ا
ـسـتـوى واحلـدة ولـذلك فـإن الـله جـعل الثـواب عـلـة حتـمـلـها يـنـزل بـفـئـة واحـدة بنـفس ا
والصبـر عليـها بحـسب درجتها ووعـد الصابـرين ويرى عبدالـقادر أن ما يـحل باإلنسان
من آالم عـلى ثالثـة أنـواع " مـصـيـبـة وهـو مـا يـصـحـبه الـتـسـخط واالعـتـراض وهـو خاص
ـان وابـتالء وتمـحـيص واخـتبـار وهـو الذي يـصـحبه الـصـبر بالـكـفار وبـعض ضـعـفة اإل
ـنأى قـربون إلى الـله دائـما لـيـسوا  ان الـكامل(٦٥٠) ". فـا وعـدم الـتسـخط وهـو ألهل اإل
عن االبتالء حـتى ولو كانـوا رسال وأنبـياء والكـملة من ورثـتهم ألن الـذي " يحل بالـكفار
ـؤمن فـهو تكفـير سيـئات كما ورد في ان فـهو مصيـبة وما يـصيب خاصة ا وضعـفة اإل
األخبار الـصحيحة وما يصيب خـاصة اخلاصة كاألنبياء والـصاحل األمثل فاألمثل فهو
ترقى درجـات ونعم خـفيات(٦٥١) "ولذلك كان الـثواب عظـيمـا واألجر بغـير حسـاب " فما
يحل باألنبياء واألمـثل فاألمثل ظاهره محنة وباطنه مـنحة وهو تعالى قادر أن يرفعهم
لدرجات الكمـال من غير ابتالء ولكن حكمته اقـتضت هذا فال يسأل عما يفعل(٦٥٢) "
ؤمن فـهي نعمة وقد ورد في الصحيح " عجبت للمؤمن أن الله ولذلك فكل بلية تلحق ا
ؤمن عمر بن لم يقض له قضاء إال كان خيرا له - رواه اإلمـام أحمد- وروى عن أمير ا
اخلـطاب أنه قال: مـا أصابـتني مـصيبـة إال رأيت الله فـيهـا على ثالث نعم: أحـدها كـونها
لم تـكن في ديني ثـانيـها: أنـها لم تكن أكـبر فـإنه ما من مـصيبـة إال عنـد الله مـاهو أعظم
ـان وحسن منـهـا وثالـثهـا مـا وعد الـله من األجر(٦٥٣) " وتـلك لـعمـري أقـصى درجات اإل

الظن بالله الذي ال يخيب من ترجاه وال يذل من وااله .

ضي األمير في مواقفه يحلل ويفسر ويستعرض ما في جعبته من الشواهد وهكذا 
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ـاناً بـإشارات إلـهية وجتـليـات روحيـة يرتقي ـوقف روحاً وثـقافة وإ ـوروث ليـعيش ا من ا
الـدرجات الـصوفيـة فتـحتجـب عنده لـغة الـكالم وتنفـتح أمامه األبـواب ويتـنفس له صبح

العناية اإللهية فإذا هو يحقق رجاءه.

ـوقف ٢٦٨ ص ٨٠٧ يـتنـاول األميـر قـوله تعـالى " فال تـسئـلن مـا ليس لك به وفي ا
علم إني أعظـك أن تكون من اجلـاهل " هود آيـة ٤٦ . فيذهـب في تفسـيره تفسـيراً ينم
عـاني الـقـرآن الـكـر من حـيث هـو توجـيه ربـاني لـلـبـشـريـة فيه عن إدراك حـقـيـقي وفـهم 
خـيـرهم إذا مـا تدبـروا آيـاته وفـهـمـوا مـعانـيه فـاإلنـسـان في رأي األمـير كـثـيـرا مـا تـخدعه
مـظاهـر األشيـاء فـتصـرفه عن جوهـرها وبـالـتالي تـكون قـسمـته ضـئزى من اخلـير والـنفع
وإذا ما اسـتـبان األمـر وحتقـقت اخلسـارة يـلجـأ هذا اإلنـسان الـضـعيف الـهلـوع اجلزوع إلى
بـارئه يدعـوه خوفـاً وتضـرعاً ألن" احلق تـعالى أمر عـباده أن يـسألـوه ما هم مـحتـاجون إليه
من أمـور دينـهم ودنيـاهم وأخـبر سـيـد السـادات: أن «الدعـاء مخ الـعبـادة» كـما أخـبر «أنه

لح في الدعاء(٦٥٤) ". تعالى يحب ا

فاإلنسـان في رأي األمير يدعو الله فـيما يعتقـد أنه خير وصالح له واالختيار إليه -
ســبــحــانه وتــعــالى- فــيـمــا هــو األصــلح واألنــفع ويــســتــشـهــد األمــيــر عــلى صــحــة هـذا
بقـوله:".... أبـو بكـر سـأل الـله العـافـية ومـات مـسمـومـاً.... عـمر سـأل الـله العـافـية
.... عـلي سـأل الـله ومـات مـطـعـونـاً .... عـثـمـان سـأل الـله الـعـافـيـة ومـات مـذبـوحـاً
العـافية ومات مقتوالً فـهؤالء سألوا الله العافـية من حيث يعلمهـا هو تعالى عافية ال من

حيث يعلمونها هم عافية فأجاب احلق - تعالى- سؤالهم بالعافية(٦٥٥) " .

ومن هـنا فـإن اإلنـسان كـثيـرا ما يـستـعيـذ بالـله من أشـياء يـعتـقد أنـها شـر ويرجـو الله
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ا يكـون العكس فرب ضـارة نافعة ورب نـافعة ضارة ومن أشياء يحـسب انها خيـر ور
هنـا ال يكون الـدعاء في نظـر األمير عبـادة " إال مع التفـويض للحق تـعالى العـالم بعواقب
األشياء وبـواطنهـا فالعالم احلـاضر مع احلق تعـالى ال يسأله شيـئا خاصـاً معينـاً على القطع
أنه خيـر له إال إذا أعلـمه احلق تعالى بـخيـريته وأطلـعه على عيـنه الثـابتة ....فـإنه العالم

صلحة"(٦٥٦) . ا هو اخلير وا على اإلطالق 

ويـسـتـشـهــد عـبـدالـقـادر بـآيــات صـريـحـة في هـذا من مـثـل قـوله تـعـالى ( وعـسى أن
تـكرهـوا شـيـئـا وهـو خـيـر لـكم وعـسى أن حتـبـوا شـيـئـا وهـو شر لـكـم واللـه يعـلم وأنـتم ال
تـعــلـمــون) -الـبــقـرة ٢١٦-  ولــذلك يـدعــو األمـيــر اإلنـســان إلى تــفـويض أمــره إلى الـله
ويحسن الظن به فتخلص نيته والله ألـطف بعبده من نفسه" فال يسأل السعادة واخلير فيما
يتـخيله ويظنه من أسبابـها على القطع واجلزم وال يسـتعيذ من الشر والشـقاء فيما يظنه من
األسـبـاب فـإن من أسـمـائه تـعـالى الـلـطـيف وهـو الـذي يـخـفى األشـيـاء في أضـدادهـا كـما
ـلك في الـرق والسـجن وأنـواع من الـشر والـباليا أخفى لـيـوسف علـيه الـصالة والسالم ا

ا يشاء ) - يوسف آية ١٠٠ - (٦٥٧). ظاهرا فقال لذلك ( إن ربي لطيف 

ـصـنف الـضـخم فـيـبـدأ من صـفـحة ٩٦٣ إلى أمـا اجملـلـد الثـالث وهـو األخـيـر في هـذا ا
وقف األول مـنه ٢٩٩ في الصفحة ٧٩٩ ويضم هذا اجملـلد ٧٣ موقفا يشتمل ١٤١٦ ويبدأ ا
أثور ويـنتهى بقـصيدة أميريـة في التصوف على آيات قـرآنية وأحاديث نـبوية وشرح لـبعض ا
أنــشـدهــا األمـيــر في مــدح شـيــخه الــصـوفي وقــد عـرضــنــا لـهــا بـالــدراسـة فـي فـصل األمــيـر
الشاعرعلى أننا نالحظ أن هناك اختالفا كبيرا بينها وب القصيدة التي وردت في الديوان.

واقف وينتهي هذا اجمللد بفهرس عـام لألجزاء الثالثة فيها أرقام الصفحات وعدد ا
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وهـو األمر الـذي يضـطر الـقار في بـحثه عن مـوقف أن يعـود إلى اجمللـد الثـالث وتتراوح
ـواقف الطويـلة موقف ٣٥٦ ص ١١٩٧ واقف طوال وقـصرا أيضـا في هذا اجملـلد فمن ا ا
وقف ١٣٠ واقف التـي ال تتجاوز الصـفحة كا وقف ٣٥٥ ص ١١٦١ وهـناك بعض ا وا

وقف ٣٠٦ ص ٩٩١ . ص ٩٨١ وا

وقف ٣٤٤ قـال تعـالى «ومن كان يـريد حـرث الدنـيا نـؤته منـها» الـشورى آية فـفي ا
ن نريد" اإلسراء آية ١٨ وورد ٢٠ وقال " ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 
في بـعض األحـاديث الـربـانـيـة أنه تـعـالى يـقـول (يـادنـيـا من خـدمك فـاتـعبـيه ومـن خدمـني
ـوقف على أنه ال اخـتالف ب فاتـبعـيه) حيث يـذهب عبـدالقـادر في تـفسـير وشـرح هذا ا

راد بـهمـا أن الدنيـا شاغـلة الـكثـير عن خـدمة الله تـعالى إال من رحم اآليـت واحلـديث وا
ربك وهم قـليـل فهـذه الـدنـيا بـزيـنـتهـا وبـهـرجـها وزخـرفـهـا كثـيـرا مـا تـقود صـاحـبـها إلى

الهالك والويل إذا انقاد وراءها وجعلها في قلبه ال في يده كما يقول األمير . 

صحيح أن الله خلق اإلنسان ليسـتعمر األرض وليعيش فيها دون إفراط وال تفريط
فال يـنسى نـصيـبه من احليـاة وزيـنتـها الـتي أخرجـها لـعـباده وفي الـوقت نفـسه ال يتـرك هذه
الـنــفس األمـارة بـالــسـوء دون جلـام يـكــبح جـمـاحـهــا ويـوجـهـهــا ويـنـبـهــهـا سـاعـة الــغـفـلـة
والنسـيان فكـثيرا مـا ينعم الـله على عـباده نعـماً تكـون عليـهم نقمـة وعذابا" فال تـعجبك
ـا يريد الـله ليعـذبهم بهـا في احلياة الـدنيا" الـتوبة ص٥٥ ألنهم لم أموالهم وال أوالدهم إ
يـشكروا ولم يحـمدوا وظنوا أن أمـوالهم مانعـتهم من الله كمـا حصل مع قارون . لذلك
يدعو األمـير إلى األخذ بالدنيا من جانـبها الشرعي واالستعـداد دوما للرحيل " والتصرف
الك"(٦٥٨) فهذا سيدنا سـليمان الذي سخر له الله كل ستخلف ال تصرف ا فيها تصـرف ا
شيء في الدنـيا "هذا عـطاؤنا فـام أو أمـسك بغيـر حساب" ص آيـة ٣٩ لم يأمن جانـبها
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وكان دوما يـتذكر اآلخرة ألنه يعلم أنها دار لـهو ولعب وتفاخر والدنـيا نفسها دار شقاء
تـتـعب من خـدمهـا فـيمـسي عـبدهـا وعبـد الـدرهم والشـهـوة وتسـعى وتـتبع مـن ينـصرف
عنـها" إذ انبـساط الدنـيا واقبالـها على من خـدمها ورغب فـيها عـقوبة من الـله تعالى خلادم
الدنـيا(٦٥٩) " فـالـعاقل من أدرك هـذا قبل فـوات األوان فـجعل لـنفـسه من دنـياه حـظا يـتزود
راد بـهذا في رأي عبدالـقادر الزهد واالنقـطاع التام واإلعراض مـنها لسـفر طويل وليس ا

ؤمن في احلياة وال ريب. عن الدنيا بل التوسط في األمور وهي شريعة ا

ــوقف ١٣٠ ص ١٠١٦ يــتــنــاول األمــيـر قــوله تــعــالى:" إن الــصالة تــنــهى عن وفي ا
نكر ولذكر الله أكبر " العنكبوت آية ٤٥ بالشرح والتفسير فيرى بأن الله تعالى الفحشاء وا
ـؤمن والكـافر الصالة سلـم وألـزمهم به بل وجـعل احلد ب ا فرض هـذا الركن عـلى ا
ذلك ألنها الربـاط الوحيد الـذي يظل يصل العـبد بخالـقه فهي عبادة ومـناجاة وذكر ودعاء
وخلوة ورياضة وفي هذه اآليات للعـبد ثالث بشارات من الله سبحانه وتعإلى " األولى أنها
نـكـر وهو مـا ال يـعرف في تـنـهي فـاعلـهـا عن الفـحـشاء وهـو كل مـا نهـى الشـارع عـنه وعن ا
ـعروف ضده(٦٦٠) " فـالعـبد ح يـكبر فـقد ولج ملـكوت الله شريـعة وال سنـة قوًال أوفعًال وا
فـيــنـصـرف عن الـدنـيــا واألهل لـيـبـدأ في الــتالوة والـركـوع والـسـجــود والـتـسـبـيـح والـتـكـبـيـر
ـنكر نـاجاة فمـا فيهـا محل لالشـتغال بـالفـحشاء وا شاهـدة وا والتـحمـيد فتـجتمع لـه فيهـا " ا

ظاهرا وباطنا ولذكر الله فيها وهو القرآن أكبر من جميع ما اشتملت عليه(٦٦١) " .

وت إال صلي ال تكون إال خيرا وال  وأما البشارة الثانية للمـؤمن فيها فإن " عاقبة ا
على تـوبـة ولو كـان في سـبيل مـكـروه ويسـتـحضـر األمـير هـنـا بعـضـا من موروثه لـيـتكئ
عليه فيقول " ففي الصحـيح أن فتى من األنصار كان يحضر الصلوات اخلمس مع رسول
الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم . واليـدع شـيـئـا من الـفـواحش إال ركـبه فـوصل لـرسـول الله
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صـلى الله عليه وسـلم فقال: ستـنهاه صالته٠فكـان كما قال . تـــاب وحسنت توبته(٦٦٢)
".وذلك حلـسن الـعـبـادة وصـدق أداء الـركن فـغـلب جـانب اخلـيـر عـلى هـذه الـنـفس وكان

النصر في األخير للخير . 

وأمـا البـشـارة الثـالـثة وهـي " أكبـر " حـ يذكـر اخلـالق عبـده ويـقبل عـلـيه مع الرضى
ا جاء في " الصحاح " قسمت الصالة بيني وب عبدي والقبول فيتعهده برحمته مصداقاً 
نـصف نـصفهـا لعـبدي ولعـبدي ما سـأل يقول الـعبد احلـمد لله رب الـعا فـيقول
الله: حـمدني عبدي فيـقول العبد الرحـمان الرحيم فيقـول الله: أثنى علي عبدي
فـيقول العبـد مالك يوم الدين فيـقول الله: مجـدني عبدي وفي روايــــة " فوض إليَّ
فيقول الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل(٦٦٣) ". عبدي " فيقول العبد إياك نستع

ـصلي فـيمـا عـنده من األخـيار فأي فـضل وأي مـنة بـعد هـذا حـ يذكـر الله هـذا ا
واألبرار ويحاوره حـوارا كله خير وكـله بشارة فمـا يكاد ينـتهي من فرضه خشـوعا وقنوتا

قتدر . حتى تكون له قدم صدق عند ملك ا

ـا حتـمل من تـراث يـعبـق أصالـة يـرنـو إلى الـتـجـديد ـواقف  وخـالصة الـقـول أن هـذه ا
تستحق لوحدها تفرغاً تاماً واستعدادًا كليًا لفهمها على الصورة التي يجب أن تفهم بها . 

ب - رسائله ومراسالته:

١ - رسائلـــه اإلخوانيـــة:

ال شك أن نــتـاج األمـيـر كـكل نـتــاج أدبي " يـتـصل اتـصــاالً وثـيـقـا بـتـكــويـنه الـثـقـافي
والعلمي وبالـبيئة الفكـرية التي نشأ فـيها كما يـتأثر في بعض جوانـبه بالواقع االجتماعي
والـسـيـاسي الذي عـاشه سـواء أثنـاء مـقاومـته اجلـبـارة أو بعـدهـا لذا فـدراسـة نتـاج األمـير
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األدبـي تقـتـضي مـراعـاة هـذه الـتـأثـيـرات كـلهـا والـتـعـرف عـلى مـدى أهـمـيـتـها "(٦٦٤) هذا
باإلضـافة إلى أن الـتعـرض إلى هذا األمـر -مهـما كـان بسـيطـا في نظـر بعض الـناس شـعرا
كان أم نـثرا - سيـلقي حتـما بعض األضواء عـلى نفسـيته ويطـلعنـا على أمور هـامة خفيت
من شـخـصــيـته نـاهـيك عـلى أن هـذه اآلثـار مـرآة صـادقــة لـثـقـافـته وثـقـافـة الـعـصـر الـذي
عــاشه ومن هـنــا فـإن دراسـة هــذه الـرسـائل بــاإلضـافــة إلى شـعـره قــد تـكــتـسب بـعض
األهـمية من هـذه النـاحية بل وتـساعدنـا على إيـجاد بعض األجـوبة لـلتسـاؤالت التي قد

تخطر على بال دارسي حياة األمير وثقافته وهي بال ريب كثيرة ومتعددة.

فـعـبـدالـقـادر كـثـيـراً مـااسـتـعـان بـالـرسـائل لـتـقـوم مـقـام بـعض الـفـنـون الـنـثـريـة األخـرى
كـاخلـطـابـة مـثال في الـدعـوة لـلـجــهـاد وتـوضـيح بـعض األمـور الـسـيـاسـيـة والـديـنـيـة وتـوعـيـة
الشعب ووضـعه أمام الصـورة احلقيـقية لهـذا الصراع بـينه وب عـدوه ذلك "ألن فن كتابة
الـرسائل يـتشابه مع اخلـطابـة فنيـًا فهو يـتفق مـعها كـذلك في الغـرض األساسي فكـما كان
الـغرض األسـاسي في بـداية ظـهـورهـا فقـد نـشأ فن الـكـتـابة الـديـوانيـة لـرعايـة أحـوال األمة
اإلسالمـية ومـصـاحلـها إذ كـان يـسـتخـدم في تـسـجـيل شؤون الـدولـة الـرسمـيـة إبـان احلرب
ــصـالـح األمـة وأحــكــام الـشــريــعـة"(٦٦٥) .وقـد تــعــددت أغـراض والــســلم وهــذا يـتــعــلق 

مراسالت األمير اإلخوانية على أنها انصبت حول نقاط رئيسية ثابتة تدور حول:

راسالت التي كان يبعثها -  الدعوة إلى اجلهاد واحلث على مقاومـة العدو وهي ا
األمير إلى خلفائه وقواد جيشه ورؤساء بعض القبائل.

- طـلب الـدعم والـتـأيـيـد والـعـون بـاسم األخـوة اإلسـالمـيـة من الـعـثـمـانـيـ شـاكراً
فضلهم في بعضهاً ومهنئا في أخرى.

ـغـرب قبل اسـتـسالم هذا األخـيـر ورضوخه - التـشـاور وتبـادل اآلراء مع سـلـطان ا
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للشروط الفرنسية.

- تـوضيـح موقـفه وموقـف اإلسالم من أحداث فـتـنة دمـشق في رسـالته إلى اجملـاهد
اإلمام محمد شامل.(٦٦٦) 

وسـنحاول أن نتـعرض- بإذن الله -إلى بـعض هذه الرسائـل التي اخترنـاها كنماذج
المح لـلـتدلـيـل علـى ما كـانـت علـيه عـالقـة األميـر األخـويـة مع هـؤالء وإلبـراز بـعض ا
راسالت حتى يكون حديثنا عن هذا اجلانب متمماً حلديثنا عن الفنية التي تضمنتها هذه ا

األمير الشاعر .

واحلقيقة أننا لم نتبع في دراستنا لهذه الرسائل اجلانب التاريخي من حيث ترتيبها
وإن كـانـت كل رسـالـة تـدل عـلى الــفـتـرة الـزمـنـيــة الـتي كـتـبت فــيـهـا ألن الـهـدف من هـذه

الدراسة هو اجلانب األدبي والفني في أسلوب عبدالقادر .

فـالرسـالة الـتي ب أيديـنا وهي األولى الـتي نسـتهل بـها هذه الـدراسة وجـههـا األمير
ـــوافق لـ ٥ فــبـــرايــر ١٨٣٦م وقـــد كــان الـــغــرض ألهل فـــجــيج فـي ١٧شــوال ١٢٥١ ا
األساسي من هذه الـرسالة أو النداء- إن صح القـول- هو طلب العون وتأيـيد وتلبية نداء
اجلهاد في سبيل الله والوطن وعلى الرغم من أن هذه الرسالة لم جتد آذانا صاغية لدى
أهل فجـيج بـالسـرعة الـتي كان يـرجـوها األمـير ولم يـلبـوا نـداءه في حيـنه إال أنهـا كانت

محاولة من عبدالقادر لبعث احلمية الوطنية في أفراد هذه القبيلة ومثيالتها.

وصـدق حــدس األمـيـر وظــنه فـفي ســنـة ١٨٤٦ عـنــدمـا جلــأ األمـيـر- بــعـد أن خـانه
أتباعه- إلى أهل فجيج حيث استقبلوه أحر استقبال وبالغوا في إكرام وفادته.

يـسـتهل عـبـدالـقادر رسـالـته بـحمـد الـله والـصالة والسالم عـلى رسـوله الـكر ثم
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يتوجه بـاحلديث إلى أشراف هـذه القبيـلة وأعيـانها وعلـمائها بـقوله:"أصلـحكم الله حاالً
واسـتـقـبـاالً وسـدد رأيـكم ووفـقــكم إلمـارات الـعـصـمـة جالالً وجـمـاالً وسالمـاً عـلى
محـافلـكم السـاميـة يعم مـرابعكـم الناهـية ويـتحـفهـا بتـحفـة الكـرامة الـباهـية ورحـمة الله

وبركاته ما ترقت الطوالع بأضوائها زاهية.(٦٦٧) 

ا ـدبج الذي والريب سيلقى قبوال في نفـوس أفراد هذه القبيلة  وبعد هذا السالم ا
تضمـنه من مشـاعر صادقـة وعواطف حارة يـخلص األمـير إلى موضـوع رسالته آمال أن
جتد كـلماته صـدى محمـوداً وقبوالً حـسناً عـند هؤالء عـلى الرغم من أن وباء الـطاعون
قد نـزل بهذه الـقبـائل على غـرة وفتك بـخلـق كثيـر منـهم - إال أن ذلك لم يـثن عبـدالقادر
ـقدس وخاصـة أن العدو عن مـحاولـته عله يجـد آذاناً صاغـية ونـفوساً مـلبيـة لهـذا النداء ا
تربص بـالوطن وأهـله أشد -فـتكًـا وأقوى دمـاراً - من الطـاعون نفـسه فالـغيـرة الديـنية ا
والوطنية دفعتـا القائد األمير إلى توضيح أبعادالقـضية وجتلية األمر أمام جميع أفراد األمة
حتى يـوضع كل فـرد فـيـها أمـام مـسـؤوليـاته.يـقـول األميـر في هـذا الـصـدد:" أما بـعـد فإن
الـغـيـرة اإلسالمـيـة حتق ألمـثـالـكم واالعـتـيـاضـات األنـفـيـة جتب عـلى أقـوالـكم وأفـعالـكم
سلمـ وصال وسعى في خراب وكـيف ال والعدو الكـافر - أذله الله - جـال في بالد ا
ـعـدة لـلـغـدو واآلصـال وحـدت شـوكـته عـلى الـقـريب ـسـاجـدهـا ا مـدنـهم وقـصـورهم 
طـيع مـنهم والـعاصي وأجـمع عزمه وكـيده والـقاصـي وتضـافرت جـيوشه عـلى إجالء ا
في جميع بره وفاض على ضوء اإلسالم ظالم ليله حتى كاد يخفى جدول فجره(٦٦٨).

ويـعـرض األمــيـر بـعــد هـذا الـوصف حلــال الـبالد لـلــحـديث عن جـهــاده وتـصـديه
قـارعة جحافل الظـلم والعدوان على الرغم من إمـكاناته البسـيطة إال أنه لم يتوان ولو
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لـلـحـظـة واحـدة في الـدفـاع عن الـوطن والـشـرف والـدين هـذا الـدين الـذي ارتـكـز علـيه
عـبـدالـقـادر وارتـضـاه سـبـيال لـدعـوة هـذه الـقـبـيـلـة بـاعـتـبار أن الـعـدو كـافـر داس عـلى كل
مـقــومــات هـذا الــشــعب ودنس مــسـاجــد أذن الــله أن تـرفـع ويـذكــر فـيــهــا اسـمـه بـالــغـدو
واآلصال فأمـست محاربته أمراً واجبـاً وفرضاً مقدساً عـلى كل مسلم قادر غيور على
ـثل والقـدوة وليعـلم اجلمـيع أنه لم يدع إلى هذا ملـته وشرفه وعـقيدته لـيضـرب األمير ا
دافعته مراراً وتداولنا معه في احلروب سراً األمر إال وكان على رأسه ." وكم اشتغلنـا 
وجهـاراً إلى أن انكسـرت الرماح وتـدنست بنـادق الرماح وقـضت الصنـاديد نحـوبها
وتـعـمدت الـفـرسان نـصـبهـا ولغـوبـها والزلـنـا على ذلك الـتـدافع والتـنـاول إلى أن تنـفرد
نيـفة غير أننا خشينـا تفاقم األمر وتزايده من قطر إلى قطر ناصب ا السليـفة وتنعدم دور ا
فنود من صـالح رأيكم النـاجحة وسـداد إشارتكم الـصاحلة أن تـزيدوا في اخوانـكم القوة

ادة ."(٦٦٩) السادّة وتنشروا أسرهم باسترسال ا

ضي األمـيـر في استـعراض األحـداث أمام هـذه الـقبـيلـة لتـهيـئة وعـلى هذه الـوتيـرة 
اجلـو حتى اذا مـا بـدأت تبـاشـير الـقبـول واإلجـابة يـلوحـان خـلص األميـر عـبدالـقادر إلى

هدفه الرئيسي من هذه الرسالة .

ويلجـأ األمير إلى الـتركيز عـلى اجلانب العـقائدي والديـني فأثرى رسـالته بآيات من
الـذكـر احلــكـيم واألحـاديث الــنـبـويــة الـتي تـدعـو كــلـهـا وحتث عــلى الـتـعــاون والـتـكـاتف
واألخوة واجلهاد والريب أن وقعها على نفوس أفراد القبيلة سيكون ذا أثر خاصة إذا
علـمنا أن مثل هـذه القبـائل لم تكن تعتـرف بغيـر الدين رابطاً بـينهـا وب بقيـة أفراد اجملتمع
ذلك أن فـكرة الـقـوميـة أو الـوطـنيـة لم يـكن لـها أي مـفـهـوم ولم تتـبـلور اجلزائـري اآلخـر
فكـرتهـا في أذهـان هؤالء وبـالتـالي فـإن االعتـماد عـلى اجلانـب الديـني من طرف األمـير
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ـؤمن لـلـمـؤمن يـدل عـلى ذكـاء هـذا األخـيــر ومـدى سـعـة أفـقه ودرايـته بـاألحـداث "فـإن ا
ـسلـمون كاجلـسد الـواحد يـتألم اجلـميع بـتألم رصـوص يشـد بعـضه بعـضاً وا كـالبـنيـان ا
ؤمن مـا يـحب لـنـفسـه والله في ؤمن مـؤمـنـا حـتى يـحب ألخيـه ا الـبـعض وال يـكـون ا
ـســلم وتــعـاونــوا عـلى الــبـر ـســلم أخــوا عـون الــعـبــد مــادام الـعــبـد في عــون أخــيه وا
ـؤمنون إخوة ياأيها الذين آمنوا مـالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ا ا والتقوى إ
وهــذا الــواجب لـــكم في إعــطــاء كـل ذي حق حــقه واألمــور اثــاقــلــتم إلى األرض(٦٧٠)
ضابرة في الرباط ونيل إحدى احلسني . اآلدمية وأما مدافعة الكفار أخزاهم الله في ا
ـقـيم الـذى ال يــخـطـر عـلى قـلب بـشــر فال يـخـفى عـلى كـر األجـر والـغـنـيـمـة والـنــعـيم ا
علمكم ماورد في ذلك من اآليات القرآنية واألقوال النبوية"(٦٧١) .وبعد هذه الشحنة من
يل احلـميـة اإلسالميـة التـي بثـها األمـير في نـفوس هـؤالء بعـثاً لـلـهمم وشـحذاً لـلعـزائم 
انه القوي عبدالقادر فيـثني على هؤالء األبطال ويذكرهم أن ما دفـعه إلى مكاتبتهم هو إ
ة وشـجـاعتـهم الـنادرة ومـا يـعرفه عـنـهم من نـخوة ومـروءة وجنـدة على بشـمـائلـهم الـكـر
ـعـقـود عـلـيـهم" ـنيّ الـنـفـس بـتـحـقـيق الـرجــاء ا مـرالـعـصـور فال غـرو إذن أن يــراسـلـهم و
وجندتـكم وسياستكم في تدبـير صنايعكم احملـكمة مع غلظتكـم على الكفار وشدتكم في
ثبـات الـصـفوف احلـربـيـة مـعلـومـة عـندنـا بـالـضـرورة حسـبـمـا دونت خـصالـكم احلـمـيدة

وأفعالكم الرشيدة في تاريخ وهران ووقائعها"(٦٧٢) .

فإنه  وكعادة األمـير القـائد الذي يـخطط ويدبـر لكل أمر ويـعلم متى ومن يـخاطب
يــخص أشـراف الـقــوم ويـدعـوهم لــلـقـائه أمال ورغــبـة في الـنـظــام واالسـتـعــداد احلـقـيـقي
واجهة عدو مـسلح ذلك أن عبدالقادر يدرك أن قيادة مـثل هذه القبائل في يد رؤسائها
ـرغــوب وإلضـفـاء نــوع من الـتــخـصـيص فــمـتى اسـتــجـاب هــؤالء فـقـد حتــقق األمل ا
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يـقـول األمـير ." والـتقـديـر لـسـادة الـعـشـيرة فـيـسـهل الـوصـول إلى الـهـدف بأقـصـرالـسـبل
نرغب في حـمد سراريكم أن جتمـعوا جموعكم وتكـونوا في قصد إعانتـنا رجاالً وركبانا
قامـة باحلظوة الـعليـا ويكون ابـتداء قدمكم ـزية ديناً ودنـيا وحتظـوا في دار ا لتـتم لنا ا
ان شـاء الـله عقب عـيـد األضحى أول أبـريـر بعـد أن يـقدم إلـيـنا أعـيانـكم لـنسـتـأشرهم في
ـراد منا"(٦٧٣). ويـؤكد عـبدالـقادر أن دعـوته هذه التـخرج الكـيفـية والـهيـئة الـتي يحـصل ا
ـسـلـمـ وتـعـزيـز الـروابـط بـيـنـهم زيـادة في قـوتـهم عن إطـار الـدعـوة الـكـبـرى لـتـوحــيـد ا
ـسـلمـ ال يـريد من ذلك جـزاء والشـكورا ـتـربص بـديار ا ـواجهـة الـعدو ا وهـيـبتـهم 
ـسـؤوليـة تفـرضـان علـيه الـدعوة إلى الـتالحم والـتـعاون والـتكـاتف بـ إخوة فـاألمـانة وا
الدين والـوطن الواحد حتى يـبرىء ذمته أمام الله وأمـام رعيته التي اختـارته طواعية أميراً
ـسـيـرة اجلهـاد والـبـناء .وحـرصـا من عـبدالـقـادر عـلى تـوخي كل أسبـاب الـتـوفيق وقـائداً 
والـنجـاح فإنه يـحث أهل فجـيج ـ في حالـة استـجابـتهم لـدعوته ـ أن يـأخذوا بـكل أسباب
ـرء اال صدقه احلـيـطـة واالسـتعـداد الالزم وأن يـهـيـئـوا أنـفسـهم لـيـوم عـظـيم ال يـنـفع فـيه ا
ـادية والبـشريـة ذلك أن العدو وصبـره فوجب احلـذر والسعـي لتوفـير كل اإلمـكانات ا
ـهزوم بل هي صراع طويل ـنتصر وا ليس باألمر الـه وأن حربه ليـست موقعـة فيها ا
شـاق والبـقـاء فيه لألقـوى يقـول األمـير:" وفي مـوافقـتـكم استـصراخـنـاواجابـتكم دعـانا
سـلمـ وصرورتهم عـلى كلمـة واحدة كـذات متحـدة فإن تكـلفتم اتـساق هيـكل نظم ا
ـرغـوب وأشرعـوا في الـتأهب والـتـهيـؤ بإقـامـة الكـراع والسالح طـلـوب فحـبذا ا ـرام ا
انـيـة وال يـتـخـلف أحـد من صـناديـدكم من واألخـبـيـة وما يـعـيـنـكم من االعـتـقـادات اإل
كـتوب ولم جتيـبوا داعي الله فـهذا الواجب في الفـرسان والعـساكر وإن اكـتفيـتم بنـظر ا
ـستـعان وعـليه الـتكالن ومـا توفـيقي إال بـالله حـقنـا وحسـابنـا جمـيعـا على الـله والله ا
عليه توكلت وإليه أنيب وال حول وال قوة إال بـالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا
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محمد وآله وسلم(٦٧٤) ".

أمـا الـنـمـوذج الثـاني فـهـو رسـالـة بـعـثهـا األمـيـر عـبـدالـقادر إلـى السـلـطـان عـبـداجملـيد
- شـوال ١٢٥٧هـ/ديـسـمـبــر ١٨٤١م - يـصـور فـيـهـا حـال الـبالد مـؤرخـة فـي مـسـتـغـا
دد والعون دفاعا ثل الوحدة اإلسالمية ويطلب منه ا والعباد للخليفة العثمـاني باعتباره 
داس آمال أن جتد رسـالته آذانا صاغـية لدى الـباب العـالي فيسارع عن الدين والشـرف ا

ساعدة. د يد العون وا

يستهل األمـير رسالته إلى اخللـيفة العـثماني- بعد الـبسملـة والصالة على الرسول-
سلم واجتماعهم بقوله" إلى سلطان سالط اإلسالم بالثناء على السلطان رمز احتاد ا
ـلـوك الشـامخ وركـنـهم الثـابت الـراسخ السـلـطان وحـامي بـيضـة أمـة محـمـد( ص) طود ا

عبداجمليد خان سالم على سيدنا ورحمة الله وبركاته(٦٧٥)

ـقـدمـة الـتي أثـنى فـيـهـا األمـيـر عبـدالـقـادر عـلى اخلـلـيـفـة وكـال له من وبـعـد هـذه ا
األوصـاف واأللــقـاب احملـبـبـة لـلـنـفس والـتي جـعـلــهـا األمـيـر غـايـة أو مـطـيـة لـلـدخـول إلى
عـلى أن عـبـدالـقـادر فـضل قـبل هذا أن ـسـاعـدة تـمـثل في طـلب ا الـغـرض من رسـالتـه ا
ـا جرى على أرض اجلـزائر من صراع بـ قوى الـشر والكـفر وب يعـطي صورة حـقيقـية 

ـسلم الـذي ارتضى عـبدالـقادر أمـيراً له بـعد أن خـلت السـاحة من رجل كفء الـشعب ا
غـربي عبدالرحمن الثالث ـا رفض السلطان ا ـواجهة العدو وخاصة  يقـود مسيرة اجلهاد 
الـعرض الذي تقـدم به األهالي لالنضواء حتت سلـطانه بعد مـعارضة فرنسـا لهذا االقتراح

الذي يتعارض واطماعها في اجلزائر.

يقول األمير" إننا نخبر سيـدنا ونقص عليه من أخبارنا وإن كنا نعلم أن علمه محيط
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ا خرجوا عن طاعة ا هو أبعد من أنفارنا وذلك أن الينشارية(٦٧٦) الذين كانوا باجلزائر 
ـرحوم عـاقبـهم الـله بسـوء فعـلهم وسـلط عـليـهم من ال يرحـمهم ـؤمنـ والدك ا أمـير ا
ـدائن واسـتولى الـعدو الـكـافر الـغـشوم فـبـدد شمـلهم واجـتث أصـلهـم وملك الـقرى وا
عـلى األمـوال والذخـائـر واخلـزائن...فـعـند ذلك اسـتـغـاثت الـنـاس بالـسـلـطـان الـشريف
سـيـدنا عـبـدالـرحـمان سـلـطـان مـراكش فـبعـث إلى الوطن ابـن عمه مـع جيش كـثـيـر فـما
سلـم دفعا وانقـلبوا من حيث جاؤوا جـعل الله فيهم نـفعا وال جاهدوا وال غـنوا عن ا
وتــكـالب عـلى ورجــعـوا من حـيث فــادوا فـلـمــا رأى الـكـافـر ذاك زاد فـي قـوته وشـدته
ـسـلـمــ الـقـريـبـ من حـصـونه واحـتـاج الـنـاس اذ ذاك إلى من يـضـبط جـهـادهم ويـقـوم ا
ـا سبق بـجمـيع أمورهـم فاجـتمع أعـيان الـوطن وطلـبوا ذلك من الـوالد...فـأشار الي 
لي من الـشقـاوة في أم الـكـتاب هـنـالك امـتثـلت أمـره وإن كـان مـراً إذ لم أعص له مدة
عمـري أمـراً وشمـرت على سـاعد اجلـد واالجـتهـاد وبذلت لـلمـسـلمـ نصـحي في جمع
الكلمـة واجلهاد وصيرت من وجـهتي وجهتـ فتارة يجـمع الكلمـة وردع البغاة وآونة

سلم وقمع الكفار العتاة(٦٧٧) . للدفع عن ا

ـنـوال يواصل عـبـدالـقادر عـرض األحـداث بـدقة وتـسـلـسل للـسـلـطان وعـلى هـذا ا
عاهدات العثـماني مع وصف حتلـيلي لكل صـغيرة وكبـيرة ألحوال الـبالد فذكر نـقض ا
من العدو واسـتئنـاف اجلهاد الذي بـلغ درجة قصـوى من العنف والـشدة والتـدمير هلك
من جـرائه الـنسل واحلـرث تـدور رحاه بـ طرفـ يـنعـدم الـتكـافؤ بـيـنهـمـا اطالقا جـند
ا يـفـتقـر إلى الـسالح والـتدريب واخلـبـرة ويفـتـقر إلى الـعـتاد والـعـدد وجيش عـصـري 
ة القائـد وجنده فقاوموا ما استطاعوا إلى تعنيه هذه الكـلمة اال أن ذلك لم يثبط من عز
ـقـارعـة جـحـافل الـعـدوان:" وإن جـيش ذلـك سـبيـال ولم يـعـدمـوا وسـيـلـة اال الـتـمـسوهـا 
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ائة ألف سالح تام وصـواعق ومدافع تصير الـواحد ضعيفاً وإنه قابل ينـاهز ا الكـفار ا
ـواضع فال نقدر أن نرده إذ لـيس لنا قوة بارود أو سالح وال إذا جمع قـوته وقصد بعض ا
سـلمـون شديـد النـكال وعـظيم الـقتـال .. ومع ذلك ما مدافع مـثل ماعـنده لـكي يذيـقه ا
ال ضـعـفـوا وال اسـتـكـانـوا وال حـزنـوا مع الـضـعف الـذي ال يـحـتـاج إلى شـاهـد مـن قـلـة ا
والـسالح الذي يـعـلمه الـغائـب والشـاهد لـقـد نفـدت في سبـيل الـله أموالـهم وفـنيت في
سـبيل اجلهاد رجـالهم والكـافر لقوته إذا خـذلت له جملة جـدد أخرى وإذا هلك له جيش
اسـتـخــلف بـاآلخـرة وإذ احـتـاج لــشيء أمـده به سـلـطـانه"(٦٧٨) . وهـكـذا نــرى عـبـدالـقـادر
ـسؤول يـضع هـذا الـتـقـرير بـحـنـكـة الـدبلـومـاسي وصـدق اجلـنـدي الـوفي والتـزام الـقـائـد ا
سـلمـ ليـحمل كل فـرد مسـؤوليـته أمام الـله فتراه فـصل إن صح القـول أمام خـليفـة ا ا
يشرح ويفصل األمور للسلطـان العثماني حتى تكون الصورة واضحة أمامه آمالً أن يلبي
نـبعـثة من غـرب بالد اإلسالم التي يـعيث فـيهـا العدو اخللـيفة هـذه الصـرخة واالسـتغـاثة ا
ـسلـمـون في خالفـاتـهم ونـزاعاتـهم مـنـشـغلـون .ويـضـيف عـبـدالقـادر مـوضـحا فـسـادا وا
وقف وكيف أن األحداث تـسارع متكـاثفة ومجتـمعة ضده فـيخبر اخلـليفة عن خذالن ا
إخـوانه له في الـدين واجلوار وكـيف هان عـلـيهم فـأسلـمـوه ومن معه إلى عـدو ال يرحم
هـ الـذي يـنتـظـر هـذا الشـعب فـقـد أمسى ـصـيـر ا ولم تـشفع لـديـهم صـلـة الرحم وال ا
األمـير بـ فـكي كمـاشة: عـدو ال يـرحم وأخ جاهـل متـخاذل جـبـان غدر بـإخـوانه ابتـغاء
سـلـمون وتـركـونا أسـارى في يد مرضـاة الـكافـر يـقول األمـير:" ونـحن أسـلمـنـا إخوانـنـا ا
لوك ومنعونا شراء ما نتقوى به على ون وتبرأ منا من كان قريبا لنا من ا العدو فهم لنا ظا
الـكـافـر خـوفـا مـنه ومـنـعـونـا حـتى الـسـلـوك . طـلـبـنـا مـنـهم اإلعـانـة بـالـرجـال فـلـم يـقـبـلوا
واستـعـنـاهم بـاألمـوال فلـم يفـعـلـوا وطـلـبنـا مـنـهم الـسـلف فـكان عـ احملـال ومـنـعوا
رعاياهم من إعانتنا بكل وجه وحال فما نفعنا قريب وال مجاور وال دافع عنا ذو سيف
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ا ؤسف واحملزن  سلـم ليسوا بجسد واحد(٦٧٩) .وبعد هذا العرض ا وال محاور كأن ا
آل اليه حـال األميـر وشعـبه وهم يصـارعون األعـداء من كل جانب زاد مـرارته ظلم ذوي
القربي ألنه أتاه من حيث لم يكن يحتسب فبدل أن يكون هؤالء اإلخوة يدا واحدة في
الـسـراء والـضـراء تـراهم شـيـعـاً متـفـرقـة ذهـبت ريـحـهم ووهـنت قـوتـهم حتـسـبـهم واحداً
ــصـيـر اخملـزي الــذي صـار الـيه حـال وقـلــوبـهم شـتى أمــام أعـدائـهم الـذيـن حـفـزهم هـذا ا
ـضي قـدمـا في طـغـيانـهم وعـداوتـهم وكـأني بـاألمـيـر من خالل الـعرض سـلـمـ في ا ا
الـوافي يـأمل أن يـجـد عنـد اخلـلـيـفة مـا افـتـقـده عـند جـيـرانه من عـون ومـدد فـيـحقق أمل
ا أفـاء الله علـيه إنقاذا لـرعيته من هذا الشعب فـيه ألنه لم يبق لهم من أمـل سواه فليـبادر 
ـسـلـمـون بـهـذا الـقـطـر ال يـنـظـرون من غـيـرك افـراج وال لهـم مـلـجأ ـشـؤوم:" فـا ـصـيـر ا ا
يلـجؤون إليه غير حـصنك العالي األدراج فأبـصارهم إلعانتك وإمدادك طـامعة وقلوبهم
ال الـوافـر وإن قيل جـيش عـندك ـحبـتك وذكـرك طافـحة فـإن قـيل: مـال عنـدك ا
ـسلـم من الـعدو مـالزمت الـعسـكر الـبحـر وإني وحيـاتك الـسعـيدة لـوال خوفي عـلى ا
ـسلـم بـهـذا القـطر عـليك سكـوناً وال هـدوءاً حـتى أقف ب يـديك وأقص من أخـبار ا
فإنهم قد غلقت علـيم األبواب وتقطعت بهم احلبال واالسباب(٦٨٠) .ويختتم عبدالقادر
رسالته وهو يؤمل النفس بقرب الـفرج ودنو ساعة اخلالص ح تأتيه جندات السلطان -
الذي لم يـبق له األميـر عذرا - ليـرفع البالء عن هـذا الشـعب ليسـتعيـد قوته لـيواجه عدوه
نداً للـند داعيـاً للخلـيفة بـالتوفيق والـسداد وأن يكون عـند حسن ظن أبـناء اجلزائر ألنه
ـسلـم مـعتـذراً عن عـدم قدرته عـلى ارسال هـدية مـسؤول مـنهم بـحكـم سلـطانه عـلى ا
قدس وأن تـليق بالسـلطان لظروف اجلـهاد فكل اإلمكانـات قد سخرت لهـذا الهدف ا
هـديـته احلــقـيـقـيـة لـلـســلـطـان الـعـثـمـانـي هي اسـتـعـادة هـذه الـقــطـعـة من الـوطن اإلسالمي
درار والبحر الزخار وعودتها إلى حظيرة اإلسالم يقول عبدالقادر:" فإنك ألغيت ا
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وحضـرتكم حـضرة إغاثـة اللـهفـاء وزوال الظـمأ ومشـاهدة طـلعـتكم تـزيل العـناء والغم
وإنا من عيالك والله سائلك عنا فأزل مـا أثقل الظهر منا وعنا ومرادنا نبعث حلضرة
ة ولكن من كثرة احلروب لم يتيسر سيدنا هدية مع من يقوم مقامنا في تقبيل يدك الكر

سؤول في تبليغ مرادنا فيما هناك".(٦٨١)  لنا ذاك والله ا

ومن الـرسـائل التي تـبـادلهـا عـبدالـقـادر مع حكـام بـني عثـمـان رسالـته إلى الـصدر
ساعدة مصوراً ما آل إليه حال البالد والعباد األعظم مصطفى رشيد باشا طالبـا العون وا
حتت نيـر االستـعمار الـفرنسي الـبغـيض ذلك أن عبدالـقادر لم يـخرج -فيـما ذهب إليه-
سـلم نحو من طلب اإلعـانة ألنه يرى أن هـذا األمر واجب يـفرضه الـدين والشرع عـلى ا

سلم. أخيه ا

يـفتـتح عبـدالقـادر رسالـته بعـد التـحيـة والثـناء عـلى خصـال الصـدر األعظم بـقوله:
«إن هذا الـكتـاب من خد حـضـرتكم اجملـاهدين بـوطن اجلـزائر الـتي صار لـغربـاء الكـفر
وأذياله جـزائـر ولم تتـفقـده أسـياده وحـماته وتـغـافلت عـنه أنصـاره وفـرسانه وكـماته

فهم أسرى العدو الكافر أسراً يفعل فيهم ما يشاء ويحملهم أغالالً وإصرا»(٦٨٢) .

ـواقفهم التي سلـم ورعاياهم  ثم يعرج األميـر بعد هذا الـعتاب األخوي حلـكام ا
لم تــرق إلى مـســتـوى احلـدث فــإخـوانـهم فـي الـدين يـقــتـلــون ويـعـذبــون ويـشـردون من
ديارهـم انتهكت أعراضـهم وديست كرامتهم وإخـوانهم في الدين يتابـعون فصول هذه
ـأسـاة ولم يـحـركـوا سـاكـنـا ولم يـهتـز لـهم أدنى شـعـور بل األدهى واألمـر من ذلك أن ا
ـال وصادروا لهم بعـضا مـنهم - سامـحهم اللـه - كانوا عـونا على إخـوانهم فـحرموهم ا
السالح وضيقوا عـليهم اخلناق فكان ظلم ذوي الـقربى أشد مرارة من ظلم العدو نفسه
ولـيس لـهــؤالء عـذر في هـذا وعـلى الــرغم من ذلك فـإن أبـنـاء هــذا الـوطن الـشـرفـاء لم
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يـيــأسـوا ولـم يـحــزنـوا ألنــهم يــدركـون أن األوضــاع سـتــتـغــيـر وأن إخــوانـهـم في الـدين
سينصرونهم ولو بعد ح ولـم يقطعوا بوادر األمل وليست هذه الرسالة إال دليال على
كان وسيد ملوك يكون أو ذلك يقول األميـر:" وإنا قد كاتبنا سـيدنا فخر الزمان(٦٨٣) وا
دد بـالعـدة والعدد وأخـبرنـاه بأحـوالنـا وسردنـا علـيه بعض أهـوالنا كان وطـلبـنا مـنه ا
فـكن لـنـا بـوجه الـلـه ورسـوله مـعـيـنـا واسـقـنـا من زاللك مـاء مـعـيـنـاً وأزل لـهـفـاتـنـا وارحم

ضعفنا"(٦٨٤) .

ويوضح عبدالقادر أنه ليس في حاجة إلـى اجلند والفرسان - فهم عنده من الكفاية
مايزيد ألن كل فرد من هـذا الشعب مجاهد مقاتل - ولكن تـعوزه الذخيرة والعدة لينازل
ـطلب البسيط أعـداءه بنفس اإلمكـانات فال يفل احلديـد إال احلديد - واحلمـد لله- فهذا ا
سلـمون من أفعال ستحـيل والصعب وحـ تلبي اخلالفـة هذا الرجـاء فسيـرى ا ليس بـا
مجـاهدي اجلـزائر ما تـقر به أعيـنهم وتنـشرح لـهم صدورهم فالـصراع الدائـر في اجلزائر
ليس صـراعا بـ شعب وشعب أو مـن أجل قطعـة أرض وامتـيازات ولـكنه صراع أزلي
ـساعدة وكـيف ال ? وأبناء هذه ب عقـيدة وعقـيدة وبالتـالي فقد حق الـعون ولزمت ا
الـبالد هم جـزء من اخلالفـة اإلسالمـيـة اجلـامــعـة ومـسـؤولـيـة مـسـاعـدتـهم والـدفـاع عـنـهم
مـوكولـة ألولي األمـر فيـها ألنـهم سـيسـألـون يومـا عـما فـرطوا فـي هذا األمـر فكل راع
مسـؤول عن رعيـته كـما ورد في األثـر يقـول عبـدالـقادر:" فـإن العـساكـر وافرة واجلـزائر
ـددكم قبل عـامـرة ونحن مـن عيـالـكم فـتـعـلقـنـا بـأذيـالكـم فأدركـونـا قـبل فـوات األوان 
الوفاة وصلوا فيها بفضلكم رحم اإلسالم وراعوا فينا وجه النبي عليه الصالة والسالم
ـكلـفون بـاإلسالم وليس هـنا فـإنه ليس لـلمـسلـمـ غيـر حصـنكم يـلجـؤون إليـه وأنتم ا
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أحد لك تتكـلون في هذا األمر عليه(٦٨٥)والله سـائلكم عن أمثالـنا الضعفـاء وأنتم ملجأ
الــهـاربـ سـلـفــاً وخـلـفـاً وإن أكف خــدامـكم اجملـاهـديـن السـتـمـطـار فــضـلـكم وحـاشى

وجودكم وكرمكم أن ترجع باحلرمان مردودة .(٦٨٦) 

ويـعتـذر عـبـدالـقـادر مـرة أخرى لـلـصـدر األعـظم في خـتـام رسـالـته عن عـدم قدرته
قـام لظروف احلـرب التي تـتطلب كل جـهد ومـال ولكن أمله على إرسـال هديـة تليق بـا
في بـلوغ مـرامه كبيـر:" ومرادنا أن نـبعث هـدية حلضـرتكم العـلية ونـبعث من يـقوم مقـامنا
ـة النـديـة ومن تـرادف احلـروب علـيـنـا لم يـتيـسـر لـنـا ذلك والله في تـقـبيل يـدكم الـكـر

رغوب في تبليغ مرادنا فيما هنالك"(٦٨٧)  ا

ـهـاجـرين أمـا رســائـله إلى دايـات تــونس فـقـد كـانـت تـدور أسـاسـا حـول عـالقـات ا
اجلزائـريـ بـالـسـلـطـات التـونـسـيـة ورجـاء األمـيـر بأن يـتـواصـوا بـهم خـيـراً بـاسم األخوة
هاجرين قـد أخرجوا من ديـارهم وسلبت أمـوالهم فلم يبق والـدين خاصة وأن هـؤالء ا
لهم من حطام الدنيا شيء فروا بدينهم إلى إخوانهم علهم يجدون عندهم ما يعوضهم
عما فقدوه ولذلك سعى األمير - مستـخدماً جاهه العريض وسمعته الطيبة- في خدمة
أبناء اجلزائر الذين فضلوا االغتراب عن كراهية . فكان األمير يتدخل لدى رجال الدولة
من أجل طـمـأنــة اجلـزائـريـ الــذين أمـوا الـبالد الـتــونـسـيـة فــيـقـبل حـكــام تـونس وسـاطـته
ـا جـبـلت عـلـيه قـلوب ـهـاجـرين  ويـسـتـجـيـبون لـطـلـبـاته ويـفـسـحـون اجملال أمـام إخـوانه ا

التونسي من حب وأخوة ورحمة.

فـفي إحدى رسـائله يـخاطب الـوزير " مـصطـفى خزنـدار" في شأن قـرابة له مـن جهة
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األم هاجروا إلى تونس آمال أن تمنـحهم السلطات التونسيـة أرضًا زراعية يعيشون منها
راتب داعيا لـلوزير بدوام فيلـجأ عبدالـقادر إلى ديباجـة رسالته بـأفخم األلقاب وأسـمى ا

العز ولتونس باخلير واليسر.

يــقـول األمــيـر بــعـد حــمـد الــله والــصالة عـلـى رسـوله:" الــسـيــادة الـعــلـيــة أدام الـله
توفـيقـها وجـعل العـزة واإلقبـال عـلى الدوام رفـيقـها وال حط لـها من اجملـد رواقاً وال

أذوى لها دوحة وال أوراقاً سيادة السيد مصطفى خزندار(٦٨٨) ".

ـقدمة وبدعـوة الوزير إلى إكرام وفادة ويـلج األمير إلى غرضه األسـاسي بعد هذه ا
ـهاجريـن واعتـبارهم من جـملـة مواطـني البالد الـتونـسيـة ألن األميـر كان يرى أن هؤالء ا
ـســلـمـ وطن لـلــجـمـيع ولــلـجـمـيع احلق فـي الـعـيش في أي بــقـعـة تـظــلـلـهـا رايـة بالد ا
اإلسالم:" فـإن لي قـرابـة من جـهـة األم هـاجـروا إلى تـونس وهم من األشـراف والـعـلـماء
الفقراء فنطلب من سيادتكم أن تشمـلهم رحمتكم وعنايتكم كما هي عاداتكم وتنظرون
لهم أرضـا يـعـيـشون بـزراعـتـهـا ويسـتـقـرون بـهـا كسـائـر الـرعـايا ولـكم األجـر والـشـكر من

لة احملمدية(٦٨٩) ." الداعي باخلير ولسائر أمراء ا

وهـكذا لم يسـتطـرد األمير كـثيـرا في رسالته هـذه كمـا عهدنـاه من قبل فـقد أحسن
التصرف وجعل لكل مقام مـقال ذلك أن الهدف االساسي من رسالته كان محددا وهو
ـهـاجرين إلـى تونس وقـد لـعبت هـذه الـرسـالة وغـيـرها دورا في االهـتـمام بـاجلـزائـري ا
ـا كـان يـحـظى به األمـيـر من حب تـسـهـيـل فـرص الـعـيش الـكـر لـلـجـزائـريـ في تـونس 
ـشرف وحاضـره النـبيل الـزاخر باألعـمال اجلـليـلة التي ـاضيه ا وتقديـر من طرف اجلـميع 
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جعلها األمير مطية ال لتحـقيق أغراض شخصية بل خلدمة أبناء وطنه في جميع األقطار
التي هاجروا إليها فراراً من العدو وبطشه.

وفي رسـالــة أخـرى بــعث بــهـا إلى الــوزيـر «مــصـطــفى» حـاثــاً فـيــهـا هــذا األخـيـر أن
دح يستـوصي خيراً بإخـوانه شاكراً له أفـعاله ومواقفه حـيث يستـهل عبدالقـادر رسالته 
صـاحب الـفـضل فيـبـلـغه أحر الـسالم ويـكـيل له أفضـل النـعـوت واألوصاف فـيـسـتقي من
جمال الـطبيـعة األخاذة أجـمل ما فيـها ليـشكل مـنها لـوحة فنـية يشع كل لـون فيهـا بأسمى

ودة واحملبة . معاني األخوة وا

ـبـاسم مـعـطر الـريـاح والـنـواسم فـداعب الـربيع يقـول األمـيـر:" مـاروض مـفتـر ا
غــصــونه بــروداً مــخــضــرة وجــعل إشــراقه لــلــشــمس ضــره وأزاهــيــره تــتــيه عــلى كل
الكواكـب وتختال في خلع الغـمائم السواكب بأبـهى من إهداء سالم وحتيات عظام

ورفع أدعية وبث أثنية(٦٩٠) ".

ثم يــصف األمـيــر مــراسـله بــأنه أفــضل وأكــفـأ من حتــمل أعــبـاء مــســؤولـيــة الـوزارة
ناسب ساس األمور بحكمة واقتدار جعلت الرعية وشؤون الدولة فكان لها الرجل ا
ـة فعم األمن واخليـر والرخاء في عـهده ربوع الـبالد التونـسية تتـحدث عن مواقـفه الكر
ألن الـله أراد بهـذه األمـة خـيراً فـلـقد أمـروهـا خيـارهـا:" إلى حـضرة سـيـادة من سبق في
مـضـمـار الـوزارة احلـلـبـة وفرع مـن اإلمـارة الـهضـبـة ورفع الـرايـة وبـلغ مـن اإلحـسان
الـغـاية فـطـارت مـفـاخـره كل مطـار وتـغـنى بـهـا راكب الـفلـك وهادي الـقـطـار سـعادة
الوزيـر األكبـر واألميـر األشهـر السـيـد مصـطفى ال بـرحت األيام بـوجوده بـاسمـة ورياح

سرة ناسمة(٦٩١) ". إقباله با
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قـدمة عن الـباعث الـذي دفعه لـتسطـير هـذه الرسـالة وهو ويفصح عـبدالـقادر بـعد ا
الـسـعي دومـا لـلـمـحـافـظـة عـلى الـروابط األخـويـة الـتي جتـمـعه وصـاحـبه والـتـي تـزداد قوة
ثلـة في هذا الترحيب باجلزائري النـازح إلى تونس والقيام بأمورهم أحسن ورسوخاً 
ـكارم مـسامع األمـير فأثـنى - كمـا سبق - عـلى صاحـبهـا شاكراً قيام حـتى بلـغت هذه ا
ثل هذه وده وعـطفه مبـينـاً أن هذا العـمل ليس بـغريب عن الـوزير مصـطفى الـذي اشتهـر 
ـزيـد من اإلحـسان ـضي قـدمـا في طـلب ا ـا شـجع عـبـدالـقادر عـلى ا ـة  واقـف الكـر ا
إلخوانه:" فـالـبـاعث على تـسـطـيرهـا واحلـامل عـلى وشيـهـا وحتضـيـرهـا احملافـظـة على
ـودة والـوفـاء بـحــيث ال يـكـدر من شـرابــهـا مـا راق وصـفـا.... هــذا وألـسـنـة األقـارب ا
هاجـرين كافة بطرفكم لم تزل تـلهج بخصالكم احلمـيدة ومزاياكم العديدة التي جل وا
ـا تكـرر ثنـاؤهم علـيكم بـالغـيب إرساال كـما قدرهـا وسار مـسيـرة الشـمس ذكـرها و
كـانهم من االنقطاع بجـهتكم والتحيز إلى هب صبـا أوشماال وجب علينـا أن نعلمكم 
ستـحسنـة جريا عـاملـة ا ـقتضـاها ا فئـتكم وأن أذكرك بـأحوالهـم تذكرة حـسنة لـتعامـلهم 
ا تعودوه من إجمالكم وامتنانكم(٦٩٢) ". على ما ألفوه من خصالكم وإحسانكم وإبقاءً 

وقف من صديقه الوزير بأنه من صميم ديننا وينهي عبدالقادر رسالته واصفـاً هذا ا
احلـنيف الذي يـدعو إلى األخوة واحملـبة والتـعاون وهي بال ريب من األعمـال احملببة إلى
ا يأمل ويـدعو له باخلير الـله ويرجو رجاءه أن يـنال هذا الكـر جزاءه عند ربه بـأحسن 
والـيــمن بـقـوله:" وال شك أن هــذا -عـنـد الـلـه تـعـالى- من األعــمـال الـصـاحلــة الـسـنـيـة
سكون على وثوق بوفـائه وشرفه ا سـاعي الناجحة البـهية وسيادتكم أبـقاكم الله ا وا
ـقيم على الدعاء لكم في أوقات برج أمنه وطرفه ولن أزال الـعالم بحقكم ومقداركم ا

ستطابة . ودمتم(٦٩٣) ". اإلجابة واألماكن ا
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وقـد كـانـت عالقـات األمـيـر بـالـســلـطـات الـتـونـسـيـة جــيـدة ولـذا تـعـدت مـثل هـذه
سالك " الرسائل إلى أمور أخرى فمثال ح أجنز الـوزير خير الدين باشا تأليف " أقوم ا
بعث بنـسخة منه إلى األمير فأجاب شـاكراً مهنئاً:" ورد عليـنا من حضرتكم كتاب سني
يشـتـمل على خـطاب لـذيـذ شهي فـاستـدعى شـكري وحـمدي واسـتـخلص من صـفاء
ودة مـا عنـدي عرفـتمـونا فـيه من خـير سالمـتكم مـا نرجـو له الدوام ونـدعو له بـاحلفظ ا
ـؤلف وكتـابه فيـرى فيه الـكمال من حوادث األيام(٦٩٤) ". ثم يسـتطـرد في وصف هذا ا
علومات اجلديدة العقلية والنقلية واألخبار النادرة التي ا أورده فيه صاحبه من ا واجلودة 
ـا قبله فال ريب إذن أن يتـخذه األمير - تروي سير األقـدم فكان كـتابه جامعـاً مانعاً 
على مـا عرف عنه من حب لـلكتب - أنيـساً وصاحـباً يعتـز بصداقـته فأغنـاه عما سواه من
ـسالك " فـرأيـنا فـيه ما بـهـر العـقول التـآليـف األخرى لـقيـمـته: " وقد اطـلـعنـا على " أقـوم ا
نقول فاتـفقت القلوب عـلى تفضيله عقـول وا وأدى األفـكار إلى الذهول من قـضايا ا
واختلـفت األلسنـة في تمـثيله أمـا نحن فـقد تركـنا الـتشبـيه وقلنـا ما له في فـنه مثيل وال
شـبيـه فقـد أرانـا من الـرجـال بـقـايـا وفي الـزوايـا خـبـايـا كـتـاب تـنـفس الـدهر بـه تنـفس
الـروض في األســحـار وتـبــسم عن ثـغــور الـنــور واألزهـار كـتــاب يـزري بــتـاج تـراجم
لـوك وأفـاضل الزمـان فـاتخـذته موقع األعيـان وكـأنه مرآة انـعـكست فـيه رسـوم أخبـار ا
نـاظري ومـنـتعش خـاطري"(٦٩٥) . ويضـيف عـبدالـقادر مـتـحدثـا عن هـذا الكـتـاب وقيـمته
الـتي ال تخفـى إال على جاهل أو مـعانـد فصاحـبه مشـهود له بـالباع الـطويل في مـختلف
ا أهله إلى التصدى إلى قضايا هامة وخطيرة بكل ثقة وموضوعية فتراه يجادل العلوم 
ـفاهيم ويحـاور ويدلل بـاحلجـة واآلية الـبيـنة همه الـوحيـد توضـيح القـضايـا وتصـحيح ا
فـكانت أفـكـاره وردوده كـأساً دهـاقـا وكـيف ال وهـو يدافع عن ذمـار الـدين ويـقـطع عنه
كل دابر شـر يسعي لـتشويـهه مؤكـدا أن هذا دستـور أزلي وشرعاً أبـدي صاحلا لـكل عصر
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ـسـلـمـ أنـفسـهم ولـيس ومـصـر وإذا كـانت هـنـاك سلـبـيـات أو أخـطـاء فـمـرجـعـهـا إلى ا
لـعقيدتـهم فهي منهم ومن أخـطائهم وانحـرافهم عن الصراط الـقو براء وبذلك وجب
ديح لهـذا الوزير وأمثاله الـذين يندر أن يجود الـزمان بأمثالـهم:" وباجلملة الـشكر وحق ا
نـيف:ما يجب على كـل عاقل أن يتخذه فـقد أبنتم في هـذا التأليف من كالمـكم العالي ا
سـمـيـراً ويـجـعـله عـلى كل كالم أمـيـرا - فـقـلـد ابـتـدرت- أيـهـا الـوزيـر اخلـطـيـر إلى إحـراز
عـاني وسبـقت وحـزت قصب الـسـبق في مضـمـارها وفـزت فـلله درك ودر مـا أحملت وما ا
ــعـارف وبـعــدت ثم إنك حـمــيت ضـمـار الــشـرع احملـمــدي وعـضـدته قـربت مـن فـنـون ا
ـا قـررتـمـوه من أن الـشريـعـة الـطـاهرة ـلـحـدين وخـضدتـه ولذلك  وقـطعـت عنه ضـرر ا
الئقـة لكل زمـان صاحلـة للـحكم بـها في كل أوان وذكـر أن بعض من خـالف احلكم
احملمدي فـتأخر نـسبت جنـايته إليه ومـا احتشم وال تـبصر ولم يـعلم ذلك اخملذول أنه

ا أتي من قبل مخالفته وأصيب في ع بصيرته من جهة إساءته:(٦٩٦) إ
والـــــشـــــمس إن تـــــخـــــفـى عـــــلى ذي مـــــقـــــلـــــة

نــــصـف الــــنـــــهــــار فـــــذاك حتــــقـــــيق الـــــعــــمى

وفي رسالة تالـية حلكام تونس والـتي أرسلها عـبدالقادر للـوزير خزندار بـالنيابة عن
ـهـاجـرين رافـعـاً أكف الـشكـر واالمـتـنـان لـلـحـكـومة الـتـونـسـيـة عـلى حـسن وفـادتـها كل ا
ورعايتـها لـلجـزائريـ في تونس آمال أن تـكون هـذه اخلطـوة دافعـاً لتـمتـ أواصر األخوة

واحملبة ب األمير وهؤالء .

يـســتـهل عــبـدالـقــادر رسـالـتـه كـعـادته بــعـبــارات تـنم عن مــودة وأخـوة ومـا يــحـمـله
كارم عبدالقادر من مشاعر صداقة للوزير الذي حاز بجوده وعلمه وكرمه أفضل أنواع ا

راتب التي ال يبلغها إال القليل من الناس. وأسمى درجات ا
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ثم يخـلص األمير إلى الـغرض من رسـالته مـوضحاً لـلوزيـر أنه وعلى الرغم من أن
الـلقاء قـد تعذر بـينهـما فإن رسـالته هـذه " تقوم مـقامه وتفـيد مرامه في الـتعبـير عن خالص
وده واألنـبــاء عـلى اســتـمـرار كــر عـهـده(٦٩٧) " وال ريب أن في هـذا إشــارة وداللـة عـلى
: السيف أهمـية الـكتابـة في حياة الـفرد وهي نـظرة من األميـر العـالم الذي جرب األداتـ
والـقلـم فأعـطى لـكل جـانب حـقه بـل إنه كـثيـرا مـا يـرجح مـرتـبـة الـقـلم ويـفـضـلـها عـلى

السيف ويعتبر كليهما سالحا فتاكا ذا حدين ال يؤمن جانبهما .

ويستطرد عبدالقادر متحدثا في رسالته عن الباعث إلى تسطيرها وهو الذكر العطر
ا ورد علينا أقاربنا السيد" الذي يتناقله اجلزائريون عن معاملة إخوانهم لهم في تونس " و
ـواطن الـتـونـسـيـة انـتـهـزنـا ـكي" وإخـوته راجـعـ من وجـهـتـهم احلـجـازيـة إلى ا أحـمـد ا
ـقتـضيـات الود الـفـرصة فـأصحـبنـاهم كتـابنـا هذا قـيامـاً بـواجب صدق الـعهـد واحتـفاالً 
.... وقـد ورد علـينا كـتاب من عـوض ولدنا الـسيد مـصطـفى بن السيـد محـمد الصـغير
ـا تفـضلت عـليه الـدولة الـفخـيمة الـصادقـية بـواسطـة علم هـمتـكم السـنية الـعقـبي مخـبراً 

صطفوية من أنها ملكت له األرض التي كانت أحســـنت إليــــه باستغاللها(٦٩٨) ". ا

ويـعتـرف األمـير بـأن صديـقه الـوزير بـصـنيـعه هذا قـد مـلك السـبق والـفضل فـأصبح
عـروف - والـكـر إذا أكرمـته مـلـكته - ـمنـونـ الـشاكـرين لـهـذا ا عبـدالـقـادر له من ا
ضف إلى ذلك أن هذا الـعمل ال يقوم به إال كل مـسلم شريف كر جواد يـستهدى تراث
األجـداد وسـيـرهم فـي مـعـامالته وتـصـرفـاته ويـعـيـد بـذلك صـفـحـة مـشـرقـة من تـاريخ
ـهـاجــري مـكـة وإيـثـارهم عـلى اإلسالم ونـعـنـي بـهـا حـسن اسـتـقـبــال أنـصـار رسـول الـله 
أنـفسـهم ولو كـانت بـهم خصـاصـة فكـأن التـاريخ يـعيـد نفـسه في هـذا ولذلك لم يـجد
األمـيـر إال الـدعــاء لـلـوزيـر بــاخلـيـر والـفـالح واالبـتـهـال إلى الــله أن يـجـعــله ذخـراً وعـونـاً
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ـسـلـمـ يـقـول:" فـبخ.بخ ذاك مـال رابح وعـمل صـالح فـصـرنـا بـسبـبه ألى إلخـوانه ا
ـمـنـونـ وحلـسن صـنـيـعـكم من الـشـاكـرين وكـيف وقـد تـخـلـقـتم جـنـابـكم الـعـالي من ا
تع ـهـاجـرين فـنـسـال أن  ـا وصـفـوا به من اإليـثـار وحب ا بـأخالق األنـصـار ووصـفـتم 

نه وفضله(٦٩٩) ". سلم بطول بقائكم ويوالي أسباب دوام عزكم وارتقائكم  ا

ومن الـرسـائل االخـوانـيـة الـتـي تـبـادلـهـا األمـيـر عـبـدالـقـادر مع بـعض الـشـخـصـيـات
حيث كـانت تـربط ب اإلسالمـية رسـالتـه التي رد بـها عـلى الـشيخ شـامل الـداغسـتـاني

الرجـل صداقة عـظيمـة إذ جمعت بيـنهمـا صفات كثـيرة من علم وثـقافة وجهـاد وبـطولة
ان بـالـله فقـد أسس كل واحـد في وطنه دولـة قـوية ووحـدا صـفوف الـشـعب ونظـما وإ
اجلـيش وكـانـا مـحل االحـتـرام والـتـقـديـر من الـصـديق والـعـدو وعلـى الرغـم من احلرب
الـضـروس والـشـجـاعة الـنـادرة الـتـي أبـدياهـا إال أنـهـمـا اضـطـرا إلى إيـقـاف الـقـتـال حتت
واقف ظـروف قاسـيـة فنـفيـا وسـجنـا " وقد اشـتـهر الـرجالن في الـعالم اإلسالمـي كله بـا

الشريفة والبسالة الرفيعة والسيرة احلميدة(٧٠٠) ".

كــتب الــشـيـخ شـامـل رسـالــة إلى األمــيـر(٧٠١) بــعــد أحـداث " الــفــتـنــة الــطـائــفــيـة في
الـشام(٧٠٢) "شاكـراً مـواقفه الـنـبيـلـة الشـجـاعة حـ تـصدى حلـمـاية مـسـيحـيي الـشام وأنـقذ
اآلالف منـهم بدافع الـدين واإلنسـانيـة فأجـابه األميـر برسـالة بـ له فيـها أن مـا قام به ال
يعدو كـونه امتثاالً لـتعالـيم اإلسالم الداعية إلى حـماية أهل الـكتاب والتـواصي بهم خيراً
وإلى الـتـسامح والـرحـمـة ونـبـذ الظـلم والـعـنف والـعـدوان مهـمـا كـان مـصـدره ودافعه

فاإلسالم دين رحمة وسالم وأمن وأمان.

يـفتـتح عـبـدالقـادر رسالـته بـعـد حمـد الـله والصالة عـلى رسـوله- بعـبـارات تنم عن
تـواضع شديـد نـابع من أخالقه السـامـية- فـيخـاطب صـديقه شـامل بـكلـمات تـعـبق محـبة
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وأخـوة فـي الـله ويـدعـو لـنـفـسه ولـه بـأفـضل مـا ورد في األثـر بـقــوله:" إنه من الـفـقـيـر إلى
مواله الغني عبدالقادر بن مـحيي الدين احلسيني األخ في الله - تعالى- واحملب من أجله

قام والرحيل(٧٠٣) ". اإلمام شامل كان الله لنا ولكم في ا

ويـؤكـد عـبدالـقـادر لـصـديقه أن مـا قـام به من أعـمـال وما اتـخـذه من مـواقف أثـناء
ـروءة حـصـول فــتـنــة الـشــام ال يـخـرج عـن كـونه امـتــثـاال ألوامــر الـشــريـعـة الــسـمــحـاء وا
نكر واألخالق اإلنـسانية ذلك أن الـدين احلنيف يدعـو إلى مكارم األخالق والنـهي عن ا
لـهـوف فـاإلسالم جـامع لـلمـحـامـد مـوجب للـمـحـبـة واأللفـة كـاره لـلـظلم وإغـاثـة ا
ـلل األخـرى وفـي هذا ـا جـاءت به ا والـعـدوان والـبـغي ومـا جـاء اإلسالم إال مـتـمـمـاً 
يـقول عـبدالـقادر:" والـذي بلـغـكم عنـا ورضيـتم به منـا من حـمايـة أهل الذمـة والعـهد

والـذب عـن أنـفـسـهم وأعــراضـهم بـقـدر الــطـاقـة واجلـهــد هـو - كـمـا في كــر عـلـمـكم-
كـارم األخالق فهي روءة اإلنـسانـية فـإن شريـعتـنـا متـممـة  مـقـتضى الـشريـعة الـسنـيـة وا
وجـبة لإلتالف اشـتمـال جـميع األطـواق على األعـناق مشـتـملـة على جـميع احملـامـد ا

لل مذموم ومرتعه وخيم ومرتكبه ملوم ولكن: والبغي في كل ا
ــــــرء في أيـــــام مــــــحـــــنـــــته يُـــــقـــــضَـى عـــــلى ا

حــتـى يـــرى حــســـنـــا مـــا لــيـس بــاحلـــسن(٧٠٤)

ويـوضح األمـيـر- بـكل ألم وحـسـرة - أن الـسـبب في حـصـول هـذا األمـر مـرده إلى
ـيل عن سـواء الـسـبـيل حـتى ظن الـذين ـسـلـمـ عـن مـبـاد ديـنـهم احلـنـيف وا ابـتـعـاد ا
يـجهـلون اإلسـالم أن هذا الـدين شعـاره القـسوة والـشدة وسـفك الدمـاء واإلسالم بعـيد
عن هـذا بـعـد الـسـمـاء عن األرض فـجـنى هـؤالء الـسـفـهـاء عـلى ديـنـهم فـلـوثـوه ولـطـخوا
شـرقة بأعـمالهم الطـائشة ولـكن ما العـمل? فقد اشـتد البـأس وعم الشر فلم صفـحاته ا
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تبق إال االسـتعانة بالصـبر اجلميل وطلب العـون والهداية من الله يقـول األمير:" فإنا لله
ع حتى صار يظن من ال وإنا إليه راجعون على فقد أهل الدين وقـلة الناصر للحق وا
عـلم لــه أن أصل دين اإلسالم الـغلـظـة والقـسـوة والـبالدة واجلفـوة فـصـبر جـمـيل والله

ستعان(٧٠٥) ". ا

وتمنى عبدالقـادر في رسالته لشامل أن تأذن له السلطـات الروسية بالسفر والهجرة
إلى احلـجاز خـاصة وأنه قـد بلغ من الـكبر عـتيـا زارعاً في نـفس الشـيخ األمل الذي لم
يـفقده األمـير نفـسه في يوم من االيـام راجيـاً له نهايـة سعيـدة ألسره كـالتي آل إليـها حال
ا عرف األمير مؤكداً له أن اإلمبراطـور الروسي سيحقق له هذا األمل - إن شاء الله - 
ة على أن الرجـاء احلقيـقي بيد الله فـله مقاليـد األمور وال ييأس من عنه من خصال كـر
رحـمـة الله إال الـكـافرون والـشـيخ شـامل مؤمن مـحـتـسب يقـول األمـير:" ومـنـذ زمان
بـلغـنا وصـولكم عـند مـلك روسيـا وأنه فعل مـعكم مـاهو أهلـه من اإلحسان وأنـزلكم من

اإلكـرام أرفع مـنـزل ومـكـان وسمـعـنـا أنـكم طـلـبتـم تسـريـحـكم إلى احلـرمـ الـشـرف
فنـسأل الله أن يـجيب مطـلوبكم ويـنيلكـم مرغوبكـم .... وامبراطور روسـيا من أعظم
فـاخر في بـطون الـدفاتـر فنرجـو لكم من ملوك االرض شـأناً وأحـرصهم عـلى تخـليـد ا
حضرته الـفخيمة حصول األرب بال نـصب وال تعب كما فعل معنـا اإلمبراطور نابليون
ـرجـو- في الـثـالـث فـإنه فـعل مــعـنـا من سـنـي األفـعـال مـا لم يــخـطـر ألحـد فـي بـال وا

عبود وال معبود سواه(٧٠٦) ". احلقيقة- هو الله ا

ـغرب األقصى أثـناء جهاده ومن رسائل األميـر كذلك كتابـه الذي بعثه إلى عـلماء ا
وإنـشاء إمارته الـفتـية التي تـستـلزم احلزم والـثبـات لذلك كان األمـير" يـعاقب من يقع في



≠ ≤∂∞ ≠

ن ـتـنصـرة كـالدوائـر والزمـالـة والبـرجـية وغـيرهم...  أيـدي ضـبط الثـغـور من أشقـياء ا
ا دون سـلم من عروض ومـاشية  ا اخـتلسه من ا يواصل العدو ويـتسلل إلى جتمـعاته 
القتل إال من حتـقق ضرره للمسلم فـكان يأمر بقتله ثم بـدا له أن يستفتي احملقق من
علـماء مصر وفاس في شأنـهم وفي شأن مانعي الزكاة واإلعـانة التي افترضهـا للقيام بأمر

ا اضطره احلال إلى السؤال عنه تأكيدا حلجته وتوطيدا حملجته(٧٠٧) ". اجلهاد وغير ذلك 

واستطاع األمير حقا عن طريق هذه الرسـالة البليغة أن يبلغ أمره إلى هؤالء العلماء
ـا فـيـهـا من بـحث عن احلـقـيـقـة وتـواضع ألهل الـعـلم ـة  بـأسـلوب يـنـم عن شـخـصـية عـا

وأعالمه وهي صفة ظلت مالزمة لعبدالقادر طوال حياته - كما أشرنا سابقا-.

استهل عبدالـقادر رسالته بالـدعاء لهؤالء العـلماء العامـل باحلفظ والرعـاية ليظلوا
دوما أكاليل الهداية تنير للناس سواء السبيل بعلمهم واجتهادهم وذلك أن علماء األمة

هم قادتها وخلفاء وورثة األنبياء فيها فوجبت الطاعة واالحترام.

ثم يـلج األميـر إلى غـرضه األسـاسي لرسـالـته فيـبـ لهـؤالء الـعلـماء ويـصـور لهم
نـافية احلالـة التي آل إلـيها الـوضع في اإلمارة من جراء تـصرفـات بعض القـبائل والرعـية ا
لتـعالـيم اإلسالم والـتي تهـدد أمن واستـقرار اإلمـارة الـفتـية وتـقف حجـر عثـرة أمام أداء
رسـالــة األمــيــر في الــدفــاع عن ذرى الــدين والــوطن حــمــايـة لـألنـفـس واألعـراض الــتي
استباحها العـدو تساعده في عمله هذا بعض العناصر العـميلة التي ارتضت لنفسها سبيل
اخليانة والـغدر فكـانت على األمير أشـد خطورة وأذى من الـعدو نفسه فال يـجد أماها
إال الصبر وكم حاول أن يتب ويكتشف هذه العناصر اخلائنة ولكن -ولألسف الشديد-
كان الفشل دوما حليفه فاجلميع ينكر وينفي عالقته بفرنسا رغم ثبوت األدلة فيخاطب
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هؤالء الـعـلـمـاء بـكل حـسـرة حيث يـقـول:" جـوابـكم أبـقـاكم الـله في مـا عظم بـه اخلطب
واشـتــد به الـكـرب في وطن اجلـزائــر الـذي صـار لـغـربـان الــكـفـر مـجـازر وذلك أن عـدو
سـلم واسـترقـاقهم آونـة بالـسيف وتـارة بشـبكـات السـياسة ومن الدين يـحاول مـلك ا
ـواشي وجيـاد اخلـيل وغيـرهـا من أنواع ـسـلمـ من يـداخلـهم ويـتابـعـهم ويـجلب لـهم ا ا
سـلـم ومن الـقـبائل من يـفعل الكـراع وال يخـلـو أمرهم من داللـتـهم على عـورات ا
رتـكبـ منهم جـعجـعوا وتـمالؤوا عـلى الكـذب واإلنكار مع ذلك فإذا طولـبوا بـتعيـ ا

أنهم يعرفون منهم الع واألثر فما حكم الله في الفريق أنفسهم وأموالهم(٧٠٨) ".

أما النقطـة الثانية الـتي يستفتي فـيها عبدالـقادر علماء فـاس فهي ال تقل خطورة عن
قـدس الذي يخوضه األمـير وجنده حيث سابقتـها لتأثـيرها السـلبي على حركـة اجلهاد ا
يـؤكد االمـير أن بعض الـقبـائل واألفراد الـذين تتوافـر فيـهم جمـيع الشروط يـتخـلفون عن
تـلبـية نـداء اجلهـاد دون عـذر ح يـدعوهم داعي األمـيـر لالستـنفـار فمـنـهم من يتـخلف
ويـتـثـاقـل ومـنـهم من يـجـاهـر بـالـرفض وعـصــيـان األوامـر نـاسـ أن الـعـدو يـسـتـهـدفـهم
جمـيعـا وأن البالء سيـعمـهم إن آجال أو عاجال يقـول األميـر:" وما حكم فـيمن يـتخلف
دافعة إذا استنفر اإلمام أو نائبه الناس للدفاع عن الدين والوطن فهل يعاقبون على عن ا
ذلـك وبــأي شيء يـــكــون عـــقــابـــهم?وال يـــتــأتـى بــغـــيــر قـــتــالـــهم وهل تـــؤخــذ أمـــوالــهم

وأسالبهم(٧٠٩)".

ـا انحدرت ضـي عبدالـقادر في عـرض أسئلـته التي تـفوح كلـماتـها مرارة وأسى  و
ـسـلـمــ بـلغ بـهم األمــر إلى أن امـتـنـعــوا عن أداء فـرض من فـرائض إلـيه نـفـوس بــعض ا
اإلسالم وركـنـا من أركـانه وهي الـزكــاة الـتي فـرضـهـا الـله عـلى أمـته رحـمـة بـهم وسـبـيال
لـلـتعـاون والـتكـاتف عـلى الرغم مـن وجوبـها شـرعـاً على هـذه الـقبـائل الـتي تدعـي الفـقر
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سلمون عن تطبيق هذا والعوز . وهنا يتساءل األمير عن مصير إمارته وجيشه إذا امتنع ا
ورد األساسي لتمويل خزانة الدولة التي تفتقر إلى كل مقومات ودعائم الركن باعتباره ا
لك من اإلمـكانات مـا يجـعله يـتجرأ الدولة احلـقيـقيـة فهي في طور الـنشـوء تواجه عـدواً 

على مهاجمة البالد.

وأمـام هـذا األمر يـطـلب عـبدالـقـادر من هـؤالء العـلـماء حـكم الـله في هـذه القـضـية
بكل تـفاصيلـها وجزئـياتها حـتى يرى أمره عـلى ضوء هذه الفـتوى:" وما حـكم الله فيمن
تـنع عن دفع الـزكاة كالًّ أو بـعـضاً لـدعوى عـدم وجـوب نصـابهـا عـنده مع حتـقق وجوده
في احلال? فـهل يصدق في دعواه مع ضعف الـدين في هذا الزمن أن يكـون لالجتهاد فيه
سـلـمـ الـسـاد لـثـغـورهم من إغـارة الـعدو ـدافع عـن ا مـجال? ومـن أين يـرتزق اجلـيش ا
والبـيت مـال مـوجـود مـنـظم اآلن والـذي يـجـمـع من الـزكـاة ال يـفي بـقـوتـهم فـضال عن
كسوتهم وسالحهم وخـيلهم ولوازم مؤونتهم فهل يتـرك األمر فيستبيح العدو الوطن?
ـسـلـمـ ? وإذا كان فـهل عـلى الـعـمـوم ? أم على ن يـلـزمـهم عـلى جـماعـة ا أم يـكونـوا 
عونة باغياً أم ال? وما حكم أموال البغاة وهو القول بعدم األغنياء فقط? وهل يعد مانع ا

ردها يجوز العمل به أم ال?(٧١٠).

ويـختتم األميـر رسالته بدعـوة هؤالء العلـماء األفاضل إلى اإلجابة عـن أسئلته التي
يـتـوقف عـلـيـها كـيـان الـشـعب ومصـيـر األمـة ولـهم في كل ذلك جـزاء الـله ألنـهم بذلك
يـســهـمـون ال مـحـالـة في فـصل األمــر في أخـطـر الـقـضـايـا الـتـي تـواجه عـبـدالـقـادر األمـيـر
فسدين ـارق ا وإمارتـه وتفسح السبـيل أمامه لتطبـيق شرع الله في أرضه على هؤالء ا
الذين يـحسبون أنهم يحسـنون صنعا يقول عـبدالقادر:" أجيبوا أبـقاكم الله -عما ذكرنا

." (٧١١) قام واحلال- مأجورين والسالم عليكم بدءاً وعوداً وعما يناسب ا
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٢ - مراسالتــــه األخـــرى :

ـصير من وإلى جانب رسـائل األميـر االخوانـية التي تـبادلـها مع إخـوته في الدين وا
رعــايـا وقــبــائـل وحـكـام وشـخـصـيــات نــجـد له مـراسالت عــديــدة مع بـعض احلـكـام
والشـخـصيـات الـغـربيـة األوربـيـة تبـايـنت مضـامـيـنهـا فـهي تـارة مراسالت سـيـاسـية تـتـعلق
ـعـاهـدات وتـارة أخـرى تـخص بـعض الـقـضـايـا الـتي تـمس عالقـات بـشـؤون احلـرب وا
األميـر وإمـارته مع بعض هـذه الدول مـن طلب لـلعـون والـعتـاد والتـدخل لـدى فرنـسا
سـائل الفكريـة التي كانت جتري ب لـوقف عدوانها وثـالثة تدور حـول بعض األمور وا

ـنـاظرات يـرد فـيـها األمـير وبـعض عـلـمـاء الغـرب فـهي أشـبه مـا تـكون بـاحملـاورات أو ا
عـبـدالــقـادر عــلى اسـتـفــسـارات وأســئـلـة عــلـمــاء وحـكـام فــرنـســا بـشـأن بــعض الـقــضـايـا
ـعـامالت في اإلسالم .و احلـقـيـقـة أن الـدارس لـهـذه الرسـائل يـكـتـشف أن عـبـدالـقادر وا
سـائل تمس مـفاوض قـديـر ودبلـوماسي مـحنك من الـطـراز األول خاصـة وأنه تصـدى 
ـلك من براهـ وأدلة وحـكمـة ويعطي كل وطـنه أو عقـيدته ولـذلك فهو يـسخـر كل ما
راسالت جزء من جـهاده ودفاعه مقام مـا يلزمه من صـنوف الكـالم ألنه يعلم أن هـذه ا
عن الــدين واألمـة والفـرق عـنــده بـ أن يـجـابه عــدوه بـسالحه فـيـوظـف الـسـيف مـقـام
السـيف ويسـتـخدم الـقلم في مـجـاله اخلاص به ومن هـنا ذهـب عبـدالقـادر يخـوض هذا
اجملـال بثـقة واقـتـدار كبـيرين يـدافع عن آرائه ويـرد على األقـاويل واالفتـراءات ويدحض
ـا اكـتسـبه من ثقـافة عـاليـة وموروث ضـخم فـنراه يـعود في حـديثه عن حجج خـصومه 
قـدسة لـيـرد بهـا عن سائـلـيه "واحلق أن ردود عبـدالقـادر كأس مسـائل الديـن إلى الكـتب ا
عـارف مزاجـها فـروسيـة الفكـر وطفـولة الـصدق بصـرف النـظر عـما سوف دهاق من ا
يــعـده خـطــأ في مـقـايــيـسه وأيــا مـا قـيل فــان عـبـدالــقـادر واجه االصــطالء بـتـلك الــظـاهـرة
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باريـات الفـكرية والـسياسـية واحلضـارية ووقف مـنها مـوقفاً احلضاريـة متى تتـجلى فـيه ا
قبول لـكل ما يقول دون عقـول والتعلـيل ا هـداً وأجال النظـر والتمس الدلـيل ا رائداً و
تــوقـف أو خــوف كــأنـه - بل ألنه - مــازال فـي مــيــدان حـــرب عــوان بـــ ثــقــافـــتــ جــد

" (٧١٢) متصارعت

اذج من هذه الرسائل لدراستها وحتليلها حتى نقف على ما كان يتمتع وقد اخترنا 
به األميـر عبـدالقادر من شـخصـية قويـة وحنكـة سيـاسية " ومـذهب قوي في أدب احلوار
ــعـارضـة(٧١٣)" . وسـيـتــبـ لـنـا ذلك جــلـيـا من خالل وأدب الـنــقـد وأدب اخلـصــومـة وا
اسـتقـراء واسـتـعراض هـذه الـنـماذج مـوضـوعـيـاً وفنـيـاً. وقـد دارت رسائل األمـيـر- هـنا-
ـفـاوضـات من أجل حــول نـقـاط مـحـددة تـخص رد األسـرى والـفـارين من الـطـرفـ وا

واثيق . عاهدات وما يترتب عليها مع التأكيد على االلتزام بالعهود وا إبرام ا

فـفيـما يخص األسـرى الفـرنسـي وانضـواء بعض رعـايا األمـير حتت لـواء العدو
ـيـشـال الـذي نـال نـصيب فـقـد تـبـادل األمـير الـرسـائل مع قـواد فـرنـسـا وخـاصـة اجلنـرال د

عتدية أثناء هذه الفترة . األسد من مراسالت األمير لوجوده على رأس القوة ا

فـفي النـمـوذج األول وهو عـبـارة عن رسالـة وجـههـا عـبدالـقـادر إلى اجلـنرال جـواباً
على رسالة هذا األخير بشأن افتـداء بعض األسرى الفرنسي الذين وقعوا في أيدي جند
ـا فـيه من األمـيـر وبـعض الـقـبـائل الـتي فـضـلت حـيـاة اخلـزي والـذل واسـتـسـاغت طـعـمه 
مـرارة نـرى األميـر يـختـلف في صـياغـتـها عـما عـهـدناه في رسـائـله السـابـقة فال مـجال
ـا الــتـزم فــيـهـا أســلـوبـاً يــكـشف عن ــديح والـود وإ لــلـعــبـارات األخـويــة وال لـلـثــنـاء وا
ساواة دبلوماسية رجل دولة لها من السيـادة والكرامة ما يجعله يخاطب غيره على قدم ا
. وقـد أورد صـاحب حتـفــة الـزائـر رسـائل كـثــيـرة كـانت مـتـبـادلــة بـ األمـيـر وبـعض هـذه
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الشـخصيـات األوربيـة اقتطـفنـا منهـا بعض الـنماذج لـدراستـها وبيـان مدى اخـتالفها عن
رسائله اإلخوانية السابقة .

شـار اليـها والـتي تخلـو من عبـارات اجملامـلة والـتحـيات والتي فـفي رسالـته األولى ا
يـسـتـهـلـهـا بـقـوله: "من عـبـدالـقـادر بن مـحي الـدين إلى اجلـنـرال دي مـيـشـيل(٧١٤) " يدخل
ـوضـوع األسـرى األمـيـر مـبـاشـرة في احلـديث عن هــدفه الـرئـيـسي من رسـالـته واخلـاص 
ـتضـمن رغبـته فى احلـصول عـلى إطالق سراح اجلـنود الفـرنـسيـ فيـؤكد له بـأن كتـابه ا
ـعـتـقـل قـد بـلـغه وأن هِـؤالء األسـرى ال خوف عـلـيـهم ألنـهم يعـامـلـون مـعامـلـة حـسـنة ا
ـوضوع تـطبـيقـا لتـعالـيم الدين االسالمي الـذي يأمـر باإلحـسان إلـيهم مـضيـفاً بـأن هذا ا
ليس من األهـمية الكبرى بـالنسبة له ولكن ظـروف احلرب فرضت عليه أن اليردهم إال
ـساهـمة في بـفديـة منـاسبـة تعـ عبـدالقـادر على مـتطـلبـات اجلهاد ويـدعو اجلـنرال إلى ا
إطالق ســراح جـنـده إذا رغب فـي ذلك بـإبـداء الــنـيـة الـصــادقـة: "أمـا بــعـد: فـقــد وصـلـنـا
تـضمن أفضل النصـائح فقدرناها قـدرها وعلمنـا أنكم حتثوننا فـي كتبكم الثالثة كتابكم ا
عـلى اإلفـسـاح عن األسـرى وتـنـدبـون حـظـهم مع أنـنـا نـعـتـني بـشـأنـهم غـايـة االعـتـناء
واإلفـساح عنـهم ليس له أهـمية لـدينا غـير أن احلـالة التي نـحن بهـا ال تسمح لـنا أن نردهم

عاهدة بيننا(٧١٥) . "  بدون فدية فإذا رغبتم في االتفاق أقبل تسليم األسرى إليكم عند ا

عـلى أنه يـوضح له نـقـطـة هـامة وهـي أنه وتطـبـيـقـا لـشـريـعـة االسالم فـلن يـكـــــــــــون
الـبـاد بالـصـلح ولكـنه لن يـرفـضه اذا عرض عـلـيه مصـداقـا لقـوله تـعالى: " وإن جـنـحــوا
لـلسـلم فـاجنح لـهـا - سورة األنـفال آيـة ٦١" عـلى أن يكـون هـذا السـلم أو الصـلح مـبنـيــــا
علـى شروط محـترمـة تكـفل لكل طرف حـقه وكرامـته فيـدعوه إلى عـرض شروطه حتـــى
يـرى األمـير رأيـه فيـهـا وهـكـذا يوضـح عبـدالـقـادر لـعدوه أنـه ليس بـأقل مـنه حـكـمـة وقدرة
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ـنعـنـا عن طلب الـصلـــــــح ـستـوى: " على أن ديـنـنا  وحـنكـة وتعـامل مع األحـداث بقـدر ا
ويسـمح لنا بقبوله إذا عرض عـلينا وان الثقة التي مـنحتونا إياها في حتـاريركم حملتـنا على
فـاوضـة التي تـطـلـبونـهـا تقـتـضي أن تـكون مـبـنيـة عـلـــــــى شروط أن نـبدأكم بـاخملـابـرة وأن ا
محـترمـة منـا ومنـكم وال يحـصل االتفـاق اال اذا عرفـتمونـي شروطكـم وما تطـلبـونه مني
(٧١٦) ".وبـعـد هـذا الـعـرض يـبـ عـبـدالـقـادر لـلـجـنـرال ما ـع ـثـلـهـا والـله ا وأنـا أعـرفـكم 
يـدحض حـجـته بـاألدلـة الـتـاريـخـيـة ردًا عـلى مـزاعـمه الـكـاذبـة مـوضـحـًا له أن الـقــــــــــــــوة
اإلسالميـة التي استـخف بها هذا األخـير أمثـاله واستضـعفـوهـا هي التي لقــنت هذا الغرب
األوروبى دروســًا فى الــبـطـولـة والـشــجــاعــة والـتـضـحـيـة وإن كـان في شك من هـــــــــذا
فليـرجع إلى كتب الـتاريخ يتـصفـحها فـسيجـد اخلبـر اليقـ وما الـضعف الذي يـعانيــــــــــه
سـلـمون اآلن إال سـحابـة صـيف ستـنقـشع بـعد حــيـن إذ كيـف تـضـعـف أمة وتـهــــــــــان ا
وقــوتـهـا مسـتـمــدة من ربهـا الـذي وصـفـهــا بــأنهـا خيـر أمة أخـرجت للـناس صـحيـــح أن
ـسـلم وُيـقـتل وفـــــــــي الـنـصـر من عـنـد الـله يـؤتـيه من يـشــاء وأن احلـرب سـجـال فـيـقـتل ا
ـسلـمون في طـلب هذه الشـهادة ثـقة في الله شـهادته حيـاة وكرامـة فال غرو إذن أن يـتنافس ا
ونصـره وما أعـده لهم من الـنعـيم والكـرامة واذا كـان غيـرهم يتـسابق لـنيـل زخرف الـدنيا
سلم رفع لـواء اجلهاد ودك صفـوف األعــــــــــداء يطربون ومـتاعها فـإن أسمى ما في حيـاة ا
ـوسـيـقى الـتي يـعـشق لـعـزف سـنـابك اخلـيل وتـهـزهم طـبـول الـنـفـيـر وطـلـقات اجلـهـاد وهي ا

سماعها اجملاهد وتنتشي بأحلانها أذناه .   

    وهكـذا أوضح األميـر القـائد خلـصمه أنه أمـام شعب اليـعرف اخلوف والـهلع إلى
ـانه بقضيته وثقته في نفسه سـبيال على الرغم من قلة عدده وعـدته فعزاؤه الوحيد هو إ
الله ونصره ليـعلم اجلنرال وأمـثاله أن قبول عبـدالقادر للـصلح كان من منطـلق قوة الرغبة
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في الـسالم وحقـنا لـلدمـاء: " وكيف تـفاخرونـي بقوة فـرنسـا والتقـدرون القـوة اإلسالمية
ــاضـيــة أعـدل شــاهـد عــلى قــوة اإلسالم وانــتـصــاراتـهم عــلى أعــدائـهم مع أن الـقــرون ا
ونحن-وإن كـنـا ضعـفـاء على زعـمـكم -فقـوتنـا بـالله الـذي ال إله اال هـو وال شريك له
وال نـدعي بأن الظـفر مكـتوب لـنا دائمـا بل نعلم أن احلـرب سجـال يوم لنـا ويوم علـينا
ـوت مـسـر لـنـا ولـيس لـنا ثـقـة إال بـالـله وحـده ال شـريك له ال بـعـدد عدة وان غـير أن ا
دوي الـرصـاص وصهـيل اخلـيل واحلـرب آلذانـنا من الـصـوت الـرخيـم فاذا صـمـمـتم على
عقد صالت اجابـية دائمة بـيننا وبـينكم فأفيـدونا حتى نرسل الـيكم رجل من كـبار قومنا

عونة الله(٧١٧) "  فاوضة معكم تتم أمانيكم  مأذون با

ويـب األمـير للـجنـرال أنه وجنـده يعتـبرون أرض االسالم كـلهـا وطناً لـهم يعـيشون
فيها أعزة كراماً فاذا ما أكرهوا يوما على ترك البالد فالخوف عليهم وال هم يحزنون

الذ في ديار إخوتهم فلن يضاروا أبدا . أوى وا ألنهم سيجدون ا

ـسـلـم ألن فـي ذلك إفـراطاً في ويـكـرر حتـذيـره لـلجـنـرال من سـوء تـقـديـره لـقـوة ا
ـاضي اجملـيـد لـلـمـسـلـم الـذين مـلـكـوا الـبـر والـبـحـر وما الـغـرور ويحـوله إلـى دفاتـر ا
احلـضارة والـتـقدم الـذي ترفـل فيـهمـا أوروبـا حالـياً إال ثـمـار جهـود ذلك الـسلف الـصالح
سـلم جباراً وأن مايراه اجلـنرال اآلن من ضعف وانـحطاط مـاهي إال كبوة يـنهض بعـدها ا

اضي التليد . عظيماً يعيد أمجاد ا

وإمـعانـا في إبراز األمـيـر لقـوته فإنـه يخـبر خـصمـه بأنه كـان مشـغـوال فلم يـتسن له
الرد على كتابه وال نـظنها إال وسيلة متعمـدة من األمير التخرج عن كونها إحدى وسائل
احلرب والتأثير في العدو: "والتظنوا بأننا نأسف اذا اضطررنا إلى ترك البالد ألننا نعلم
جـميـعـا أن األرض لـله تـعالى يـورثـهـا من يـشـاء من عبـاده وقـد سـلـمنـا األرض وراثـتـها
فحيث مـا كنا جند أمتـنا وقد ظهـر لنا من مضـمون كتابـكم أنكم حتتقـرون قوة العرب مع
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دوام استـعدادهم للقتـال وسابقتهم للـنزال في كل زمان ومكان وإذا فـتحتم التواريخ ما
أجروه فـي آسيا وجهات الشـام من اجلراءة والثبات واإلقـدام والفتحات الـتي أظهرها الله
عـلى أيـديـهم وإني أعـتـذر لـعـدم جـوابي عـلى كـتـابـكم الـسـابق بـأني كـنت مـشـغـوال في

الوقت الذي استلمته(٧١٨) . "

امـا الرسـالة الثـانيـة والتي تدور حـول نفس الـعرض فإن عـبدالـقادر ينـهج فيـها نفس
السـبيل الذي رأينـاه فى رسالته األولى فال مقـدمات طويلة وال ألـفاظ وتراكيب تنم عن
وضـوع األساسي فيـخبـر اجلنرال دى ا يـلج فيـها مـباشرة لـلحـديث عن ا مـودة وأخوة وإ
مـيـشـال بأنـه تلـقى رسـائـله العـديـدة بـشأن هـؤالء األسـرى الـذين رماهم سـوء حـظـهم ب

يـدي قوات األمير والـذي يلهث قائـدهم أمال في إطالق أسرهم مفتـخراً - أي األمير -
بكونه لم يتصـرف تصرف هذا القائد ألنه كان يـقطع الرجاء واألمل في عودة أي مجاهد
وقع أسيراً بل يـحتسبه عند ربه من الـشهداء غير أن الشيءالذي يـتألم له عبدالقادرهو
ذلك الــعــذاب الـنــفـسي واجلــسـدي الــذي يـتــعــرض لـهــمـا أســراه حـ يــقـعــون في أيـدي
أعـدائـهم يقـول في هـذا: "بـعد الـتـحيـة وصـلـني كتـابك الـذي أظهـرت فـيه رغـبتك في
احلـصول عـلى إطـالق األسرى الـذين أوقـعـتـهم األقـدار الـربـانـيـة بـ يـدي وقـد فهـمت
علوم عندكم أن جميع مـا تضمنته رسائلك ومـا اشتملت عليه من تكـرار الطلب ومن ا
جـميع األسرى الـذين أوقعوا في يـدي معسكـركم في ميادين احلـرب لم أتعرض لهم وال
ـراسـلـة قط ألن حـكـمـهم عـندي ـن كان قـبـلـكم في إطالقـهم وال أتـعـبت أفـكـاركم 
حــكم األمــوات ومــوتــهم أعــتــبــره حــيـاة لــهـم غــيـر أنـي كــنت أتــألم عــلــيــهم شــفــقـة

ورحمة(٧١٩) ."

ويـرد عــبـدالـقـادر عـلى اجلــنـرال وهـو يـحـاوره- بــأن مـا ذكـره هـذا األخـيـر - من أن
هـؤالء األسرى قـد وقعـوا في يـد جيـش األميـر وهم يـدافعـون عن أحـد العـرب كـتبـرير أو
حـجـة كــافـيـة إلطالق أسـرهم اليـغـنـي عـنـهم عـنـد األمـيـر شـيــئـا فـقـد ضـعف الـطـالب
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ـطلـوب ألنـهم بـعمـلـهم هـذا قد حـمـوا عـميالً لـهم وذنـبـاً من أذنـابهم ارتـضى لـنـفسه وا
خدمة عـدوه فاألمير ومن معه بريـئون منه ومن أمثاله فقـتال العدو وعمالئه أمر واحد
ن ال دين عنـد اجملاهـدين فال يـشفع لـلعـربي جـنسه إذا حـاد عن سواء الـسـبيل فال أمـانة 
له وهؤالء بـاعوا دينـهم بدنـياهم فـحبـطت أعمـالهم فال يـقيم لـهم األميـر وشعـبه يوماً
وزنـاً يـقـول األميـر:" وقـولـكم أن هـؤالء األسـرى الذيـن تطـلـبـون إطالق سـراحـهم ما
بل كـانوا يـحـمون عـربـيا من انـتقـام أبـناء وطـنه وهذا ال كـان خروجـهم ألمـر يتـعلـق بكم
أعتبره وسيـلةإلطالقهم فإن احملافظ واحملافظ عليه كالهمـا أعداء لنا وانتهاز الفرصة في
اإلنــتـقـام مـنـهم غــايـة مـقـصـودي وسـائــر الـعـرب الـذين عـنــدكم أوغـاد وأراذل يـجـهـلـون

واجباتهم الدينية(٧٢٠) ".

ويـلـمح األمـيـر لـقـائـد جـيش الـعـدو قـصـر نـظـره وفـسـاد تـفـكيـره حـ يـؤكـد له أن
مـاحسـبه فخـرا ح أطـلق بعـض األسارى من الـعرب ال يـساوي شـيئـا عنـده ألن األمير
يعـلم بـحـنكـته الـسيـاسـية وخـبـرته أن ما أقـدم عـليه الـعـدو ال يعـدو كـونه إال منـاورة فـما
األسرى الذين يتـبجح اجلينرال بفك أسرهم إال عـمالؤه وأتباعه الذين يدورون في فلكه
بـاعـوا ضـمـائـرهم وشـرفـهـم ومـلـتـهم بـعـرض الـدنـيـا الـزائـل فـكـانـوا عـونـا لـلـعـدو عـلى
إخوانـهم وعـلى الرغم من هـذا فقـد كانـوا قلـيال مـا ينـجون ويـفلـتون من بـطش فرنـسا
تـأكـيـداً من عـبـدالـقـادر عـلى أن الـعـدو ال يـؤمن جـانـبه الـبـتـة فـهـو ال يـعـرف غـير مـصـاحله
وامتـيازاته مستعد لـلتضحية بـكل شيء في سبيل أهدافه حتى ولـو كانت الضحية أقرب
الـناس إلـيه فمـثل هـذه األمور لـيست بـاخلافـيـة على األمـير لـتعـلم فـرنسـا أنهـا أمام رجل

حرب وسياسة وأن كيدها سيرد إلى نحرها ولو بعد ح .

ـعروف الـذي يتـشدق به الـعدو لـو كان مـع غير ويـضيف عـبدالـقادر أن مـثل هذا ا
هـؤالء الـعمـالء اخلونـة لكـان وقـعه حـسنـاً عنـد األمـير وشـعـبه والعتـبـره جمـيال أو مـبادرة
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تكشف عن حـسن نوايا فـرنسا تـساهم في إطالق سـراح األسرى الفـرنسي ولـكنه كان
مـعروفا في غيـر أهله وبالتالي فـاألمير ليس مـسؤوال عن هؤالء الرعاع الـذين انتسبوا إلى
العرب قـوالً ال عمالً فال فضـل لفرنسـا في شيء وإن أرادت الفـخر حقـا فما عـليها إال أن
تخرج من قالعها وحصونها وعند التقاء اجلمعان سيظهر من يستحق الفخر حقا كتحد
صـارخ من عبـدالـقـادر لعـدوه وفي هـذا يقـول:" هـذا وإني رأيتـك تفـتـخر بـأنك أطـلقت
األسـرى من "الـعـزابـة والـزمـالـة" من غـيـر شـروط مع أنك لـو راجـعت نـفـسك وأفـكـارك
ألون ـا كـانت ألنـاس اسـتـظـلوا بـظـلـكم واحـتـمـوا بـحمـاكم  لـوجـدت أن رحمـتك إ
سـلمـ ويـخدمـونـكم بكـامل الـصدق أسـواقـكم ذخـائر ويـكونـون عـيونـا لـكم علـى ا
ـعـروف الـذي ــلـكـونه فــلـو كـان هــذا ا ومع ذلك فــإن عـسـكــركم قـد سـلــبـوهم كل مـا 
حتجـجـتم به مع غيـر هؤالء كـاحلـشم وبني عـامر مـثال لـكان يـحق لكـم االفتـخار وكـنتم
تـستحـقون الـشكـر وعلى كل حال فـمتى خـرجتم من وهـران على مسـافة يـوم أو يوم

يظهر للعيان من يستحق الفخر منا(٧٢١) "

وفي رسـالة األمـيـر التـالـيـة التي بـعـثـها إلى نـفس اجلـنـرال الفـرنـسي تـتجـلى األصـالة
الثـورية تتـحدى األعـداء بأمجـادها التـليدة ووفـائها األبـدي فإذا كان لـوجوه األعداء أن
ـسهما تبديل أو تـغيير فيواجه عـاهداتهم أن تنقض فإن مـباد وإصرار األمير ال  تـتغير و
ـا تكـره نفـسه ويحذره مـن أن يتهـور ويتـمادى في غـروره مستـخفـا بقـدرة األمير اجلنرال 
وأمتـه على مـواجـهـة الـعـدوان وماهـذا الـضـعف الـذي تـعانـيه األمـة اإلسالمـيـة اال ظـرفاً

عرضياً سيزول بعد ح وسيرى الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون.

بـعث االمير إلـى اجلنرال يـقول:" احلـمد لـله وحده من نـاصر الـدين عبـدالقادر بن
ـارشـال بـيـجـو أمـا بـعـد: "فـإن كـانـت دولـة فـرنـسـا لـيس عـنـدهـا من مـحـيي الـدين إلـى ا
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األرض مـا يـكـفي رعـايـاهـا وأرسـلـتــكم لـتـغـصـبـوا أرضـيـنـا وتـبـذلـوا في ذلك نـفـوسـكم
وأمـوالـكم فـنـحن نـتـخلـى لهـا عن مـافي أيـديـنـا اآلن من الـسـواحل ونـبـقى مـعـهـا في حال
جيران يـنتفع بـعضهم من بعـض وأن أبت إال أن تستولي عـلى جميع وطـننا فـنحن نبذل
ا شاء فإن البالد وسعنـا في مرافعتـها وحمايـة أرضنا منـها إلى أن يقضي الـله بيننـا وبينهـا 

بالده والعبيد عبيده(٢٢٢) ".

ـقــدمـة يـدرك الـنـوايـا الـبـعــيـدة لـعـدوه في االسـتـعـمـار فـعــبـدالـقـادر من خالل هـذه ا
ا حصل عليه من امتيازات عن طريق واالستيطان وأن هذا العدو لن يـرضى ولن يقنع 
عاهدات بل سـيسعى حتـما لتوسيع رقـعة احتالله ومن هنا فـاألمير وشعبه لن الـقوة أو ا
ـتـفرج وسـيدافع عـن أرضه وحرمـته وسـيتـرك احلكـم للـسيف حـتى يـقضي يقـف موقف ا

الله أمراً كان مفعوال.

ثم يوضح عبدالـقادر أن هذه احلرب الـتي تقع مسؤولـيتها كـاملة على فـرنسا ليست
بالسهـولة التي كانت تظنها هـذه األخيرة وستصيبها نـارها قبل األمير فتزهق أرواح وتبدد
قاومـة والصمـود ما يـجعلـها تـندم على الـيوم الذي أمـوال وستـواجه القوة الـغازيـة من ا

غامرة الوقحة. فكرت فيه اإلقدام على هذه ا

ومادامت فرنـسا هي البادئة بالـعدوان فال جناح على األميـر إذن أن يقاومها دفاعا
ـتاحـة لردع الـظا عن حق أمته وشـعبه في الـبقـاء واحليـاة وأن يلـتمس جـميع الـسبل ا

تنفيذاً ألوامر الدين والشرع.

ـترتـبـة عن هذه ـسؤولـيـة وكل الـنتـائج ا وهكـذا يـحمل عـبـدالـقادر فـرنـسا كـامل ا
احلـرب مؤكداً على أن الـشعارات التي ظـلت فرنسا تـتشدق بهـا من أخوة وعدل وحرية
ستعمر لتـحقيق مآربه وبلوغ أمله وإنه مستعد ماهي إال ذر للرماد في األع يـسخرها ا
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باد عرض احلائط ويـدوس عليها إذا ماتعارضت حلظة مع مصاحله:" أن يضرب بهذه ا
وال يخفى عـليك أيها احلاكم - أن مهـاجمتكم بالدنا كما أنـها سبب إلتالف الكثير من
جنـودكم وذخـائركم فـكذلك نـحن وهذا الـشيء ال يـرضى به عاقل فـضالً عن فاضل
ودولتـكم تدعي أنـها أول دولـة في الـعلم حتب اإلنـصاف وتـستـعـمله وحتـافظ على مـيزان

العدل وحتكم به ففعلها هذا يكذب دعواها ويبطل مدعاها(٧٢٣) ".
ـوقـفهم الـسـلـبي من هذا ويـضيف عـبـدالـقادر الئـمـاً هـذا القـائـد وأمـثاله مـن القـادة 
العدوان الذي يـتعرض له الشعب اجلزائري ويـدعوه إلى اتخاذ موقف حازم وشريف من
رجوة ة التـبقي وال تذر ثم مـا الفائـدة ا هذه احلرب والـوقوف ضدهـا ألنها حـرب ظا
ادية والـكل في غنى عن مثل هذه األمور منـها? ومن أين ستعـوض اخلسائر البـشرية وا
انـا من عبـدالقـادر بحتـميـة التـعايش الـسلـمي ب األ ورداً عـلى أولئك الـذين يتـهمون إ

سلم بأنهم دعاة حرب ودم . العرب وا
ثم يعـرض األمـير بـاجليـنرال وبـسـخريـة الذعة حـ يدعـوه إلى حـمل تراب اجلـزائر
وحجـارتـها وشـحنـهـا إلى فرنـسا كـتـعويض عن خـسائـرهـا في هذه احلـرب فال شيء لدى

عبدالقادر تستطيع فرنسا أن تغنمه كبديل عما فقدته في عدوانها .

ويـحـذر عـبـدالـقـادر فـرنـسـا مـن أفـعـال وتـصـرفـات جـيـشـهـا الـذي يـسـعى فـسـادا في
األرض بـغيـر حق ويـنـهب الـديـار واألمـوال وهـو يـحسب أن مـثل هـذه األعـمـال سـتـجـبر
األهالي عـلى الرضوخ واالستسالم ولـكن هيهات أن يخـضع شعب آلى على  نفسه أن
يسلك درب اجلـهاد ولن يرده أو يـثنيه عـما وقر في نفـسه أي تهديـد فاجلنـرال وأمثاله قد
عـلـمـوا عن هـذا الشـعب شـيـئـا وغـابت عـنـهم أشـياء ولـم يدركـوا بـعـد أن لـهـذا الـشعب
وسائـله اخلاصـة التي يواجه بـها مثل هـذه األعمـال اإلجراميـة ليرد كـيد العـدو إلى نحره
فاخليـر كثيـر واخملزون يسيـر وما يتـلفه العدو مـنه كمن أخذ قـدح ماء من البحـر مدعيا أنه
أنقص مـنه يـقول األمـير:" وأنـتم وغـيركم من رجـالـها نـراكم - دائمـا تـساعـدونهـا على
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االعـتداء واالغـتصـاب... ولو كان عـندكم أدنى نـظر سـديد مـا وافقـتمـوها على إتالف
جـنودهـا في احلرب ومـواسم األمراض اخملـتلـفة الـتي ال تذر وال تـبقي فـياهل تـرى (بأي
شيء تـعـرضـون مـا تـخـسـره بالدكم من الـرجـال واألمـوال والـكـراع ? فـإن كـان يـرضـيـهـا
مـنــكم أن حتـمـلـوا لـهـا مـا تـقــدرون عـلى حـمـله من حـجـارة مــديـنـة مـعـسـكـر أو من تـراب
األرض الـتي اغتـصـبـتـموهـا فـافـعـلوا (إنى أراك -أيـهـااحلـاكم - تـبذل جـهـدك في تـعـطيل
مراسمنا لنقل احلبوب عنـدنا ظنا منكم أن ذلك أقوى سبب خلضوع أهل البالد إليكم
واحلـال أن هذا ليس بشئ عنـدهم فإن هممهـم ليست متعـلقة بلذائـذ األطعمة واألشربة
مـثـلكـم بل يكـفـيـهم ما يـسـدون به رمـقهم ويـقـيم أودهم كـيف ما كـان عـلى أنه يـوجد
عدة لها ما يكفيهم سبعة سن آتية وما عندهم من صنوف احلبوب احملفوظة في اآلبار ا
تـأخذونه أنتم من ذلك فـهو جزء من جـملة أجزاء وال أراكم فـي هذا األمر إال كمن مأل

قدحه من البحر معتقدا أنه ينقصه(٧٢٤) ".

وبثـقة في النفـس واعتزاز كبـيرين يوضح عـبدالقـادر لهذا الـقائد أن حربـه لن تنقطع
وأن غصن اجلهاد لن يذوي ويذبل وسترى فرنسا من آيات البطولة والشجاعة ما يجعلها
تـعمل لـكل تـصرف ألف حـساب ولن يـترك اجملـاهدون عـدوهم ينـعم بالـراحة الـتي كان
يـأملـها فـهم وراءه لـيذيـقوه وبـال أمره ألن فـي اجلهـاد حيـاة لهـؤالء الـناس فـقد تـربوا
عليه ورضعوه مع ل أمهاتهم يـسري في نفوسهم سريان الدم في العروق وهذا اجلهاد
عـنـد الــعـرب عـفـوي التــكـلف فـيـه يـعـرف فـيه اجملــاهـد مـتى يــكـر ويـفـر ومــتى يـهـاجم
عـكس جيش الـعدو الـذي دفعت ـبادرة ويـنسـحب يبـاغت عدوه أيـن وأنى شاء بـيده ا
فـرنـسـا في سبـيل إعـداده وتـدريـبه األمـوال الـطائـلـة ولـكن حـ يـنجـلى الـنـقع ويـشـتعل
ـعـركة تـراه يتـراجع متـقهـقرا يـجر قـتاله وجـرحاه بـكل خيـبة وحـسرة فـلم ينـفعه لـهيب ا
عـركة دفـعا يـفتـقد تـدريبه وال سـالحه يولي األدبـار بخـزي وعار ألنه مـدفوع إلى هـذه ا

ان بقضيته وعدالة حربه. اإل
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ني نى يسير عليه مستبشرا بلقاء ربه  أما اجملاهد فإن استنفر للجهاد فذلك يوم ا
وأي فوز أعظم من هذا فـفرحته باجلهاد ال : النصر أو الشـهادة نفـسه بإحدى احلسنـي

تعادلها إال فرحة العريس ليلة عرسه.

لون يوما اجلهاد وقراع جحافل الظلم ويؤكد األمير خلصومه أن هؤالء  العـرب ال 
ـانا راسخا بـعدالة قضـيتهم مدركون أن ولو امتدت احلـرب لسن طوال ألنـهم مؤمنون إ
الله معـهم يؤيدهم بـنصره ألنـهم جنده وحـزبه «أال إن حزب اللـه هم الغالـبون» يقول
األمـيـر:" وبـاجلمـلـة فـنـحن ال نتـرك قـتـالـكم مادمـتم في طـغـيـانـكم تعـمـهـون وفي سـبيل
هد إلى اعتدائـكم تمشـون واحلروب قد تـربينـا عليـها وتغـذينا بـلبانـها فنـحن أهلهـا من ا
الـلحـد وحروبـنا - كـما عـلمـتم- ال نرجع فـيـها إلى قـانون يـحصـرها بل نـحن مخـيرون
مـطـلقـون نصـرفـها كـيف شئـنا وأمـا أنـتم فقـد بذلـتم أمـوالكم وأفـنيـتم قـوة شبـابكم في
تــعـلم طـرقــهـا الـقـولــيـة وعـنـد اشــتـبـاك الــصـفـوف وتـعــاجـلـكم عـن مـراجـعـتــهـا الـرمـاح
ـة أن الـعرب يـبـتهـجون في مـعـامع القـتال ـا علم من كـتب الـتاريخ الـقد والـسيـوف. و
كما يـبتهج الـعروس لـيلة عـرسه فال يخـطر في بالـكم أنهم يـضجرون مـنهـا أو يتركـونها
من ذات أنـفسـهم ما دامت األقـدار اإللهيـة مسـاعدة لـهم فإن حـكمت عـليـهم من غير
ـعلوم أن األرض لله من بعدهم يـورثها من يشاء من عـباده فال معقب حلكمه ذلك فمن ا

وال راد لقضائه(٧٢٥)".

ولم تقتصر رسـائل األمير على الفرنسيـ فحسب بل راسل حكام وملوك العالم
دد سالـكا جميع الطرق ومـلتمسا كل األسباب األخرين يـدعو لقضيته ويـطلب العون وا

التي من شأنها أن تساهم في تدعيم موقفه ونصرة جلهاده العادل.

ملكة  ISABEL II   لكـة ايزابيال الـثانية من هـذه الرسائل تـلك التي أرسلـها إلى ا
اسـبـانـيا يـوضح لـهـا فـيهـا أنـهـا تـعلم بال ريـب ما يـقـتـرفه الـعدو الـفـرنـسي في اجلـزائر من
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جرائـم وبظـروف إمـارته الـفتـيـة الـتي تـقود اجلـهـاد عـلى الـرغم من عـدم تكـافـؤ الـفرص
واختالل ميزان القوى بينها وبـ فرنسا ولذلك فهو يبدي رغبته ورجاءه في أن تتوسط
ـكانـتـهـا ونـفـوذهـا - بـيـنه وبـ عـدوه إلبـرام مـعـاهـدة سالم تـتـوقف مـعـها ـلـكـة -  هـذه ا
.اسـتـهل األمـيـر رسـالـته بـعد الـتـحـيـة بـعـبارة مـن (ملك احلـرب ونـزيف الـدم بـ الـطـرف
) لـيظـهر لـلعـاهلـة اإلسبـانـية أنه ال يـقل عنـها شـأنـا وال مرتـبة فـهو سـلطـان البالد سـلمـ ا
وحـاكـمـهــا مـفـوضـا من شـعـبه لـلـتـحـدث بـاســمه وربط عالقـات الـتـعـاون والـود مع بـقـيـة
لـكة أنهـا ليست الشـعوب األخرى ثم يـعرج لـلحديث عن فـحوى رسالـته فيذكـر هذه ا
ن يـروي لها أخـبار اجلزائر وجـهاد أبنـائها ضد الـعدوان الفـرنسي ألن االسبان في حاجة 
ومـلكـتهم يعـلمون جـيدا احلـالة التي عـليـها األميـر فقـد مروا بنـفس الظروف وهم أدرى
بـاألمـور مـن غـيـرهم خــاصـة وأن هـذا الـصــراع قـد طـال وأصــبح قـضـيــة حـيـاة أو مـوت
سـلـم عـبدالـقـادر بن محـيي الدين إلى للـشـعب اجلزائـري.يقـول األمـير:" من مـلك ا
ـسـلم به لــدى جـمـيع الـنـاس أن اإلسـبــان أمـة قـويـة وقـديـرة جالله مــلـكـة اسـبـانـيــا: من ا
ـقدورهم مـشهـورة بـأعـمالـهـا الـكـبيـرة مـنـذ أزمنـة بـعـيـدة وبنـاء عـلى وضـعيـتـهم هـذه 
مالحظة مـقاومتـنا ضد الفـرنسي والـوضعية الـتي أنزلونـا إليها  وإذن لـيس من الفائدة
قـاومة ومـا حدث ومـضى منـذ عدة إطالقـا أن نحـكي ونـقص جلاللتـكم تفـاصيل هـذه ا

سنوات بينهم وبيننا ألننا ال نشك بأنكم على علم بذلك مثلنا(٧٢٦) ".
ستـحسنة لكـة ملفـتاً انتبـاهها إلى بـعض األمور احملبـبة وا ويتـابع األمير حـديثه إلى ا
التي  مـا انفك النـاس - وخاصة كـرامهم - يسـتنونـها لغـيرهم ويدعـون إليهـا فقد سجل
الـتاريخ أعـماال جـلـيلـة قام بـها عـظمـاء ال زال النـاس ينـهجـون بذكـرها ويـتخـذونهـا قدوة
تـتـمـثل في الـسـعي دومـاً لـلـصـلح بـ الـشـعـوب واأل ألن الـصـلح سـيـد األحـكـام. ولن
ـثل هـذا الــعـمل إال كــرام الـرجـال فــتـحــقـيق الـسـالم وحـسن اجلـوار يـتــصـدى لـلــقـيــام 
ـهام وأسمـاها والتي يـسعي اجلمـيع لبلـوغها حفـظا لألنفس والتـعايش السـلمي من أنبل ا
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واألمـوال ألن اجلنـوح للـصـلح والسالم هـو اخليـر كل اخليـر وكأن عـبدالـقادر يـعلم أن
مثل هذه احلـقائق غير خـافية على الـعائلة اإلسبـانية ولكـنه يوردها لتـدعم دعوته وتشجع
صاحلة بـينها وبـ األمير وبذلك تضع هذه األخيرة علـى التدخل لدى فرنـسا لتحـقيق ا
اديـة لها لشعبها وأن نافع األدبية وا اسمهـا في سجل اخلالدين وتنال الفـضل وحتوز من ا
ا جمـيلها هـذا لن يذهب سدى وسـيقدر لهـا عبدالقـادر هذا الفضـل ويثيبـها على عمـلها 

حتبه نفسها وترضاه.

ــلـكـة فـتـصـدر ويـأمـل األمـيـر في خـتـام رسـالــته أن تـلـقى دعـوتـه قـبـوالً حـسـنـاً من ا
ـثـلي عـبـدالـقـادر لـتـبـقى أواصـر ـثـلـهـا في( مـلـيـلـيـة) أن يـيـسـر الـسـبل أمـام  أوامـرهـا إلى 
ـا فيه خير الـشعب .يقـول األمير:" لقـدجرت العادة ب التواصل بيـنه وب إسبانـيا قوية 

ـنع احلرب ة أن يـصـلح اخلالفات الـتي تـنشب بـ إخـوانهم و ـلوك مـنـذ العـصور الـقـد ا
ـثل اجلـمــيل وعـمـلـتم بـحـيث نـعـود إلى بـيـنـهم كـذلـك وهـكـذا إذن إذا اقـتـضـيـتم بـهـذا ا
ـة سـنأذن لـكم ونـتـعـهـد بأنـنـا ال نـنـكـر جمـيل مـثل هـذه الـفـوائـد ولكم أن ـلـكـتنـا الـقـد
تـستـفيـدوا منـا فـيمـا تريـدون ونتـمنى بـشوق وحـرارة أن جتـيبـونا عن هـذه الرسـالة وفي
نفس الوقت ترسلون أوامركم إلى الكولونـيل حاكم (مليلية) بحيث كل مرة يحضر احد

عاجلة مثل هذا األمل يأذن له بالدخول(٧٢٧) ". من طرفنا إلى هذه القلعة برسائل و

ولم يـعـدم األمـيـر أيـة وسـيـلـة لالتـصـال بـدول الـعـالم - لـعـرض قـضـيتـه والـتعـريف
ارسات العدو وجرائمه لكسب تأييد الرأي العام وتعاطفه معه - بكفاح شعبه وفضح 
إال واســتــغـلــهـا في هــذا اجملــال ومن ذلك رسـائــله مع احلــكـومــة الـبــريــطـانــيـة الــتي كـان
ناطق عبدالقادر يـدرك تنافسهـا وصراعها مع فرنـسا على مناطق الـنفوذ والسيـطرة على ا
االسـتراتـيـجـيـة في العـالم فـحـاول اسـتغالل هـذه الـنـقـطة لـصـاحله بـأن عـرض في بعض
رسائله امـتيـازات لبريـطانيـا في مقـابل تدخلـها لـدى فرنسـا لوقف عـدوانها وطـلب العون
نحها ميناء (تـنس) وغيره الستثماره مـقابل حصوله على األسلحة ساعـدة وذلك "  وا
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ـكـاتـبات بـ األمـيـر عبـدالـقادر والـذخـائـر احلـربـية(٧٢٨) ".وقد بـدأت هـذه االتـصاالت وا
ـونـد هاي " واحلـكومـة اإلجنـلـيـزية عن طـريق قـنـصل هـذه األخـيرة في طـنـجـة " الـسيـد در
الـذي كتب إلـيه االمـير رسـالـة يوضح فـيهـا جـوانب الصـراع بـينه وبـ فـرنسـا وكيف أن
ـواثيـق التي ـعـاهـدات وا الـعـدو اسـتـبـاح أرضه وأتـلف احلـرث والـنـسل عـلى الـرغم من ا
عقدت بـ األمير عبـدالقادر وفـرنسا . والـتي لم يقم االستعـمار لهـا أي وزن أو اعتبار
فـهو ينـتهـز أية فرصـة لنقـضهـا مادامت تتـعارض ومصـاحله وهو مـا يتنـافى واألخالقيات
سلمـ الذين أمروا أن يوفوا بـعهدهم إذا عاهدوا وظـن العدو هذا الوفاء الـقتالية عـند ا
ساس ـواثيق نـتيـجة ضـعف وهوان فـخرج بـجيـشه تسـول له نفـسه ا وااللتـزام بالـعهود وا
ـفاجأتهم هـذه سيلحقون بعبدالقـادر وزين لهم الشيطـان سوء فعلتـهم واعتقدوا أنهم  
اكـرين فـذاقوا وبـال أمـرهم وكانت ـكـر الله والـله خـيـر ا ـسـلمـ ومـكروا و ـة با الـهـز
ـة والـعـار ومـا كـان األمـير الـعـاقبـة عـلـيـهم فـتـفـرقت جـموعـهم جتـر أذيـال اخلـيـبـة والـهز
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.يقول األمير:" ال يخفى عليك أننا كنا قد تعاقدنا
ـهـادنـة عـلى شـروط مـنا مع جـنس الـفرنـصـيص تـعـاقـدا وثـيـقـا وتـعاهـدنـا في الـصـلح وا
ومـنـهم ووفـينـا لـهم بـجمـيع مـا اشتـرطـوه وبـقيـنـا علـى تمـام الـكلـمـة نـحواً من الـسـنة ثم
يثاق ولم تختلف كلمتنا معهم في ابتدأوا التخليط والتلبيس فخادعونا مراراً بنقض ا
شـيء إلى أن أدى بـهم عـمـلــهم وطـغـيـانـهم جلــمع جـيـوشـهم وقــوة حـروبـهم وخـرجـوا
كفرانـا غير مـظهـرين الشر ووكـيلنـا عندهم وقـنصلـهم عنـدنا وجيـوشنا مـتفرقـة بحيث
ن حضـر من جـنودنـا والقيـناه ـا علـمـنا مـنه قصـد الـشر خـرجنـا  شـرع في نهب احلب و
ـا أتى به من الـغـدر فـنـصـرنــا الـله عـلـيه وصــار به مـا بـلـغك مـن اخلـذالن والـذل والـقـتــال 

واخملادعة(٧٢٩) " .

ويؤكد عبـدالقادر عـلى أن الدافع الذي جعـله يراسل اإلجنلـيز هو ما بـلغه عنهم من
وفاء لـلعـهود وحـباً لـلصـدق وبعـداً عن الغـدر واخلداع وأن قـدوتهم في مـلكـهم الذي إذا
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أعــطى وعـداً أجنـزه وإذا عــاهـد وفَّى وبــالـتـالي فـال يـخـشى عــبـدالـقــادر الـتـعــامل مـعـهم
فـيعرض عـليـهم بعـض االمتـيازات يتـفق عـليهـا وتضـمن للـطرفـ مصـالح تعـود على
الشعـب باخليـر والنفع أساسـها االحترام والـتعاون توطـيدا ألواصر الود واأللـفة وعياً من
األميـر بـأن مـثل هذه الـعـروض تسـيل لـعـاب اإلجنلـيـز وتـدفعـهم حـتمـاً إلى اتـخـاذ مواقف
ـكتـوب أنكم إذا أرد مـنافـسة لـفرنـسـا تكـون في صالح عـبـدالقـادر:" ومضـمـون ما في ا
زية الطاهرة التي تفوزون بها على األجناس وتمتازون بها عن غيركم تالقوننا في أي ا
مـرسى تريـدونـها من مـراسي اجلـزائر ونـلـتزم لـكم من جـانب البـر أفـضل ما الـتـزمنـا قبل
الـفـرنصـيص ونـنزلـكم في مـنزلـة أعلـى من منـزلهـم لكـونهم خـادعـ وأنتم لم تـبـلغـنا
ـودة واأللـفـة بيـنـنا وبـيـنكم عـنـكم خـدعة وال شك أنـكم لـو أرد منـا هـذا يـحصل من ا

مايسركم ويقويكم ويرفعكم على سائر األجناس(٧٣٠) ".

وإلى جــانب هـذه الــرسـائل مع الــفـرنــسـيـيــ واإلجنـلــيـز فـقــد كـانت لــعـبــدالـقـادر
اتصاالت أخرى مع ملك إيطـاليا وحكومتها وكبار رجـال الدولة فيها وقد اخترت أحد
الـنماذج من ب رسائل كـثيرة كانت متـبادلة ب األميـر واإليطالي وهـو عبارة عن رسالة
ـلك" هـمبـرت" مـلك أيـطالـيـا مـعزيـا في وفـاة والده تـهـنـئة  وتـعـزية بـعـثـها عـبـدالقـادر إلى ا

ومهنئاً بجلوسه على العرش .

لك أن اإلنسان ال حول وال يستـهل عبدالقادر رسالته- بعـد الديباجة- مبيـناً لهذا ا
قـوة له أمام قضاء الـله وحكمته وأن هـذا الدهر ال يبقي عـلى حدثانه والدنـيا ب إقبال
وإدبار تـأخذ بـيد مـا منـحته بـأخرى وبـالتالـي فال يغـتر بـطيب الـعيش إنـسان ألن هذه
هي نــوامـيس احلـيـاة والـقـاعـدة الـعـامـة فـيـهــا فـحق عـلى اإلنـسـان أن يـكـون دومـا مـهـيـئـاً
ومـستعداً لهذه الـتقلبات والتغـيرات ويتكيف معـها بحسب أحوالهـا. وبعد هذه العبارات
الـتي تنم عن حـكمة بـالغـة وخبرة واسـعة بـاحلياة وشـؤونها أرادهـا األميـر أن تكون تـوطئة
لرسـالته تـبعث الـصبر وتـزرع األمان في نـفس العـاهل اإليطـالي ينـتقل لـلحـديث عن هذا
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النـبأ الفـاجع ولكن بأسـلوب حكـيم استطـاع من خالله أن يغلـب جانب التـفاؤل والتـهنئة
نصبه ويستبشر خيرا فيب لك اجلديد يهنأ  أساوي احملزن وأن يجعل ا على اجلانب ا

له األمـير أن وفـاة والده كـانت مـؤثرة ولـكن عزاء اجلـميـع هو أنه قـد خلف من بـعده من
أل فراغـه ويكمل مشوار أعمـاله الفاضلة اجلـليلة ولذا فال مكـان للحزن واألسى داعياً
له بالـتوفيـق والسداد يـقول:" وال يـخفى أن األقـدار اإللهـية من شـأنهـا أنهـا تخـتلف ب

مـكـروه ومــحـبـوب وتـتـصـرف بـ مــسـلـوب ومـوهـوب وكـثــيـرا مـا أخـذت بـيـد ثم ردته
بـأخـرى وأحـزنت بـكـرة ثم أحـدثت بـالـعشـيـة سـرورا أو بـشـرى هـذا وإن - حكـم الله
لك إلـيـكم قد جـمع بـ ما ـوت عظـيم إيـطالـيا ومـلـكهـا والـدكم وإفضـاء أمـر ا تـعـالى- 
ـسرة والـتـهنـئة وال شك أن - الـله تعـالى- أسا يـوجب األسف والـتعـزية ومـا يوجب ا
بـكم حـادث الـكـلم وسـد -بـشـخـصـكـم الـعـظـيم -عـظـيم الـثـلم ورد الـنـفـوس بـعـد -
انـزعـاجهـا - إلى محـالـها واآلمـال إلى قـحط رحالـهـا فلـذلك ترى الـنـفوس إلى الـتـهنـئة
ـوت ال بـد مـنه وسـهم ال مـحـيـد لـكل مـخـلـوق عنـه فالـله أمـيل مـنـهـا إلى الـتـعـزيـة إذ ا

يصلح بكم البالد والعباد ويوفقكم إلى سبيل الرشد والسداد(٧٣١) ." 

لك اإليطالي إلى أنه أصبح رمزاً لدولته وأسرته فعليه ويلفت عبدالقادر نظـر ا
ـصـاب ـثل في تـصـرفـاته ومـعـامــلـته وأن يـسـعى إلى تـهـوين هـذا ا أن يـكــون الـقـدوة وا
لـكيـة فـيبـدي من الشـجاعـة والـصبـر ما يـليـق بعـظيم مـثله اجلـلل الـذي ألم باألوسـاط ا
لك الراحل وبالتالي يستطيع صيبة ويخف اخلطب بفقد ا لينهج غيره نهجه فتهون ا
وأن ال يـفــتح لـلـحـزن واألسى قــلـبه حـتى ال يـصـدأ أو أداء مـهـامه عــلى أكـمل صـورة
ا فـيه صـالح  البالد والـعـباد مع يشـغالنه عـما أوكـل إليه من جالئل األعـمـال ويتـفـرغ 
ـلوكيـة ترمقكم رجاء األمـير أن يتقـبل عزاءه وتهـانيه:" ثم ال يخـفى أن عيون العـائلة ا
في هذه احلـال لتسـلك على سبـيلكم وتـأخذ بصبـركم وحتملـكم فينـبغي لكم اسـتعمال
الوسـائط الالزمة في تـهوين مـا نزل بـها حـتى تتـفرغ إلى الـقيـام بأعـباء مـا أسداه إلـيكم
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لك العظيم ثم أرجو قبول مااشتملت عليه هذا النميقة الودادية الباري- تعالى- من ا
من التعزية والتهنئة(٧٣٢).

ولم تـقتـصـر مكـاتـبـات األميـر عـلى هـذه اجلوانب فـحـسب بل نـراه يسـتـجيـب لسـائـليه
ـسـلـم الـذين دعـوه إلى تـوضـيح بـعض الـقـضـايـا واألمـور التـي تتـعـلق  بـعـادات الـعـرب وا

ـرأة الـعربـيـة باألجـنـبيـة فـقد رد وتـقـاليـدهم في الـزواج ومـعامـلـتهم لـلـمرأة ومـقـارنـة حال ا
ـفـاهيـم اخلاطـئـة الـتي كانت األمـيـر على كـل هذه األسـئـلـة موضـحـًا ومـصحـحـًا جـملـة من ا

ترسخ في أذهان الغربي مستعينا في ذلك كله بالتوراة واإلجنيل والشواهد الواقعية احلية.

ـسائل الـتي عاجلـها األمـير في ردوده موضـحا فـيهـا رأي الشرع ـا كانت هذه ا ور
ـسخ والتـشـويه" أول ماكـتب من هـذا الـقبـيل بـعد مـجلـيـاً حقـائـقـها الـبـعيـدة عن الـزيف وا
سلمـ واألوربي وتكـوين هؤالء صورة سطحـية مشوبـة بكثير حدوث االحتكـاك ب ا
سـلمة والـنظم التي تخـضع لها ومـكانهـا في اجملتمع وقد رأة ا من اخلطأ والـضالل عن ا
ـتأخـرة وفي صـدروا بـهـا عن مـشـاهـدات خـاطـئـة في بـعض مـاصـارت إلـيه في الـعـصـور ا
سلم ومادفعت هذه ا هو كامل فيهم من عصبيـة على ا البيئـات اخملتلفة وتأثروا فيهـا 
لك أن العصـبية من ازدراء وكراهية فعـندهم- كما تعبر عـنه هذه األسئلة- أن الرجل ال 
ـلـكـيـة ـهـر الـذي يـقـدمه لـزوجـته يــجـعل مـنـهـا صـورة من صـور ا يـرى خـطـيــبـته وأن ا
ثـابـة األشـياء الـتي تُـشـتـرى وال تشـاركه في شيء من مـهـامه ولـيس لـها أن ويجـعـلـهـا 
ـسـجـد أو تنـال شـيئـا من الـتـأديب إلى غـير ذلك مـا تـصـوروه فيـهـا ووهـموه من تـدخل ا
بــعض أمــورهـــا ورأوه في بــعض الـــنــظم اإلسالمـــيــة اخلــاصـــة بــهــا كــالـــطالق وتــعــدد

الزوجات"(٧٣٣) .

وقـد تصـدى عبـدالـقادر مـحاوال تـصحـيح مـثل هذه الـصور اخلـاطـئة احملـرفة الـعالـقة
بـأذهان الـغربـي خـاصتـهم وعامـتهم مـجلـياً وجه احلق والـصواب فـي هذا األمر" دون أن
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سـيحي مـنه فـقد كـانت الروح الـعلـمـية هي الـغالـبة عـليه وقـف رجال الـدين ا يـنفـعل 
ـوجهة له فال محل للتعصب خاصة وأنه ال يضع اإلسالم من وضوعية هي ا والنظرة ا
األديـان األخـرى مـوضع اخلـصومـة فـهـو لـيس إال امـتدادا لـلـفـكـرة الـدينـيـة في الـيـهـودية

سيحية(٧٣٤) ". وا

وقد أوردت رسالـت ردا من األميـر على سؤالـ لنتـب من خاللهـما ما كـان يتمتع
ناظرة وماامتـلكه من ثقافة واطالع وما كان به عبدالـقادر من قدرة فائقة عـلى احلوار وا

يتميز به من أدب النقاش واحلوار.

فـفي رســالـته األولى الــتي رد بـهـا عــلى اجلـنـرال (دومـاس DUMAS) عن سـؤاله
سـلمـ زائدة حـتى أن نسـاءهن ال يخـرجن إال متـلحـفات التـالي الذي يـظهـر" أن غيـرةا
وال يـظهـرن إال ألصدقـاء أزواجـهن وأقاربـهن كابن الـعم وابن اخلـال مثال ونـحن عنـدنا
النساء يخرجن باديات الوجـوه وبحضورهن مع األحباب واألقارب يتم البسط ويحصل
السرور وبـذلك يعشن مع أزواجـهن في دعة وهـناء فكـيف األمر عنـدكم? وما األفضل?
عاداتنـا أم عاداتكم"(٧٣٥) ?. ويـنبري األميـر راداً على رسائـله بثقة عـالية واعتـزاز بالنفس
عـارف بل تـراه يسـوق أمـثلـته من عادات ـوروث وا وبروح عـلـميـة وحجج وبـيـنات من ا

سلم وحياتهم. الغرب ليرد بها على خصومه وليب لهم ذلك الفرق ب حياة ا

بـالغة ـسلـم ليـست بالـصورة وا يخبـر األمير هـذا اجلنـرال السائل أن الـغيـرة عند ا
دوحة محمودة فغيرة ا هي وسط وإذا كـانت كذلك فهي  التي يتصورها هؤالء وإ
الـرجل عــلى أهـله وشــرفه وعـرضه أمــر مـوجب والزم وال يــتـوافـر إال في كــرام الـرجـال
ألنـها سـبب حلـفظ األنـساب ودرء الـشك والـريب حـمـاية لـلـمجـتـمع وصـونا وأشـرافـهم
حلقـوق أفـراده ولذلك فال غـرو أن جـعلـهـا الله في اإلنـسـان إكرام له وآلدمـيـته ويدلل
ا يـذهب إليه يـقول في هذا:" األمـير على ذلك بـأقوال احلـكماء واألمـثلـة السائـرة تأكـيدا 
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ا هي في ميزان الوسط والغيرة إذا كانت كذلك فهي سلم ليست بزائدة وإ إن غيرة ا
دوحة وهي أن ال يتغافل الرجل عن مباد األمور التي يخاف عاقبتها وال محمودة 
يـبالغ في إساءة الظن بزوجـته ويراقب حركاتـها وسكناتـها أو يتجسس عـليها فإن هذا
ــمــدوحـة ال تــكـون إال فـي أشـراف الــنـاس لــيس من مــكـارم األخالق .... والــغــيـرة ا
وأعالهم همـة ألن الـله - تعـالى- جـعل الغـيـرة في اإلنسـان سـببـا حلـفظ اإلنسـان قال
احلـكماء: كل أمة كانت الـغيرة في رجالهـا كانت الصيانـة في نسائها والـغيرة في القلب
رض وتـقـاومه فإذا ذهـبت الـقوة كـان الـهالك وإذا ذهبت مثل الـقـوة في البـدن تـدفع ا
الـغـيـرة كـان الـفـسـاد رأى بـعض الـعـرب امـرأته أكـلت بـعض تـفـاحـة ورمت بـبـاقـيهـا إلى
خـادمـهـا فـضربـهـا وأكـثر احلـيـوانـات غيـرة حـمـار الوحش فـإنه إذا رأى الـولـد ذكــــــرا

قطع آلته وأنثييه(٧٣٦) "

سـلمة مـحجـبة فـإن األمير يـب رأي الـدين والشرع في ـرأة ا وفـيما يـخص خروج ا
ـوضـوع فـيـؤكـد عـلـى أن اإلسالم قـد أبـاح لـلـمـرأة أن تـخـرج وتـضـرب في األرض هـذا ا
مـحتشـمة محـترمـة ال يبدو من زيـنتهـا إال ما أمر الـله أن يظـهر حتى ولـو كانت ذات حسن
ــرأة- حـتى ولـو كـانـت أجـنـبـيـة- وجـمــال ولـذلك أجـاز اإلسالم لــلـرجل أن يـرى من ا

الوجه واليدين إن كانت نيته سليمة وقصده شريفاً ويحرم عليه مادون ذلك .

ويـضـيف عـبدالـقـادر أنه حـ تـغـيـرت األحـوال وابتـعـد الـنـاس عن الـصـراط الـقو
وكثـر الفساد وانحـلت األخالق أصبح لزاما علـى كرام الناس أن يأمروا بـناتهم ونساءهم
ـانـهم أن يـضـربن عـلى وجوهـهن وال يـبـدين زيـنـتـهن اتـقـاء الفـتـنـة وامـتـثاال ومـا مـلـكت أ
ألوامر الشرع ودفعاً للشرور واآلثام ويدلل األمير على ذلك بأن خليفة رسول الله صلى
الــله عـيه وســلم - عـمــر الـفــاروق- كـان إذا رأى امــرأة مـلـتــحـفــة أمـرهـا أن تــكـشف عن
وجهـها وإن ألـفـاها جـميـلة أمـرها أن تـغطـيه وإن كـانت غيـر ذلك أمرهـا أن تكـشف عنه
ـرأة يجـوز لها في ألنه الخوف عـليـها وعلى اجملـتمع من ذلك يـقول األمـير:" إعلم أن ا



≠ ≤∏≥ ≠

الشـرع أن تخرج لـقضاء حـوائجهـا بادية الـوجه واليدين ولـو كانت شابـة جميـلة ويجوز
ـرأة األجـنـبيـة الـوجه والـيـدين إال إذا قـصد بـرؤيـتـهـا الشـهـوة والـلذة لـلرجل أن يـرى من ا
روءة وكـثرت الفـاحشـة صار أشـراف الناس ا كـثر الفـساد وقـلت ا فـيحـرم علـيه ذلك و
وأهل الديانة يأمـرون نساءهم بتغطية وجوهـهن دائما وكان عمر بن اخلطاب رضي الله
عنه إذا رأى إمـرأة متـلحفـة متـغطـية وجـهها يـأمرهـا بكـشف وجههـا فإن رآهـا جمـيلة

قال لها: غطي وجهك وإن رآها قبيحة قال لها اكشفى عن وجهك"(٧٣٧) . 

وبـخــصــوص قــول الــســائل "وال يــظــهــرن ألصــدقـاء أزواجــهـن وال ألقـاربــهم وال
ا كن ال يـتحرجن من التـحدث للرجال ألقـاربهن " فان األميـر يوضح أن نساء الـعرب قد
رأة . فلـما جاء اإلسالم نهى عن واجللوس إلـيهن وال يعتـبر ذلك عار أو انـتقاصـاً من ا
ـا فـيه من مـضـرة وخـطـورة عـلـى حـيـاة األسـرة واجملـتـمع بل ان رسـول الـله (ص) ذلـك 
ينهي عن اطالة الـنظر للمـرأة ألنها توطئـة للفساد  وهـاهو سيدنا عـيسى رسولنا ورسول
الـسـائل يــنـهي كـذلك عـمــا نـهى عـنه رسـول اإلسـالم ويـعـتـبـر الـنــظـرة خـطـوة أولى إلى
ـا هو احلـريق والـشـرر وهذا دلـيل عـلى أن مـثل هـذا األمر لم يـأت به االسالم فـقط وا

ا جاءت به الديانات األخرى . تكملة 

ؤيـدة إلجـابـاته من حـكم وأمثـال وعـبر ويـستـطـرد األمـير في إيـراد بـعض األقـوال ا
ا ذهب إليه في هذا األمر . وأشعار زيادة في االيضاح وتأكيداً 

يـقول عـبدالـقـادر: " اعلم أن الـعرب كـانـوا في اجلاهـلـية يـتحـدث الـرجال مـنهم مع
النـساء ويـجتـمعـون مـعهن حـضر أزواجـهن أو غابـوا ولـيس عنـدهم في ذلك عيب أو
عـار إلى أن جـاء اإلسالم فـمنع ذلـك قال رسـول الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم " التـتبع
النـظرة فإن مبدأ الـزنا معاودة النظـر " وقال عيسى بن مر "إيـاكم والنظر فإنه يزرع في
الـقـلب الشـهـوة وأول الـعشق الـنـظـر وأول احلريـق الشـرر." وقـال حكـيم لـصـياد رآه
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ـرأة ". وقــال بـعض يـتــكـلم مـع امـرأة: يــاصـيــاد الـوحــوش !! احـذر أن تــصــيـدك هــذه ا
ـرأة سهم والكالم سـهم. ومعلـوم أن النـساء حلم !! يشـتهيه كل احلكـماء: النـظر إلى ا
رأة إلى نـفسه فالغالب عليهـا اإلجابة السيما إذا كان الرجل رجل وإذا دعا الرجل ا
ـبـاعدة شابـاً جـمـيالً صـاحب مال فـخـصـهن الـله باحلـجـاب وقـطع الـكالم مـعهن وأمـر 
ثـل ثالثة التؤمن عـلى ثالثة: شـاب على امرأة أجسادهن عن أجـساد الـرجال . وفي ا

وقال بعض الشعراء:  وامرأة على سر وفقير على مال
التـــــــأمـــــــ عـــــــلى الـــــــنـــــــســـــــاء ولـــــــو أخــــــاً

(٧٣٨) مــــا فـي الــــرجــــال عــــلى الــــنــــســــاء أمــــ

ويتـصدى األمير لقول اجلـنرال السائل ح يتـباهى بقوله " إن النسـاء عندنا يخرجن
بـاديـات الـوجوه ويـحـضـرن احملـافل مع أزواجـهن. "فـيـبـ له أن مـحبـة الـعـرب لـلـنـساء ال
تـفوقـها مـحبـة واحتـرامهم لـها يـفوق كل وصف وأن الـعربي اذا وقـعت عيـناه على ذات
حسن وجـمال فـإنهـا تـأسر قـلبه ألنه مـطبـوع علـى احلسن وكل مـا هو جـميل فـان كان
صاحلـاً فـاضالً ظل يصـارع نـوازع النـفس ويـكبت جـماحـهـا إلى أن يغـلـبهـا وان كان من
ذوي النفوس الضعيفة وتمكن منه العشق نسي مصاحله وأهمل عمله وظل قلبه ونفسه

معلق بها فيحصل له من جراء ذلك ضرر .

ـرأة لغـير بـعلـها ـة الـسمـحاء نـهى أن تتـزين ا ومن هـنا فـإن اإلسالم بـشريـعته الـقو
وإن فعـلت ذلك ومـرت على قـوم فـرأوا جمـالهـا أو اشـتمـوا من  ريحـهـا طيـباً - عـلى حد
قول الرسول عليه الصالة والسالم - فهي زانية آثمة ألنها مدعاة للفتنة والفساد ناهيك
ه والـنهي عنه مـصداقا لـقوله تبارك ـضار مادعا الـشرع إلى حتر أن هذا االختالط له من ا
رأة وتعـإلى "وقرن في بيوتكـن والتبرجن تبرج اجلـاهلية األولى " حفـاظاً على كرامة ا

عاصي والف التي تنجز عن هذا االختالط وهي كثيرة بالريب . ودرءاً للفساد وا
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روءة والـدين كـانوا ـسلـمـ أهل ا ولـهـذا ب عـبـدالقـادر لـسائـله وهـو يحـاوره أن ا
يـجـتـنــبـون مـثل هـذه الــشـبـهـات ويــبـعـدون نـســاءهم وحـرائـرهم عن مــجـامع الـرجـال بل
وينهونهن حتى عن مخالطة بنات جنسهن الالئي اليؤمن جانبهن ويسوق األمير لذلك
قـصصـاً وأمثـاالً وعبـراً كـاستـحسـان الرسـول (ص) جلواب ابـنتـه فاطـمة حـ سألـها عـليه
السالم عن أي شيء فيه خير للمرأة فقالت: هو أن اليراها الرجال والتراهم وال ريب

أن هذا اجلواب قد أثلج قلب الرسول وسره فقبلها ما ب عينيها .

ويختم عبدالقادر هذه الرسالة مـوضحا للجنرال دوماس أن معشر اإلفرجن الغربي
ـرأة ما أنـزل الله بـها من سـلطـان ورضوا قـد تعـودوا على ربط عالقـات بـ الرجل وا
ــطـا لـعــيـشـهم ولـذلـك خـبت نـيـران الــغـيـرة في قــلـوبـهم ومــاتت احلـمـيـة بـاالخـتالط 
والنـخوة في نـفوسـهم وذوى غـصن احملبـة الذي جـعل أساسـا لـلربط والـتآلف بـ الرجل
ــرأة فـفــقــدت احلـيــاة عــنـدهم حـالوتـهــا ووهــجـهــا وأصـبـح األوربي يـعــيش حــيـاة وا
ثل هذه األمور روتينية فال جـديد يبعث الدفء واحلرارة فيها فـفقد بذلك اإلحساس 
الـتي وإن كـانت لـيـست بـذات قـيـمـة عنـد الـغـربـيـ إال أنـهـا عمـاد حـيـاة االنـسـان وعـنوان
آدميتـه وبفقدانـها فقـد أمثال هؤالء نـعمة من أجل الـنعم يقول األمـير: " وقولـكم النساء
عـندنا يخـرجن باديات الـوجوه ويحـضرن احملافل مع أزواجهن(٧٣٩) ."  فاعلـم أن محبة
الـعرب للنسـاء شيء عظيم وما أظن جنـساً في الدنيا يـحب النساء كمـحبة العرب لهن
ـرأة اجلمـيلـة ويبـقى قلـبه مسـتريـحاً أبـداً  فإذا كـان يخـاف الله كن أن يـرى الرجل ا فال 
وصاحب مروءة فإنه يبقى مع نفسه في قتال دائم ويحصل له تعب عظيم وإذا كان ال
يخاف الله وال مـروءة له فإنه يبقـى مشغول الـفكر.... فيـبقى حيران ويـضيع مصاحله
ـرأة الثـيـاب اجلمـيلـة ومرت عـلى الـرجال لـينـظروا كـلهـا - وعـندنـا في الشـرع إذا لـبست ا
إلـيهـا فإنهـا: زانية آثـمة ألنـها تشـوش أفكـار الرجال بـسبب نـظرهم إليـها وذلك يؤدي
ـا يكون رأة إذا حـضرت مجـالس الرجال ر ـعصـية في الرجـال وكذلك ا إلى حصول ا
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ـنـظـر أو شـيـخــاً وتـرى شـابـاً جـمــيالً فـإن قـلـبـهـا يــتـعـلق به وكـذلك إذا زوجـهـا قـبــيح ا
حضـرت مواضع الـرقص والغـناء مع الـرجـال فإن ذلك يـفسـدها ويـحرك شـهوتـها....
قـال بـعض احلكـماء: لـيس بشـيء أضر عـلى النـساء من اخلـروج ولـيس شيء خيـراً لهن
ـرأة إذا خــرجت إلى مـجــامع الــرجـال والـنــسـاء ومــحـافل من الــبـيــوت والـغــالب أن ا
رأة غيـرها البسة حليا وثيابا ـة القلب وأقل مفسدة في ذلك أن ترى ا الزهوالترجع سا
ـسلـمون ا عـندهـا فتـسخط عـلى زوجهـا وتكـره عيـشتـها عـنده فـلهـذا كان ا أحـسن 
يجنبون نساءهم  سماع الغناء من الرجال وحضور اللعب والرقص والنظر إلى الرجال
األجـانب وسمـاع حـكايـاتـهم ... قال رسـول الـله صلى الـله عـليه وسـلم البـنتـه فاطـمة
الزهراء ( رضي الله عنها ): " أي شيء خير للمرأة ? فقالت: هو أن اليراها الرجال وال
ـا كنتم تراهم " فـقبل مـا ب عـينـيهـا استحـسانـاً لكالمـها ولـكن - أنتم مـعشـر االفرجن - 
حـ يـنـشـأ الـرجل مـنـكم إلى أن يـشـيـب يـجـتـمع مع الـنـسـاء ويـجـالـسـهم لـيالً ونـهـارا في
البـيوت واألسـواق ومواضع الـلعب وفي الـطريـق والنـساء كـذلك ضعـفت محـبة الـرجال
ــا تـثــور بــقـوة اإلحــسـاس والــلـمس بــالـنــظـر لــلـنــســاء وقـلت الــشـهــوة ألن الـشــهـوة إ
ـا يـقوى بـاألمر الـغـريب اجلديـد فـأما الـذي دام الـنظـر مدة فـإنه يـضعف واإلحـساس إ
احلي عن تــمـام إدراكه فال تــثـور به الـشــهـوة فـأنـتـم-مع االجـتـمــاع الـدائم -في راحـة من

العشق(٧٤٠) ".  

ـتعـلـقة بـظـاهرة الـطالق التي أمـا الـرسالـة الثـانـية وهي رد من األمـيـر على األسـئـلة ا
سلم سلم ح يـذكر: " أن الطالق عند ا يراها اجلنـرال السائل ظاهرة متفشـية عند ا

ا فيه من الـضرر على الـنساء وعلى كثـير وعنـدنا ال يكون أبـدا ونحن نلـومهم على ذلـك 
ــا نـرى األوالد أيــضــا لـكــونــهم يــقــعــون في يــد من ال يــرحــمــهم كــوالـدتــهم(٧٤١) ". فــإ
سلم عبدالقادر يبـ لسائله ما خفي عنه في هذا اجملال مصحـحاً له سوء مااعتقده في ا

- بـروح عـلمـيـة بعـيـدة عن التـعـصب معـززة بـالبـراهـ واألدلة - دفـاعـا عن اإلسالم وما



≠ ≤∏∑ ≠

ا يـضر النـاس فهو علق به من شـوائب وسوء فـهم تأكيـداً على أن االسالم لم يـأت البتـة 
رحمة دين يسر ال عسر صالح لكل عصر ومصر.     

فـالـله سـبـحـانه وتـعــالى لم يـفـرض ولم يـوجب الـطالق لــتـعـذيب عـبـاده وظـلـمـهم
وزيادة مـعاناتـهم ألنه أرحم بهم من أنـفسهم ولـكنه أحله وبـشروط حلكـمة يراهـا تعالى
ـتـعـارف علـيه أن الـزواج شـركة حـيـاة وشـركة عـمـر وسـفر طـويل ومـا دام اإلنـسان فـمن ا
مـجبـوالً عـلى إخفـاء عيـوبه ومـداراتهـا عن غـيره حـتى أقـرب النـاس إلـيه فإن هـذا األمر
شاكل في الـظهـور على مـسرح احليـاة الزوجـية فإن عـاشرة وحيـنهـا تبـدأ ا سيـنكشف بـا
ها وإصالحهـا وجتاوزها فذاك هـو اخلير كل اخليـر وان فشال فقد وفق الـزوجان في تقـو
ـعـروف واالحـسـان فال ضــرر وال ضـرار . وهـكـذا جـعل الـله أبــاح الـله لـهـمـا الـفــراق بـا
الطالق مخرجاً وشـرف الرجل وأكرمه بأن جعله بيده نـظير قيامه على شؤون األسرة بال
ا فـضل الـله بعـضـهم على تـعـسف مصـداقـاً لقـوله تـعالى " الـرجـال قوامـون عـلى النـسـاء 
ا أنفقوا من أموالهم " النـساء آية ٣٣ ولكنه أباح وأذن للمرأة أن تطلب الطالق بعض و

من زوجها إذا استحالت معه احلياة .          

فـالطالق كـما يـوضح األمـير لـسائـله لم يكـن بدعـاً في اإلسالم بل إن الشـرائع التي
سبـقـته أشارت إلـيه فـوردت في شأنه بـعض الـنصـوص في الـتوراة واالجنـيل استـشـهد بـها
عبدالقـادر لتأكيـد ما ذهب اليه يقـول األمير: " الغـالب خفاء بعض عـيوب الزوج من
رأة وتـعاشرا أو اطـلعا على رأة إمـا في اخللقـة أو الطبـيعة فـإذا ازدوج الرجل وا الرجل وا
ا تـظهر بـعض العيـوب ألحد الزوجـ فجعل الـله الطالق راحة ما كـان خفيـاً معيـباً ر
لـلذي يحب الـفراق مـنهـما فجـعل الله الـطالق بيـد الرجل لشـرفه وأذن الله لـلمرأة أن

تطلب الطالق من زوجها اذا اتصل بها من جهته ضرر .

ة فـفي التـوراة في اإلصـحاح احلـادي والعـشرين والـطالق مبـاح في األديـان القـد
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في ســفـر اخلـروج:  " اذا اســتـقـبـح سـيـدهــا زواجـهـا فــلـيـطــلـقـهــا " وفي سـفــر األحـبـار في
اإلصحاح: " إذا طـلقت بنـت الكاهن ولم يـكن لها أوالد رجـعت إلى بيت والـدها  تأكل

        ". (٧٤٢) سلم من القدس"فعلم أن الطالق ليس خاصا با

ثـم ينـبـري عـبـدالقـادر مـوضـحـا مـا خفـي من هذه الـقـضـيـة الـتي يجـهـلـهـا الـسائل أو
ا فيها من يتجاهلها مـوضحا أوجهها اخملتلفة من منافع ومـضار فمضارها عـلى الـرغم 
أمور سـلـبيـة مـكروهـة إال أنـهـا مبـاحـة اذا لم تتـعـد آثـارها حـدود الـشرع ومـادعـا الله في
ـعـروف " الـطالق آية ٢ ـعروف أو فـارقـوهن  قـوله: " فـإذا بـلـغن أجـلهن فـأمـسـكـوهن 
سـلـم من الـطالق ويـدعوهم إلى ولذلك نـرى الـرسول عـلـيه الصـالة والسالم يـحـذر ا
اجـتنابه في أحـاديث كثيرة بل جـعله أبغض احلالل إلى الـله وإن عرش الرحمـان  يهتز
له ألن الله يريد لعبـيده حياة طيبة هانئة وعشـرة دائمة وألفة متبادلة وذرية صاحلة ولن
ـا أجاز الـفراق والـطالق رحمـة منه لـعبـاده فإذا  لم يـتأتى ذلـك إال بالـزواج السـليم وإ
رض خـبيث إلى يـكن وفاق فـفراق فـكـثيـرا ما يـضـطر الـطبـيب إذا أصـيب أحد مـرضـاه 
صـاب والتـضحـية به حـفاظـا على حـياة مـريضه عـلى الرغم من اللـجوء إلى بـتر الـعضـو ا
فداحـة األمـر وأثره عـلى اإلنـسان فـهـكذا إذن جـعل الـطالق لراحـة اإلنـسان وسـعادته
ا شرعه ولـكن أكثرهم ال يعلمون حـكمته إال بعد أن يتب وما كان الـله ليعذب الناس 

لهم بالداللة الغرض من هذا األمر.

ـتضـرر من الطالق من ويـضيف عـبدالـقادر في خـتام رده عـلى أن الشـرع قد أولى ا
االهـتــمـام والـرعـايــة مـا يـكـفل لـه حـقه سـواء الـزوجــة أو األوالد فـجـعل نـفــقـتـهم عـلى
والـدهم حــتى يـبــلغ أوالدهم أشـدهـم وأوكل حـضــانـتــهم لألم ألنـهــا أرحم الـنــاس بـهم
ـون يـقول تـخفـيـفا عـلى اجلـمـيع وما الـله  بـظالم لـلعـبـيد ولـكن أكـثـرهم ألنفـسـهم ظا
ـنافع كما ذكرنا وأما األضرارفكما ذكر األمير: " وفي الطالق منافع وأضرار أما ا

وهـو مـباح اذا لـم يحـصل مـنه إيـذاء لـلـمـرأة بـالـبـاطل وعـلى كل حـال فـانه ال يـخـلو من
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األبعاد الفنية في
شعر األمير عبدالقادر اجلزائري

أ - اللغـــة الشعريـــة:

إن لغة األدب تختلف عن لغة العلم ولـغة احلياة اليومية اختالفا واضحا فهي سياق
ا حتـمله من انفعاالت ومشاعر ودالالت إيحائية لأللفاظ أو تعبير ال ألفاظ مفردة " 
ثيرة ألفاظا خاصة بها ال ينبغي للشاعر أن يتجاوزها إلى غيرها ولذا قالوا إن لهذه اللغة ا
ــؤرخـ إال في الـقـلـيل الـنـادر من األلـفـاظ الـتي تـغـلب عــلى الـكـتـاب والـفالسـفـة وا
وبـحـيث تأتي عـفـو اخلاطـر وعلـى سبـيل التـنـدر والتـظرف(٧٤٤) " ذلك أن " لـغـة الشـعر لـغة

العاطفة ولغة النثر لغةالعقل(٧٤٥) "  وال ريب أن لغة العقل تختلف عن لغة العاطفة.
ـكـانـتـهـا في الـعـالم األدبي ومن هـنـا فـقـد أوالهـا الـدارسـون والـنـقـاد أهـمـية كـبـيـرة 
" فـالنقد باعـتبارها الـعنصـر األساسي في كل عمل إبداعـي يستخـدم الكلمـة أداة للتـعبير
نـفسه ال يتعلق  في الـتجربة الشـعورية في العمل األدبي إال حـ تأخذ صورتهـا اللفظية
ألن الـوصول إليهـا قبل ظهورهـا في هذه الصورة مـحال وألن احلكم علـيها ال يتأتى إال
باستعراض الـصورة النقديـة التي وردت فيهـا وبيان ما تنـقله هذه الصورة إلـينا من حقائق

ومشاعر(٧٤٦) ".
ولـهذا كان من أولـويات الـشعر حـسن استـثمار خـصائص الـلغة ألنـها مـادة العمل
الشـعـري فـكـانت بـذلك عالقـة جتـربـة الشـاعـر بـلـغـته أوثق من عالقـة الـقـاص أو مؤلف
عانـي في لغته سـرحية وذلـك ألن الشاعـر يعـتمـد على مـا في قوة التـعبـير من إيـحاء بـا ا

التصويرية اخلاصة(٧٤٧). 
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ومن هنا ذهب الـنقاد إلى اعـتبار الشـعر " استكـشافا دائمـا لعالم الكـلمة واستـكشافا
دائـما لـلـوجـود عن طـريق الـكـلـمـة والـشـاعر يـتـعـامل مع ذاته ومـع الوجـود من خالل
اللغـة وأسلـوب تعامـله معـها يـعبر عن مـدى مقـدرته على اخلـلق واشتقـاق أبعـاد جديدة
لأللـفاظ والتـراكيب مـعا.......ومن ثم فإن الـشعـر هو الوسـيلة الـوحيـدة لغنى الـلغة
ـكن أن يسمى وغـنى احليـاة على الـسواء والـشعـر الذي اليحـقق هذه الـغايـة احليـوية ال 

شعرا بحق"(٧٤٨).
ولـهـذا تـفـاوت األدبـاء والـشـعـراء وتمـايـزوا فـي تـعامـلـهـم مع الـلـغـة فـمنـهـم اجملـيد
ومــنـهم الــعـادي ومـنــهم دون ذلك" ألن الـتـعــبـيـر األدبـي في أبـسط صــوره صـنـعــة لـغـويـة
يختلف فيـها األدباء اختالفا بـينا فقد يـكون بعضهم مـقتصدا كأحـمد حسن الزيات أو
مسـرفا كطـه حسـ أو أن يكون هـادئا كـإبراهـيم ناجـي أو صاخبـا مثـل محمـود حسن
اسـمـاعيل أو مـكـثـفـا مـعقـدا كـالـرافـعي أو سـهالً رشيـقـا كـنـزار قـباني ولـيس ذلك ألنه
راجع إلى طـبيـعة األديب بل إنه راجع إلـى طريـقته في فـهم اللـغة وفي إحـساسه بـها في

عقدة(٧٤٩)." عاضلة ا استعماله كل حيلها من البساطة الكاملة إلى  ا
ونـظـرا لهـذه األهـمـيـة الـتى تكـتـسـبـهـا اللـغـة ودورهـا في احلـكم عـلى الـعمل األدبي
ارتـأيـنـا أن نـقف عـنـد هـذا اجلـانب في شـعـر األمـيـر عـبـدالـقـادر اجلـزائـري  لـنـكـتـشف أهم

اخلصائص التى تميزت بها لغة شعره.
ـة جـعـله يـحـتـذي األسـالـيب الـبـيـانـية إن إعـجـاب شـاعـرنـا بـالـنـمـاذج الـعـربيـة الـقـد
ـوذجا ـشـهـورة فـاقتـصـر عـلى الـتـراكـيب اجلـاهزة ذلـك أنه اتـخذ من الـشـعـر الـقـد أ ا
يحـاكيه كمـا هو الشـأن في شعر هـذه الفتـرة ولعل مرد ذلك إلى اعـتزازه بتـراثه العربي
األصيل" فنراه يستخدم تراكيب متنوعة من بيئة أجداده العرب من مثل قوله: جتلى النقع
ــسـلـمـ الــذين مألت أمـجـادهم - ظـهـر جـرد بل ثــار الـنـقع وكــمـا اسـتـشــهـد بـقـادة ا
وبـطوالتـهم الـدنيـا كـلهـا نـحو قـوله: وال كل كـرار علـيـاً - وال كل من يدعـى بعـمرو إذن
وروث الـشعـري القد كـقوله مثال (٧٥٠) فأغـلب تراكيـبه وألفـاظه مستـقاة من ا عمرو"

في هذه األبيات:(٧٥١) 
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ونــــحن ســــقــــيــــنــــا الــــبــــيـض في كل مــــعــــرك

دمــــاء الـــعــــدا والـــســــمــــر أســـعــــرت اجلـــــوى

وأشـــــقــــــر حتـــــتي كـــــلَّـــــمَـــــتْـه رمـــــاحـــــهــــــــم

ثـــــمــــانٍ ولـم يــــشـك اجلــــوى بـل ومــــاالـــــتــــوى

ومــــــازلـت أرمــــــيــــــهـم بــــــكـل مــــــهــــــنــــــــــــــــــد

وكل جـــــــواد هــــــمّـه الــــــكــــــر ال الــــــشــــــــــــــوى

فأنت تالحظ اسـتعمـال األمير لـهذه األلفـاظ التى تنـقلك مبـاشرة إلى عنـترة أو أحد
أبطـال اجلاهلية الـفرسان فهو يتـحدث عن البيض والسمـر واألشقر واجلوى والكر
ـدافع وطلقات ة وهو في وسط مـعركة تهـز أرضها أصوات ا إلى آخـره من األلفاظ الـقد

وروث. البارود ولكن التقليد غلب عليه فلم يستطع  التخلص من هذا ا

وفي غـزله يرتـد األميـر إلى هذا الـقاموس اجلـاهز لـيسـعفه بألـفاظه وتـراكيـبه اجلاهزة
في بـناء أبيـاته فكأنـنا أمام عـاشق بدوى يـستعـر ض أمام محـبوبته شـجاعته وبـطولته في

عارك لتشفع له بالوصال:(٧٥٢)  ا
ومـن عـــــجـب صـــــبــــــري لـــــكـل كـــــريــــــهــــــــــــــة

وحــــــمـــــــلـى أثــــــقـــــــاال جتـل عن الـــــــعـــــــــــــــــد

ولـــــسـت أهــــاب الـــــبـــــيض كال وال الـــــقـــــنـــــــا

بــيـــوم تــصـــيــر الـــهـــام لــلـــبــيض كـــالــغـــمــــــد

وال هـــــالــــني زحـف الــــصــــفــــوف وصــــوتــــهــــا

ـــــرد بـــــيـــــوم يــــــشـــــيـب الـــــطـــــفـل فـــــيـه مع ا

وقـــــد كــــلـــــفــــتــــنـي الــــلـــــيل أرعـى جنــــومـــــــه

ـــــرتــــاع بــــالـــــبــــعـــــد والــــصـــــــــد إذا نـــــامه ا

إن األمـير في هـذه األبيـات قد ابـتعـد عن لغـة عصـره  كل االبتـعاد فـجاءت ألـفاظه
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تبـعاً لذلك مشتمـلة على مفردات معقـدة أو غريبة أو بائدة إن صح لـنا القول في عصر قد
عاجم بحثا عن معنى هذه اللفظة أو تلك. يلجئ القار أحيانا للعودة إلى القواميس وا
ثم تأمل كذلك هـذه األبيات الـتي يصور لـنا فيهـا حاله وما يـقاسيه من عـذاب البعد

والفراق:(٧٥٣) 
لم يــــــبـق يــــــوم الـــــبــــــ والــــــهــــــجــــــر الـــــذي

خُـــلـــقـــا لـــتـــعـــذيب األحـــبـــة مـــســـعـــفــــــــــــــــا
إال صــــــبــــــابـــــتـه وجــــــســــــمــــــاً قــــــد غـــــــــــــدا

مــــلــــقى كــــشنٍّ بـــــالــــفال لن يــــخــــصــــفـــــــــــــــا
قــــــــــــد ـــــــحـــــــاجـــــــر مـن حـــــــاجـــــــر أقـــــــذاء

طــــردت ضـــــيـــــوف الــــطـــــيف جـــــاءت طـــــوفــــا
مـــــــــاإن تــــــــــألـق بـــــــــرق ســـــــــلـع واحلــــــــــمـــى

حــــتى تــــفــــيض الــــنــــفـس مـــنـه تــــأســــفـــــــــــا

فعلى الرغم من أن الشاعر نـظم أبياته وهو في األسر إال أنه لم ينس مثل الشعراء
األقـدم ذكـر أماكن مـعلـومة كـحاجـر وسلع ثم تـأمل هذه األلـفاظ الـقوية الـتي ترقى
فـوق مـسـتــوى عـصـره كـالــبـ والـشن واخلـصـف وأقـذاء وهى مـسـتــقـاة من مـوروثه
اللـغـوي ألـفاظ غـالـباً مـا تـكون غـريـبة أي أنـهـا مجـهـولة في أذهـان أفـراد هذه الـفـترة
مفقودة من ألسنتهم معزولة عن حـياتهم فإذا ماجاء بها الشاعر" فقدت وهجها األصيل
ـة الـتـاريخ والـظالل ـعـاجم عـد وغـدت مـجـرد رصف أللـفـاظ مـكـدسـة فـي الـكـتب وا

واإليحاء واألضواء ".(٧٥٤) 
فـكـان األجـدر بـالـشـاعـر وهـو يـكـتب جلـمـهـور الـقـراء أن يـلـتـفت إلى هـذا اجلـمـهور
تلقي الذي يهمه أن يفهم عنه ويقتنع بآرائه ويتقبل صوره ومن ثم فال بد أن يكون ا
واضـحـا في ألـفـاظه يتـوخى الـبـسـاطـة فيـهـا وهـذا مـا عـاناه رمـضـان حـمـود بـقوله:" ال
يسمى الشاعر شـاعرا عندي إال إذا خاطب الناس باللغة التـى يفهمونها بحيث تنزل على
قـلـوبهم نـزول ندى الـصبـاح عـلى الزهـرة البـاسقـة ال يـكلـمونـا في القـرن الـعشـرين بلـغة
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هلهل اجلاهلي الغابرين."(٧٥٥)  امر القيس وطرفة وا
عجم فعبـدالقـادر من خالل النـماذج الـسابـقة وغيـرها - كـثيـر في شعـره -قد خـرج عن ا
ـا دافـعه في ذلك ـرحـلـة ور الـشـعـري الــذي كـان مـسـتـعـمًال في عـصـره ولم يـسـايــر طـبـيـعـة ا

ستوى العام باستعمال لغة قوية راقية مستقاة من تراثنا العربي األصيل. االرتفاع عن ا
باشرة التقريـرية التي ال تلمس فيها ويبـتعد األمير أحياناً عن الـلغة الشعرية بنـزعته ا

أية مالمح فنية يقول في معرض مدحه السلطان عبداحلميد العثماني(٧٥٦):"
وأشـــــكــــر الـــــله إذ لـم يــــنـــــصــــرم أجـــــلــــــــــي

حــــــتـى وصـــــــلـت بـــــــأهل الـــــــديـن إيـــــــصــــــاال
وامــــتـــــد عـــــمـــــري إلى أن نـــــلت مـن ســـــنــــدي

خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة الـــــــلـه أفـــــــيـــــــاء وأظـــــــــــالال
فــــالــــلـه أكــــرمــــنـي حــــقــــا وأســـــعــــدنــــــــــــي

وحــط عــــــــــــــــنــيَ أوزاراً وأثــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــاال
أســـــــكـن فـــــــؤداي وقـــــــرَّ اآلن فـي جـــــــســـــــدي

فــــــقـــــد وصــــــلـت بــــــحـــــزب الــــــلـه أحــــــبــــــــاال
وعش هـــــنـــــيــــئـــــاً فـــــأنت الـــــيـــــوم آمَنُ مــــــن

حــــــــمــــــــام مـــــــــكــــــــة إحــــــــرامـــــــــاً وإحــــــــالال

ستخدمـة في هذه األبيات ال تثير فـينا أي إحساس ألن ألفاظـها وتراكيبها فالـلغة ا
تـفـتـقـد الـتـصـويـر واإليـحـاء الـلـذان هـمـا من أسس الـلـغـة الـشـعـريـة. وقـد كان فـي إمـكان
ـعنـوية لـكنه الـشاعـر أن يشـيع بعض اجلـمـال في تضـاعيف لـغته بـاستـخـدامه احملسـنات ا
فضل عليها احملسنات اللفظية " فأمست جملة من احلقائق والتقريرات يسوقها الشاعر في
لغـة نثـرية بـاهتـة فهـو يشـكر الـله بأن أمـد في عمـره حتى نـال وصال اخلـليـفة ويـعد هذا

كرماً فقد أزيح عن ثاقله الهم وسكن فؤاده فعاش هنيئاً آمناً من حمام مكة.
ومن ذلك قوله أيضا يتشوق إلى ابنه:(٧٥٧) 
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بـــــــنـيَّ لـــــــئـن دعـــــــاك الـــــــشـــــــوق يـــــــومــــــــــــا
وحــــــنـت لـــــــلــــــقـــــــا مـــــــنــــــا الـــــــقـــــــلــــــــــــــوبُ

ورمْـتَ بـــــــــــــأن تــــــــــــنــــــــــــال مــــــــــــنـىً ووصـــالً
يــــــصـح بــــــعــــــيــــــده الـــــقــــــلـب الــــــكــــــئــــــيــــب

فــــــــإنـي مــــــــنك أولـى بــــــــاشــــــــتــــــــيــــــــــــــــــاق
ونــــــــاري فـي الــــــــفــــــــؤاد لـــــــــهــــــــا لــــــــهـــــــــيب

وإن أخـــــــــفـي اشـــــــــتـــــــــيــــــــــاقي فـي فـــــــــؤادي
فــــــــــإن الـــــــــشــــــــــوق يــــــــــكــــــــــتــــــــــمـه األريـــب

فـهذه األبيـات من الشعـر الذاتي نزلت بـها الـنزعة الـتقريـرية لتـصبح اللـغة أقرب إلى
وقـف كافيا لـتفجيـر اجلانب اجلمالي في فـروض أن يكون ا النثـر منها إلى الـشعر ومن ا
اللغـة يسـعفـها في ذلك خيـال يدفع الـشاعـر إلى استـخدام لغـة تصـويريـة لكن األمر ال
عجمي احملدد للفظ تهدف إلى ايصال عنى ا يعد كونه " ألفاظا وصفية مباشرة تقف عند ا
ـر علـى األبيـات دون أن تثـيـر فيه الـفكـرة أوال وقبل شيء"(٧٥٨) وهـو مـا يجـعل الـقار 

أدنى عاطفة أو يشد فيه انتباهه تعبيرمدهش.
ستوى لغـته من كلمات يحتار ا يـثير الدهشة واحليـرة عندنا أن الشاعر يـنحدر  و
ــتـلــقي في إيـجــاد مـعــانـيــهـا إلى ألــفـاظ دارجــة تـتـداولــهـا األلــسن فـمـن ذلك قـوله في ا

شروطة:(٧٥٩)  استهجان اخلدود ا
ومـــــادح شــــــرط اخلـــــد في الــــــســـــود صـــــادق

وأمــــا بـــخــــد الــــبــــيـض فــــالــــقــــبح عــــمــــدتي
أمــــا يــــخــــتـــــشي من أن يـــــكــــون مــــخـــــــــــدداً

ويــــــــدخل فـي مـن حــــــــاز أفــــــــظـع قــــــــولــــــــــــةِ

فكلمة يختشي كلمة عامية ومعناها يستحي.
ثال فح يصف ويبدو تقليد األمير أيضا لـلموروث صياغة ومحتوى في هذين ا
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عـبـدالـقـادر اخلـمــر اإللـهـيـة فـإنه  يـسـتــخـدم كـلـمـات سـبق البـن الـفـارض أن عـبـر بـهـا في
فاذا قال ابن الفارض:(٧٦٠)  الغرض نفسه

ولــــو نــــظــــر الــــنــــدمــــان خــــتْم إنــــائــــهـــــــــــــا

ألســـــــــكــــــــرهـم مـن دونـــــــــهـــــــــا ذلـك اخلـــــــــتــمُ

      يـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــول األمـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر(٧٦١): 
فـــــلـــــو نــــــظـــــر األمالك خـــــتْـم إنـــــائـــــهـــــــــــــــا

تــــــخــــــلَّــــــوا عـن األمـالك طــــــوعــــــا والقــــــهــــــر 

واذا قال ابن الفارض(٧٦٢): 
ن عـــاش صـــاحـــيــــــاً فـال عــيـش في الـــدنـــيـــا 

ـت ســـــكـــــراً بــــهـــــا فـــــاتـه احلـــــــــزم ومـن لم 

يقول األمير(٧٦٣): 
وال غــــــــ في الــــــــدنـــــــيــــــــا وال مـن رزيـــــــئـــــــة

ســــوى رجل عـن نــــيـــــلــــهــــا حـــــظه نــــــــــــــــزر

فردات لالسـتمتاع بالسياق وفي عصر عـبدالقادر كثرت احلاجة " إلى الـتملؤ وتذوق ا
ـا يـدل عــلى لـغـويـة الـشــاعـر عن نـحـويـته في اعــدادهـا ودالالتـهـا وأنـواعـهــا ونـحـو ذلك 

.(٧٦٤) تذوق والنقاد والفني وبالغته بينما يترك احلكم على الشاعرية لتفاوت أذواق ا

ففي قصيدته «ذات خلخال» حشد األمير لوناً من اجلناس يسمى" التعطف" وهو أن
عنى مـختـلف وقد تـأتى لعبـدالقـادر أن ينـظم ثمـانية عـشر بـيتا تذكـر اللـفظ ثم تكـرره وا
ـا يـدل عـلى تبـحـره الـلغـوي يـقول في كل بـيت يـحمـل معـنى مـخـتلـفـا لكـلـمـة " اخلال" 

مطلع هذه القصيدة:(٧٦٥) 
خــــــلــــــيــــــليَّ وافـت مــــــنـــــكـم ذات خــــــلــــــخـــــال

تـــتـــيه عـــلى شـــمس الـــظـــهــيـــرة بـــاخلـــــــــــال
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تــــمـــــيـس فــــتـــــزري بـــــالــــغـــــصـــــون تــــمـــــايال

تــــــروح وتــــــغــــــدو فـي بــــــرود من اخلــــــــــــــال

لـــــهــــــا مـــــنـــــطـق حـــــلــــــو به ســـــحــــــر بـــــابـــل

رخـــــيم احلـــــواشي وهـــــو أمــــضـى من اخلــــال

مــــــــــوشــــــــــحـــــــــة مـن طــــــــــرزكـم بــــــــــبــــــــــدائع

مـــــــحــــــجـــــــبــــــة عـن كـل ذي فــــــطـــــــنــــــة خــــــال

وليس  من ب مـعاني اخلال في هـذه القصـيدة مثال الـعزب الذي في لـسان العرب
ال وال وال من ال أنـيس له وال التـوهم وال الـبعـيد الـضخـم وال شدة احملـاسبـة في ا
الكفن " ولـعل هذا اإلختيار  يفصح عن شـخصية عبدالقـادر فهي على التوالي: الشامة
- البـرد اليماني -السـيف -خالى البال-ماء الـسحاب -حلي النـساء-أخو األم -الشجاع
الزم طـر-ا ـنـزل احلـسن -اجلـبل الـضخـم -ا -صـاحب الـفـرس -من اخلـلـو- الـبـخل -ا

للشيء - األمير -رقيق القلب- الرجل السمح.
ولم تـسـلم لـغة الـشـعـر عـنـد عبـدالـقـادر أيـضـا من الركـاكـة والـضـعف والـضرورات

الثقيلة التى ظهرت في عصره من مثل قوله:(٧٦٦) 
يــــارب أيـــــد بــــروح الـــــقــــدس مـــــلــــجـــــأنــــــــــا

عـــــبـــــد اجملـــــيـــــد وال تـــــبــــقـــــيـه حـــــيـــــرانــــــــا

أحــــيــــا اجلــــهــــاد لــــنــــا مـن بــــعــــد مــــا درست

ــــــــال أنـــــــــواعــــــــاً وألــــــــوانــــــــا وضــــــــاعـف ا

ضـارع بعدهـا كما أنه ففي قـوله (ال تبـقيه) استـخدم ال النـاهية ولـم يجزم الـفعل ا
استخدم في البـيت الثاني كلمة( درست) وحذف فاعـلها لإليجاز وتقدير الكالم درست

ه وهذا احلذف ثقيل. معا
ـقـابل جند لـألميـر بـعض الـقـصائـد الـتى لـعـبت اللـغـة فـيـها دورًا هـامـًا في إضـفاء وفي ا
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مسحة فنية جمالية لغة تتميز بايحائية تصويرية تبرز الذات في كل لفظة من ألفاظها ومن
ذلك قـصيدته " أرضى بـطيف خـيال" التي يـصور فـيها الـشاعر لـواعج نفـسه وهموم قـلبه وما
يعانيه من ألم البعد والفراق عن أحـبابه وأهله وقد أوردناها على نفس النمط السابق أي من

الشعر الذاتي لنب الفرق ب القصيدت من حيث اللغة الشعرية:(٧٦٧) 
أحـــــبــــاب قـــــلـــــبيَ كـم بــــيـــــني وبـــــيــــنـــــكـــــــم

ـــــــفــــــهـــــــا قــــــد دق عـن حــــــد مـن أبـــــــحــــــر وصْ
حتـــار فــــيــــهــــا الــــقــــطــــاوالــــعـيُّ يــــدركــــهـــــــا

حــــتـى اجلـــــهـــــات تـــــخـــــفى عـن الـــــقـــــصــــــــد
مــــــاكـــــنـت ادري بـــــأن الــــــدهـــــر يــــــبـــــعــــــدكــم

عـــــنـي ويــــــتـــــركــــــني مـن بــــــعـــــدكـم وحــــــــدي
ــــنـــفـــعـــة قـــد خــــانـــني الـــصــــبـــر مـــاأجـــدى 

ــــــدامـع قـــــــد ســــــالـت عــــــلـى خـــــــدي ســــــيـل ا
هـل الـــــغــــــزال الــــــذي أهـــــواه يــــــســـــعــــــدنـــي

بــــالـــــقــــرب من بـــــعــــد مــــا أبــــدى مـن الــــصــــد
إني وإن كــــــــنت مــــــــنـي نـــــــافـــــــراً فــــــــلـــــــقـــــــد

أرضى بــــــطـــــيـف خـــــيــــــال مــــــنك ال يــــــجـــــدي

ا اجلـمال يبدو فليست الـكلمـات أو األلفاظ في بسـاطتها أو جـاللها هي احملك وا
في تلك الـطاقـة والعـاطفـة واحلـركة الـتي يسـبغـها الـشاعـر عـليـها فـهي التي حتـدد قيـمتـها
فكـلمـة "الـقطـا" مثال تـدل عـلى طائـر مـع ولـكن الشـاعـر أورد هذه الـكلـمـة ليـصور لـنا
الـبـعد الـذي يفـصلـه عن أحبـابه حتى لـيـحار مـثل هذا الـطـائر- بـرغم سرعـته - في كـيفـية

سافة فما أدراك باإلنسان الضعيف أوشاعرنا العاجز. قطع هذه ا
وهكـذا نرى أن اغلب ألـفاظ األمير لـغة مسـتمدة من الـتراث األدبي القـد يستـقيها
عـ الثـقافي وقـد كان في إمكـان األميـر " أن يبـعث احليـاة في اللـفظة الـشاعـر من ذلك ا
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ة بـإدخالـها في اجلـملـة الشـعريـة بتـوظيـفهـا توظـيفـا فنـيا ذلك " أن الـشاعـر األصيل الـقـد
ـة أم حـديـثة بـدع مـعـاً هـو الـذي يـسـتـثـمـر الـلـغـة أيا كـانت ألـفـاظـهـا ومـفـرداتـهـا قـد وا
ـفـردات الـلـغـويـة في حد ذاتـهـا بـقـدر مـايـتـعلق ومـقيـاس الـبـراعـة واإلجـادة ال يـتـعلق بـا
باجلملـة الشعرية وبجـو القصيدة ككل(٧٦٨) " وفي هذا يذكر د. محـمد مندور أن" القبح
ـا يكونان في الفكرة أو اخلاطرة أو اإلحساس كن أن يكون في اللفظ وإ واالبتذال ال 
ـحتوياتهـا ال بأوعيتـها إن العبـرة ليست بفـردات اللغة بل وما اللفـظ إال وعاء واألشياء 
بجمـلها أو تراكـيبها وطرائـق التعبيـر فيها والـلفظ العادي قـد يكتسب قـوة شاعرية بارزة

إذا أدخل في جملة أو تركيب شعري أو صورة بيانية(٧٦٩)."

وعلـى الرغـم من الـنزعـة الـظـاهـرة في األمـثـلـة الـسـابقـة في اسـتـخـدام لـغـة تـقـريـرية
مـباشرة وهو ماجـعلنا نفـتقد من خاللها الـصورة واإليحاء والرمـز فتحولت األبيات إلى
قـطع نثـريـة لوال تـميـزها بـالوزن والـقافـية إال أن لـها جـانـباً إيـجابـياً تـمثل في سالمـة هذه
اللغـة من األخطاء الـنحويـة إال نادراً مع جزالة الـلفظ ومتـانة التركـيب ولم يستـخدمها
األمـيــر الـشـاعـر ابـتـغـاء الــتـفـاصح والـتـعـالي ولــكـنـهـا بـديالً عن لـغــة عـامـيـة ال تـسـتـحق

استخداماً في العمل الفني.

ا واألسـلوب هـو إطـار الفـكـرة وهـو القـالب الـذي يـصب فيـه األديب أفكـاره" وقـد
قال بوفون  BOUFFON أن األسلوب هو الرجل نفسه).

وكذلك عرف فلوبير FLUPPEUR األسلوب بـأن طريقة الكـتابة اخلاصة في رؤية
االشـياء ويستطيع فـلوبير أن يستـبدل بالرؤية الشـعور أو التفكيـر فيقول: إن األسلوب
هو طـريقة الـكاتب اخلاصـة في التفـكير والشـعور والطـريقة اخلـاصة في الشـعور والرؤية
تفرض طريـقة خاصة في اسـتخدام اللـغة فاألسلـوب الصادق إذن يجب أن يـكون قريبا
إذا كـنـا نـفـهم من عـبـارة األسـلـوب الـصـادق تـعـبـيـرا لـغـويـا كـافـيـا كل الـكـفـايـة عن طـريق

الكاتب في الشعور(٧٧٠).
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فـالتعـبيـر عن فـكرة مـعينـة يحـتاج إلـى أسلـوب خاص وهذا مـا سنـحاول أن نـتبـينه
عند عبدالقادر.

إن أول مـا يــواجـهــنـا ونــحن نـتــصـفح ديــوان الـشــاعـر تـعــلـيق احملــقق عـلـى أسـلـوب
شاعـرنا ح ذكر:" أن أسلوب األمـير في عرض الفكـر واضح نقي مشرق إذا قيس
إلى  مكـان في زمانه من أسالـيب الكالم عنـد الذروة حـتما مع  أنه كـان بعيـدا عن مركز
النـهـضة احلـديثـة فـمتى كـان يـجد الـوقت الـكافي لـيـنظم الـشـعر أو لـينـسخ الـرسائل أو
ليـؤلف الـكـتب? وكـيف أتـيح له أن يـتـخـلص من أسـالـيب القـرون الـوسـطى وركـاكـتـها

وتهالكها وترديها".(٧٧١) 

لـفت لـلـنـظـر هو ذلك وسـواء كـان احملـقق مـصيـبـا في حـكـمه أم ال إال أن الـشيء ا
ـعـاني الـتي تـنـاولـها ـوضـوعـات وا الـتـقـلـيد فـي األسالـيب والـصـيغ تـبـعـاً لـلـتـقيـد في ا
ا الشـعراء الـسابقـون ألن شكل الـقصـيدة عـند عبـدالقـادر هو الـشكل التـقلـيدي الـقد 
ـعـنى فـنـجـده مثال جـعله يـبـلغ أحـيـانـا درجـة كبـيـرة في تـقـلـيده لـلـقـدمـاء في األسـلوب وا

يضمن أحدى قصائده ببيت ألبى نواس في اخلمر ح يقول:(٧٧٢) 
إذا زمــــزم احلــــادي بــــذكـــر صــــفــــاتــــهـــــــــــــــا

وصــــرَّح مــــا كــــنَّـى ونــــادى: نــــأى الــــصــــبــــــرُ

"وقـــال اســـقــــني خـــمـــراً وقـل لي: هي اخلـــمـــر
وال تـــســـقـــني ســـراً إذا أمـــكن اجلـــهــــــــر"(٧٧٣)

ن تـــــهــــوى ودعـــــنيَ فـي الــــكـــــنــى وصـــــرحْ 

فال خـــــيــــر فـي الــــلـــــذات من دونـــــهــــا ســـــتــــر

تـــرى ســائـــقــيـــهـــا كــيـف هــامت عـــقـــولــهـــــــم

ونـــــازلـــــهم بــــــسط وخـــــامــــــرهم سُـــــكْـــــــــــــــر

عرة أبي العالء في قصيدته"ما في البداوة من ومن ذلك أيضا تضمينه لبيت حكيم ا



≠ ≥∞≤ ≠

عيب " ح قال مفتخرا:(٧٧٤) 
قــــــال األلـى قــــــد مـــــــضــــــوا قــــــوال يـــــــصــــــدّقه

نـــــقـل وعــــــقـل ومــــــا لـــــلــــــحـق مـن غــــــيَـــــــــــرِ 
"احلــــــسن يــــــظــــــهــــــر فـي بـــــيــــــتــــــ رونــــــقه

بـــيـت من الـــشــــعـــر أو بـــيت مـن الـــشَّـــعـــر(٧٧٥)
أنـــــعـــــامــــنـــــا إن أتت عـــــنـــــد الــــعـــــشي تـــــخلْ

أصــــواتــــهــــا كــــدوي الــــرعــــد بــــالــــســــحـــــــــر

وقوله:(٧٧٦) 
احلـــــــمـــــــد لــــــلـه الــــــذي قـــــــد خــــــصَّـــــــنـــــــــي

بــــصـــــفــــات كل الـــــنــــاس ال الــــنـــــســــنــــــــــاس
اجلــــــود والــــــعــــــلـم الــــــنـــــفــــــيـس وإنــــــنـــــــي

ألنــــا الــــصــــبــــور لــــدى اشــــتــــداد الــــبـــــــــاس

وأسـلوبه في الدعاء يدور حـول التضرع واالبتـهال لله برسـوله الكر وآله وصحبه
األخيـار األبرار الـسـابقـ األول في اإلسالم والـنـماذج كـثيـرة في شـعر عـبدالـقادر

وسنكتفي بهذه األمثلة يقول األمير(٧٧٧):
أيـــــا ســــــامع الــــــشــــــكـــــوى ويــــــا دافع الــــــبال

ويــــا مــــنــــقـــــذ الــــغــــرقى ويـــــا واسع الــــبِــــــــر
جتــــــــهْـتُ لـــــــكـم وجـــــــهـي بـــــــأكـــــــرم شــــــــافــع

ـــبــــعــــوث لــــلـــعــــبــــد واحلــــــــــــــر مـــحــــمــــد ا
لــــــتـــــرسل لـي عـــــنـــــد الـــــوفـــــاة مـــــبـــــشــــــــــراً

بــــــرضــــــوانـك األوفى وفـــــــوزيَ في احلــــــشــــــر

دحهم لشجاعتهم ووفائهم(٧٧٨):  ومنه كذلك يدعو جلنده األبطال و
يـــــــارب إنـك فـي اجلـــــــهــــــــاد أقــــــــمـــــــتــــــــهـــــم
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فـــــبــــــكـل خـــــيــــــر عـــــنــــــهم فــــــتـــــفــــــضــــــــــلِ
يـــــــــــارب يـــــــــــارب الـــــــــــبـــــــــــرايـــــــــــا زدهـــــــــم

صــــــبـــــــراً ونـــــــصــــــراً دائـــــــمـــــــا بــــــتـــــــكـــــــمّل
وافـــــتح لــــــهم مـــــوالي فــــــتـــــحـــــاً بـــــيـــــنـــــــــــاً

واغــــــــفــــــــر وســــــــامح يــــــــاإلــــــــهـي عــــــــجــــــل
يـــــــارب يـــــــا مــــــــوالي وأبـــــــقـــــــهـمُ قــــــــــــــــذىً

ـــــــــرسل فـي عــــــــ مـن هـــــــــو كـــــــــافــــــــر بـــــــــا
وجتــــــــــاوزنْ مــــــــــوالي عـن هــــــــــفــــــــــواتــــــــــهـم

والـــــــــطـفْ بـــــــــهـم فـي كـل أمـــــــــر مـــــــــنـــــــــــــزل

إلى أن يقول:
مـــــــــــــتــــــــــــوســالً مــــــــــــواليَ فــي ذا كــــــــــــلــــــــه

مــــتـــــشـــــفــــعـــــاً بـــــشــــفـــــيع كـل مــــكـــــمــــــــــــل
وجـــــهـت وجــــهـي في األمـــــور جـــــمـــــيـــــعـــــهــــا

ــــــســــــتــــــرســــل حملــــــمــــــدٍ غــــــيـث الــــــنــــــدى ا
صــــــلى عــــــلــــــيه الــــــلـه مـــــا سـحَّ احلــــــيـــــــــــا

واآلل مـــــــا ســـــــيـف ســـــــطــــــا فـي اجلـــــــحـــــــفل

دح السلـطان عبداحلمـيد ويدعو له وقوله أيضـا مقلدا سـابقيه أسلـوبا ومعنى وهـو 
بالنصر على أعدائه:(٧٧٩) 

الــــــراكـــــبــــــون عـــــتــــــاق اخلــــــيل ضــــــامـــــــــرة
تـــخــــالــــهــــا فـي مــــجــــال احلــــرب عــــقــــبــــانــــا

فهو يستمد بيته من قول أبي البقاء الرندي في مرثيته األندلس ح قال:(٧٨٠) 
يــــــاراكــــــبــــــ عــــــتــــــاق اخلـــــيـل ضــــــامـــــــــرة

كــــأنــــهــــا في مــــجــــال الــــســــبـق عــــقــــبــــــــانـــا
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وعلى نفس النهج من التقليد يستـخدم الشاعر ايضا اسلوب القسم اجلاهلي لتأكيد
ة للشعراء وتمسكا بتقاليدهم الفنية(٧٨١):  معنى بيته جريا على العادة القد

وذا وأبــــــيـك الــــــفــــــخــــــر ال فــــــخـــــــر من غــــــدا

وقـــــد مـــــلك الـــــدنـــــيــــا وســـــاعـــــده الــــنـــــصــــر

ويـتضح أيضا األسـلوب الديني في شـعر عبدالقـادر وخاصة من القـرآن الكر نظراً
لثقافة الشـاعر الدينية وتـكوينه الصوفي فـهو يلجأ كثـيرا إلى هذا النبع يسـتقي منه معانيه

وأساليبه يضمنها شعره كقوله مثال يفتخر بنسبه النبوي الشريف(٧٨٢):
وكــــــــان لــــــــنــــــــا دوام الــــــــدهــــــــر ذكــــــــــــــــــــر

بــــــــذا نــــــــطـق الـــــــــكــــــــتــــــــاب وال يــــــــــــــــــزال

إشـارة إلى قـوله تعـالى" إن الـله ومال ئـكـته يصـلـون عـلى النـبي يـاأيـها الـذين آمـنوا
صلوا عليه وسلموا تسليـما.-سورة األحزاب آية ٥٥" وقوله أيضا يصور مفاجأته بتاج

وسى عليه السالم بالنبوة:(٧٨٣)  اإلمارة كمفاجأة الله 
ـــــلك كــــــانت خـــــطــــــيـــــبـــــتي لـــــذاك عــــــروس ا

كـــــفـــــجـــــأة مـــــوسـى بـــــالـــــنـــــبـــــوة في طـــــوى

ـقـدس اشـارة إلى قــوله تـعـالى: " هل أتـاك حـديـث مـوسى إذ نـاداه ربه بـالـوادي ا
طوى إذهب إلى فرعون إنه طغى-سورةالنازعات آيات ١٤ - ١٥ - ١٦"

ومنه وقـوله كذلك يـصف نفسه وصـحبه الـصوفيـة وتميـزهم عن غيـرهم من الناس
ا أنعم الله عليهم:

ــــــلـــــوك األرض أنــــــتم وشــــــــأنــــــكـــــــم فــــــقل 

فـــقــــســـمــــتـــكـم ضـــيـــزى وقــــســـمــــتـــنــــا كـــثْـــرُ

فـــنـــحن بـــضـــوء الــشـــمس والـــغـــيـــر في دجى

وأعـــــــــيـــــــــنــــــــهـم عـــــــــمـي وآذانــــــــهـم وقـــــــــــر
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ال غــــــرو في هـــــــذا وقــــــد قــــــال ربــــــنــــــــــــــــا:
تـــــراهم عـــــيـــــون يـــــنـــــظـــــرون والبـــــصــــر(٧٨٤)

فـفي البيت األول إشـارة إلى قوله تعـالى: «تلك إذن قسـمة ضيـزى» سورة النجم
آية ٢١" وفي البيت الـثاني إشارة إلى قوله تـعالى: إنا جعـلنا على قـلوبهم أكنـة أن يفقهوه
وفي آذانـهم وقـرا- سورة الـكـهف آيـة ٥٦" أما الـبـيت الثـالث فـيـشيـر فـيه عبـدالـقادر إلى
ـولى تـبارك وتـعـالى: «ولـقـد ذرأنـا جلهـنم كـثـيـراً من اجلن واإلنس لـهم قـلوب ال قـول ا
يـفقهـون بهـا ولهم أع ال يـبصرون بـها ولـهم آذان ال يسمـعون بـها أولئك كـاألنعام

بل هم أضل وأولئك هم الغافلون - سورة األعراف آية ١٧٩ "
كـمـا يـبـدو جـلـياً أسـلـوب الـتـوسل والـدعـاء في شـعـر األميـر عـبـدالـقـادر جـريـا على
توسـطة أن يبـتدىء الشاعـر قصيدته شاكلـة شعراء عـصره" فقد جـرت العادة في الـقرون ا

بحمد الله ويختمها بالصالة على الرسول(٧٨٥) ومن ذلك قوله:(٧٨٦) 
احلـــــمـــــد لـــــلـه تـــــعـــــظـــــيـــــمـــــاً وإجـــــــــــــالال

مـــا أقــــبـل الـــيــــســــر بـــعــــد الــــعـــســــر إقــــبـــاال

فأنت تالحـظ هذا التضرع واالبتهـال الصادق للمولـى بدعوات كلها محـببة للنفس
ؤمنة أما توسله بالصحب واآلل فمنه قوله(٧٨٧):  ا

وجــــــهـت وجــــــهـي أنــــــلــــــنـي مــــــا دعـــــــوتُ به
بـــــــأهـــل بــــــدر حـــــــمــــــاة الـــــــدين أركـــــــانــــــــــا

إنـي تــــــــوســــــــلـت يــــــــا رب األنــــــــــام بــــــــهـــــم
أرجـــــوك فــــــضالً وغــــــفـــــرانــــــاً وإحـــــســــــانـــــا

أعــــــــني األلـى صــــــــرَّح احلــــــــفَّــــــــاظ ذكــــــــرهـم
بــــــإســــمـــــهم تـــــاركــــاً مـن خــــلـــــفــــهـم بــــانـــــــا

بــــقــــطــــبــــهم أحــــمــــد اخملــــتــــار من مــــضــــــــرٍ
وســــــــيــــــد اخلــــــلق أمـالكــــــاً وإنــــــســــــانـــــــــــا
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ا لكل واحد ويعرج في بـقية أبيـات القصيـدة على ذكر أسـماء ثالثة وثالث صـحابيًا كـر
ويختم قصيدته بالصالة على الرسول: منهم مقام معلوم في اجلهاد والصبر ونصرة الدين

ثم الــــــصـالة عــــــلى اخملــــــتــــــار ســــــيــــــدنــــــــــا
مــــا صـــارت الــــشــــيب يــــوم احلـــرب شــــبــــانـــا

عارف الـتي سادت عصـره وأثرها وإلى جانب هـذا نالحظ تأثر الـشاعر بـالعلـوم وا
في أسـلوبه الشعـري فهي كثيراً مـا ترد مضمنـة في أبياته مؤثـرة في أسلوبه سواء كانت
فلكل وبالـتالي فـهو لم يـخرج " من فـلك شعـراء عصـره نحواً أو فـقهـاً أو علـوماً أخـرى
زمن تـقـاليـده ومقـايـيسه والـشعـر -كـما نـعلم - مـرآة عـصره فال نـطالب الـشـاعر أن يـسبق
ـا الشـك فـيه أن شـعـر األمــيـر قـد اتـصل اتــصـاالً وثـيـقــاً بـتـكـويــنه الـثـقـافي الـزمن(٧٨٨) " و
والـبيـئـة الفـكريـة الـتي عاش فـيهـا فال غـرابة إذن أن يـستـخـدم عبـدالقـادر هذا والـعـلمي

األسلوب الشائع في عصره.
فهـو مثال حـ يريـد أن يصـور شوقه ومـا يقـاسيه من بـعد لم يـجد إال صـورة تقـطيع

األوزان ليعبر بها عن ذلك يقول(٧٨٩): 
وفـي بـــــعـــــدنـــــا شـــــوق يـــــقـــــطـع مـــــهـــــجـــــتي

كــتـــقـــطـــيع بـــيت الـــشـــعـــر لـــلـــنـــظم مـــيـــزانــا

أما تأثره باأللفاظ الفقهية فنلمسه في قوله:(٧٩٠) 
شـــــــرع احملـــــــبـــــــة قـــــــاض في حـــــــكـــــــومـــــــته

لـــــــصـــــــرم خلٍّ مـن األشـــــــجـــــــان يـــــــرتــــــــــاح 

ومنه أيضا ما يشير الى ذلك:(٧٩١) 
بــــــــفــــــــرضٍ وتــــــــعــــــــصـــــــيـبٍ غــــــــدا إرثـه لـــه

هــــــو الـــــبـــــدر بــــــ األولـــــيـــــا وهـم الـــــزهـــــر 

واريث في شعره. فباستخدامه لكلمات (الفرض والتعصيب) يبدو أثر علم الفقه وعلم ا
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فـفي عصره كما يذكر أما عـلم النحو فيبـدو أثره جلياً في شعر عـبدالقادر وأسلوبه
د.مـحمد السيـد الوزير:" كان الـنحو والصرف الزمـة للشعر فال نـكاد نسمع عن واحد
يـشـعـر دون أن يــنـحـو وال تـســمح له مـوازين الـنــقـاد أن يـدرج في عـداد الــشـعـراء مـا لم
يـسـتوف هـذا الـشـرط.......  وإذا مـا رأى شـاعر - وهـذا نـادر - أن يـثـور عـلى عادة
نـاسب أن يـضـمن ثـورته شـاهـدا على الشـعـراء إزاء كـثـرة وضـيق القـيـود فـقـد كـان من ا

ا هو ثائر عليه(٧٩٢). اقتداره وعلى تمكنه 
وهكـدا راح عبدالـقادر يجـاري شعراء عصـره فمن أمثـلة استـخدامه النـحو قوله في

دحه:  السلطان عبداجمليد 
قــــد كــــنـت مــــضــــمــــر خـــــفض ثم أكـــــســــبــــني

رفــــعـــــاً وقــــد عــــمَّـــــني جـــــوداً وأفــــضــــاال(٧٩٣)

وبـــــاإلضــــافـــــة بـــــعـــــد الـــــقـــــطع عـــــرَّفـــــنــــــي

وحـطَّ عـــــــــنـيَ تـــــــــصـــــــــغـــــــــيــــــــــراً وإعــــالال  

قطـوع إذ يبنى عـلى الضم كقـولك: من قبل ومن بعد فاألمير يـشير إلى الـظرف ا
فــإذا أضــفت الــظــرف جـر مـع اإلضـافــة كــقــولك: من قــبل األمــر ومن بــعــده " ومع هـذا
التعسف في اإلشارة إلى ستة أبواب في النحو والصرف في بيت اثن فإنه أرق حاشية

 " (٧٩٤) ا شاع مثله في عصره شيوعاً سمجاً وأيسر تناوال 
   ومنه قوله كذلك(٧٩٥):

وجــــــــئت بـ " لــــــــوال " فـــــــاعـالً جلــــــــوابـــــــهـــــــا

عــــلـى أنـــهــــا فـي الــــنـــحــــو قــــد قــــيل تــــمــــنع 

وإن كــــــنت لـــــسَّـــــاعـــــاً فــــــكن خـــــيـــــر حـــــيـــــــة

وكن نـــــحـــــلــــة تـــــريــــاقـــــهــــا الـــــسم يـــــدفـــــع 

وهنا إشارة من األمير الى أن مابعد " لوال " يرفع على أنه مبتدأ ال فاعل. 
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دح أما تـأثره بـعلـوم عصـره وأثرهـا في أسلـوبه ولغـته الشـعريـة فنـراه مثال في قـوله 
شيخه الصوفي محمد الفاسي(٧٩٦): 

فــــــــقــــــــبَّــــــــلـت مـن أقــــــــدامـه وبــــــــســــــــاطـــــــه
وقــــــال:لك الــــــبــــــشــــــرى بـــــذا قــــــضـي األمـــــر 

وألـــــقى عـــــلى صـــــفـــــري بـــــإكـــــســـــيـــــر ســــره
فـــــقـــــيل لـه: هــــذا هـــــو الـــــذهب الـــــتـــــبـــــــــــر 

ـادة يـعـتـقـدون أنـها إذا ويـعـلق مـحـقق الـديـوان عـلى ذلك بـقـوله: "االكـسـيـر روح ا
وقد صـرف علمـاء القـرون الوسـطى جهودهم مـازجت النحـاس انقـلب الى ذهب إبريـز

قال ابن سينا في ذلك: لتحقيق هذه الفكرة وجلأوا إلى علم الكيمياء يستجدونه
خـــــــذ الــــــــفــــــــرار والـــــــطــــــــلــــــــقــــــــــــــــــــــــــــا

وشــــــيــــــئـــــا يــــــشــــــبـه الــــــبــــــرقــــــــــــــــــــــــــــا
فـــــإن أحـــــكَـــــمْــــــتَـــــهـــــمـــــا ســـــحـــــقــــــــــــــــــــــاً

مـــــــلـــــــكْـتَ الـــــــغـــــــرب والـــــــشـــــــرقــــــــــــــــــــــــا

أمـا هذا الـشيء الذي يـشبه الـبرق فـهو والطـلق حـجر مـعروف فالـفرار هـو الزئـبق
واألمـير ـعـرفتـه خالل قـرون طـويـلـة فـأخفـق الـسـر اجملـهـول الـذي جـهـد عـلم الـكـيـمـيـاء 

انا ال تردد فيه(٧٩٧) ". الشاعر يؤمن بهذه الفكرة إ
ب -  الـصــــورة الـشـعـريـــة:

صور يلتقط كل ما رأى وما سمع طول حياته وال : " كل من الشاعر وا يقول رسك
ثم يـخزنانها ثم أو حـفيف أوراق الشجر البس يـفوتهمـا منظر حتى ولـو كان أدق طيات ا

الئمة(٧٩٨)." يهيج اخليال فيستخرج منها صورا وآراء متناسبة متسقة في األوقات ا
فإن هـناك فارقاً وسـيقي أهم فارق ب فن الـشعر وفن الـنثر وكما اعـتبرنا اإليـقاع ا

يز لغة الشعر عن مثيالتها النثرية ونقصد به الصور. هاماً 



≠ ≥∞π ≠

وألهـمـيـتـهـا في الـعـمل اإلبـداعي الـشـعـري كـانت مـحط عـنـايـة واهـتـمـام الـبـاحـث
قدامى ومحدث على السواء.

ـصطـلح النقـدي"صورة" الى اتـصال الثـقافة ويـعزو د.محـمد نـاصر استـخدام هذا ا
فالـصـورة "فـيمـا نـحسب تـرجـمة الـعربـيـة احلـديثـة واحـتكـاكـها وتـأثـرهـا بالـثـقافـة الـغربـيـة
ـوقف هـو الذي يـفسـر لنـا اعـتمـاد النـقاد للـمصـطلـح النـقدي الـغربي IMAGE ولـعل هذا ا

العرب احملدث على تعريفات النقاد الغربي للصورة(٧٩٩).
ـعارف (الروس) عـن الصـورة األدبـيـة "أنـها فـمن الـتـعـريـفات الـتي أوردتـهـا دائـرة ا
وصوف أو أسلوب يجعل الفكرة تبرز بكيفية أكثر حساسية وأكثر شاعرية تمنح الشيء ا
ـوصـوف ـتـكــلم عـنه أشـكــاالً ومالمح مـســتـعـارة من أشـيــاء أخـرى تـكـون مـع الـشيء ا ا

عالقات التشابه والتقارب من أي وجه من الوجوه(٨٠٠).
 وما الـفن في حقـيقتـه إال إبداء جملمـوعة من الصـور التي تـعبر عـن قدرة الفـنان على
رؤيـة الـواقع وأن يـكـتـشف فـيه احلـقـائق اخلـافـيـة الـتي تـتـبـدى من خالل الـصـور فـيتـيح
لـآلخــرين أن يـروهـا في أثـره الــفـني بـعـد أن كـان مــحـجـوبـاً عـنـهـم وعـلى هـذا يـتـفـاوت

الفنانون فيما بينهم إبداعاً وإصابة وإجادة.
ـكونات الـصور "ولكنه ده  عـ الذي  نبع ا والشـاعر أو الفنـان يرى في الطـبيعـة ا
وضوعيـة إنه يدخل معـها في جدل فيـرى فيها ال ينـقلها إلـينا في تـكوينهـا وعالقاتهـا ا
مـــا تـــريـه من نـــفـســـهــا جـانـــبـــاً يـــتــوحــد مـــعــهــا بـــإدراك حـقـــيــقــة كـونــيــة وشـخــصــيـة
مـعـا....... والـصـورة الـشعـريـة لـيـست تـعـبـيراً مـنـتـقى قـصـد به أن يـدل عـلى فـكرة
ـها سـلـفـاً ثم راح يتـأمل تـفـاصـيل الطـبـيـعـة من حوله لـيـخـتار مجـردة حـدد الـشاعـر مـعـا
أكثـرهـا مـناسـبـة لتـصـوير فـكـرته ولـكنـهـا انبـثـاق تـلقـائي حـر يفـرض نـفـسه على الـشـاعر
كتـعبير وحيد عن حلظة نـفسية انفعاليـة تريد أن تتجسد في حالة مـن االنسجام مع الطبيعة
من حـيث هي مـصـدرها الـبـعيـد األنـوار.......... ومن ثم فـإن الصـور لـيست أداة
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لتـجسـيد شــعـور أو فــكـر ســابـق بـل هي الـشــعـور والــفكـر ذاتـه لقـد وجدا بـها ولم
يجدا من خاللها(٨٠١).

عنى ليـست تسجيالً فـوتوغرافيا لـلطبيـعة أو محاكاة لـها فصحيح فالصورة بـهذا ا
ـشهـد أو احلركة أن الـشـاعـر "يـتـغـلغل من خالل أحـاسـيــسه فـي الـطــبيـعـة فــيـقع عـلى ا
اخلـفـية(٨٠٢) " فهـو في خـلـقه وإبـداعه اليـنـشئ من العـدم بل إن أهم مـيـزة في الـشـاعر أو
الـفنـان احلـقيـقي األصيـل هو حـسن استـثـمار مـا في الطـبـيعـة من صـور وما في عـقله من
أفكـار ومـا في خـياله من قـدرة فـيخـضع مـا استـقـاه من صور الـطـبيـعـة لتـشـكيـله فـتأتي
"صــورة لـفــكـرتـه هـو ولــيـست صــورة لـذاتــهــا ولـذلك وألن الــصـورة لــيــست تـســجـيالً
فوتـوغرافـياً لـألشيـاء فإنـنا جنـد الصـورة ربـطاً بـ عوالم احلس اخملـتلـفة(٨٠٣) " ولهـذا فإن
اإلبـداع واخللق " ليـس معنـاهمـا أن نخـرج من العـدم بل اإلبداع واألصـالة أن تـتفتح في

مادة موجودة روحاً لم تكن من قبل."(٨٠٤) 

ـعن النـظر فـيهـا فهو دائـما يـسعى إلى و ليس يـكفي الـشاعـر أو الفـنان أن يـتأمل و
فهمها يجلى حقائقها اجلوهرية ال أن يعددها ويحصي أشكالها وألوانها.

و من هـنـا نـسـتـطيع الـقـول أن الـصـورة " تـشكـيل لـغـوي يـكـونهـا خـيـال الـفـنان من
معـطـيـات مـتـعـددة يقـف العـالم احملـسـوس في مـقـدمـتـها فـأغـلب الـصـور مـسـتـمدة من
ـكن إغفـاله من الـصور الـنفـسيـة والعـقلـية وإن كـانت ال تأتي احلواس إلى جـانب ما ال 

بكثرة الصور احلسية أو يقدمها الشاعر أحيانا كثيرة في صور حسية(٨٠٥)."

و على هذا فإن جمال الـصورة ليس في مطابقتها للـواقع والطبيعة  ولن تصير دليالً
عـلى عـبقـريـة أصيـلـة إال بقـدر مـا تكـون مـحـكمـة بـشعـور طـاغ أو أفكـار مـفصـلـة أو صور
ا يراد بـها التعبير آثارها ذلك الشـعور أو حينما يـكون لها تأثير(٨٠٦) " ذلك ألن الغرض " إ
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عن مــوقـع األشــيــاء مـن الــوجـــدان وإن قــدرة الــشـــاعــر هـي أن تــصــرفـــنــا عـن ظــواهــر
ـوصـوفـات في الـنــفس  واخلـاطـر ألن شـعـوره يـصـدر من داخل ــوصـوفـات إلى وقع ا ا

تلئ به وعيه وال يصدر عن تلفيقات الظواهر واألشكال(٨٠٧)." نفسه وخاطره و
قام يفرض عـلينا أن نتعـرض لعنصر هام في و ما دمـنا نتحدث عن الصـورة فإن ا
نطق ا كان الشاعر ال يخضع  مجال تكوين وتشكيل الصور ونعني به اخليال ذلك أنه "
ركبة في الواقع اخلارجي بل يعتمد على اإللهام واألحالم وينظر إلى العالم األشياء ا
ببـصيرته ال ببصره برؤيـاه ال برؤيته في هذه احلالة يـغيب الشاعر ويبعـد ينتقل بخياله
من رؤيا تـتضمن صورا مـجددة تعـكس مجاهـيل سحيقـة في النفس الـبشريـة لم تستطع

نطقي الوصول إلى ذلك(٨٠٨)". اللغة بتركيبها ا
فـالـشـاعر بـخـيالـه يرقى ويـسـمو فـي نظـرته إلى الـعـالم اخلارجـي فإن األشـيـاء التي
تبـدو لنـا بسيـطة وال نـولي لها اهـتمـاما يـراها الشـاعر بـنظرة أخـرى فتـتولـد لديه عالقات
ـسة جـمالـية ويـلـبسـها ثـوباً زاهـياً جديـدة ب األشـيـاء يضـفي علـيـها من خـياله ومـشاعـره 

فتجد لها في نفوسنا قبوالً حسنا.
وموسـيقى فـصوره لن تـستـطيع أن تـنهض بـدون اخليال فالشـاعر مـهمـا أجاد لـغة
حـتى وإن بـرزت في الــعـمل اإلبـداعي فــهي بـاهـتـة مــبـتـذلـة تــفـتـقـر إلـى الـدفء واحلـيـويـة
واحلـركـة ألن اخلـيال "مـوهـبـة تـنفـذ بـروح األديب الى أسـرار الـوجود واكـتـنـاه احلـقائق
وجتـعـله يـحـلق طـويالً في أجـواء وعـوالم جـديـدة مـلـيـئة ـسـتـكـنـة وراء مـظـاهـر األشيـاء ا
ــوهـبــة تـتــبـاين قـوة ــوسـيــقى الـســاحـرة.وهـذه ا وا بــالـرؤى اجلـذابــة والـصــور اخلالبـة
وضعفاً واتساعـاً وغنى وفقراً لدى الفنان بحـسب قدرتهم على استيعاب أسرار احلياة
ـادة والوصول إلى ينابيع اإللـهام وقدرة نفوسهم عـلى التولد والتفاعل وهتك حجب ا

مع احلياة وانعكاس إشعاعاتها(٨٠٩).
وعـلى قدر قـوة اخلـيـال عـنـد الـفنـان - ومـدى حـسن اسـتـخـدامه في الـعـمل الـفني-
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كن لـكثـير من الـشعـراء جتسـيدهـا في عمل فـالصـورة الواحـدة  تـتفاوت األعـمال الـفنـية
سـألة ليست خلقاً فا فني ولـكنها تتمايـز من شاعر الى آخر بحسب قوة اخلـيال وملكته
وسبقاً في عرضها ولكن في حسن االبتكار وقدرة كل مبدع في كيفية إبرازها بالصورة

ا أصبح للعمل الفني أي مغزى. طلوبة وإال  ا
ـوضـوعات الـتي يربط بـ جزئـياتـها فـكر فـالفـنان ال يـقدم مـجمـوعة من الـصور وا
مـجـرد وخـيال سـطـحـي خـال من الـعـاطـفة واإلثـارة بـل عـلـيه أن يـتـحـد مع الـطـبـيـعة
وهـذا االحتـاد بـ الذات اخلـارجـية عـن طريق احتـاد ذاته أو روحـه بهـذا الـعـالم اخلـارجي
فـيتلـون العمل ا نـسميه بـالرؤيـا واخليال وضـوع اخلارجي هو ثـمرة طـبيعـية  اإلنسانـية وا
الفـني بلون فكر الفـنان وروحه وعاطفته فتـمسي األشياء أو العالم اخلـارجي أكثر قابلية
للتغـير واكتسـاب دالالت جديدة لم تكـن ترى من قبل ويعـيش الشاعر أو الـفنان مع هذا
فـيـشـكـله صوراً جـديـدة ويـعـيـد ربط عالقـاته فتـبـرز الـصـورة في لـوحة ـوضـوع بـخيـاله ا

ا ألفناه تماماً. مخالفة 
فـاخلـيال إذن هـو تـلك العالقـة احلـية الـنـاميـة التـي تنـشأ بـ لـفظـة وأخـرى في الشـعر
وسـيقى من العـناصر اجلـوهرية اجلـميل والتي تـختلـف عنهـا في النثـر فإذا كان الـوزن وا
ثالن ـكـونة لـلقـصـيدة بـاإلضـافة إلى كـونـهمـا  الـتي ال تـنفـصل عن الـعنـاصـر األخرى ا
والـقدرة على الـتوازن بـ الشـعور والالشعـور وب الـعاطـفة الـعقل واإلحسـاس بهـما
ـا يـكون بـفضـل اخليـال وحده. وبـفـضله تـتـحقق تـلك الـوحدة تـولـيد هـذا اإلحـساس إ
ـطلوبـة ب أجـزاء العمل الـفني فـهو يحـفظ ويعـدل االنفعـاالت والصـور واألفكار وعن ا
مع االحتفاظ طريقه " ينشط الشاعر النفس اإلنسانيـة بأكملها بجميع ما فيها من ملكات
لكات كل وفق مـكانها وقيـمتها وهـو ينشر نغـماً معيـناً في األشياء أو روحا بالنسب بـ ا
وهذه الـقوة (اخلـيال) تـدفعـها إلى فـتصـهـر األشيـاء بعـضهـا بالـبعض اآلخـر تـوحد بـينـها
ـسـكـان بزمـامـهـا بال وهن ولـكن بـأسلـوب رقـيق غـير الـعـمل أو اإلرادة والـفهـم ويظالن 
وتكـشف لنا قوة اخليـال عن ذاتها في خلق الـتوازن أو التوفيق مـلحوظ وبحـزم ول معا



≠ ≥±≥ ≠

ب تـشابه واخملتلف بـ اجملرد واحملسوس ـتضادة فهي الـتي توفق ب ا بـ الصفات ا
والـرؤية وهي التـي جتمع بـ اإلحسـاس بـاجلدة ب الـفـردي والعـام الفـكـرة والصـورة
ودرجة عالية من ألوفة ب حالة غـير عادية من اإلنفعال ة ا وضوعـات القد باشرة وا ا
واالنـفعال واحلـماس الـبالغ ـتواصل تـيقظ أبـدا وضبط الـنفس ا الـنظـام ب احلـكم ا
وتـنغم بينهمـا كأنها التزال تخـضع للطبيعة صنوع وبينـما هي تمزج الطبـيعي با العميق

واألسلوب للموضوع إعجابنا بالشاعر لتعاطفنا مع الشاعر ذاته(٨١٠). "

ولذلك فـكثير ما يكـون اخليال مقياسـا للحكم على مدى جنـاح الفنان في مدى نقله
لـتجـربـته الفـنـية إلى الـغـير وتـوصـيلـهـا توصـيال كـامال يشـعـر هذا األخـيـر بأنه يـعـيش نفس
ا فـهو الذي "يـحدد مـجال الصـورة الشعـرية  الـصورة أو اإلحسـاس الذي يعـتري الـفنان
ثم تـسـتطـيع أن تـترابط كـن أن يضـيـفه علـيـها من قـدرة تـستـطـيع بهـا أن تـتشـكل أسـاسا
ـا يوسع من دائرة وتنـصهـر مع الصور اجلـزئية األخـرى في سبيل تـكوين الـصورة الكـلية 

العمل األدبي وما يكمن فيه من رؤى ومواقف شعورية(٨١١)."   

كن حتـطيم فـكل مـا في الطـبيـعـة  ـبـدع ال وجود لـلواقع أمـامه في خـياله فـالفـنان ا
عـنــاصـره وإعـادة تـشـكـيـلـهـا أو تـركـيـبـهــا بـصـورة أو بـأخـرى عـلى حـسب قـدرة كل فـنـان
ولـكـنـنا ال حـتى أنـنـا نـتـعجب حـ تـواجـهـنا صـورة فـنـيـة كانـت تعـايـشـنـا دوما وإبداعه
المح اجلـمالية نلـحظها فـتمر جزئـياتهـا أمام أعينـنا وال نلقي لـها باالً واهـتماماً بل إن ا
فيها تكون مغشاة أمام أعيننا حتى إذا ما تصدى لها الفنان برزت هذه اخلصائص اجلمالية

أمامنا فانظر قول عنترة مثالً يصف حركة ذباب.(٨١٢) 
وخال الــــــذبـــــــاب بــــــهــــــا فــــــلــــــيـس بــــــبــــــارح

ـــــــتــــــــرنــــــم غــــــــرداً كـــــــفــــــــعل الــــــــشـــــــارب ا

هـــــــــــــزجـــــــــــــاً يــــــــــــــحـك ذراعـه بـــــــــــــذراعـــــــه

ـــــــــكـبّ عـــــــــلى الـــــــــزنـــــــــاد األجــــــــذم قــــــــدح ا
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فـهذه احلـشـرة الضـعـيـفة - أتـفه مـخـلوقـات الـله- من أن يـنظـر إلـيـها اإلنـسـان ولكن
خيـال الشاعـر استطـاع أن يصور لـنا هذا الـذباب وهو مـكب في حركته ويـبرزه في صورة
جميـلة توحي بإحـساس فني راق وبـخيال واسع اآلفـاق فيه صورة نـادرة ال تتاح إال لذي

بدع. الباع الطويل واخليال اخلصب ا
ولـنـعـد لشـاعـرنا عـبـدالـقادر لـنـرى مقـدرته عـلى اإلبـداع واالبتـكـار في هـذا اجلانب

ونعني به تشكيل الصور.
إن أول ما يواجهنـا هو أن صوره الشـعرية من النـاحية الشكـلية ال تخـتلف كثيرا عن
ذلك أن النقاد القـدامى رأوا فيه جانبا من صـورة القدامى فأغلـبها تشبـيهات واستعـارات
شـرف الكالم وفـيه تـكـون الفـتـنـة والبـراعـة فـجعـلـوه أبـ دليل عـلى شـاعـرية الـشـاعر
ـلك زمام ومقـيـاسـا تـعرف به الـبالغـة كـمـا أوصوا أن يـطـلب الـشـاعر احلـدق فـيه لـكي 
ـمارسـة والتـدرب على فـنون الـبيان(٨١٣). وقـد عرف هـذا األمر أيـضا حـتى عنـد مدرسة ا
اإلحـياء الـعربـية عـند شـوقي وحـافظ والريـحاني " فـإنهم لـم يكـادوا يخـتلـفون عن طـبيـعة

ة من حيث اعتمادها على األطراف الواضحة واحلدود الظاهرة(٨١٤) ". الصور القد
فـالـصـور عنـد األمـيـر كـانت غـايـتـهـا الـوصـول إلى احلـقـيـقـة ولـتـوضـيح الـفـكرة أو
الشعور وسنتب ذلك من خالل بعض النـماذج الشعرية لنعرف قدرة الشاعر ومدى سعة
أفق خياله في هذا اجملال.ففي قصيدته" ب البدو واحلضر" التى يصور فيها الشاعر جمال
الـصحـراء وميـزاتهـا اخللـقيـة والـروحيـة نراه يـستـعرض الـصور الـواحدة تـلو األخـرى التي
فـاجأة واالبـتكـار ذلك أن األميـر على مـا نحـسبه لم يـوظف ملـكة تفـتقـر الى عنـصـر ا
ـوروث الذي ـا اعتـمد عـلى ذلك ا اخليـال تـوظيـفـا جيـدا لتـسـعفه بـالـلمـحات الـفـنيـة وإ
ـشابـهـة والتي اسـتـقاهـا من الـشعـر من خالل تـعامـله الـكثـيـر معه يخـتـزن آالف الصـور ا

يقول في وصف الصحراء(٨١٥): 
أو كـــنت أصـــبــحـت في الـــصــحـــراء مـــرتــقـــيــا

بــــــســــــاط رمل بـه احلــــــصــــــبــــــاء كــــــالـــــــــدررِ
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أو جـــــلْـت في روضـــــة قـــــد راق مـــــنـــــظـــــرهـــــا

بــــــكل لـــــــون جــــــمــــــيل شـــــــيقٍ عــــــطــــــــــــــــــر

أنـــــعـــــامــــنـــــا إن أتت عـــــنـــــد الــــعـــــشيّ تـــــخَلْ

أصــــواتــــهـــــا كــــدوي الـــــرعــــد بــــالـــــســــحـــــــر

ســــــفــــــائن الــــــبــــــر بل أجنـى لــــــراكـــــبــــــهـــــــــا

ســــفــــائـن الــــبــــحــــر كم فـــــيــــهــــا من اخلــــطــــر

وهـذه احلسية الـتي تبدو في هذه الصـور الطبيـعية من مطر ولـيل وجنوم ورعد وبحر
ـسك واخلــيـام صــفت كـاألجنم واألنــعـام في ال يـثــيـر فــيـنــا أي إحـســاس فـالــتـراب كــا
أصواتهـا تخـالهـا الرعـد وهي  مبـالغـة مشـينـة من األمير واإلبـل أضمن ركـوبا وسالمة
من سفن البحر عبـارات وتشابيه جامدة ال إثارة فيها وال حـركة صور متقطعة مكدسة
أخضعهـا الشاعر لـتخدم الفكـرة العامة لـلقصيدة وهي تـفضيل البـادية على احلاضرة دون
االهتـمام باجلانب الشعـوري معتمداً على صور سـابقة في الذهن وليدة مـعايشة الشاعر

. وروث األدب القد

قـد يكـون لـلشـاعـر العـذر في هـذا ومرده اعـتـزازه بالـبـادية وأهـلهـا فـهي جزء من
الـتراث خاصة وأن القـصيدة كانت رداً وحكـماً لسؤال بعض جـنيراالت فرنسـا وبطبيعة
ناظر اجلـميلـة ليدلل األمر كن البـد لألمير أن يـستحـضر وهو يـعلل رأيه جمـيع الصـور وا

بها على حكمه في االنتصار ألهل البدو:(٨١٦) 
مــــــا فـي الـــــــبــــــداوة مـن عـــــــيب تـــــــذم بــــــــــه

ــــــــروءة واإلحـــــــــســــــــان بــــــــالــــــــبـــــــــــــدر إال ا

ـت عـــنــــدنــــا بـــالــــطــــعن عــــاش مـــدى مـن لم 

فـــــنــــــحن أطــــــول خـــــلـق الـــــلـه في الــــــعـــــمـــــر

ورغم هذا اإلعجاب بالبادية واالنحـياز ألهلها إال أن األمير في صوره كان بعيداً
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عن اإلحساس الـنفسي والـشعور الفـياض همه الـوحيد رصد الـصور خارجـيا ونحسب
أن مـردهـا إلى  بـنـاء الـقصـيـدة كـكل" فـقـد كـان العـمل الـشـعـري مـبنـيـاً أسـاسـاً عـلى وحدة
الـبـيـت ومن شـأن بـنـاء الـعــمل عـلى وحـدة الـبــيت أن يـؤثـر تـأثـيــراً واضـحـاً في الـصـورة
تلقي منها التالحم فتنفصل حيث يجب أن تتواصل وتنقطع انقـطاعاً مفاجئاً ح ينتظر ا

واالستمرارية".(٨١٧) 
ـنــوال في إيـراد صــوره احلـســيــة وذلك في قـصــيـدته ــضي الـشــاعـر عــلى نــفس ا و
ـادي اجلـامـد وكل مـا هـنـاك أنه يـضع بـ يـديك (جـنـات دمـر)  فـهـو لم يـعل فـيـهـا عن ا
صـوراً مجردة جـامدة كـون جزئـياتهـا من موروث سـابق فهـذه رياض زاهـرة ذات مياه
جـارية كـماء الـكوثـر جـداول تشـبه احليـاة في الـتواءاتـها ذات نـسيـم علـيل طيب تـشدو
ـعــتــادة في وصف عـلـى أفـنــانــهــا األطــيــار بــأصـوات رخــيــمــة إلى غــيــرهــا من الــصــور ا

الطبيعة(٨١٨):
عـج بـي فــــــــــديــــــــــتـك فـي أبــــــــــاطـح دمَّــــــــــــــــرٍ

ذات الــــــــريـــــــاض الـــــــزاهـــــــرات الـــــــنـــــــضَّـــــــرِ
ـــــيـــــاه اجلــــــاريـــــات عــــــلى الــــــصـــــفـــــا ذات ا

فـــــكـــــأنــــــهـــــا مـن مـــــاء نـــــهــــــر الـــــكـــــــوثـــــــــر
ذات اجلـــــــــداول كــــــــاألراقـم جـــــــــريـــــــــهــــــــــــــا

ســــــــبــــــــحــــــــانـه من خـــــــــالق ومــــــــصـــــــــــور 
ذات الــــنـــــســــيـم الــــطـــــيب الـــــعــــطـــــر الـــــــذي

يــــــــغـــــــــنــــــــيـك عـن زبــــــــد ومــــــــسـك أذفــــــــــــــر
والــــــطـــــــيــــــر فـي أدواحــــــهــــــا مـــــــتــــــرنــــــــــم

بــــــرخـــــيـم صـــــوت فــــــاق نـــــغــــــمـــــة مــــــزهــــــر

فهذه الـنزعـة احلسـية في الـتصويـر والوقـوف عنـد حدود الشـكل للـصور واالهـتمام
ـظـهر اخلـارجي جـعل الـصورة مـوسـومة بـاجلـفاف واجلـمـود ال جند في ـنصب عـلى ا ا
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شـاهد الطـبيعـية الـعادية الـتى لم تثـر فينـا أدنى إحساس أو انـفعال األبـيات إال حشـداً من ا
فروض أن تكون صور الشاعر أكثـر التصاقا به وأدل على إحساسه جتاه الطبيعة " فهي وا
ا نستـبعد معها أن يـلحقها الزيف أو عـاطفة الشاعر نـحو مسقط رأسه ومرابع الـذكريات 
ه اخلارجي بذلك يشوبـها االنفعال(٨١٩)." فعـبدالقادر لم يـربط ب شعوره وذاته وبـ عا
اخلـيط الـسـحـري ولم يـعـتـمـد في تـشـكيـل هذه الـصـور عـلى الـتـكـامل والـتـداعي الـنـفسي
واخلـيال فأمست أبيـاته جامدة ينعـدم فيها التـواصل والربط وكأننا بـالشاعر- وقد طغت
علـيه النزعـة التقلـيدية -. قـد انفصل في صـوره عن ذاته بتلـمسهـا من اخلارج فقط ولم
يـحـاول الـغوص فـي أعمـاقـهـا فـكـان عـمـله" أشـبه بـعـمل اآللـة الـفـوتـوغـرافـية الـتي جتـسم
ـنـظـر ولكن ال تـبـعث فـيه احلـركة تـنـقـله إلى  الـرائي بأمـانـة ودقـة ولكـنـهـا ال تنـفخ فـيـها ا
ـوقف يـعـود إلى طـغـيـان الـنـزعـة الـغـيـريـة عـلى الـشـعـراء الـروح ونـحـسب أن مـرد هـذا ا

وإهمالهم لذواتهم وأحاسيسهم في العمل الشعري بصفة عامة"(٨٢٠).

ـقطـوعات الـتي ينـحـو فيـها مـنحى واحلـقـيقـة فإن لألمـير الـشـاعر بـعض القـصائـد وا
وصوف فيسقط علـيه مشاعره وأحاسيسه ا سبق فنراه يذيب ذاته مع الـشيء ا مغايـراً 
وهذا ما نال حـظه في " النـاعورة الـعاشـقة" التي اسـتطـاع عبـدالقادر أن يـجسـد فيـها صورة
زاخرة باحلركة واإليحاء فيناجي هذه الـناعورة وكأنها كائن حي يشارك األمير ما يعانيه
من ألم وعذاب فاسـتحالت أمـام الشاعـر إلى رفيق يحـاوره ويبثه شـكواه فتـرد الناعورة
عاناة وصـور األمير هنا غاية في اجلمال وهو على مثل قول األميـر وكأنها تعيش نفس ا
يناجى هذه الناعـورة وكأنها وليد يحنو على ثـدي أمه يلقمه تارة ويبعد عنه أخرى وهو
ب الـصد والفـوز يرفع رأسـه بالبـكاء فـحاله كـصب يتـمايل أصـابه وجد مـن حبيـب جفاه
فلم يـجد إال االلـتـفات مـرة واالنـحنـاء أخرى يـبـحث عن هذا احلـبـيب كل ذلك في جو
حـزين كئيب استطاع عـبدالقادر أن ينقـله إلينا فشاركـناه ماهو فيه فأصـبحت الصورة بهذا

جزءا من شخصية األمير وشعوره وفكره يقول(٨٢١):
ونــــاعــــورة نــــاشـــدتــــهــــا عن حــــنــــيــــنــــهـــــــــا
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حـــــــنــــــــ احلـــــــوار والــــــــدمــــــــوع تـــــــســــــــيل
ــــــقــــــالــــــهــــــا فــــــقــــــالـت وأبــــــدت عــــــذرهــــــا 

ولــــــــلـــــــصــــــــدق آيــــــــات عــــــــلــــــــيـه دلــــــــيــــــل
ألــــــست تــــــرانـي ألــــــقم الــــــثــــــدي حلــــــظــــــــــة

والـــــــــــــــــبــالء طـــــــــــــــــويـــــــل وأدفــع عـــــــــــــــــنـه
وحــــالي كــــحــــال الـــــعــــشق بــــات مــــحــــالــــفــــاً

يـــــــــــــدور بـــــــــــــدار احلـب وهـــــــــــــو ذلـــــــــــــيـــــل
يــــــــطـــــــأطـئ حــــــــزنــــــــاً رأسه بــــــــتــــــــذلـــــــــــل

ويــــــــــرفـع أخــــــــــرى والــــــــــعــــــــــويـل عــــــــــويـــل

تـلقي - حقاً مع األبيات ويتحـدث األمير عن عذاب األسر وألم الـفراق فيحس ا
-معاناة الشاعر ويشاركه ما يقاسيه لقد أصبح األمير في حالة يرثى لها تملكه الشوق
واحلــنـ إلى األهـل واألحـبــة الـذين فــارقـوه وابــتـعــدوا عـنه فــلم يــجـد أحــسن من هـذه
الـصورة التى عـبرت بـكل صدق عن هذه احلـالة لـقد شبه عـبدالقـادر نفـسه وحيدا بـقربة
صغيرة مثقوبة في صحراء قاحلـة فربط عبدالقادر ب حياة الصحراء وما تتطلبه من ماء
رء التـائه في الفالة  الصـحراء ح يـلمحـها أنه قد جنـا ولكنه وب هـذه القربـة التي يظـن ا
اء إمعان ن انعدم مـعه ا ح يدركـها يصدم فـهي خرقاء جـافة تبـشر بالويل والـهالك 
من الشاعر في وصف حاله البائس فما عسى أن ينتظر منه وهو في هذه احلالة البائسة
ـلتـهـبة فـلم تعـد حلـيـاته معـنى بـعـد فراق من يـهـوى حـتى زفرات قـلـبه اشـبه باحلـجـرات ا
تتأجج في صوره فـتستحيل إلى دموع مدرارة تذرفـها أع حرمت حتى من رؤية أطياف
األحباب فهما ال تغمضان من شدة ما أصـابها وكأنهما أصيبتا بقذى فال يرتد له جفن

وهي صور من األمير ال نعدمها معبرة عن حالته يقول:(٨٢٢) 
لم يــــــبـق يــــــوم الـــــبــــــ والــــــهــــــجــــــر الـــــذي

خـــلـــقـــا لـــتــعـــذيـب األحــبـــة مـــســـعـــفـــــــــــــــــا
إال صــــــبــــــابـــــتـه وجــــــســــــمــــــا قــــــد غـــــــــــدى
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مــــلــــقى كــــشن بـــــالــــفال لن يــــخــــصــــفـــــــــــــــا
زفـــــــرات قـــــــلـــــــبي جـــــــمـــــــر نـــــــار أجـــــــجــــت

مـــــــنه دمـــــــوع الـــــــعــــــ فـــــــاضـت ذرفــــــــــــــا
ـــــــحـــــــاجــــــر مـن حـــــــاجـــــــر أقـــــــذاء قــــــــــــد

طــــردت ضـــــيــــوف الــــطـــــيف جـــــاءت طــــوَّفــــا

وحـ ننتقل إلى دراسـة الصور الشعـرية في بقيـة أغراض الديوان فإنـنا جند األمير
يـجـيـد تارة ويـسـف أخرى يـبـدع حـيـنـا ويـقـلـد أحـيـانـا فـفي شـعـره الـغزلـي مثـال جند أن
شاعـرنـا متـأثر إلى أبـعـد احلدود - في تـشكـيل صـوره بالـقدامى- في صـورهم واخـيلـتهم
يحـاكيهـم فيهـا فحـبيـبه كغـصن البان فـي قده ووجهه كـالبـدر والشـمس ضيـاء وأسنانه
كـالدر بيـاضا وليـله طويل ال ينـجلي يبـيته مهـموماً ال يـهجع فيه إال نـادراً يقاسي الـبعد
ـستـهـلـكـة التي والـنـوى يـطـلب الـوصال فـيـجـد النـفـور والـصـد إلى غـيرهـا من الـصـور ا

أشبعها األقدمون إيراداً وذكراً. 
يقول األمير متغزال:(٨٢٣)

هـــيــــفـــاء يـــبـــدو لــــنـــا من وجـــهــــهـــا قـــمـــــــــر
مـن ســـــحب فـــــاحـــــمـــــهـــــا بـــــانت بـــــتـــــلـــــوين

تـــرمـي بـــأحلــــاظــــهــــا عن قــــوس حـــاجــــبــــهـــا
تـــصــــيـــبـــنـي ثم تـــســــبـــيــــني وتـــكــــويـــنـــــي 

وقــــد بــــدت لي طــــلــــوع الــــشــــمـس مــــســــفـــرة
فــــــطـــــال تـــــرداد عـــــيـــــنـي بـــــ شـــــمـــــســـــ 

وقوله:(٨٢٤)
أال من مـــــــــنـــــــــصـــــــــفـي مـن ظـــــــــبـي قـــــــــفــــــــرٍ

لــــــــقــــــــد أضـــــــحـت مــــــــراتــــــــعـه فــــــــــــــــؤادي
ومــــــــــــاذا ? غـــــــــــــيــــــــــــر أنَّ لـه جــــــــــــمــــــــــــــــاالً

تــــــمــــــلَّك مــــــهــــــجـــــتـي مــــــلك الــــــســــــــــــــــواد
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فـــــــــإن رضـــــــــيـتْ عــــــــــلـيَّ أرتْ مـــــــــحـــــــــيَّـــــــــــا
ـالحــــــــة ظـل بــــــــــــــــادي بــــــــشــــــــوشـــــــاً بــــــــا

ـادية احلـسـيـة فـحبـيـبه ظـبي الـصـحـارى حسن فـعـبـدالـقادر لم يـبـتـعـد عن اجلـوانب ا
القد مليح الوجه يتدلل ويتيه حسنا وجماال وكلها صور مادية - على الرغم من غزل
األمير العفيف- ال يربط بينها خيال وثاب وال إحساس متدفق فكأننا أمام نحات يرسم
ـقصـر وبـالتـالي " ظلت تـمـثاال جـامدا. صـور جـمالـية بـاهـتة مـردها إلى خـيـال الشـاعر ا
حببيـبة الشاعـر كحبيـبة القدماء من حـيث الصفات اجلـسدية والنـعومة والغنى وروائح
العـطر فالـزمان وتعـاقب الدهور واآلثـار اخملتلـفة التى جـاءت بها األيـام لم تغيـر شيئا من
ات من صورتها ومن أوصـافها ومن غنـاها وبشرتـها وطيب حديـثها وبقيـت - كالقد
احلبيـبات - في حل وترحال تـتخذ اإلبل مـطية والهـودج مجلـسا والكلـة ستارا على
اط عيشتهم".(٨٢٥) الرغم من تباين بيئات كل من القدماء وهؤالء واختالف ثقافاتهم وأ

ومادام اللـيل والعاشق الصب شريكـ متالزم فإن شاعرنا في غـزله يشكو لياليه
عـهودة التقليديـة فهي بطيئة احلـركة ثقيلة حتـمل معها هموم األيام وآالم الـطوال بالصور ا
الـبـعد والـشوق يـخشـى قدومـها مـرة ويـستـحث لقـاءهـا أخرى عـله يفـوز بـطيف احلـبيب
يبيت ليله سهرانا وحيدا يجتر آالمه ويبث أحزانه النجوم والكواكب وهي على العموم

صور لم يكن لألمير شرف السبق إليها ولكنها من موروثه الشعري.
يقول األمير:(٧٢٦)

وقـــــد كـــــلـــــفـــــتـــــني الـــــلـــــيـل أرعى جنـــــومــــه
ــــــرتـــــاع بـــــالــــــبـــــعــــــد والـــــصـــــد إذا نــــــامه ا

ومنه:(٨٢٧) 
أحب الــــلـــــيــــالـي كي افــــوز بـــــطــــيـــــفــــهـــــــــــا

ــــــــــنـى بـل قــــــــــد أقــــــــــول: أنـــــــــال وأرجـــــــــو ا
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أكـــــــلـف جـــــــفـــــــني الـــــــنـــــــوم عـــــــلــــي أن أرى
مـــــثـــــاالً لـــــهــــــا يـــــســـــري ولـــــيـس مـــــثـــــــــــال

وقوله كذلك:(٨٢٨)
أود بــــــــأن أرى ظـــــــــبـي الــــــــصـــــــــحـــــــــــــــاري

وأرقـب طـــــــــيـــــــــفـه والـــــــــلـــــــــيل ســــــــــــــــــــــار

ويقول ايضا:(٨٢٩) 
وحـــــتى مـــــتـى أرعى الـــــنــــجـــــوم مـــــســـــامــــرا

لــــــهــــــا ودمـــــــوع الــــــعــــــ ثم تــــــفــــــــــــــــــور?

أبــــــيـت كــــــأني بــــــالــــــســــــمــــــاك مــــــوكــــــــــــل

وعــــــــيــــــــنـيَ حــــــــيث اجلــــــــدي دار تـــــــــــــدور

وهـكذا دوالـيك مع هذه الـنمـاذج التي لم حتـد عن نهج الـقدامى في شـكواهم الـليل حـينا
واالشتياق إليه حينا آخر وهي صورة مكررة مستهلكة لم يأت فيها عبدالقادر بجديد.

وإذا انتـقـلنـا إلى غـرض الفـخـر واحلمـاسـة فإنـنـا جند األمـيـر في صوره يـتـمثـل عنـترة
تـنبي وأبـا فـراس احلمـداني فهـو دوما بـ قعـقـة السالح وغـبار اخلـيل يدك صـفوف وا
أعـدائه ويـنـزل بـهم الـهالك والثـبـور بـروح ال تـعـرف اخلوف والـتـراجع عـلى ظـهـر جواد
ـواقف البطولية ويتـخذه مطية لإلفاضة في صبـور كفارسه يسائل محبـوبته لتأكيد هذه ا
ة. فعـبدالـقادر وحـبيبـته يضـعانك ال شـعورا أمام فخـرياته واالنتـشاء بـتعـداد خالله الكـر

صورة أدبية وينقالنك إلى فارس بني عبس وعشيقته"(٨٣٠) 

يقول األمير:(٨٣١) 
تــــســــائــــلـــنـي أم الـــبــــنــــ وإنــــهــــــــــــــــــــــــا

ألعـــــــلم مـن حتت الـــــــســــــمــــــاء بـــــــأحــــــوالـــي

ألـم تــــعــــلـــــمي يــــاربـــــة اخلــــدر أنــــنــــــــــــــــي
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أجـــــلّـي هـــــمـــــوم الـــــقـــــوم في يـــــوم جتـــــوالي
وبـي تـــــتــــقـي يـــــوم الــــطـــــعـــــان فــــــــــــــوارس

تــــخـــالــــيـــنــــهم فـي احلـــرب أمــــثـــال أشــــبـــال
إذا مـــا اشـــتــكت خـــيـــلي اجلـــراح حتــمـــحـــمــاً

أقـــول لــــهــــا صــــبـــراً كــــصــــبــــري وإجـــمــــالـي

ا في عصر كانت تلقي يـحس وكأنه أمام بطل من أبطـال الفروسيـة العربية قـد فـا
دفـع اللـذين لم يرد ذكـرهمـا في شعـر األميـر وما ذاك إال تـشبـثاً الـكلـمة فـيه للـبنـدقيـة وا
ـثـلى والـتـامـة إال ـاضي وتـعـلـقـاً بــالـتـراث وكـأنـنـا بـالـفـارس ال تـكــتـمل صـورته ا بـهـذا ا
بالسيف والرمح واخليل ولكنه التقليد الذي طغى على الشاعر فلم يستطع احليد عنه.
حقيـقة أن عبدالـقادر صادق في فـخره حيث يـنقلنـا إلى واقع حقيـقي عاشه األمير
فـروض أن تأتي صوره روحاً وجـسداً فلم يـتخيل مـعاركه كـغيره من الـشعراء فـكان ا

أكثر تعبيراً وإيحاء.
 يقول األمير:(٨٣٢)

ونــــحن ســــقــــيــــنــــا الــــبــــيـض في كل مــــعــــركٍ
دمــــاء الــــعــــدا والــــســــمــــر أســــعــــرت اجلـــوى

ألم تـــر فـي خـــنـق الـــنـــطــــاح نـــطــــاحـــنـــــــــــــا
غـــداة الــتــقـــيــنـــا كم شــجـــاع لــهم لــــــــــــــــوى

وكـم هــــامـــــة ذاك الــــنـــــهــــار قـــــددتــــهـــــــــــــــــا
بــحــد حـــســامي والــقــنــا طــعــنه شـــــــــــــــــوى

وأشـــــقــــر حتـــــتي كـــــلــــمـــــته رمـــــاحــــهــــــــــــم
ثـــمـــان ولم يـــشكُ اجلـــوى بل ومـــا الـــتـــــــــوى

فـنـحـن ال نـشك في صـدق عــاطـفـة الـشــاعـر ذلك ألنه " حـ يــفـتـخــر يـتـحـدث عن
هواجس صحيـحة وأفكـارا ال تصنّع فيـها وال تكلف فـالفخـر منه وإليه وهو أولى به
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والــبـطــولـة جــزء من شــخـصــيـته لــذلك كـان شــعـره صــادقـا كل الــصـدق صــحـيــحـا كل
الصحة"(٨٣٣) ومع أننا نتفق في هذا إال أن االختالف ينصب حول نوعية الصور الواردة
ــتـلك الــبـارود في هــذه األبـيــات هل تــعـبــر حـقــا عن إحــسـاس شــاعـر يــحــارب عـدوا 
بارزة وعمـوما فإن مجيء هذه والـعربة أم هو يـقاتل قبائل تعـودت حرب الكر والـفر وا
واقف الـبـطولـيـة فأراد أن يـبـعثـها من الصـور مـرجعـها إلـى ذلك االعتـزاز الـكبـير بـهـذه ا

جديد ويجسدها في الواقع.
سـتـقاة من وقـد سـبق أن بـينـا أثـر الـقرآن وبـعض الـعلـوم األخـرى في ثـقافـة األمـيـر ا
القـرآن فجاء تقليـده له لغة وأسلوبا وصورة وقـد تأتي صوره هنا  تشـابها موضوعيا أو

يخيل للشاعر أنها كذلك.
فـمـثال حـ يـريـد أن يصـور كـيف فـوجئ بـاإلمـارة واختص بـهـا دون غـيـره لم يـجد
أحسن من اقـتـباس الـصورة الـتي أنبـأ الله فـيهـا موسـى ح فـوجئ بكـلمـة من ربه يحـمله
قدس طوى فيها الرسالة والنبوة في قوله:"هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادى ا

إذهب  إلى فرعون إنه طغى -سورة النازعات-آيات ١٤ - ١٥ - ١٦".
يقول األمير(٨٣٤):

ـــــلـك كـــــنـت خــــــطـــــيـــــبــــــتي لـــــذاك عــــــروس ا
كـــــفـــــجـــــأة مـــــوسـى بـــــالـــــنـــــبـــــوة في طـــــوى

وفي معرض مدحه لشيخه الصوفي مـحمد الفاسي لم يجد عبدالقادر أحسن من
ؤمن وشيخ األمير وصف القرآن للرسول عليه السالم فهو رحيم عفو حريص على ا

ا حباه الله من علم وأخالق وعبادة.يقول األمير: أقرب إلى هذه الصورة 
حـــــــريـص عـــــــلـى هــــــــدي اخلـالئق جــــــــاهـــــــد

رحــــيـم بــــهم بـــــر خــــبــــيــــر له الــــقـــــــــــــــــدر

ـولى -تبارك ألـيست الـصورة هنـا استـيحاء مـباشـر من القرآن الـكر حـيث يصف ا
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وتعالي - نبيه الـكر بقوله:" لقد جاءكم رسول من أنفـسكم عزيز عليه ما عنتم حريص
ؤمـنـ رؤوف رحـيم- سـورة الـتـوبـة آية ٨ إلى ١٢". وال يـفـتـأ األمـيـر يـسـتقي عـلـيـكم بـا
ـع الذي ال يـنضب فـح يـريد أن يـصور سعـادته وحضـوره بقـصيدة صـوره من هذا ا
امـتدح بـها لم يـجـد أفضل من صـور الـقرآن الـكر الـتي تـصور عـودة البـصـر إلى يعـقوب
والـد يـوسف عـلـيهـم السـالم بـعد أن كـف بصـره بـكـاء عـلى ابـنه وهل مـن فـرحة أعـظم

وأجل من عودة النور إلى العين ففرحة شاعرنا موازية لفرحة يعقوب عليه السالم.
يقول الشاعر(٨٣٥):

يـــــــايــــــــوسف رد لـي مـن قـــــــربــــــــكـم نـــــــظـــــــراً

كـــــــردّه بــــــقـــــــمـــــــيص أنـت مـــــــهــــــديـــــــهـــــــــــا

أتت مـــــهــــنـــــئــــة فـــــلــــيـــــهن مـــــهــــديـــــهـــــــــــــا

جـــــلت تـــــراكـــــيـــــبـــــهـــــا دقت مـــــعـــــانـــــيـــــهــــا

وقد يستمد األمير أو يقتبس آيات من القرآن بنصها الكامل ليستع بها في تشكيل
صوره الشعرية فهو هنا مثال يـتحدث عن اخلمر اإللهية وأهلها من الصوفية وكيف أن
ـادي الـذي هـؤالء يـعــيـشــون في عـالـم آخـر روحـانـي بـعــيـد عن هــذا الـعــالم احملـســوس ا
يخوض الناس فيه وكـأنهم في ظلمات بينما غـيرهم من أهل الطريقة نورهم يسعى ب

أيديهم ومن خلفهم.
يقول األمير:(٨٣٦) 

فـــنـــحن بـــضـــوء الــشـــمس والـــغـــيـــر في دجى

وأعــــــــيـــــــنـــــــهـم عـــــــمـي وآذانـــــــهـم وقْـــــــــــــرُ  

وال غــــــرو فـي هــــــذا وقــــــد قــــــال ربــــــنـــــــــــــــا

وال بــــــصــــــر تـــــــراهم عــــــيـــــــون يــــــنــــــظــــــرون

فالصـورة في البيت استيـحاء صريح واضح من قوله تعالى:" ولقـد ذرأنا جلهنم كثيرًا من
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اجلن واإلنس لهم قلوب ال يفـقهون بها ولهم أع ال يبصـرون بها ولهم آذان ال يسمعون بها
أولئك كاألنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون- سورة األعراف آية ١٧٨".

وقـد حفل شـعره الـصوفي بصـورة شعـرية تـرقى للـمسـتوى ولعـل مرد ذلك يرجع
إلى صـدق مـعـايـشـة الشـاعـرلـتـجـاربه واعـتـمـاد الـشـعـر الـصـوفي عـلى كـثـرة اإليـحاءات
ـوسيـقيـة بيـنما والـرموز واإلشارة فـهو " لـم يأخـذ من الشـعر الـتقـليـدي سوى الـقوالب ا
تمـيـز شـعراء الـصـوفـية بـالـتـعبـيـر الرمـزي الـذي يـوحي بالـفـكـرة وال يصـرح بـهـا فالـشـعر
ـا هـو شعـر أقرب إلى الصـوفي لـيس شعـراً خطـابـياً كـمـعظم الـشعـر الـعربي الـتـقلـيدي إ

الرومنسية حيث الهيام والوجد واحلب(٨٣٧) ".
ا هـو وسيـلة وهو ا جـاز لنـا أن نقول أن الـرمز الـصوفـي لم يكن غـاية فـنيـة وإ ور
يختلف إختالفا بيناً واضحاً على الطريقة الرمزية في الشعر احلديث وذلك ألن الرمزية
ـظهر وفـوق هذا كله فـهناك وسيـقيـة وال حتفل بالـفكرة أو ا في الـشعر احلـديث تنشـد ا
اعتـبار آخـر اسـتدعى الـرمز في الـشعـر الصـوفي وهـذا االعتـبار جنم عن احلـاالت النـفسـية
واجيـد وتقتصر مادة األلـفاظ على تصويرهـا تصويراً دقيقاً كل التي تـنشأ عن األحوال وا
الـدقـة فيـعـمـد الـصـوفي إلى الـرمـز واإلشـارة لـيعـبـر عن فـيـضه الـبـاطـني ويـبـدع لـنـفسه

مصطلحات خاصة ال يدركها إال الصوفي(٨٣٨).
فـفي قـصيـدته أسـتـاذي الـصوفي " جنـد األمـيـر قد وفق إلـى حد بـعـيـد في رسم صور

تعبر بكل قوة ودقة عن معاناته وعذابه:(٨٣٩)
أمـــســـعــود جـــاء الــســـعـــد واخلــيـــر والــيـــســر

وولت جــــيــــوش الــــنــــحس لــــيـس لــــهــــا ذكــــرُ
لــــيـــــالي صـــــدود وانـــــقــــطــــــاع وجـــــفــــــــــــوة

وهـــــجــــران ســـــــادات فـال ذُكِــــــر الـــــهـــــجـــــــــر
فــــأيـــامــــهــــا أضـــحت قــــتــــامــــاً ودجــــنـــــــــــــة

لـــــــــيـــــــــاليَ ال جنـــم يـــــــــضــــيء وال بــــــــــــــــدر
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فـــراشـيَ فـــيــــهــــا حــــشـــوه الــــهـمُّ والـــضــــنـــى
فال الــــتـــذَّ لـي جـــنـب وال الـــتــــذ لـــي ظــــهـــــــر 

كـنية فقد شبه فاألبـيات ذات خيال خصب دفاق اسـتعمل فيها األمـير االستعارة ا
الـنحس بـالـعـدو فـأضفى عـلـيه احلـيـاة وبعث فـيه احلـركـة ثم جـعل لـذلك العـدو جـيـوشا
تسعى حملـاربة الـشاعر لـيبـرز شدة تزاحم الـهمـوم عليه بل ولـيشـعرنا بـذلك اجلو الـنفسي
القلق الـذي يعيشه األمير فالاأليام رحـمته وال الليالي أراحته جفـا النوم عينيه فكأن
فراشه حشي بـالهمّ والضنى فأينـما يولي جنبه يدركه األلم فيـتلوى صورة معبرة ورسم
عـذب يبـيت ليـله متقـلبـاً في فراشه يـرنو بـعيـنيه لـلسـماء قـد جفـاه النـوم وأعياه صـادق 
شـهد بل واسـتطاع أن يـضعـنا ال شـعوريا في السـهر فـاستطـاع الشـاعر أن يـنقل إلـينا هـذا ا

ؤلم لنشاركه بعض الذي هو فيه. هذا اجلو ا
ويــنــتـقـل األمـيــر إلى وصف شــيــخه فــإذا هــو بـشــوش هــشــوش ومع مــا في هــاتـ

الكلمـت من زخرف لفـظي إال أن الشاعر اسـتعملـها من باب الكـتابة للـداللة على بهاء
طلـعة الـشيخ وإشـراقة وجـهه ودوام ابتـسامـته ثم يعـمد إلى  تـشبـيه ال يخـلو من الـطرافة
ـزن ح تفتر شـفتاه عن ابتـسامة ساحرة رغم تأللئـة بحبات ا ح يصف أسنـان شيخه ا

بلوغه من الكبر عتيا:(٨٤٠) 
هـــشــوش بـــشـــوش يـــلـــقى بـــالـــرحب صـــادقــاً

ــــــزن تــــــلــــــقــــــاه يــــــفــــــتــــــر وعـن مــــــثـل حب ا

و ال يــجـد عـبـدالــقـادر صـورة أجــمل من هـذه لـيــعـبـر لــنـا من خاللـهــا عن فـرحـتـــه
وسـعـادته بـلـقـاء هـذا الـشـيخ اجلـلـيل فـمن شـدة شـوقه شـمـر عن ذيـلـي اإلزار فـالـعرب
كانت تعبر عن النشاط بقولها مجازا (شمر فالن عن ساعد اجلد) وعن االستعداد للسفر
بـقولهـا (شمر فالن إزاره) " وهـنا نلـمس تأثر الـشاعر بـهذا التـعبيـر وهذه الصـور فقوله:

(طار بي جناح اشتياق) فيه خفة الرمزية احلديثة ودقة أدائها.
ـكـنيـة فـي هذا و يـلـجـأ األمـيـر إلى اجملـاز لالسـتـعـانـة به في تـشـكـيل صـوره كـاالسـتـعـارة ا
الـبيت فـقد شـبه الـدهر بـوحش مفـترس -قـبل أن يـتعـرف على شـيخـه- يبـدي نواجـذه ليـفتك
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باألمير صورة توحي بالقوة والبطش وما كان يعيشه الشاعر من خوف وقلق وحيرة:(٨٤١) 
عـــــــــيـــــــــاذي مـالذي عــــــــــمـــــــــدتـي ثم عــــــــــدتي

وكــــــهـــــــفـي إذا أبـــــــدى نــــــواجـــــــذه الـــــــدهــــــر

و لئـن كشفت النمـاذج السابقة قدرة الـشاعر على إبداع صـوره ومدى مقدرته على
تـشـكـيـلـهـا في إطـار حي جـمـيل يـوحي بـالـفـكـــرة  فـــإن مرد ذلـك إلى االنـدمـــاج الكـلي

لألمير وصدق إحساسه وشعوره ومعايشته احلقة.
و سـنـزيـدك بـعـضـاً من الـنـمـاذج من قـصـيـدته (مـسـكـ لم يـذق طـعم الـهـوى) الـتي

يصف فيها عشقه وهيامه بالصوفية ومدى تعلقه بهم:
عـــــــرفـت فـي حـــــــبـــــــهـم دهـــــــرا ألـم تـــــــرنــــــي

فـي بـــــــحـــــــرهم ســـــــفــن حـــــــقـــــــــاً ومــــــــــالح
مـــــاذا عــــــلى مـن رأى يـــــومــــــا جــــــمـــــالــــــهــــم

أنْ لـــــيـس تـــــبـــــدو له شـــــمـس وإصـــــبــــــــــــاح
جـــبــــال مــــكـــة لــــو شــــامت مــــحــــاســـنــــهـــــــم

حـــنـــوا ومن شــوقـــهم نـــاحـــوا وقــد صـــاحـــوا
شــــــهـب الـــــدراري مــــــدى األيــــــام ســـــابــــــحـــــة

ـــا جـــاؤوا وال راحــــــــوا(٨٤٢) لــو أبـــصـــرتْــهم 

فقد صـور عبدالقادر أهل الطريـقة ببحر جلي خاض عبـابه بروح مالح ماهر يعرف أسرار
ستقيم وأعماق هذا اليم ورغم خـطورته فإن شاعرنا أبحر فيه ألنه الـسبيل األقوم والصراط ا
ة. فجـمال هـؤالء الصوفـية حـ يتبـدى للـبرية يـغطي طـلعة ن أراد أن يحـيا احلـياة احلقـة الكـر
ـنيـر حـتى اجلمـاد إن رأى هذا اجلـمال تـفـجر حـنيـنا وشـوقا الـشـمس البـهيـة وإسـفار الـصبح ا
لـهـؤالء فـناح وصـاح يـطـلب الـلقـاء والـنظـر وشـبـيه بـذلك األفالك واألجرام لـو أبـصـرت حسن

هؤالء لتوقفت عن الدوران مبالغة من عبدالقادر في رسم صورة الصوفية.
و شاعـرنا نظـر إلى موصوفـاته نظرة عـاطفيـة فاستـخدم التشـخيص ليـضفي جوا من
احلـركـة واحلـيـاة عـلى هـذه األشـياء نـظـرة فـيـهـا خـيال أحـسن الـشـاعـر اسـتـخـدامه فـتأمل
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وهنا وانعـطف إلى خفاياهـا فجاءت صوره تعبـيرا عن موقع هذه األشـياء من الوجدان
وصوفات في وصوفات إلى وقع ا بدع ح " يصرفنـا عن ظواهر ا تبدو مقدرة الـشاعر ا
ـتــلىء به وعـيه وال يــصـدر عن الـنــفس واخلـاطــر ألن شـعــوره يـصـدر مـن داخل نـفــسه و

تلفيقات الظواهر واألشكال.(٨٤٣)

وسيقـــــى: ج - ا

ـوسيـقى الـشعـر من أهـمـية بـالـغة في كان الـنـقـاد العـرب الـقدامى يـدركـون جـيدا مـا
ــقـفى ألن ـوزون ا الـعــمل اإلبـداعي ولــذلك تــواتـر تـعــريـفــهم لـلــشـعــر بـأنه الــكالم ا
وسـيـقى في الـعـمل الـفـني تـعـد أهم الـعـنـاصـر التي يـرتـكـز عـلـيـهـا " ذلك أن الـعالقـة ب ا

وسـيقى والشـعر عالقة ترجـع إلى طبيعـة الشعـر نفســه الـذي نشــأ مرتـبطاً بـالغنــاء ومن ا
ثم فإنهما يصدران عن نبع واحد وهو الشعور بالوزن واإليقاع.(٨٤٤)

ـا و لـيس مـعـنى هـذا أن الـوزن واإليـقـاع تــنـاسب نـغـمي أو صـوتي فـحـسب وإال 
وسـيقى في الـشعـر ترتبط أصبـح للشـعر قـيمـته الفـنيـة ولغـدا مجـرد أصوات وأنـغام فـا
بـالـعـمل الـفـني شـكالً ومـضـمونـاً فـهي " جـزء ال يـتـجـزأ من اإلنـتاج الـشـعـري ولـيس قـالـبا

خارجياً - وحسب - يصب فيه.(٨٤٥)
ـوسيـقى في الـشـعر تـمـثل ركـيزة هـامـة فيه إلى جـانب األخـيـلة والـصـور فهي فـا
"ليـست تـطـريبـاً فـحسب بـل هي وسيـلـة من وسائـل التـعـبيـر واإليـحـاء التقل أهـمـية عن
التعـبير اللفظي بل لعلـها تفوقه ذلك ألن موسيقى الـشعر هي التي تخلق اجلو وهي التي
تـوحي بـالظـالل الفـكـريـة والعـاطـفـية لـكل مـعـنى وتكـون تـلك الـظالل أكـثر فـاعـلـية في
ـوسـيـقى في الشـعـر انـتقـاصـا شـديدا من عـنى اجملـرد بـحيث يـعـتـبر ضـعف ا الـنفـس من ا

قدرته على التعبير واإليحاء.(٨٤٦)
وسيقى والـشعر هي أحد العناصر الفنية الهامة التي و من هنا فإن هذه العالقة ب ا

".(٨٤٧) يقوم عليها هذا الفن القولي " وبدونها يصبح فناً أعرج مبتور الساق
فإن أبرز وسيقـى اخلارجية: إذا مـا عاودنا اسـتقراء شعـر األمير في هـذا اجلانب -ا
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ما يلـفت نظرنا له هـو محافظـته الشديدة عـلى القصيـدة العموديـة أو الشكل الـتقليدي
وروث بالنسبة من وزن وقافيـة ونهجه س األقدم في بنـاء موسيقى شعره فقـد كان ا

له القدوة والنموذج األمثل "ألنه جمع ب الفكرة واإليقاع.(٨٤٨)
ــسـتـعـمـلــة في شـعـر عـبـدالــقـادر البـد وأن نـبـدي و قـبل أن نــحـاول حتـلـيل األوزان ا
مالحـظة وهي أن الـقصـيدة الواحـدة عنـده كثـيرا ما تـشتـمل على أكـثر من غـرض فال تكاد
تخلص له قصيدة في غرض حسب تقسيمها دون مشاركة بقية األغراض األخرى للشعر
منـها إال قلـيال "فهـو مثال حـ يتغـزل في مديـنة " تلـمسـان " غزل الشـاعر مـفتون بـينـما هو
يفـخـر بـاسـتعـادتـهـا من أيـدي الفـرنـسـيـ ويتـحـدث في طـيف الـنـبي محـمـد أو أحـد شـيوخه
قـرب وزيارته له ليال حـديثه عن طيف حبيـبته زوجًا أو جارية ويـشف توسله إلى النبي ا
وتـعلقه به شـفافيـة السبب والـهيام بـاحلبيب(٨٤٩)." وبـالتالي فـإننا ال نسـتطيع أن نـقرر الغرض
الـذي الءمه الوزن على اعـتبـار حالة الـشاعـر كما يـذكر ابـراهيم أنيس " في الـفرح غـيرها في
تلكه الـسرور سريعة يكـثر عددها في الدقيـقة ولكنها احلـزن واليأس ونبضات قـلبه ح 
بطـيئة ح يسـتولي عليـها الهم واجلزع والبـد أن تتغيـر نغمة اإلنشـاد تبعا لـلحالة الـنفسية
فهي عند الفرح والـسرور متلهفة مرتفعـة وهي في اليأس واحلزن بطيئة حاسمة"(٨٥٠).ومن
خالل اسـتعراضـنا لديوان عـبدالقـادر كان ترتـيب البحـور الشعـرية من ناحـية استـخدامها في

قصائده ومقطوعاته مرتبة على النحو التالي:
قصيدة ومقطوعة. ٣٠ = ١- الطويل

٢- البسيط = ١٠ قصائد ومقطوعات
٣- الكامل = ٩ 
٤- الوافر=  ٨

٥- الرمل = ٢      -  ٦ -  مجزوء الرمل = ٢
تقارب = ٢  ٧- ا

ولعل خصـائص هذه البحور هي التى جعلـتها تستأثر باالسـتعمال في شعر األمير
وضوعـات واألغراض وهو أكـثر البحـور صالحا لتلك "فالطـويل مثال يصلح لـغالبـية ا
ـفــاخـرة ذلـك لـكــثـرة الــتى تـتــعــلق بـاحلــروب واألغــراض اجلـلــيـلــة الــشـأن كــمـواقـف ا
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مقاطعه(٨٥١) ولذلك فقـد نال نصيب األسد ب بقـية البحور عند شـاعرنا فاستخدمه في
أغراض الفخر والغزل والتصوف."

يقول مـفتـخرا بـنسبه الـنبـوي الشـريف وساللته الـطاهرة اجملـيدة الـتي يحـرص األمير
دوماً على ذكرها في أشعاره(٧٥٢):

أبـــــونـــــا رســــول الـــــله خـــــيــــر الـــــورى طـــــــراًّ
فــــمن في الـــــورى يــــبــــغي يــــطــــاولــــنــــا قــــدرا

وحـــســــبي بــــهــــذا الــــفـــخــــر من كـل مـــنــــصب
عـن رتــــبــــةٍ تــــســــمــــو وبــــيــــضــــاء أو صــــفـــرا

ومن رام إذالالً لــــــنــــــا قــــــلت حــــــســــــبــــــنـــــــــــا
إلـه الـــــــــورى واجلـــــــــد.. أنـــــــــعـم بـه ذخــــــــــــرا

وفي قصيدته الغزلية " فراقك نار" التي يتـغزل فيها الشاعر بأم البن ويتشوق إليها
ـاً وحزناً وتـتصاعـد أناته وزفراته يـصور األميـر حالته الـبائـسة في صورة قـاتمة تـفوح أ

مع إيقاع هذا البحر فيقول:(٨٥٣) 
أقــــــول حملــــــبــــــوب تــــــخــــــلَّف مـن بــــــعــــــــــدي

عـــلــــيالً بـــأوجــــاع الـــفـــراق وبــــالـــبـــعـــــــــــــــد
أمــــــا أنت حــــــقـــــاً لــــــو رأيت صــــــبـــــابــــــتــــــي

لـــــهـــــان عــــلـــــيـك األمـــــر من شـــــدة الـــــوجــــــــد
ـــــــســــــكـــــــ عــــــذَّبـه الــــــنـــــــوى وقـــــــلت أرى ا

وأنــــحــــله - حــــقــــاً - إلى مــــنــــتــــهـى احلــــــــد

ـرتبة الثـانية من ناحـية استخدامه وننتقل من الـطويل إلى البحـر الوافر وقد احتل ا
في شعـر عبدالـقادر فـاستمـع إليه وهو يـفتـخر بعـد أن انتـصر الـشاعر وجـنده عـلى أربعة
جيـوش فـرنـسـيـة مصـورا بـطـولـته وشـجاعـته وإقـدامه أمـام األعـداء وقـوته وقـدرته على

كاره:(٨٥٤)  حتمل الشدائد واألهوال وصبره على ا
لــــــــنـــــــا فـي كـل مـــــــكـــــــرمــــــــة مـــــــجـــــــــــــــــــال

ومن فــــــــوق الــــــــســــــــمــــــــاك لــــــــنــــــــا رجـــــــــالُ
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ركـــــــبـــــــنــــــا لـــــــلــــــمـــــــكــــــارم كـل هــــــــــــــــــــول
وخــــــضـــــــنــــــا أبـــــــحــــــراً ولـــــــهــــــا زجـــــــــــــال

رفـــــــعــــــــنـــــــا ثـــــــوبــــــــنـــــــا عـن كل لـــــــــــــــــــوم
ـــــــــعــــــــال وأقـــــــــوال تـــــــــصــــــــدقـــــــــهـــــــــا الـــــــــفِ

ورثــــــنــــــا ســـــــؤدداً لــــــلــــــعُــــــرْب يـــــــبــــــقــــــــى
ومــــــا تـــــــبــــــقـى الــــــســــــمـــــــاء وال اجلــــــبــــــــال

الئـمة فـاختـيار األمـير لـهذا الـبحـر الذي يـتمـيز إيـقاعه بـاحلركـة والتـدفق ورنة قـوية 
روح الــفــخـر واحلــمـاســة كــان مـقــصـوداً فــاألبـيــات تــشع حـمــاســة وحـركــة من ركـوب

ومصارعة األهوال وخوض البحار.
ويتغزل األمير فيصف لنا حاله وهو يهيم على وجهه في كل مكان بحثا عن حبيب
الـقــلب بـعــد أن أفـنــاه الـوجــد فــراح يـجــوب الـديــار واألمـاكن عــله يــعـثــر عـلى ضــالـته

مستخدماً الوافر بقوله:(٨٥٥) 
أال قـل لــــــــــلــــــــــتـي ســــــــــلــــــــــبـت فــــــــــــــــــؤادي

وأبـــــــــــقـــــــــــتــــــــــنــي أهــــــــــيــم بــــــــــكـــــــــــل واد
تــــــركـتِ الــــــصب مــــــلــــــتـــــهــــــبــــــاً حــــــشــــــــــاه

حــــــــلـــــــيـف شــــــــجىً يــــــــجــــــــوب بـــــــكـل نـــــــاد
ومــــــــا لـي فـي الــــــــلــــــــذائـــــــــذ من نـــــــــصــــــــيب

تــــــــودع مــــــــنـه مــــــــســــــــلــــــــوب الــــــــرقــــــــــــاد 

أما البسيط فقد جاء ثالث الـبحور استخداما عند شاعرنا وطرق من خالله أغراض
الفخر والوصف والغزل والتصوف ومنه قوله يصف جمال البادية(٨٥٦):

لـــو كـــنـت تـــعــــلم مـــا فـي الـــبـــدو تــــعـــذرنـــــي

لــــــكنْ جـــــــهــــــلـتَ وكم فـي اجلــــــهـل من ضــــــررِ

أوكـــنت أصـــبــحـت في الـــصــحـــراء مـــرتــقـــيــا 

بـــــــســــــاط رمـل بـه احلـــــــصــــــبـــــــاء كـــــــالــــــدرر
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أو جـــــلـت في روضـــــة قـــــد راق مـــــنـــــظـــــرهـــــا

بـــــكـل لـــــون جـــــمـــــيـل شـــــيق عـــــطــــــــــــــــــــــر

رأيـت فـي كل وجـه مـن بــــــســـــــائـــــــطـــــــهـــــــــــــا

ســـربــــاً من الـــوحـش يـــرعى أطـــيـب الـــشـــجـــر

أما الـكامل فقـد خصه األمير بـتسع قصـائد ومقـطوعات (٢ قـصائد-٣ مـقطوعات)
ومادام هـذا البحر يتسم بـطابع اجلد وهو بعيـد عن الهدوء والتأمل " وينـسجم مع العاطفة
الـقــويـة والـنــشـاط واحلـركــة سـواء أكـانت فــرحـة قــويـة االهـتــزاز أم كـانت حـزنــاً شـديـد
اجللجلة"(٨٥٧) فقـد استطاع عبـدالقادر من خالله أن يصـور بطولة وشجـاعة جنده وسرعة
انقـضاضـهم على أعدائـهم مسـتخدمـا كلـمات ذات وقع قوي عـلى األذن توحي بـالقوة

كالضنك والضيق والقارع والبارع يقول:(٨٥٨) 
الــــــنــــــازلــــــون بــــــكـل ضـــــنـكٍ ضــــــيــــــــــــــــــقٍ

رغــــــمــــــاً عــــــلـى األعــــــدا بــــــغـــــــيــــــر تــــــهــــــوّلِ

كم نــــافــــســـــوا كم ســــارعــــوا كـم ســــابــــقــــوا

ــــــل مـن ســــــــابـق لــــــــفـــــــضــــــــائـل وتــــــــفــــــــضـُّ

كـم شـــــــــردوا كـم بـــــــــددوا وتـــــــــعــــــــــــــــودوا

تــــشــــتــــيـت كل كــــتـــــيــــبــــة بــــالـــــصــــيــــقــــــــل

مـــــــامــــــنـــــــهـم إال شـــــــجـــــــاع قــــــــــــــــــــــــــارع

أو بــــــــــــارع فـي كـل فــــــــــــعــل مـــــــــــحــــــــــــفــــــــل

تـقارب (قصيدة ومقطوعة) إلى جانب كما استخدم عـبدالقادر البحور األخرى كا
بحر الرمل ومجزوئه.

ولم يـخل شـعـر األمــيـر من بـعض عـيـوب الــوزن كـالـزحـافـات واضـطـراب األوزان
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كـقـصـيــدته في الـتـصـوف " مـسـكـ لم يـذق طـعـم الـهـوى" الـتي اخـتل فـيـهـا الـوزن كـثـيـرا
واضطرب والتي يقول فيها:(٨٥٩) 

أوقــــــــات وصــــــــلــــــــكم عــــــــيــــــــد وأفــــــــــــــــراح

يــــــــامـن هـم الـــــــــروح لـي والـــــــــروح والــــــــراح

ولـــــيـس في طـــــاقــــــتي الــــــرؤيـــــا لـــــغــــــيـــــرهم

ولـــــو قـــــلَـــــتْــــنـي الـــــورى في ذاك أوشـــــاحــــوا

وقوله كذلك:(٨٦٠) 
فــــــإن رضــــــيـتْ عــــــلــــــيــــــا أرتْ مــــــحــــــيَّـــــــــــــا

ـالحــــــة ظـلَّ بــــــــــــــــــــــــاد بــــــشـــــــوشــــــاً بـــــــا

فـحـق كـلـمــة( بـاد) الـنـصـب ألنـهـا خــبـر لـ  ( ظل ) ولـكـن الـشـاعــر أوردهـا هـكـذا
ليستقيم الوزن.

ومن قوله كذلك:(٨٦١) 
يــــــارب ايـــــد بـــــروح الـــــقــــــدس مـــــلـــــجـــــأنـــــــا

عـــبــــد اجملـــيــــد وال تـــبــــقــــيه حـــيــــرانــــــــــــــــا

فال الـنــاهـيـة لم جتـزم هـنـا وهـذه ضـرورة من أشــنع الـضـرائـر وأثـقـلـهـا عـلى أن. د.
ــوقف من األمـيــر بـقـوله:" ولــقـد كـان في اســتـطـاعـة مـحــمـد الـســيـد الـوزيـر يــعـلل هـذا ا
ـا كـان في حـسـبـانه عـبـدالـقـادر أن يـقـول: (وال تـتـركه حـيـران) دون أن يـخـتل الـوزن ور
الـصــوفي في أن الـله ال يـؤمـر وال يــنـهى فـقـال:" وال تـبـقــيه حـيـران" دون أن يـجـري عـلى
الفعل ما تتطلبه ال الناهية من اجلزم فكانت " تبقيه" أجمل للوزن من " تتركه" مرفوعة(٨٦٢)
 وإلى جانب هذا فـلألمير عيـوب أخرى تتعـلق بالقافـية كاإليطـاء مثال وهو تكـرار كلمة

عنى جنده في قول األمير(٨٦٣): معينة في أ بيات القصيدة حتمل نفس ا
فــــــأيـــــامـــــهـــــا اضــــــحت قـــــتــــــامـــــا ودجـــــنـــــة
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لـــــــــــــيـــــــــــــالـي ال جنــم يـــــــــــــضـيء وال بـــــــــــــدر

وقوله في نفس القصيدة بعد عدة أبيات:
وقــــــــال فـــــــــإنـي مــــــــنـــــــــذ اعــــــــداد حـــــــــجــــــــة

ـــنــــتــــظــــر لـــقــــيــــاك يــــاأيـــهــــا الــــبــــــــدر(٨٦٤)

وكذلك في البـيت التاسع والثـامن عشر في كـلمة " ذخـر " في نفس القـصيدة وقوله
كذلك في قصيدته آمن من حمام مكة(٨٦٥):

احلـــــمـــــد لـــــله تـــــعـــــظـــــيـــــمـــــاً وإجــــــــــــــالال

مـــا أقــــبل الـــيــــســـر بــــعـــد الــــعـــســــر إقـــبـــــاال

عناها السابق في بيت آخر من القصيدة يقول:(٨٦٦)  فقد كرر نفس الكلمة 
ــــســـلــــمـــون بــــأرض الـــغــــرب شـــاخــــصـــة فـــا

أبـــــصـــــارهـم نـــــحـــــوه يـــــرجـــــون إقـــــبــــــــــاال 

كما وردت في قوله أيضا(٨٦٧): 
أهــــدي مـــــديــــحـي وحــــمــــدي مـــــا حــــيـــــيت له

أفــــــادنـي نــــــعــــــمــــــاً جــــــلّـتْ وإقــــــبـــــــــــــــــــاال

فردات والترادف الذي وقد جاءت هـذه العيوب على الـرغم من غنى لغة الضاد بـا
ناسبة واألغرب من هذا أن تمكن من لغته حرية في اختيـار الكلمات ا يعطي للشاعـر ا
محقق الـديوان يورد لألميـر قصيدة مـختلـة القوافي واألوزان فنـراه يقول:" وقد تـركتها
كما هي ألمانة النقل ولتصوير حالة الشاعر في حال شطحاته الصوفية وغيبوبته(٨٦٨) عن

الوجود إلى الالوجود يقول األمير:(٨٦٩) 
أردد طـــــــــــــــرفـي فــي الــــــــــــــرســــــــــــــوم فـال أرى

 مــن بـه كــــــــــــــانـت رســــــــــــــومــــــــــــــا وآثـــــــــــــارا
وأســـــــألــــــهـــــــا عــــــنـه فــــــكـل أجــــــابـــــــنـــــــــــي
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بــــــــــــأنـه مــــــــــــارآه يــــــــــــومـــــــــــــــــــــا وال أدري
فــــــقـــــلـت لـــــهـم هـــــذا عــــــجـــــيـب فـــــإنــــــنــــــــي

مـــــا أبـــــصــــــرته إال بـــــكـم مـــــتـــــظـــــاهـــــــــــــــرا
عـــــرفــــــتـه مـــــنــــــكـم ثم زاد فـي عـــــرفــــــانــــــنــــــا

بـــــــأنــــــنـي إيــــــاه. ولـــــــكن مـــــــنــــــكــــــــــــــــــــــرا
عـــــجـــــبـت له كـــــيـف اخـــــتـــــفـى بـــــظــــــهـــــوره?

فـــعــــيــــني حــــجــــابه الــــظـــهــــور وال أنــــفــــــــرا
أال فـــــاعــــــجـــــبـــــوا مـن ظـــــاهـــــر فـي بـــــطـــــونه

ومـن بـــــــــــاطـن ال زال بــــــــــاد وظــــــــــاهـــــــــــــــــرا

فأنت تالحظ هذا االخـتالل في الوزن والقـافية وكـثرة الزحـفات والضـرائر فال نغم
وال مـوسـيـقى مـتـجـانـسـة تـطـرب لـسـمـاعـهـا اآلذان فـكل مـا هـنـاك رصف يـوحـد أبـيـاتـهـا
لكـلمـات تفـتقـر إلى أبسط قـواعد الـفن الشـعري فـهي أقرب إلى الـنثـر منـها إلى الـشعر
ولسنا ندري هل اطلع عليها الشاعر وراجعها بعد صحوته من غيبوبته الصوفية أم ال.

واجلدول التالي يب عدد األبيات مع كل وزن:
قطوعاتالبحر عدد األبياتعدد القصائد وا

١٣٠٣٨٤-الطويل
٢١٠١٩١-البسيط
٣٩١٢٤- الكامل
٤٨٨١-الوافر
٣    ٥٢-الرمل

٦٣١١- مجزؤ الرمل
تقارب ٧٢١٤-ا

٣٨ بيتا٦٤  قصيدة ومقطوعة

وإذا أضفنا قـصيدة " هو الـباطن والظاهـر " وهي مختلـة الوزن والقافـية إلى مجموع
ـوزونـة يـصـبح عـدد قـصـائـد الـديـوان ٥٦ مـا بـ قـصـيدة ـقـطـوعات والـقـصـائـد ا هـذه ا
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ومقطوعة ويصبح العدد اإلجمالي لألبيات ٦٣٨ بيتا.
وسـيقى الـداخلـية: وتـرتبط بـاحلالـة الشـعوريـة للـشاعـر وبانـفعـاله ومن ثم فإن -ا
تكـرار الشـاعر مثال حلـرف بعـينه قد يـكون له مـغزى نفـسي فقـد يرجع ذلك إلى " صورة
احلـرف أو شكـله أو إلى صوته وما يـوحي به هذا الـصوت في نفس الـشاعر من دالالت
ـارسـته لـتجـربـته الـفنـيـة في هذه نـفسـيـة مـعيـنـة تعـكس شـعـورا يسـيـطـر علـيه وهـو بـصدد 

القصيدة أو تلك"(٨٧٠) يقول األمير:(٨٧١) 
ـــعـــاهـــد مـن بـــرســا أبـى الـــقـــلب أن يـــنـــسى ا

وحــــــبي لــــــهــــــا بــــــ اجلــــــوانح قــــــد  أرسـى
أكــــــلــــــفه ســــــلــــــوانـــــهــــــا وهــــــو مــــــــــــغـــــرم 

فــهـــيـــهــات أن نـــســلـــو وهـــيــهـــات أن يـــنــسى
تـــبــــاعــــدتُ عــــنــــهــــا ويح قــــلــــبـيَ بــــعــــدهــــــا

وخـــلـــفـــتـــهـــا والـــقـــلب خــــلـــفي بـــهـــا أمـــسـى

) " وهو من حـروف الـصفـير الـتى تـنسل هـاربة من فاسـتـعمـال األميـر حلـرف (السـ
ن يحسون بشيء ب األسنان والفم يكاد يكون مغلـقاً وهذه الظاهرة الصوتية حتدث 
من اجلــهــد واإلرهـاق الــبـدنـي والـنــفـسـي الـذي يــنــعـكس عــلى طــريـقــة نــطـقــهم لــلـكالم
واختيـارهم بطـريقة ال شـعورية لـبعض احلروف واألصـوات التى تتالءم وهـذا اإلحساس

الذي ينتابهم".(٨٧٢) 
دينة-بسبب وقد كان شـاعرنا في حالة نفسيـة سيئة فهو قد أكره عـلى فراق هذه ا
كثـرة زالزلها- بعد أن توطدت أواصـر عالقته بها وبأهلـها الطيب ففـقد بالرحيل عنهم
الـصحب واإلخـوة واخلالن فأمـسى غريـبا وحيـدا يجـتر ذكـريات مـاضٍ سعـيد أثار في
نـفـسه الشـجن واحلـنـ فـكان حـرف الـسـ مالئمـا لـهـذا االنـكسـار الـنـفسي الـذي يـعـيشه

الشاعر معبرا عن هذا اإلحساس الذي اعترى األمير في هذا الوقف.
ومنه أيضا هذه األبيات التى أنشدها األمير متغزال يصف فيها جمال محبوبه(٨٧٣):

تــــمــــيس كــــالـــغــــصن إذا مــــر الــــشـــمــــال بــــه
أو شـــــــــــــارب ثــــــــــــمـل مــن خــــــــــــمــــــــــــر داريـن
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تــــــراه نــــــشــــــوان إذ دب الــــــشـــــــمــــــول بــــــــه
ــــــــيـل من طــــــــرب مــــــــيـل الـــــــريــــــــاحــــــــيـــن

هـــيـــفـــاء يـــبـــدو لـــنـــا من وجـــهـــهـــا قـــمـــــــــــر
مـن ســـــحب فـــــاحـــــمـــــهـــــا بـــــانت بـــــتـــــلـــــوين

إلى أن يقول:(٨٧٤) 
وقــــد بــــدت لي طــــلــــوع الــــشــــمـس مــــســــفـــرة

فــــــطـــــال تــــــرداد عـــــيــــــنى بــــــ شـــــمــــــســـــ
ولـــــسـت أدري أســـــكــــــرى مـن نـــــوافــــــجــــــهـــــا

أم تــــــلك أنــــــفــــــاس أحــــــبــــــابي حتــــــيــــــيــــــني

فالشاعر يـبدو فرحا مـنتشيا بـهذا احلبيب الـذي ملك فؤاده بجمـاله الفتان فأراد أن
ـوسـيـقى فالـعـبارات ـشـاعر الـراقـصـة من خالل هذه ا يـعـبر عـن هذا اإلحـسـاس وهذه ا
خفـيـفة مـعـبرة فـحبـيـبه في سيـره كـغصن يـحركـه ريح الشـمال فـيـغدو يـتـمايل ويـتراقص
نشوانـا جذال بقدٍّ مـعتدل ووجه كـالبدر ضـياء بل قل الشمس في بـهائهـا فأسكرت
انفـاسـهـا شاعـرنـا فـراح يتـغـنى بـهـذا اجلمـال األخـاذ يـساعـده في ذلك هـذا الـروي الذي
وسـيـقيـة احملـببـة من هذه يدغـدغ الـقلب بـالـبهـجة والـسـرور كمـا تـوحي به هذه الـنـغمـة ا

- تلوين- حتييني. كسورة: الرياح النون ا
ويـظهـر حـسن االخـتـيـار عـنـد األمـيـر كـذلك في هـذه األبـيـات الـتي يـصـور لـنـا فـيـها
القاة شـيخه الـصوفي فـأنت تشـعر بـفرحة قـدسة  فـرحته وسـعادته وهـو يطـأ األراضي ا
وحـيـة لذلك الـشـاعر وحـبـوره تشع مـن خالل ألفـاظ األبـيات وبـعض الـكلـمـات فيـهـا ا
تتـصاعد موسـيقاها نـغما يدل عـلى سعادة الشـاعر ولهفـته وتشوقه وما يـكتنفـها من حبور

ومسرة:
فـــــــشـــــــمـــــــرت عـن ذيــــــلـي اإلطـــــــار وطـــــــاربي

جــنــاح اشــتـيــاق لــيس يــخــشى لـه كــسـر(٨٧٥) 

ومـــــــا بـــــــعـــــــدتْ عـن ذا احملـب تـــــــهـــــــامـــــــــــة

هــــــنـــــــاك وال وعـــــــــــــــر ولم يـــــــثــــــنـه ســــــهـل
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إلـى أن أنــــخــــنــــا بــــالــــبــــطــــاح ركــــابــــــنــــــــــا
وحــــطت بــــهــــا رحــــلـي و لــــهــــا الــــبــــشـــــــر

ــــعــــظـم قــــبــــلـــــــــــة بـــطــــاح بــــهــــا الــــبــــيت ا
فال فـــــــخـــــــر إال فــــــوقـه ذلـك الــــــفـــــــخـــــــــــــــــر

بـــــطــــاح بـــــهــــا الــــصـــــيــــد احلـالل مــــحـــــــــرم
ومن حــــــلـــــهـــــا حــــــاشـــــاه يـــــبـــــقـى لــــــه وزر

وهكذا تبـدو جلية غـبطة األميـر وفرحته ح يكـرر" لفظ بطاح " ومـا حتمله هذه من
مدلول نفسي وموسيقي وكأننـا به يريد أن يرسم أو ينقل لنا هذا اجلو الروحي الذي يغمر
ـقدسـة الطاهـرة فتـزهد الـنفس في حـطام الـدنيـا ومتـاعها النـفس وهي تؤم هـذه األماكن ا
ة راضية تشبع بالنفحات اإللهية فترجع غا وزخرفها لتلج في هذا العالم الروحاني ا
ـا فيه من تـقوس وتثن ـكسب اجللـيل فكـان حرف " الراء "  مرضـية بـهذه الزيـارة وهذا ا

وقف. ر بها الشاعر في هذا ا أدق رسما وأقدر تصويرا لهذه احلالة النفسية التي 
أما إذا كـان الغرض يـستـوجب القـوة والشـدة والصـرامة ويتـطلب ألـفاظـا وتراكـيب معـينة
ـوسيقي لهذه الكـلمات يتغيـر ليعبر عن هذه احلـالة فيحس القار وقف فإن اجلرس ا تـساير ا

عاني القوة واجلزالة يقول األمير: وكأنها تقرع أسماعه بإيقاعها القوي فتمأل النفس 
ومـــــــا كل شــــــهـمٍ يــــــدعـي الــــــســـــــبق صــــــادق

إذا ســــــيق لــــــلـــــمــــــيـــــدان بــــــان له اخلــــــســـــر
وعــــــنـــــد جتــــــلّي الــــــنـــــقـع يـــــظــــــهـــــر مـن عال

عـــــلى ظـــــهـــــر جــــردبـل ومن حتـــــته حـــــمـــــــــر
ومــــــا كـل مـن يــــــعــــــلـــــــو اجلــــــواد بــــــفــــــارس

إذا ثـــــار نــــــقـع احلـــــرب واجلــــــو مــــــغــــــبــــــــر
فــــيـــــحــــمي ذمـــــاراً يــــوم الذوا حـــــفــــيـــــظــــــــة

وكـل حـــــــمــــــــاة احلـي مـن خـــــــوفــــــــهـم فـــــــرُّوا
ومـــــــا كل ســـــــيف ذو الـــــــفــــــقـــــــار بــــــحــــــــــده

وال كـل كـــــــــــــــرّار عـــــــــــــــلــيَّ إذا كـــــــــــــــــــــــــرُّوا
ومــــــا كل طــــــيـــــر طــــــار في اجلــــــو فـــــاتــــــكـــــاً
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األبعــاد الفنـيـــة فـي نـثـــــر
األمـيـــر عبــــدالقـــادر اجلزائــــري

١ - األبعاد الفنية في مؤلفاته:

الـعـمل األدبي فـكـرة ما أو إحـسـاس مـع يـقـوم األديب بـالتـعـبـير عـنه بـاأللـفاظ
والعـبـارات  ولـكل أديب أدواته ووسـائله الـتي يـبـني علـيـهـا هذا الـتـعـبيـر والـتي تـنبع من
قدراته الفـنيـة والنـفسـية ومن تراثـه الفكـري والثـقافي وعـلى توفـيقه في اسـتغالل تلك
الوسائل واألدوات يكون صدق الـعمل األدبي وجناحه ذلك أن من األدباء من يلتفت
إلى نفسه ويثق فيها ويحاول أن يفتح بها أو فيها آفاقاً من التفكير أو الشعور أو التحليل
لـيـعـرضــهـا كـمـا هي في أقـوى أحـوالـهــا أو أوضح خـواصـهـا دون حتـرج أو تـكـلف ثم

تازة. يطوع أساليب اللغة لطريقة تفكيره وتصويره فإذا به شيء جديد وشخصية 

وعـبـدالقـادر عـاش خالل قـرن مـتـوازيـ همـا الـثالث عـشـر الـهجـري والـتاسع
يالدي ورآهمـا وهما يـتصارعـان ويكاد يغـلب أوغلب بـالفعل أحـدهما اآلخر عشـر ا
فشـارك بالـفعل وبـالقـول في صراع مـوروث منـذ زمن طويل بـأثقـاله العـسكـرية والـثقـافية
فـعاش أكـثـر من خـمسـة وسـبعـ حـوال يـدافع بكـلـتـا يديه وأداتـيه إذ نـشـأ شاعـراً فـارساً
ـاً ولـذلك جـاء أدبه مـعـبــراً عن أصـدق االنـفـعـاالت في حـيـاة مـقـاتل وصــار حـاكـمـاً عـا

موتور ومجاهد يقيم على اجلهاد.

واحلديث عن أسلوب عبدالـقادر في التفكير والتعبير كـليهما" سوف يتيح لنا فرصة
االستـدالل عـلى شخـصـيته ذلك أنه" يـنـدر العـثور عـلى حـاكم في ذلك العـصـر يكـون قد
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بلغ من ثـقافـة مـجتـمعه مـا بلـغه عبـدالقـادر من تـراثه فضال عن أن يـكون قـد أضاف إلى
ثقافة التراث هذه مزيداً جديداً من اإلشباع والتجلية وحسن البيان"(٨٧٨) .

" مـظـهـر من مـظـاهر ومـادام الـنـثـر فـناً أدبـيـاً كـالـشـعـر فـيه كـمـا يـذكـر د. طه حـسـ
اجلمال وفيه قصد إلى التأثير في النفس في أي ناحية من أنحائها"(٨٧٩) .

فـإن عـبدالـقـادر قد سـلك هـذا الـسبـيل إلى جـانب فن الـشـعر لـيـعبـر من خالله " عن
فـكـره وحتقـيق غـايـته في اإلصالح الـعمـراني ألنه كـمـا نعـرف يـهدف إلـى جتلـيـة جوانب
ـسـتـمـرة في تـنـمـيـته وإلى تـوصـيل الـتـراث مـصـفى بـارئـاً من ركـام ـشـاركـة ا الـتـراث  وا
ـعميات والشـبهات للقـادرين على مواصلة الـسير إلى الكمـال والتحقيق وإلى إصالح ا

واصلة بتهذيبه لألسلوب اللغوي وهو يعبر عن أعوص القضايا في عصره. وسيلة ا

ا في شعره من تـقاطع عاطفي مع ما إذا كان مـن السهل الكتـابة عن األمير الشـاعر 
ا فيه من أنفاس شعراء تشابهت حياتهم وحياته كعنترة وأبي فراس وأبي في وجداننا و
ن تـشرب شـعرهم وتـشربـنـا مزنه مـعه" فشـواهد أبي فـراس مـثال جعـلته يـنزع من الطـيب 
ـثله عـلى أحـد من الـشـعراء ألشـيـاء عـديدة جـامـعـة بيـنـهـما في األمـيـر ثـناءً فـريـداً لم يـثن 
تسامـية على صروف الدهر ـواقف الشخصيـة والشعر واألسر وتلك الـنزعة ا احلروب وا

وغلبة العدو وغدر من كان ينتظر منه الوفاء أو كان يعد به"(٨٨٠) .

والــكـتـابـة عـن األمـيـر الـنــاثـر أمـر في غــايـة الـصـعــوبـة ألنه يـحــتـاج من الـدارس إلى
كونات الثقافية التي طبعت شخصيته وإنعام النظر فيها . استقصاء ا

شارب فهو إلى جانب تكوينه فالتكوين الثقافي عند األميـر متعدد اجلوانب متنوع ا
امه بالفقه وأصوله واللغة تمثل في حفظ الـقرآن الكر وأحاديث الرسول وإ التقليدي ا

وقد كان ملماً بفلسفة اليونان عامة والفلسفات الشرقية واإلسالمية(٨٨١) 

ولذلك جـاءت ثقـافة عـبدالقـادر " فعـالة مـؤثرة مـثلـما هي جامـعة عـامة شـاملـة وإن لها
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خصائص وأهـدافاً منشودة وموعـودة ومدروسة ومراجع وشيوخًا وإن بـ أصحابها نوعًا
من التـفاهم اخلاص واتـفاقًا تـواترا على نـتائج كثـيرة من جلوئـهم حينـًا أو ما يسمـونه الكشف
حـينـا آخر ومع أن ثـقافة األم هـذه ال تكـاد تغـادر صغـيرة وال كبـيرة إال أحـصتـها وحلقت أو

يزة ال جتعلها تشبه كثيرا بغيرها"(٨٨٢) . حاولت أو طوفت بها فإنها ذات مالمح 

ـقـراض احلـاد وذكـرى ـواقـف - ا والــتـصـدي لـدراســة مـؤلـفـات األمـيــر وكـتـبه " ا
ية جادة وذلك لثراء ـذكرات" يتطلب فيمـا بحسب تفرغاً تامـاً ودراسة أكاد العاقل وا

ؤلفات وامتيازها بخصائص وأن تشترك مع غيرها وتنفرد عنها. هذه ا

ولذلك فسنحاول أن نوضح هذه اخلصائص العامة في  كتبه على أن نفصل بعضها
بصورة أوسع وأعمق في رسائـله وإن كان أسلوب عبدالقادر ال يـكاد يختلف كثيراً في
كتبه عن رسائله مع مراعاة األمير دائما مقتضى احلال إال أن هناك تشابهاً كبيراً ب أدواته
الـفـنــيـة في كل مـا ألـف عـبـدالـقــادر فـالـكـتـابــة عـنـده تـتــبـاين من مـؤلـف إلى آخـر بـحـسب

وضوع الذي يتناوله . ا

ـقـراض احلـاد لـقـطع لـسـان مـنتـقص ديـن اإلسالم بـالبـاطل واإلحلـاد) أو في فـفي (ا
كن أن نصطلح على تسميته (ذكرى العاقل وتنبـيه الغافل) جند األمير ينزع إلى أسلـوب 
ضي رسل" وهـذا النوع من النـثر هو الـذي يترك فيه الـقلم على سـجيته  " بالنـثر العـلمي ا
فـي التـعـبـير عـن األفكـار تـعـبـيراً واضـحـاً دقـيقـاً مع الـتـفـصـيل والشـرح ومن مـنـهج فـكري
ــنــطـقي واضح الـقــســمـات يــعــتـمــد عــلى الــعـقل بــالــدرجـة األولـى وعـلى الــتــحـلــيل ا
واالسـتـنـتاج والـعـنـاية بـالـتـسلـسل والـتـرتيب والـتـقـسيم(٨٨٣) فـهـو مثال حـ يـأتي لتـعريف
العقل يقول" اعلموا أن العقل منبع العلم وأساسه ومطلعه...." ثم يعمد بعد ذلك إلى
عـاني الـدالة عـليه وأقـسـامهـا ." واسم الـعقل يـطـلق على أربع مـعـان باالشـتراك : إيـراد ا
األول الــوصف....الـثـاني هـي الـعـلـوم الــتى تـخـرج إلـى الـوجـود...والـثــالث عـلـوم
ـجاري األحوال .....والرابع أن تـنتهي قوة تـلك الغريزة(٨٨٤). تـستفاد مـن التجارب 
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وهذا األسـلوب الذي  يتـخذ العـقل دليالً اعتـمده عبدالـقادر في مؤلـفيه السـابق ولذلك
فـهـو يخـلـو من الـعـنـاصر الـوجـدانـية مـن عواطف وأحـاسـيس وانـفـعاالت كـمـا يـخـلو من
ـشـاهـد ألن الـغـايـة عـنـد األمـيـر الـنـفع اخلـيـال ومـا يـقـتـضـيـه من تـفـ في الـصـور وإبـداع ا
ـتـنـاظـرين في والـتـثـقـيف واجملـادلـة بـاحلـجـة " تـكـمـلـة لـلـحـوار الـذي كـان دائـراً بيـنـه وب ا
نشودة ولن يتحقق ذلك هدد في بـلوغ الكمال والغاية ا باريس(٨٨٥) " وجتسيدا لطموحه ا
إال بالـعقـل ومن هنـا يبـدو أسلـوب عبـدالقـادر في مـؤلفـيه " أقرب مـايكـون إلى التـوسيع
ـفــاضـلـة ـقــابـلــة وا فـهــو يـبــدأ بـأصـل عـام ثم يــأخـذ في الــتـفــريع والـتــقـســيم والــبـيــان وا

واالختيار(٨٨٦) " .
وهو ينـزع إليها ألنه " يدرك جيـداً قيمة أن يعرف األصل ثم تـتدلى حسب تغيره

إلى الفرع فذلك أعلى مقاماً عنده من أن تعرف الفرع ثم تترقى إلى األصل"(٨٨٧) .
وانــطالقـا مـن هـذه اخلـاصــيـة يــلـجــأ عـبــدالـقـادر فـي عـرض قــضـايـاه إلـى الـتـحــلـيل
ـكن أن يدرك كيف قابل األمير ب كـمال العقل بظهور نطـقي فالقار اآلكد للذهن  ا
خاصيته ونقصانه بخفاء تلك اخلاصية ألن الضدين ال يجتمعان في شيء واحد في وقت
ناطقة " وكمـال كل شيء يكون بظهور خاصيته التى امتاز بها عن غيره واحد كما يقول ا
ونـقصانـه هو خفـاء تلـك اخلاصيـة فبـقدر مـا تظـهر تـلك اخلاصـية يـطلق عـليه اسم الـكامل
وبــحـسب مـا تــسـتـتــر فـيه يـخص بــاسم الـنـاقص"(٨٨٨) وقــوله كـذلك" وإن أقـوال الــعـلـمـاء
ـتـدينـ متـضادة مـتـخالـفة في األكـثـر واختـيار واحـد مـنهـا واتبـاعه بال دلـيل باطل ألنه ا

ثله(٨٨٩) ". ترجيح بال مرجح فيكون معارضاً 
ـؤلـفـات األميـر عـبـدالـقادر أن يـسـتـبـدل الكـثـيـر من جـمله ومن هنـا فـإنه بـإمـكـان القـار 
بقـضايـا منطـقيـة رياضـية فقـول األميـر " فالعـقل منـبع العـلم ومطلـعه وأساسه والـعلم يـجري منه

كن إعادة كتابته على شكل قضية منطقية على النحو التالي : مجرى الثمر من الشجر(٨٩٠) " 
العقل = العلم
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العلم = الثمر 
وبالتالي فإن العقل = الثمر .

ـوضــوعـات بــعـيـنــهـا بل وقــد ال يـخــفى عـلى الــقـار تــركـيــز األمـيــر عـلى بــعض ا
وتكـرارها في مؤلـفاته األخـرى كحديـثه عن النبـوة واختالف الـناس أو احلاحه عـلى مبدأ
الـوفاء بالـعهـد والصدق وهـذا اسلوب إيـحاء وإيـعاز حملاوريه الـذين نكـثوا ما عـاهدوا الله
ـتـعـمـد من ثم األمـيـر عـلـيه ونـقـضـوا مــواثـيق أبـرمـوهـا وغـيـر خـاف مـا فـي هـذا الـتـكـرار ا

مقاصد.
ـالحـظــات الـتي يــجب أن تــسـجل لألمــيـر فـي هـذا هي فــصـاحــة الـلــغـة ومن أهم ا
وابـتـعـاده عن مـاكان سـائـداً في عـصـره على األقل فـالـقـار لـلمـقـراض احلـاد أو ذكرى
العـاقل يـلحظ أن األمـيـر يسـتخـدم لـغة عـربيـة سـليـمة طـوعـها ألن تـكون وعـاء لـكثـير من
تكلف صطلحات والنظريات العلمـية التي كانت سائدة في عصره مبتعداً عن السجع ا ا
وشح بـالبديـعيات الـذي كان يغـلب على نظـرائه في ذلك العهـد فأسلـوبه واضح فصيح ا
نطق إذ ـعاني بال زخـارف إال في القـليل الـنادر كـالطـباق الـذي يعـد ألصق  بـا يـدل على ا

باألضداد تتمايز األشياء.
ـوضوع ـعـنى أنه إذا كان ا وضـوع مشـاكـلة تـامة  فـألفـاظ األميـر واسـلوبه يـشاكـل ا
ـعاني فـلسـفـيا وجـدت األمـيـر يلـجـأ إلى األلـفاظ الـتى تـفي بـالغـرض ويـفصح بـدقـة عن ا
ـضمـون اختلف الـلفظ عـنده وهو واألفكار الـفلـسفيـة التى يـريد عـرضها وإذا اخـتلف ا
لك يـنـبئ أن األمـير كـان الى جـانب اكـتـسـابه كـمـاً هـائالً من الـتراث الـفـكـري والـعـلمـي 
معجماً لـغوياً ثرياً لـلتعبيـر عن دقائق األمور كما هـو الشأن مثال في قوله عـن عجز البصر
عـدوم سـاكـناً وهـو مـتحـرك ويـرى الـثلج ـرئي بـقـوله" ويـرى ا أحـيـانـا في إدراك الشيء ا
ـائـية أبـيض وال بـياض فـيه أصالً فـإنه مـركب من أجزاء شـفـافـة اللـون لـهـا وهي األجزاء ا
فلوال الـعقل لكـان معتقـداً صحة مـا أدركه حسه مخطـئاً خطـأً فاحشاً ولـهذا قال أفالطون
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عنى أن جـزم العقل بـاحلسيات وأرسـطو وبطلـموس وجالـينوس : احلـسيات غـير يقـينيـة 
ــجــرد احلس بل البــد مع اإلحــسـاس مـن أمـور تــنــضم الى احلس ال نــعـلـم مـا هي لـيس 

ا جزم به من احملسوسات(٨٩١) ". وحينئذ يجزم العقل 

ـجرد انـفصـاله عن الكـبد وقـوله يتـحدث عـن القـلب بأوردته وشـراييـنه "... فإنه 
ينقـسم إلى عرق أحدهما يسمى الـنازل يفارق الصاعد إلى أن يـتوكأ على عصام القلب
ثم يـذهب إلى الـرجـلـ واآلخـر يـسمى الـصـاعـد يـذهب إلى أن يـقـارب في الـقـلب وهذا
ينقـسم إلى قسمـ أحدهما يـنبت في الرئـة والقلب وبـعض األضالع واآلخر يذهب إلى
ـقـصود من أوردة الـيـدين البـاسـليق والـقـيقـال وحبل الـصدر والـرقـبة والـيـدين والرأس وا
ن واألسـيــلم األيـسـر والـرجـلــ والـنـسـا والـصـافن(٨٩٢) " الـذراع واألكـحـل األسـيـلم األ
ـبـضعه ـصطـلـحات والـكـلمـات وكـيف تتـبع األمـير األمـر وكـأنه جراح  فـانـظر إلـى هذه ا

يشرح ويعلم وتلك نزعة الزمته طول حياته .

وضوعات بـأسلوب موسوعي ومن هـنا استطـاع األمير في مؤلـفيه أن يتناول هـذه ا
ناطقة كما مكنه من احلديث عن األفالك مكنه من احلديث عن العقل بلغة الفالسفة وا
واألجرام السـماوية بلـغة الفلـكي اجلغـرافي وهو نـفسه الذي مكـنه من التعبـير بدقة عن
اإلنسـان وأعضائه وأجهزته بـلغة األطباء وعـلماء الطبيـعة وقل مثل ذلك في حديثه عن

النبوة والرسل واألخالق واإلسالم .

ـوضـوع فـتـارة تـطـول وأخرى واجلـمل عنـد األمـيـر في مـؤلـفـاته تـتـفاوت حـسب ا
تقـصر وإن كان يـغلب على مـجمـلها األسـلوب اخلبـري ألنه في مجال عـرض حقائق
عــلـمـيـة ال فـي مـجـال تـصــويـرهـا ولــعل مـا يـؤكـد مــا نـذهب إلـيـه أن أكـثـر أدوات الـربط
اسـتخـداما من قـبل األمـير ( إمـا) التـفصـيـليـة التى تـسهل عـادة عـلى الكـاتب أن ينـتقل من
فـكـرة إلى فـكرة وذلك لـتـوصـيل ما يـريـده . وتـتجـلى ظـاهرة اإلطـنـاب أيـضا في كـتـابات
األميـر ألنه عـادة مايـعـرض الفـكرة ال كـمـا يراهـا هـو بل كمـا جـاءت في القـرآن واحلديث
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ـا الـشيء الـذي جـعل األمـيـر ال يـنـتـبه في كـثـيـر من األحـيان والـعـلـوم والـتاريـخ وهذا ر
وضوعات التي تتبدى واضحة في مؤلفاته. لظاهرة التكرار في ا

ـكن لـلـقـار أن يــخـرج بـهـا هـو أن األمــيـر حـتى وإن كـانت الحـظـة الـتـي  ولــعل ا
الـفصـحى تغـلب عـلى جل لغـة مـؤلفـاته إال أنه يلـجـأ في أحيـان كثـيـرة إلى توظـيف بعض
األساليـب واجلمل العامية ولـعل ذلك يتجلى بشـكل واضح في مذكراته وهو الذي أشار
ـثـال - ال على سـبـيل احلـصر - أن إلـيه محـقـقـوها في قـولـهم:" ونـشيـر هـنـا علـى سبـيل ا
بـــعض الــعـــبـــارات الــتي يـــصـــطــدم بـــهـــا الــقـــار وهي مـــعــدودة في أســـلـــوب الــعـــصــر
ومصطلحاته(٨٩٣) " ولذلك فإن األمير أراد أن يجاري هذا األمر هو ورفاقه " فقد اجتهدوا
ـارسون الـعـربيـة بـبعض في جـعل أسـلوبـهم مـتقـاربـا مع أسلـوب هـؤالء األجانب الـذين 
الصـعوبة فاستعـملوا مثلهم كلـمات مثل ( القوازيط: يعـنى الصحف )( والقيرا : احلرب

) ( البنديرا: العلم) إلى غيرها من األلفاظ(٨٩٤) " .

ـا كان األمير يـسعى من وراء ذلك إلى " رغبـة في اإلفهام والفـعالية(٨٩٥) " وتلك ور
قـامـات ولذلك جنـده في مؤلـفه الضـخم ينـحو خاصـية في األمـير في مـراعاة األحـوال وا
ـمــتـنع حـ يـوغل في الـرمـوز واإلشـارات مـنـحى مـغـايـرا يــسـتـخـدم األسـلـوب الـسـهل ا
ـتـخـصص في بـعض ـصـطـلـحـات الـصـوفـيـة والـديـنـيـة جتـعل الـقـار ا واسـتـخـدام تـلك ا
األحيان يـقف عاجزاً عن إدراك مـرامي األمير ومـقاصده وذلك لـتشبع األمـير صوفـياً بهـا
ـواقف صـوفيـة " في الـدرجـة األولى إال أن الـنـظـام العـسـكـري الـذي عاشه مع أن فـكـرة ا
راتب أتـاح له ايـضا الـفـرصة ـا يـتضـمـنه من تـدرج في ا فـتـرة طـويلـة من حـياته قـد يـكون 

لترسيخ فكرة هذا التصنيف التصاعدي"(٨٩٦) .

واقف قـد عمـد إلى أسـلوب يـجاري " أسـاليب وحـتى وإن كـان األميـر في مقـدمـة ا
ا ـتكـلمـ واحلق أنه لـيس كذلك تـمامـا وإ ذهب الـكالمي وأسـلوب ا قـام وا أخرى كـا
هو شـبه ذلك فقط ولـهذا قال مـرة عما يـسميه بـعضهـم أسلوبـاً مقامـياً في كالمه أنه شبه
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مقامي .

قـامات) على واألمير كـما يذكـر د بناني حـتى وإن لم يكن قد ألف في هـذا الفن( ا
واقف قامـات ولو في مقدمة كتابه ا ما يبدو " إال أنه حـاول بال شك أن يجاري أسلوب ا
سـتمـع في مـقام ـقامـة يروى ارجتـاال أمام جـماعـة من ا فقـد راح فيـها عـلى غـرار بطل ا
يشهـد له فيه بالـبراعة واإلبداع حـادثة غريبـة عاشها بـالفعل مـنتحال في روايتـها أسلوب
الـكــنـايــة والـسـجع"(٨٩٧) يــقـول األمـيــر :" حـضـرت مــحـاضـرة من مــحـاضـرات الــشـرفـا
ومسامرة الظرفا في ناد من أنديـة من العرفاء....وكان احلديث شجوناً وألواناً وفنوناً
إلى أن تكـلم عـريف اجلمـاعة ومـقـدم أهل البـراعة فـقال أحـدثكـم بحـديث عنـقاء مـغرب
فاشـرأبـوا لسـماعه ومـدوا أعـناقـهم وفرغـوا قـلوبـهم وحـدقـوا أحــداقهم فـقال.(٨٩٨) "..
قامات بالنسبـة ألصحابها فهذه تروى نزلـة ا واقف لألمير هي  ـكن القول أن ا وهكذا" 
قصة الوجود االجتماعي وحتاول تقييده في مقامة تاريخية وتلك تعيش الوجود الصوفي
ـوقف يـهـدفان إلى ـقـامـة وا واقف األزلـيـة أمـا مـاعـدا هـذا فـإن كال من ا في مـوقف مـن ا

قتضى احلال"(٨٩٩) . مطابقة الكالم 

علم- دائـما من موقف إلى موقف واألمـير في مواقـفه ال يفتأ يـنقلك على - عـادة ا
فيجـمع األدلة والشـواهد مـا أتيح له " سواء مـا يأتيه عن طـريق الذوق والكـشف يسوق له
واقف إن لم األدلة العـقلية والـنقليـة أو كلتـيهما لـلبرهنـة على صحة مـا يراه ولعل جل ا

نقل كلها تسير على هذا النسق وتتبع هذه الوتيرة (٩٠٠) ".

ـوقف حتى  لـيـأخذ مـنه في بـعض األحـيان الـعـشرات من وهـو يعـمـد إلى تفـصـيل ا
مـكنـة القريـبة منـها والبـعيدة الـصفحـات وذلك ليـشرح " ما أجـمل أو افتراض الـفروض ا
ا- ونحو - وعلى كل ولذلك تكثـر أدوات الفرض واالحتمال مـثل : من - إذا- لو- ر

حال -"(٩٠١) .
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واألمـير في مواقـفه يشـعرك بعـجز اللـغة أحـيانا عن اسـتيـعاب تلك الـرموز واإلشارات
ـا كان " اخلـطاب في عـاني ولذلك فـالذوق عـنده األسـاس في الفـهم والتـوصيل و حلـمل ا
وقفي موجهة لنقل التجربة الصوفية من وضع مجازي خارج عن الزمان إلى حقيقة النص ا
ـسـتقـبل ألنهـا ذاتـية غـيـر قابـلة لـلـنقل والـتـحدد عـبر حاضـرة تـدعى الذوق ال زمـان لـها في ا

التاريخ وألنها غير متناهية اللهم إال بنهاية الدنيا وقيام اآلخرة"(٩٠٢) .
فـالــذوق الـصـوفي عـنــده أعم وأ من الـذوق األدبي إلدراكه كــنه األشـيـاء مع أنه "

يفاضل ب الذوق والعلم ويرجوهما معا"(٩٠٣) .
ومـهمـا يكن فـإن عبـدالقـادر في مواقـفه حتـى وإن تعرض إلـى أدق وأخطـر القـضايا
في تـاريخ الـفكـر الـديني والـفـلسـفي والـصوفـي خاصـة إال أنه يـحمل الـقـار على إدراك
حـقـائق أشـيـاء كـثـيـرة بـاحلـجـة والدلـيـل " وبـهذا يـكـون األمـيـر قـد نـقل الـتـصـوف من ذلك
ــوقـف الــفــردي إلى مــوقف جــمــاعي ومن مــوقـف طــبــقي إلى مــوقف شــعــبي ومن ا

الصفوة إلى اجلماهير ومن الذوق والكشف إلى اجلهاد واالستشهاد"(٩٠٤) .
١ - األبعاد الفنية في رسائله ومراسالته:

ـتـصـفح ألسـلوب عـبـدالقـادر ولـغـته النـثـريـة سيـلـقى نـفسـه بال ريب أمام أديب وا
حـاول- بـقدر مـا أتيح له- أن يـسـتجـيب على األقل ألوامـر ونـواهي مصـدر ثقـافته األول
ـوعظـة احلسنـة  واجملادلـة بالتي "وقد يقـال األول واألخيـر فهو يـلتـزم بالدعـوة باحلـكمة وا
راسالت في دح في الشعر وا هي أحسن عند مبارزة البيان لذي العداوة فكيف بباب ا

ودة(٩٠٥) ". النثر مع أهل ا
ـتـأني لرسـائل األمـير عـبـدالقـادر فـإن ثمـة خـصائـص فنـية ومن خالل االسـتـقراء ا

بارزة تبدو في أسلوبه ولغته.
فهناك مصدره األساسي الذي الشك في رجوعه إليه  ونصه عليه واستقائه منه
دون أن تبـرد أشـواقه وإشادته بـه في كل منـاسـبـة" ودون أي منـاسـبة ذلك هـو الـقرآن
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والـسـنة حـتى لـيـصح أن يـسـمى " األديب الـقرآني(٩٠٦) " ويتـجـلى ذلك واضـحـاً في نـثره
ـصدرين مـستـعيـنـا بهـما في حتـرير رسـائله حـتى نرى األمـيـر عبـدالقـادر يعـمد إلى هـذين ا
عـنى" فالقرآن مصدره الـدائم العام فيه أصل كل العلوم دون اقتبـاسا أو إيرادا باللفظ وا
استـثنـاء إطالقا وقـد أطال الـنظـر فيه واإلفـادة مـنه ونسـبه كل فضل إلـيه والثـناء عـليه
وعـلى مـايـلـيه في األهـمـيـة وهـو احلـديث الـنـبـوي وعـلى طـريـقـة الـنـبي في الـتـفهـيم أو
مراعاته صلى الله علـيه وسلم مقتضيات األحوال(٩٠٧) " ومن ذلك ماورد في رسالته إلى
أهل "فجـيج" حيث رأينـا عبدالـقادر يلـجأ إلى الـقرآن واحلديث لـتدعيم أقـواله في الدعوة
إلـى اجلهـاد واحلث عـلى مـقاومـة االسـتـعمـار فـيـستـقي من الـقـرآن والسـنـة أفـضل ماورد
رصـوص يـشد ؤمن لـلـمؤمن كـالـبنـبـان ا فـيـهمـا في هـذا اجملال يـقـول:"......فـإن  ا
ؤمن سـلمـون كاجلسـد الواحد يـتألم اجلمـيع بتـألم البعض وال يـكون ا وا بـعضه بعـضا
ـا ـسـلم وتـعــاونـوا عـلى الـبــر والـتـقـوى إ ـسـلـم أخـو ا مــؤمـنـا حـتى يــحب ألخـيه وا
ؤمـنون إخـوة ياأيـها الـذين آمنـوا مالـكم إذا قـيل لكم انـفروا في سـبيل الـله اثاقـلتم إلى ا
األرض(٩٠٨) " ومن ذلك أيـضا قـول األميـر :"......إلى أن جاء اإلسالم فـمنع ذلك

قـال رسول الـله صلى الـله علـيه وسلم" ال تتـبع النـظرة فـإن مبـدأ الزنا مـعاودة الـنظر(٩٠٩) "
ومنه قـوله وهـو يحـاج اجلنـرال دوماس في قـضـية الـطالق التي أثـارهـا هذا األخـير زاعـماً
ـسـلمـ " فـفي الطالق مـنـافع وأضرار .....وعـلى كل حـال فإنه ال أنهـا مـتفـشـية في ا
يخـلو من األذى ولـذا قال رسـول الـله صلى الـله علـيه وسـلم:" تزوجـوا وال تطـلقـوا فإن
وقـال :" تــزوجـوا وال تـطــلـقـوا فــإن الـله ال يــحب الـذواقـ الــطالق يـهــتـز مـنه الــعـرش"

والـذواقات(٩١٠) " ورجـوع عـبـدالـقـادر إلى الـقـرآن واحلـديث يـقـتـبـس منـهـمـا مـرده إلى أن
عبـدالـقادر يـرى فيـهـما مـجـاالً:" ميـسـراً للـذكـر والفـهم لـكل ذي استـعـداد ونظـر ولكل
واحـد- كمـا يـرى األميـر- ألن يـفهم  ويـلـهم منه حـسب طـاقته فـلن نـبلغ جـمـيعـا إال ما
يبلغه العصـفور من البحر بنقرته وليس ألي مـنا أن يقول هذا مراد الله ال زائد عليه أو
مـراد رسـوله ال غـيـر ألن مــعـانـيه مـتــعـددة وتـأثـيـره بــاق ولـهـذا امـتــنـعت روايـة الـقـرآن

عنى عنده ليأخذ كل منهما حسب استعداده إذ رويا بلفظهما(٩١١) ". واحلديث با
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وإلى جـانب القرآن واحلـديث فإن عبدالـقادر في رسائله يـعمد إلى التـراث يستقي
منه ما يدلل به على أقواله وأفكاره سواء أكان شعراً أم حكماً أم قصصاً خاصة أثناء
ـا يدل عـلى مـدى تـمـكن األمـيـر وقـوة اطالعه عـلى تراثـه وقدرته ردوده عـلى سـائـلـيه 
ــوروث وهـو يــحـاور خــصـومه عــلى االسـتــيـعــاب بل ومــقـدرته عــلى تـوظــيف هـذا ا
وتـتجلى بـراعة األمـير في مدى حـسن اختـياره لشـواهده هـذه التي أتى بهـا لتـخدم غرضه
وفـكـرته فـهـو تـارة يسـتـشـهـد بـالشـعـر وأخـرى بـقـصص وحـكم وأمثـال وثـالـثـة بـوقائع
تـاريـخـيــة لـيـدمغ بـهـا حـجج خـصـومه" ألنه كـان يـرى أن حـسن االخـتـيـار واالقـتـبـاس من
الـتـراث ال يـعـد كـونه مـجـاالً من مـجـاالت الـصـراع واجملـالـدة الن اسم اجلـهاد عـرف في
ظـروف أكـثر خـصوصـية واتـساقـاً فعـرف منه عـبـدالقـادر نوعـ تعـريفـا منـاسبـا وسمـاها
الـتسـمية الـوراثية فـكان مـنه اجلهاد األكـبر وهـو الصراع الـنفـسي واجلهاد األصـغر وهو
مـدافــعـة الـعـدو عـن الـنـفس واألرض والــعـرض والـتـراث بــكل وسـيـلـة(٩١٢) " ومن هـذا
ثل هذه الشواهد من ذلك ماورد في رسالته إلى نطلق زخرت رسائل األمير وأثـراها  ا
األمير شامل حـيث جند األمير يضمن رسالتـه بعض األبيات كقوله:" .....والبغي

في كل األ مذموم ومرتعه وخيم ومرتكبه ملوم ولكن:
ــــــرء في أيـــــام مــــــحـــــنـــــته يُـــــقـــــضَـى عـــــلى ا

حـــتى يــرى حَــسَـــنــاً مــا لــيـس بــاحلــسن(٩١٣) "

تـعلق ومـنه أيضـا قولـه في رسالـته إلى اجلنـرال دوماس حـيث أجـابه على سـؤاله ا
بقـضايا احلجـاب والسفـور:" وقال حكـيم لصيـاد رآه يتكـلم مع امرأة ياصـياد الوحوش :
رأة سهم والـكالم معها رأة وقـال بعض احلكـماء : النظـر إلى ا احذر أن تصيـدك هذه ا

ثل ثالثة ال تؤمن على ثالثة: سم....وفي ا
شاب على امرأة وامرأة على سر وفقير على مال وقال بعض الشعراء :

ال تـــــــأمـــــــ عــــــلـى الــــــنـــــــســــــاء ولـــــــو أخــــــا
" (٩١٤) مــــافي الــــرجــــال عــــلى الــــنــــســــاء أمـــ
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ـنتظمة بـاإلضافة الى ما سبـق فإن عبدالقـادر في أسلوبه قد اعتـمد على اإلضافة ا
ـراجع الشـرعيـة واألدبيـة والتـاريخـية والـكتب لألدلة والـشواهـد واإلحـاطة بـالعـديد من ا
نـاسبـات في ثقافـته التى ثل هـذه ا قـدسة" تـلك التى تـعد مـعرفـة ما فيـها جـزءاً ضروريـاً  ا
ثـقـفـهـا قـبل نـفـيه كـمـا تـعـتـمـد عـلى مـشـاهـداته وخـبـراته ومـقـارنـاته بـ اجملـتـمع الـغـربي
واجملـتـمع الـشـرقي واإلقـرار بــالـفـروق الـتي تـعـيب الـشـرقـيــ أو بـعـنـاصـر مـعـيـنـة فـيـهـا

تخلف من ذلك التقدم(٩١٥) ". والتماس ما في اجملتمع ا

ـقــدسـة إحـدى الـلـوازم واحلـقـيـقــة أن الـنـظـر واالسـتــشـهـاد واالحـتـجــاج بـالـكـتب ا
سـلمـ وفيـما يـنقـله هؤالء ـهام الـثقـافيـة التي نـهض بهـا كثـير من عـلمـاء ا العـلمـية وا
ـوضـوعـات التي تـنـاولـها عـبـدالـقادر وبـالـذات مـا يشي الـعلـمـاء من تـلك الكـتب وفي ا
ا بالـوقوف موقـفه كمـا ينم عن الـترجـمة من لـغة الى لـغة بل إن فيـها مـا يحـفظ كثـيرا 
عـسى أن يـكــون قـد ضـاع من الـنــصـوص أو يـرى - عـلى األقـل - فـرصـة لـلــمـقـارنـة بـ

ــقـدسـة في رسـائـله لـيـرد ـتـعـددة(٩١٦) " وقــد جلـأ األمـيـر إلى هـذه الـكـتب ا الـتـرجـمـات ا
بــنـصــوصــهـا عــلى خــصـومه إجـالءً لـلــحــقـيــقـة وقــد أتــيح له ذلك فــيـمــا يــذكـره د. طه
ـسيحي ومنهم احلـاجري:" أثناء إقامـته بفرنسـا وقد رأينا اتصـاله ببعض رجال الدين ا
من كان يـتصدى له وتبلغ به السـذاجة أو قوة االعتداد بـنفسه إلى أن يطمع في صرفه عن

سيحية(٩١٧) " دينه بتحويله الى ا

ة مـا ورد في رسالته ومن أمـثلة اسـتشـهاد عبـدالقادر بـهذه الـنصوص من الـكتب الـقد
الـتـى يتـحـدث فـيـهـا عن مـوضـوع الـطالق في اإلسالم حـيـث يقـول :" والـطالق مـبـاح في
ة ففي التوراة في اإلصـحاح احلادي والعشرين في سفر اخلروج: إذا استقبح األديان القد
سـيدهـا زواجها فـليـطلقـها " وفي سـفر األحبـار في اإلصحـاح الثاني والـعشـرين : إذا طلقت
بـنت الكـاهن ولم يكن لـها أوالد رجـعت إلى بيت والـدها تـأكل من القـدس فعـلم من هذا
(٩١٨) " كـما ضـمن األميـر إلى جانب هـذا بعض األحاديث سـلم أن الـطالق ليس خـاصا بـا
ــســيــحــيــة ســيــدنــا عــيــسى عــلــيه الــسالم وذلك كــمــثل قــوله : " الــتـى رويت عن رســول ا
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....وقـال عـيـسى بن مـر :إيـاكم والـنـظـر فـإنه يـزرع في الـقـلب الـشـهـوة وأول الـعـشق
ـا تدل على النـظر وأول احلـريق الشرر(٩١٩) ." وإن دلت هـذه االستـشهادات عـلى شيء فإ
ما كـان يتمـتع به عبدالـقادر من ثقـافة دينـية عمـيقة واطالع واسع عـلى األديان جعـله يناظر

ويرد على سائليه من النصارى بآياتهم وتلك الريب احلجة التى مابعدها حجة.

ـالحظ على أسلوب عـبدالقـادر كذلك إطالـته للحـوار واالسترسال وذلك ومن ا
حلرصه الشديد علـى الشرح من جهة وإصراره على التعلـيم والبيان فح يتحدث مثال
عن قضـية احلجـاب والسفور نـراه يعمـد إلى القضيـة فيعـرضها عرضـا تاريخـيا ويعطي
كل مرحلة ما تستحقه من الشرح واإليضـاح ويتدرج بعدها إلى التي تليها موضحا فيها
ـوضوع وال رأي الـدين والـشرع ومـا أنـزل بشـأنـهـا من األحكـام فال يـغـادر صغـيـرة في ا
ا أتيح له من الـشواهد واألدلة حـتى يكون لرده كبيرة إال وتـعرض لهـا مدعماً أقـواله 
ـبـتـغى ونفـس الشيء يـنـطـبق على مـراسالته األخـرى فـفي رسـالته إلى وجـوابه األثر ا
اخلـليفة العـثماني نرى عبـدالقادر وكأنه مؤرخ يـستعرض األحداث الـتي عاشها في البالد
الــواحـــدة تـــلــو األخـــرى من مــعـــارك ومـــعــاهـــدات مــســـتـــرسالً شــارحـــاً كل الـــقــضـــايــا
ت لفن ومالبـساتهاحـتى ليظن القارىء أن األمـر اليعدو كونه تـقريراً وعرضاً تـاريخياً ال
ا خلفه عبدالقـادر في اجلانب " يلحظ صفات الشرح تـصفح  النثر بـأية صلة وهكذا فإن ا
واالسـتشـهـاد األدبي والـتاريـخي والـتـثبـت واالحتـيـاط واستـخـدام أدوات وأسـاليب
الـتـوكيـد والـتـشكـيك وعـزو الـشواهـد إلى مـراجـعهـا ومـراجـعة نـفـسه فـيمـا يـخـطئ فيه

فضال عن مراجعة غيره(٩٢٠) ".

وفي أسلوب عـبدالقـادر نالحظ سهولـة العبـارة ودقة اللـفظة وتـواتر األفكار في
نـظام مـحكم مـدروس يتـجلى ذلك واضـحا في رسائـله السـابقـة حيث جنـده يعـمد دوما
ـعـانـي ويـسـتــتـبع ذلـك صـراحـة في إلى الـســهل من الـتــراكـيب الــتي تـخــدم األفـكــار وا
تـحرر عنده عزوفه سمـياتها ويـتصل باألداء ا األسلوب ومواجـهة وحتديد األشـياء 
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عن  الـتـنقـلـيـد والـغـريب من احلـديث وإن كـان أسـلـوبه قـويـاً جـزال ال إسـفـاف فيه وال
ا أضـفى عـلى تعـبـيره سـهولـة مـألوفـة وبسـاطة واضـحـة دقيـقة مـالئمـة للـحال ركاكـة 
ومـنـاسـبـة لـلمـقـام ومن هـنـا تـنـوع أسـلـوب أديـبـنـا فـلم يـأت عـلى نـسق مـعـ أو وتـيرة
ـوضوع والـعـرض فهـو قـوي جزل واحدة حـيث اخـتـلف من موقـف إلى آخر بـحـسب ا
يوحي بـالعـظمـة والتـحدي والـقوة في رسـائله مع عـدوه وهو أيـضا هـاد مبـشر يـحمل

ودة والشعور الصادق. رء من عبارات اإلخاء وا أرق ما يقابله  ا

يـقول في إحـدى رسائـله الى اجلنـرال " دوماس": و"بـاجلمـلة فـنحن ال نـترك قـتالكم
مـادمـتم في طـغـيـانـكم تـعـمـهـون وفي سـبـيل اعـتـدائـكـم تـمـشـون واحلـروب قـد تـربـيـنا
هد إلى الـلحد وحـروبنـا -كما عـلمتم- ال عليـها وتـغذينـا بلبـانهـا فنحن أهـلهـا من ا
نرجـع فيهـا إلى قانـون يحـرسهـا بل نحن مـخيرون مـطلـقون نـصرفـها كيـفمـا شئـنا وأما
أنـتم فقـد بذلـتم أموالـكم وأفنـيتم قـوة شبـابكم في تـعلـم طرقـها الـقولـية وعـند اشـتباك
ة ـا علم من كتب التـواريخ القد الصفـوف تعاجلـكم عن مراجعتـها الرماح والـسيوف و
أن العـرب يـبتـهـجون فـي معـامع الـقتـال كـما يـبـتهج الـعـروس ليـلـة عرسه فال يـخـطر في
بالكم أنهم يضجرون منها أو يتـركونها من ذات أنفسهم مادامت األقدار اإللهية مساعدة

لهم(٩٢١)".

ـشع مـودة ورقـة ماجـاء في رسـالـته إلى الـوزير ومن أمـثـلة أسـلـوبه الـهـاد الرزين ا
ــبـاسم مــعـطــر الـريـاح الــتـونــسي " مـصــطـفى خــزنـة دار حــ  يـقــول: " مـا روض مـفــتـر ا
والــنـواسم فــداعب الـربــيع غـصــونه بـورود مــخـضــرة وجـعل إشــراقه لـلــشـمس ضـرة
........فـالبـاعث عـلى تسـطـيرهـا واحلـامل على وشـيـها أو جتـبـيرهـا احملـافظـة على
ـودة والوفـاء بـحيث ال يـكدر من شـرابهـا مـا راق وصفـا .....هذا وألـسنـة األقارب ا
هـاجرين كافـة بطرفـكم لم تزل تـلهج بخـصالكم احلـميدة ومـزاياكم العـديدة التي جل ا
كما هب ا تـكرر ثناؤهم عـليكم بالغـيب ارساال قدرها وسار مـسير الشـمس ذكرها  و
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ـكــانـهم من االنـقـطـاع جلـهـتـكم والـتـحـيـز صـبـا وشـمـاال ووجب عـلـيـنـا أن نـعـلـمـكم 
ستـحسنة ـعاملـة ا قتـضاها ا لفئـتكم وأن أذكرك بـأحوالهم تـذكرة حسـنة لتـعاملـوهم 
ــا تـــعــودوه من إجــمــالــكم جــريــاً عــلى مــا ألـــفــوه من أفــضــالــكم وإحـــســانــكم وإبــقــاء 

وامتنانكم(٩٢٢) ."
كمـا تـمـيـز أسـلـوب عـبدالـقـادر بـالـتـهـكم الالذع والـسخـريـة وخـاصـة حـ يـتـعلق
ــسـائل تــمس الــشـرف الــوطـني وســيـادة وكــرامـة الــشـعب حــيث ال يـتــسـامح احلـديث 
ـا عرف عـنه من التزام وحـزم وبعـد عن الهزل عـبدالقـادر بشـأنهـما إطالقا عـلى الرغم 
يشـال مبينا له سوء تقديره زاح وأمثال ذلك ما جـاء في رسالته رادا على اجلنرال د وا
وقـاطـعـاً أمـامه سـبـيل الـطـمع في الـغـنـائم واألمـوال الـتي حـسـب اجلـيـنرال وجـنـده أنـهم
سيحـصلـون علـيهـا ح ينـهزم عـبدالـقادر وحتـتل البالد يـقول: " ....وأنـتم وغيركم
من رجـالها  نراكم دائـما تساعـدونها على االعـتداء واالغتصـاب .....ولو كان عنكم
أدنى نظر سديـد ماوافقـتموها عـلى إتالف جنودهـا في احلرب ومواسم األمراض اخملـتلفة
الـتي التـذر والتبـقى فـياهل تـرى ! بأي شيء تـعـوضون مـا تـخسـره بالدكم من األموال
والـرجال والـكـراع ? فـإن كان يـرضـيـها مـنـكم أن حتـملـوا لـهـا ما تـقـدرون عـلى حـمله من
أو من تراب األرض التي اغـتصبـتموهـا فافعـلوا وإني أراك أيها حجـارة مدينة مـعسكـر
احلـاكم تبذل جـهدك في تـعطيل مـواسمنـا لتـقل احلبوب عـندنـا ظنا مـنكم أن ذلك أقوى
سبب خلضوع أهل البالد إليكم واحلـال أن هذا ليس شيء عندهم فإن هممهم ليست
متـعـلـقـة بلـذائـذ األطـعـمة واألشـربـة مـثلـكم بل يـكـفـيـهم ما يـسـدون به رمـقـهم ويـقيم
عدة أودهم كـيفـما كـان على أنه يـوجد عـندهم مـن صنـوف احلبـوب احملفوظـة في اآلبـار ا
لها ما يكفيهم سبع سنـ آتية وما تأخذونه أنتم من ذلك وهو جزء من جملة أجزاء وال

أراكم في هذا األمر إال كمن مأل قدحه من البحر معتقدا أنه ينقصه(٩٢٣) ".
وكـثيـرا مـا يـستـخـدم عـبدالـقـادر احملسـنـات الـبديـعـيـة كالـسـجع وخالفه ولـكنه " ال
ـوضوعي وال يتـوقف للمحـسنات البـديعية يتـكلف الصـور البيانـية لغيـر البيـان العلمي ا
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ا هي الـتي حتط على روضة السـطور فال يجلـئها عنه(٩٢٤) ". فلم ينـهج في ذلك سبيل وإ
معـاصريه من الـكتاب الـذين أسرفوا في اسـتخدام هـذه احملسـنات فطـغت على كتـاباتهم
ـعـنى ـضـمـون وأمـسى هم الـكـاتب االهـتـمـام بـالـشـكل ولـوعـلى حـسـاب ا وطـمـسـت ا

فشردت األفكار وأصاب الكتابة تكلفاً وركاكة وأدت بها إلى الضعف واإلسفاف.
ا أتى به إلضـفاء مـسحـة فنـية جـمالـية ولـيس علـى حساب والسـجع عنـد كاتـبنـا إ
ــعـنى ومن ذلك قـولـه: أصـلـحـكم الــله حـاال واسـتـقــبـاال وسـدد رأيـكم ـضـمـون وا ا
إلمـارة الـعـصــمـة جالالً وسالمـاً عــلى مـحـافـلــكم الـسـامـيــة يـعم مـرابـعــكم الـنـاهـيـة
ويتحـفها بـتحـفة الكـرامة البـاهية(٩٢٥) " ومنـه كذلك " من خد حـضرتكم بـوطن اجلزائر
والـتي صـار لغـربـاء الـكـفر وأذيـاله جـزائـر ولم تـتفـقـده أسـيـاده وحمـاته وتـغـافـلت عنه
أنصـاره وفرسانه وكمـاته فهم أسرى الـعدو الكـافر أسرا يـفعل فيـهم ماشاء ويـحملهم
أغالال وإصرا(٩٢٦) :''أما بعد فإن الغيرة اإلسالمـية حتق ألمثالكم واالعتياضات األنفية
يـجب عـلى أقـوالــكم وأفـعـالـكم وكـيف ال والـعــدو الـكـافـر -أذلـة الـله - جـال في بالد
عدة للغدو واآلصال سـاجدها ا سلم وصـال وسعى في خراب مدنهم وقصورهم  ا
طـيع مـنهم وحـدت شوكـته عـلى القـريب والـقاصي وتـظـافرت جـيـوشه عـلى اإلجالء ا
وأجـمع عـزمه وكـيـده في جـمـيع بـره وفـاض عـلى ضـوءاإلسالم ضـوء لـيله والـعـاصي

حتى كاد يخفى جدول فجره(٩٢٧) "واألمثلة على هذا كثيرة في رسائله.
ـتاز أسـلـوب عبـدالـقادر في رسـائـله بـالنـبـرة اخلطـابـية والـتـقريـرية وإلى جانب هـذا 
ـبـاشـرة وخاصـة تـلك الـتي تـتـعلق بـاحلـرب والـدعـوة للـجـهـاد حـيث يبـدو فـيـهـا أشبه ا
بخطـيب فتراه يحث ويـحض يحفز الـهمم داعيـاً بقوة الكـلمة إلى الثـورة والنضال
ومـدافعـة الـظـلم والـعـدوان مـحـذراً أو مـبـشـراً كـما جـاء في إحـدى رسـائـله الى أهل
ـسـلـم فـجـيج: «وفي مـوافـقتـكم اسـتـصـراخنـا وإجـابـتـكم دعانـا اتـسـاق هـيكل نـظم ا

ـطلـوب فحـبذا ـرام ا وصـرورتهم عـلى كـلمـة واحدة كـذات مـتحـدة فإن تـكـلفـتهم 
رغوب وأشرعوا في التأهب والتهيـؤ بإقامة الكراع والسالح واألخبية وما يعينكم ا
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انـية ال يخـتلف أحـد من صنـاديدكم من الـفرسـان والعـساكر وإن من االعـتقـادات اإل
كتوب ولم جتيـبوا داعي الله فهذا الـواجب في حقنا وحسابـنا جميعا اكـتفيتم بنـظر ا
ـسـتـعان وعـلـيه الـتـكالن. وما تـوفـيـقي إال بـالله عـلـيه تـوكـلت وإليه عـلى الله والـله ا
أنيب"(٩٢٨) ويـسـتـخدم األمـيـر أسـلـوب االستـفـهـام لـلتـحـقق والـدقـة والرغـبـة في مـعـرفة
سـلم أو لتـأكيـد بعض األمور الفـيصل بـ احلقـيقة واخلـطأ ومـا يفـترضه الـشرع عـلى ا
الـثابتـة مسـتعـمالً أدوات االستـفهـام كـ(ما وهل وأي) وغـيرها ومن ذلـك ما جاء في
غرب مـستـفتيـاً عن بعض الـقضايـا الديـنية والـدنيـوية يقـول األمير: رسالتـه إلى علمـاء ا
دافـعة إذا اسـتنـفر اإلمـام أو نائـبه النـاس للـدفاع ".....وما احلـكم فيـمن يتـخلـف عن ا
عن الدين والوطن? فهل يعاقبون على ذلك ? وبأي شيء يكون عقابهم? وال يتأتى بغير
ـتـنع عن دفع قـتـالـهم وهل تـؤخـذ أمـوالـهم وأسالبـهـم?.....ومـا حـكم الـله فـيـمن 
الزكاة كالً أو بعضاً لدعوى عدم وجود نصابه عنده مع حتقق وجوده في احلال? فهل
يـصدق في دعـواه مع ضعف الـدين في هـذا الزمن? أم يـكون لالجـتهـاد فيه مـجال? ومن
سلمـ ?...فهل يترك األمر ويستبيح العدو الوطن? أم دافع عن ا أين يرتزق اجليش ا
يكـون ما يلـزمهم أم ال? وما حـكم أموال الـبغاة? وهل الـقول بعـدم ردها يجـوز العمل به

أم ال?(٩٢٩)".

ضي األمير في طـرح تساؤالته عن كل صغيـرة وكبيرة بتـسلسل وترتيب وهكـذا 
وال يغـفل من األمـور شيـئا مـهـما كـانت درجـته ألنه يدرك جـيدا أن األجـوبـة التي سـترد
عـلى تـساؤالته سـتـكـون الـقاعـدة األسـاسـيـة والسـلـيـمة فـي فرض وتـطـبـيق حـكم الله

وبذلك ال يظلم األمير خصومه نقيرا.

ويـصـدر أسـلـوب عبـدالـقـادر" عن حـوار داخـلي نـفسـي قد يـطـول أمـد هـذا احلوار
أويـقصـر ولـكـنه يحـرص عـلى تـنظـيـمه وتـسلـسـله ومـنطـقـيته وحـسن احلـوار بـ أجزائه

وإفضاء تتابعه إلى النتائج التى يرجو حتقيقها ويسير لها سيرا منهجيا بليغا (٩٣٠) ".
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ـا يضعه  من الئم  وهـو ما نالحظه فـي رسائله حـيث يهـيىء للـقار اجلـو النـفسي ا
راد التعرض له وضوعاته وحسن الـتخلص إلى الغرض األسـاسي ا مقـدمات مناسبـة 
تلقي معه وينتقل به مرحلة إلى أخرى دون أن يشعر بتلك احلدود أو الفواصل فيتجاوب ا
ـوضـوع ويـحـياه نـفـسـياً ووجـدانـيـًا فـتارة" يـعـلـو الـنبض ـوجـودة في الـعـمل بل يعـايش ا ا
ـوضوعي ويـسـرع اخلطـو وتـقصـر اجلـمل وتزدوج ويـشـتد اإليـقـاع ويبـتعـد عن الـترصـد ا
أحيـانا ويلـجأ إلى مـواقف اخلطـابة والـفروسيـة وال يبـقى من حيل اإلقـناع حيـنئـذ إال التـأثير
الفـني احملض أو ما سـبـقه من أدلة مـوضوعـية(٩٣١) " وتارة أخـرى" تنـكشف الـعاطـفة ويـجري
البحـر رهواً ويعـود إلى قاعدته العـامة في التـعليم والتـرسل فتمـتد األنفاس وتـتبع خطوات

عالم(٩٣٢) ". اجلمل ويسير نظم الكالم واني اخلطوات واضح الطريق وا
يـقـول في إحـدى رسائـله إلى مـلك إيـطـاليـا مـعـزياً ومـهـنئـاً :" وال يـخـفى أن األقدار
اإللـهية من شـأنها أنـها تخـتلف بـ مكروه ومـحبوب وتـتصرف بـ مسلـوب وموهوب
وكـثيـرا ماأخذت بـيد ثم ردتـه بأخرى وأحـزنت بكـرة ثم أحدثـت بالعـشي سرورا أو
ـوت عـظيم إيـتالـيـا وملـكهـا والـدكم وإفضـاء أمر بـشرى هـذا وإن حكم الـله- تـعالى- 
سـرة والتهـنئة وال لـك إليكم قـد جمع بـ ما يوجب األسف والـتعـزية وما يـوجب ا ا
- عظـيم الثلم شك أن الـله - تعالـى- أسى بكم حـادث الكلم وسـد- بشـخصـكم الكـر
ورد الـنـفـوس - بعـد انـزعـاجهـا- إلى مـحـالـها واآلمـال إلى مـحط رحـالهـا فـلـذلك ترى
ـوت أمر البد منه وسـهم ال محيد لكل النفوس إلى الـتهنئة أمـيل منها إلى الـتعزية إذ ا
مـخــلـوق حـي عـنه فــالـلـه يـصــلح بـكـم الـبالد والــعـبــاد ويــوفـقــكم إلى ســبـيل الــرشـد
والـسداد."(٩٣٣) وال ريب أن عـبـدالـقـادر اسـتـطـاع من خالل هـذه الـرسـالـة أن يبـلغ مـرامه
فعزى وهنأ العاهل اجلديد دون أن يشعر هذا األخير بفداحة اخلسارة عن طريق هذا
نهج الذي مـزج فيه عبدالـقادر ب أمرين مـتضادين ولكـنه غلب جانب التـهنئة وجعل ا

من احلزن أمراً عارضاً يزول حتماً بزوال سببه.
ـتــسـلـسل إيـثــاراً لـلـغـيـر ـنـطـقي ا ويـقـوم أســلـوب عـبـدالـقــادر كـذلك عـلى احلــوار ا
ـعـرفـة واشتـيـاقـاً للـوصـول لـلـحقـيـقـة ولـذلك ترد األفـكـار عـنـد مرتـبـة تـرتـيبـاً حـسـناً بـا
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مـقـبـوالً كل فـكرة تـخـدم الـتي سـبـقتـهـا في الـغـرض الـواحد فـهـو يـنـتـقل من فـكرة إلى
ـتلقى وكـأنه أمام عـرض سينـمائي تـتابع أحداثه وفق نـسق محدد أخرى بـطريـقة جتعل ا
قابلة ومنـظم "وهوأن يبدأ باألصل الـعام ثم يأخذ في التـدرج والتقسيم والبـيان وا
ـفـاضـلـة" ويـبـدو ذلك جـلـيـا في رسـائـله كـتـلك الـتي بـعث بـهـا لـلـخـلـيـفـة الـعـثمـاني وا
ـدد أو كـتلك الـتي رد بـهـا على مـتعـرضـاً فيـهـا ألحـوال البالد والـعـبـاد طالـبـاً العـون وا

سائله وهو يحاوره في موضوع الطالق.
الحظ عـلى هـاتـ الـرسـالـتـ مــثال تـواتـر األفـكـار وتـرتـيـبـهـا احلـسن وقـدرة فـا
التصـرف في األسلوب الذي يتيح له الـتخلص من فكرة إلى أخرى وتنـظيمها في سباق

احلديث بغية اإلقناع واإلمتاع.
ويـسـتتـبع ذلك وضـوحـاً في الـفـكرة ألن" الـوضـوح صـفة عـقـلـية قـبل كل شيء إذ
يجب على الكاتب أن يـكون فاهماً ما يريد أداءه فهمـاً دقيقاً جلياً ثم يحرص على أدائه
سائل كما هو(٩٣٤) " وهذا ما انطـبق على أسلوب عـبدالقـادر حيث جعله مـتفهمـا لكل ا
والـقـضــايـا وحـمـاه من الـتـعـصـب والـعـنـاد والـتـزمت الـذي يــفـرض عـلى صـاحـبه قـبـول
ـتـشابه من األشـيـاء والـتسـلـيم بـهـا عـلى عالتـها أو مـحـجـبـة عن رؤيـة احلقـيـقـة وإدراك ا
األمور فـمثال وضوح فـكرة اجلهـاد وعدم اخلضـوع لالستـعمار دفـعاه للـحديث عن هذا
ـا في نـفـسه جتـاه عـدو غـاصب حاول ـنعه ذلـك أن يصـرح  اجلـانب بـكل صـدق ولم 
فرض هـمينـته على البالد فـقال مـوجهاً خـطابه إلى أحد جـنراالت فرنـسا دون خوف أو
ـاضـية أعـدل شـاهـد علـى ثورة اإلسالم وانـتـصـارهم على وهن:"...مع أن القـرون ا
أعـدائـهم نـحن- وإن كـنا ضـعـفـاء عـلى زعـمـكم  - فـقـوتـنـا بـالـله الـذي ال إله إال هو ال
شـريك له وال ندعي بـأن الـظفـر مـكتـوب لنـا دائـما بل نـعـلم أن احلرب سـجـال يوم لـنا
وت مـسر لـنا ولـيس لنـا ثقـة إال باللـه وحده ال شريـك له ال بعدد ويوم علـينـا غيـر أن ا
وعدة وإن دوي الرصاص وصهيل اخليل واحلرب أحب آلذاننا من الصوت الرخيم

فإذا صممتم على عقد صالت ودادية دائمة بيننا فأخبرونا(٩٣٥)
وتبلغ الوضوح والصراحة عنده حداً جعله ال يخاف في الله لومه الئم فيخاطب
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اخلليفـة العثمـاني  بنبرة صـريحة صادقـة واضحة ال غمـوض فيها وال مـداراة مبينا له
سـلمـ علـى حكـامهم سـواء رضي اخللـيـفة عـلى أسلـوب عبـدالقـادر أم ال فإن حق ا
األميـر كان هـمه الوحـيد إبالغ رسالـة شعـبه إلى هذا احلـاكم بأمانـة واخالص ليـبر ذمته
ولـيضع اخلـلـيـفة أمـام مـسؤولـيـاته كـاملـة يـقول األمـيـر:" .... ونحـن أسلـمـنا إخـوانـنا
ون وتبرأ منا من كان قريبا لنا من سلمون وتركونا أسارى في يد العدو فهم لنا ظا ا
ـلوك ومنـعونا شـراء ما نتـقوى به على الـكافر خـوفا منه ومـنعونـا حتى الـسلوك طـلبنا ا
مـنـهم اإلعـانة بـالـرجـال فـلم يـقـبلـوا واسـتـعـناهـم باألمـوال فـلم يـفـعـلوا وطـلـبـنـا مـنهم
الـسلف فـكان عـ احملال.....فـما نـفعـنا قـريب وال مجـاور وال دافع عنـا ذو سيف

سلم ليسوا بجسد واحد(٩٣٦)". وال محاور فكأن ا

ـال الـوفـيـر وإن قـيل جيش ويـضـيف عـبـدالقـادر :"....فـإن قـيل مـال عـندك ا
عـنـدك العـسـاكـر البـحـر وإنـا من عـيالك والـله سـائـلك عـنا فـأزل مـا أثـقل الظـهـر مـنا
ا ا يـفـعل و وعنا(٩٣٧) " وهـكذا يـتجـلى الـوضوح والـصـدق  في أسلـوبه ألنه كـان مـؤمنـا 
ـسائـل تمس ـواطن حـ يـتـعـلق األمـر  يـقـول ويـدعـو إلـيه فـسـيـان عـنده اخلـلـيـفـة أو ا
الـوطـن والديـن والـشـرف اقـتنـاعـا مـن عـبدالـقـادر بـأن تـصـرفـاته هـذه تـنـبع مـن إحـساس
رء بـفكرة إلى هذا احلد التزم بها  وثبت عليها ان ا صادق واقتناع تام  " ومتى وصل إ
ال يـفتـأ يتـحدث عـنهـا وفي نـطاقـها وال يـبرحـها إال لـيوضـحهـا ويدلل عـليـها كـما أنه
يحـرص عليها ويتـمسك بها ويسعى إلى نشـرها وحتقيقهـا في الواقع مهما واجهته من

عقبات وكلفته من تضحيات(٩٣٨)

وهـذا الوضـوح والـصدق فـي األسلـوب لـيس مـرده إلى بريق الـكـلـمات ومـوسـيقى
ـدلوالت إنه في دلـول الـكلـمات ومـا وراء ا ـان  ـا هـو كامل" في قـوة اإل العـبارات وإ
فـهوم إلى عـنى ا كـتوبـة إلى حركـة حيـة وا ذلك التـصمـيم احلـاسم على حتـويل الكـلمـة ا
واقع مـلمـوس وفي هذا يـكمن الـسر وفي شيء آخـر في استـمداد الـكلـمات من ضـمائر
ــكـافــحـ الــشــعـوب ومن مــشــاعـر اإلنــسـان ومـن صـرخــات الـبــشــريـة ومن دمــاء ا
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ـتاز أسلوب عبدالقادر بالعـمق والدقة ومعاجلة القضايا األحرار(٩٣٩) وباإلضافة إلى هذا 
بـإعـطـائـهـا كل مـا تـسـتـحـقه من االهـتـمـام ومن الـشـواهـد واألدلـة والـغـوص في أعـمـاقـها

لتجلية جوانبها مهما كانت غير ذات الشأن.
واضـيع التى يـطرقهـا في رسائلـه سواء كانت سـياسيـة أم دينـية ويولـيها فـهو يـتبع ا
ـرجـوة بـاعـتـبـار أن العـمق في من الـشرح والـتـحـلـيل والـتـعـلـيل لـلوصـول إلى الـنـتـائج ا
تـعمق ال األعـمـال األدبيـة" سمـة فكـرية يـكـونهـا الذكـاء التـقد وإمـعان الـنـظر فـالكـاتب ا
ا يتـبعها في بـواطنها وأعـماقها يقف عـند ظواهر األشـياء وداللتهـا السطحـية القريـبة إ
ويغوص في داخـلها ليتـعرف على بـواعثها وحقـائقها ولـيصل فيهـا إلى أشياء ال يصل

إليها اإلنسان العادي(٩٤٠)
وهـكـذا كـان نـهج عـبـدالـقادر فـمـثال حـ يـتـحـدث عن ظـاهـرة الطالق الـتى زعم
ـسـيـحيـ أنـها مـتـفـشيـة في اجملـتمـع اإلسالمي ويعـيـبه عـلى ذلك نرى أحـد السـائـل ا
ا أوتـيه من علم وثـقافـة وبأدلة ـزاعم ويدمغ حـجج سائلـيه  عـبدالـقادر يـتصدى لـهذه ا
وضوع من بـدايته مـرحلة تـلواألخـرى ويعطي كل ديـنيـة علمـية وعـقليـة ويتـدرج في ا
رء منـها مـا تسـتحـقه من اهـتمـام ودراسة بل أنه يـتوقف عـند بـعض األمور الـتي يعـتقـد ا
أنـها لـيـست بذات شـأن فيـشرحـهـا ويوضـحهـا غـايته من ذلك اإلفـهـام واإلقنـاع العـلمي

لك السائل إزاءه إال القبول والتسليم . وضوعي البعيد عن كل تعصب فال  وا
ويبرز العمق الـفكري في معظم ما كتب عبـدالقادر سواء في مناقشاته أو ردوده
ـشـاكل بـتـوضــيح مـفـاهـيم األشــيـاء واسـتـنـبـاط احلــجج والـبـراهـ أو في نــظـرته إلى ا

واألمور االجتماعية أو في فهم األمور والقضايا الدينية.
نـهج الـذي سار وهـكذا أخـضع عـبـدالقـادر أسـلوبه لـنـزعتـه التـعـليـمـية ولـطـبيـعـة ا
ـا تولد عنه عامل جديـد هومراعاة مقتـضى األحوال" ولهذا زاد أسلوبه اخلاص عليه 
في أدب احلـوار وضـوحـاً بـاسـتحـضـار واسـتـشـعـار ضـرورة أن تـكـون اجملـادلـة- بحـسب
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ثـقـافـته - بـالـتي هي أحـسن وبـلـ الـقـول وصـدق الـوعد ومـن أجل شـعـوره بـنهـوضه
للـحـوار دائـمـا جـاء أسلـوبه كـمـا يـتـبـ حواراً مـتـسـلـسالً خـاليـاً من الـغـمـوض واإلبـهام

والتعقيد واحلاجة للشرح(٩٤١)
وعمـوما فـإن أسـلوب عـبدالـقادر نـثـر شاعـر حرص من خالله عـلى أن يـعلم أكـثر من
حرصه عـلى أن يدع سجيتـه وأن يتكلف أساليـب البيان ولذلك كـان أسلوبه شهادة أخرى

. على قدرة اللغة العربية على تناول مختلف القضايا والتعامل معها بلسان عربي مب
وحـ ننتـقل للـحديث عن الـلغة الـنثريـة عنـد عبدالـقادر فـإن أول ما يالحظ قدرة
أديبـنا عـلى أن تأتي لـغته مالئـمة لـلمـوضوع الـذي يتـناوله والـتزم في ذلك الـفصـحى ما
اسـتطـاع إلى ذلك سبـيال ألن عبـدالقـادر كان يـدرك أنه " إذا كان احلـديث اليـومي يتـضمن
كـننا بأي حـال من األحوال أن نعده فـناً نثريـاً إال إذا سمت لغته الـنوع من الكالم فال 

وألفاظه عن لغة العوام وألفاظهم وحظي بلذة فنية خالصة في نفوس سامعية(٩٤٢).
وعلى الرغم من أن عبدالقادر كثير االلتـفات إلى ما تعتقده العامة وما يفعلونه أو
يقولونه من عبارات دارجة وأمثلة سائرة" ولكن الرجل يلتزم الفصحى ويعيد كتابة ما

ينقله عن العامة إلى عبارة صحيحة وال يستع بغير الفصحى في نثره وشعره(٩٤٣).
وعبدالقـادر كثير االهتمام بالـلغة وما يجب أن تكون عليه ألنـها الوسيلة الوحيدة
التي يسـتطيع عن طريـقها أن يبـلغ أفكاره ويكـشف بها عن تطـلعاته وآماله فـهو يعلم أن
لكـل مقـام مقـال ولـكل مجـلس وفـئة لـغتـهـا اخلاصـة فحـاول أن يـوفي كل ذي حق حقه
"فأساسه اخلـاص لاللتفـات اللغـوي في كل اجتاه ينطـلق كالعـادة من شاهد وشـاهده هنا
قوله تعـالى" وما أرسلـنا من رسول إال بـلسان قومه لـيب لـهم" وقوم كل رسول كـما يقال
ثالثة : عـامة وخـاصة وخـاصة اخلـاصـة فلـو خاطب الـرسول الـعامـة بلـسان اخلـاصة
ـقـصود ألفـسـدهم ونفـرهم وهـكـذا إذ كل نوع ال يـفـهم إال بـلغـته وال يـفـهم الـفهم ا

باخلطاب إال منها(٩٤٤).
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عـلى أن ذلك ال يـعـني أن عـبـدالقـادر قـد نـزل بـلـغـته إلى مـسـتـوى ضـعـيف مـنحط
قـام يفـرض علـيه أن تكون األداة ولـكنه كـان يدرك أنه يعـلم ويشـرح ويعظ وبـالتـالى فا
اً ـوصـلـة ألفكـاره مـفهـومـة مقـبـولة من اجلـمـيع كـما قـال اجلـاحظ:" ومن أراد معـنى كـر ا
عنى الشريف الـلفظ الشريف ومن حقها أن تصونها اً فإن حق ا فليلتمس له لـفظاً كر
عـمـا يـفـسـدهـا ويـهـجـنـهـا......وكن في ثالث مـنـازل: فـإن أولى الـثالث أن يـكون
لفظك رشيـقا عذباً وفـخماً وسهالً ويـكون معناك ظـاهراً مكشـوفاً وقريبـاً معروفاً أما

عند اخلاصة إن كنت للخاصة قصدت وإما عند العامة ان كنت للعامة أردت(٩٤٥).
ونالحظ في لغة عـبدالقادر سـهولة مألـوفة بسيـطة واضحة دقـيقة مالئمـة للغرض
الـذي يـتنـاوله تـتـباين من مـوقف إلى آخـر فـهي في الشـدة غـيـرها في الـبـساطـة فـح

يـتحـدث مثال عن أمر اجلـهاد ومـا يستـتبـعه من ألفاظ الـقتـال والثورة جنـده يوظف كـلمات
وألفاظ من مثل :" صناديد- فرسان- عساكر-دوي الرصاص- صهيل اخليل".

ـواضـيع الـسـيـاســة تـبـرز األلـفـاظ اخملـتــارة الـدالـة عـلى ذلك مـثل: وحـ يـتـعــرض 
ـــفـــاوضـــة - ـــعـــاهـــدة - الـــصــــلح - اخملـــابـــرة - الـــغـــدر - ا االتـــفـــاق - اإلنـــصـــاف - ا
الشـروط........وح يـتنـاول مواضـيع دينـية يـوظف عبـدالقـادر كلـمات وألـفاظ
لـهــا دالالت في هــذا اجملـال من ذلـك : الـغــيـرة - الــشـرع - الــشـهــوة - الـلــذة - احلـرام

عاصي - احلضانة - النفقة. ان- التقوى - الفساد - ا واحلالل - الفاحشة- اإل
وال يلـجأ عـبدالـقـادر في لغـته إلى الـغريب احلـوشي من الكالم فـألـفاظه وعـباراته
سـهـلة مـيـسرة لـلـفهـم والتـدبـر وال حتتـاج من الـقار لـلـبحـث والتـنـقيب عن مـعـالنـيـها
ـا هي وسـيـلـة يــتـعـمـدهـا األمـيـر إلبالغ ولـيـست هـذه الـبــسـاطـة والـسـهـولـة ضــعـفـا وإ
وتـوصيل مـا يريـده من  أفكار وبـذلك تعـد لغـة عبـدالقادر إذا مـا قورنت بـلغـة  وأسلوب

كتاب عصره حتما في الذرة.
ا يتطلبه من ترتيب وتبويب وبعد هذا كله فإننا نرى في األمير مؤلفا يجيد التأليف 
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عنـى والتزام مـنهج عـام يدل عـلى عقل مـنظم ومـنطـقيـة سلـيمة" وذلك في الشـكل وا
جانب واضح من جوانب شخصيته العلمية إذ رأينا من مالمح هذه الشخصية متمثال في
ـوضـوعـية واإلحـاطـة بالـثـقـافة اإلسـالميـة والـعـربـية وفي رحـابه األفق وا عـرفـة سـعـة ا
ــا جــعـله عــنــد عـلــمـاء الحــظـة وكــان ذلك - في أكــبـر الــظن-  وروح احلـيــدة ودقــة ا

ثال للعالم اإلسالمي العربي(٩٤٦). الفرنسي الذين عرفوه 

خاتمـــــــــة:

.... وهكـذا تـنـتـهي هـذه الرحـلـة الـعـلمـيـة األدبـيـة الصـوفـيـة الـشيـقـة والـشـاقة مع
كن أن جنملها في النقاط التالية :- كشفت جموعة من النتائج  عبدالقادر لنخرج منها 
ـتعـلـقة بـحـياة األمـيـر عبـدالـقادر سـائل ا الـدراسـة أوحـاولت على األقل تـوضـيح بـعض ا
فـصاحـبته مـذ كان صبـياً الى أن أصـبح أميـراً وقائـداً ومؤسس دولـة ثم أسيـراً في يد عدوه
حـتى حــانت سـاعــة اخلالص فـكــانت هـذه الــصـفـحــات رفـيــقـته إلى اســتـمــبـول ودمـشق
فـاإلسـكـنـدرية والـقـاهـرة واحلـجـاز فـسجـلت أعـمـال األمـيـر الـعـلـميـة والـفـكـريـة واألدبـية
والصـوفيـة ومـواقفه اإلنـسانـية ولم تـبارح الـدراسـة وصاحـبهـا األميـر إال وهو مـسجى في

حلده بجوار إمام العارف الشيخ محي الدين بن عربي سنة ١٨٨٣ .

- إن شــعر األمــير كــــان امتــداداً للشــــعر العربـــي التقــلــيـــدي علـــى الـــرغم
ـا بدا فيـــــه مــــن ضعـــف وتـقليد . وقـد تناول عبـدالقادر كل األغراض الـشعرية التي
دح والغزل والحـظت الدراسة خلو ديوان األمير كانت معروفـة في عصره كالوصف وا
ـا يــعـود ذلك الى تـربــيـته اإلسالمــيـة وأخالقه الــسـامـيـة الــتي نـأت به عن من الـهــجـاء ور
الـقـذف والشـتم. واألمـر نفـسه بـالـنسـبـة لغـرض الـرثاء ذلك أن األمـيـر قضى زهـرة شـبابه
ـبـدأ والـشرف ـوت في سـبـيـل ا ـرارة واحملن فـكـان يـعـتـبـر ا عـلى صـهـوات اخلـيل وجتـرع ا
والدين حـيـاة ما بـعدهـا حـياة فال يـستـحق صـاحبـها أن يـرثي ولـذلك خال شعـره من صور

أساة بقتالها وجرحاها. ا
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وكـان داعي الـفـخـر عـنـد األمـير أمـريـن : نـسبـه الـنـبـوي الشـريـف وأعـمـاله اجلـلـيـلة
وشـجـاعـته وأخالقه .ولم يـكن فـخـره وقـفاً عـلى نـفـسه فـقط بل أشـرك فـيه قـومه وجـنده

وهي سمة من سمات الفروسية احلقة التي كان يتصف بها األمير.
ـرأة فى نـفس الـشـاعـر وخـضـوعه - أمـا غـزله فـكــان نـتـيـجـة لـعـامـلـ اثـنـ : أثــر ا
لـسـلطـان اجلمـال وقـد بر غـزله من الـفحش واإلبـاحيـة فـنحـا مـنحى عـفيـفـا حتكـمت فيه
تربـيته اإلسالمية وأخالقـه الفاضلـة. وكثيـرا ما كان يجـمع ب الفـخر والغـزل فى قصيدة
واحــدة يـصـور فــيـهـا عـذابه ومــا يـقـاســيه وشـدة صـبـره وقــوة احـتـمــاله وكـثـيـرا مــا يـشـكـو
عـبدالـقـادر ليـاليه فـيحـسن الـشكـوى محـاوال أن يحـيي ذلك التـقـليـد الدارس فـيجـمع ب

طرفي الفروسية السيف واحلبيبة تشبها بفرسان العرب وسعى جهده لتحقيق هذه الغاية.
- أمـا الوصـف عنـده فـيـأتي تـارة ضـمن أغـراض أخـرى وتـارة يـفـرد األمـيـر قـصـائد
مستقلة له يتحدث فيها عن جمال الطبيعة وبعض احلواضر التي استقر بها الشاعر دهراً.
ا أفقـده احلركة واإليحاء ـباشر  وشـعره فى هذا لم يبـتعد عن الوصف احلسي الـتقريري ا
والـنماء وان كـانت لألمير قـصائد ومـقطـوعات نهـجت نهجـا وجدانيـا اال أن الغلـبة كانت

للجانب األول.
- وما دام الـهجـاء محـظورا فـى شعـر عبـدالقـادر فقـد جاء مـدحه كثـيرا غـلبت عـليه
ا فيه رء  دح ا عفـة اللسان وصدق الـعاطفة ونبل اإلحسـاس فكان ال يجامل وال يـنافق 
ـدح فعال وال يـريد من ذلك جـزاء وال شكورا.وانـصبت مـدائحه حول ان كان يـستحق ا
ثم مــدح أدبـي اخــتص به أفــرادا ثالث نـــقــاط رئــيــســة: مـــدح صــوفى مــدح ســـيــاسي

وجماعات كان األمير يراهم أحق بالتقريظ والثناء والشكر.
ــدائح الـنــبـويـة -ثم - أمـا شـعــره الـديـنـي فـقـد تــنـاولت الــدراسـة فـيه الــتـصـوف - ا

احلجازيات.فتعرضت لكل جانب بالشرح والتحليل.
فـفى شعره الصـوفي جال البحث مفهـوم التصوف عـند عبدالقـادر ومراحله التى مر
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ـدح الصـوفي واحلب واخلـمرة اإللـهيـ .كـما تـعرضت بهـا واألشـعار الـتي أنـشدهـا فى ا
الدراسة لبعض النظريات الصوفية كوحدة الوجود التي رأى البعض أن األمير كان يؤمن
ـانا قـويا.على أن احلـقيـقة ال تخـرج عن كونـها تقـليـدا من األمير ونـسجـاً عن منوال بها إ
ان الـصـوفـيـة السـابـقـ وآيـتـنـا فى ذلك مـا عرفـنـاه عن عـبـدالـقـادر من الـتـزام واضح وا

مطلق بالكتاب والسنة واإلجماع.
أما حـجازيـاته ومدائـحه فـقد بـ البـحث األسبـاب الدافـعة إلـيهـا وهي فى مجـملـها
أشـعار اتـصفت بـصدق الـعـاطفـة واحلنـ الفـياض الى مـهـد النـبوة وان كـانت تقـليـدية فى

بنائها ومعانيها وأفكارها فلم تخرج عن دائرة سابقيه.
- كشفت الـدراسة فى مـجال النـثر أن األمـير كان مـؤلفـا يجيـد التـأليف ملـما بـعلوم
ـوعظـة احلسـنة وإن عـصره وتـراث أمته وآثـار األقدمـ فكـان معـلـماً مـحاوراً بـاحلجـة وبا
اختـلفت مادة كتـبه وكان سبيله فى كل هـذا العقل والنـقل والذوق يلتمس فى ذلك كل

واقف ). قراض احلادوا السبل وجتلى ذلك فى كتبه ( ذكرى العاقل .ا
صـير وانـصبت حول أمـا رسائـله بشقـيهـا فقـد تبادلـها األمـير مع اخوته فـى الدين وا
قـضيـة اجلهـاد والدعوة إلى الـوحدة والـتآزر واألخـوة أوضح فيـها األمـير جـوانب الصراع
رون بـهـا وانعـدام الـشجـاعـة لدى ـرحلـة الـتى  سـلـم وعـجـزهم عجـز ا وصور حـالـة ا
ــنـاصب ـســتــقل ابــتــغـاء مــرضــاة الــعـدو وحــرصــا عــلى ا حــكـامــهم فـى اتـخــاذ الــقــرار ا

والكراسي.
أما مـراسالته األخـرى بيـنه وب بـعض قـواد فرنـسـا وبعض حـكـام أوربا فـقد دارت
واثيق ـعاهدات واألسـرى والدعوة إلى الوفـاء بالعـهود وا كلها حـول شؤون احلرب وا
بـينت مـقـدرته عـلى التـعـامل مع األحـداث وحنـكـته الـسيـاسـية والـدبـلـوماسـيـة الى جانب
توضيحـها لبعض الـنواحي الفكـرية والدينـية التي كان يـحملها الـبعض خطأ عن اإلسالم
ة . مزيال ما فانبرى عبدالـقادر يرد بكلـتا يديه على هؤالء مجـليا حقائـقها السمحـة الكر
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ـهــاجـمـة عـلــقت بـهــا من شـوائب وشــبـهــات اتـخــذهـا خــصـوم اإلسالم مــطـيــة وذريـعــة 
ناظرات ب الغرب والشرق فكان له السبق فيها . سلم وبذلك فتح األمير مجال ا ا
- ب البحث من خالل الدراسة الفنية لشعر األمير أنه لم يضف شيئا جديدا ال في
فقـد سلك الشاعـر نهجـاً تقليـدياً في هذا فـجاء شعره تـبعاً لذلك لغـته وصوره وموسيـقاه

وضوعات أو النواحي الفنية . فلم نلحظ أي جتديد سواء في ا
فـيمـا يـخص اللـغة الـشـعريـة عنـده فقـد اعـتمـدت على الـتـراكيب والـقوالب اجلـاهزة
ا يـضطر القار إلى الـعودة إلى القواميس ـعجم الشعـري لعصره  ـوروثة فبعدت عن ا ا
ا أفقدها باشرة  بحثا عن شرح لهذه اللفظة أوتلك . كما غلبت عليها النزعة التقريرية ا
صـطلحـات الفقهـية والنـحوية والعـلمية في التـصوير واإليحـاء الى جانب اعتـماده على ا

بناء شعره .
وعـلى الرغم من ذلك فـقـد كانت لـغة األمـير في الـذروة بالـقيـاس إلى شعـر زمانه
سمت ألـفاظها وخلت من الغـريب نسبيا بل إن بـعض األخطاء النحويـة والعروضية لها
مـا يبـررها حـ يـضطـر إليـها الـشاعـر حفـاظا عـلى الـوزن والقـافيـة. أما أسـلوبه في شـعره
تـميز ـوضوعـات فلم يـخرج عن نـطاق أسلـوب عصـره ا فـجاء تـقليـدياً تـبعـاً للتـقلـيد في ا

بالترسل والدعاء وإن كان راقياً في بعض أشعاره ضعيفاً منحطاً في أخرى .
ـوسيقى الـشعـر عنده فـإذا هي تقـليديـة لشـدة محافـظة الـشاعر كمـا تعرض الـبحث 
عـروفة فلم عـلى الشـكل التـقلـيدي الـقد لـلقـصيـدة العـربية واعـتمـاده البـحور اخلـليـليـة ا
تـسـلم من الـعـيـوب خـاصـة تـلك الـتي أنـشـدهـا في الـتـصـوف النـعـدام حـالـة الـوعي أو مـا
يسـمى بالشـطحـات الصوفـية . وقـد وفق الشاعـر في موسـيقاه الـداخلـية أحيـانا واسـتطاع
خـلق نغم يتالءم مع حالته الـشعورية لسـبق عواطفه وحقيـقة معاناته خـاصة ح يتحدث

عن الفراق وعذاب األسر واحلن الى األهل .
- أما صوره فأغـلبها تـقليدي مسـتهلك لم يكـلف الشاعر نفـسه كثيرا عـناء االبتكار
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والـتـجـديـد فـاعـتـمـد عـلـى حـاسـتي الـسـمع والـبـصـر فـافـتـقـدت صـوره - بـذلك - الـوهج
واحلـركـة والـنـمـاء واحلـيـاة فــفـتـر فـيـهـا اإلحـســاس واإلثـارة . وعـلى الـرغم من ذلك فـإن
لألميـر أشعاراً لعب اخلـيال فيـها دوراً هامـاً خاصة تلك الـتي حتدث فيـها عن مشـاعر الب

عانـاة ومرد ذلك فيـما نحسـب إلى صدق معـايشة الشـاعر وجتاربه وانـفعاالته والشـوق وا
إلى جـانب اعتماد بـعض أشعاره في التـصوف على اإليحـاء والرمز حيث يـوحي بالفكرة

وال يصرح بها .

أما عـن اخلصـائص الـفـنـيـة في نثـره فـقـد تـوصـلت الدراسـة إلى الـكـشف بـأن األمـير
يصـدرفي بنـاء نثـره وأسلـوبه على مـصدريه األسـاس : الـقرآن الـكر واحلـديث النـبوي
الـشــريف سـواء في مـؤلـفــاته أو في رسـائـله . فـال يـكـاد يـخـلـص له نص نـثـري من آيـة أو

حديث  يسوقه األمير تدعيما لرأيه وحجة قوية لإلقناع واإلمتاع .

وروث من الشعر واحلكم واألمثال واستعراض وإلى جانب هذا زخر نثر األمير بـا
ألهم الكـتب الـتي درَسـها ودرَّسـهـا وهو يـنـفرد بـحـسن اسـتخـدامـها واإلسـتـشهـاد بـها مع
ا كـان يتمتـع به أديبنـا من ثقافة واسـعة واطالع كبـير في شتى براعـة في اإلقتبـاس توحي 

العلوم الشرعية واألدبية والعلمية والفلسفية .

ا فـيـها الـكتب وبـينت الـدراسة مـدى تـوفيق األمـيـر وحسن احـتجـاجه بـهذه األدلـة 
ـقــدسـة الــتي دمــغت حـجج خــصــومه وردت افـتــراءاتـهم . وإلـى جـانب ذلك تــعـددت ا
خــصــائص األمــيـر الــفــنـيــة في نــثــره فـإذا هــو يــلـجــأ إلى إطــالــة احلـوار واالســتــرسـال في
وضـوعات التي تـتطلب ذلك تـساعده ثـروة لغويـة سليـمة فصـيحة وحـرص شديد منه ا
عـلى الـتـعـلـيم واإلفـادة وهـو مـا دعـاه إلى انـتـقاء عـبـاراته وألـفـاظه فـإذا هي سـهـلـة مـيـسرة
لـلفـهم - في الـغالب - تـمـتاز بـالدقـة واالبـتعـاد عن الغـريب الـصعب مـن القـول في نسق

علومات مع إيراد احلجة والبينة في موضعها . مرتب األفكار منتظم ا
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كمـا الحظت الدراسة غلبـة النبرة اخلطابـية في نثر األمير - وخـاصة رسائله - ألنها
طريـقـة مـخـاطـبة الـغـيـر واحلـديث إلـيهـم واإلجابـة عـمـا يـسـألون بـأسـلـوب جـمـيل موشى
بالـسجع وإن لم يـتكـلف فيه غـالبـا وكثـيرا مـا يضـمن أسلـوبه التـهكم والـسخـرية إن لزم
األمر ذلك . كمـا نلمس في نـثر األميـر ميزة الوضـوح لتقـريب الفكـرة وصدق مع النفس

وضوع . ومع الغير حيث برز ذلك جليا في مؤلفاته ورسائله أياً كان ا

تلكم هي أهم النتائج التي تمخضت عن هذه الدراسة التي حاولت أن تميط اللثام
ا تـيـسر لـها من عـن جوانب هـامة مـن حيـاة وشخـصـية األمـيـر العـالم اجملاهـد فـاستـعـانت 
أسـانـيـد وسـلـكت فـي سـبـيل حتـقـيق الـغـايـة كل الـســبل . فـإن كـان الـبـحث قـد بـلغ مـرامه
ـنشـود فـتـلك - لعـمـري - الـغايـة الـتي كـنا نـبـغي والـفـضل لله أوال وأخـيـرا وإن قـصر به ا

اجلهد عن حتقيق ذلك فحسبه أنه حاول وعمل واجتهد .

- أننا لم ويبقى عبدالقادر مجاالً خصباً يغري الباحث والدارس ألننا -على يق
ــتـعـلـقـة بـهـذ نـقـرأ الـرجل بــعـد وأن قـراءتـنـا له الزالت قــاصـرة عن إدراك كل احلـقـائق ا

الشخصية.
   وما الكمال إال لله عليه توكلت وإليه أنيب .

✸✸✸✸
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راجع صادر وا قائمة ا

القرآن  الكر 

موسيقى الشعر مكتبة األجنلو مصرية القاهرة ط ٣ - ١٩٦٥ .:إبراهيم أنيس

كتب الـتجاري :إحسان حقي اجلـزائر العـربيـة أرض الكفـاح اجمليد مـنشـورات ا
بيروت ط ١- ١٩٦١ .

النقد األدبي مطبعة جلنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة  ١٩٥٧ . :أحمد أم

دني ؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ١٩٨٤ . :أحمد توفيق ا كتاب اجلزائر ا

صـريـة بـالـتـعـاون مع اإلحتاد هـذه هي اجلـزائـر مـكتـبـة الـنـهـضـة ا
العربي للطباعة والنشر .

صرية القاهرة ط ٢- ١٩٥٧ .:أحمد الشايب األسلوب مكتبة النهضة ا

فن االسـتعارة دراسة حتـليلـية في البالغـة والنقـد مع التطـبيق على:أحمد عبدالسيد الصاوي
صرية للكتاب القاهرة  ١٩٧٩ . األدب اجلاهلي الهيئة ا

ـصـريـة الـعـامة:أحمد كمال زكي الـنـقـد األدبي احلـديث أصـوله واجتـاهـاته الـهـيـئـة ا
للكتاب القاهرة ١٩٧٣ .

الـتاريخ الـعسـكري واإلداري لألمـير عـبدالـقادر اجلـزائري الـشركة:أديب حرب
الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر  ١٩٨٣ .

ـقاومـة اجلـزائـرية حتت لـواء األمـيـر عبـدالـقادر الـشـركـة الوطـنـية:إسماعيل العربي ا
للنشر والتوزيع اجلزائر ط٢- ١٩٨٦ .

العالقـات الدبلومـاسية اجلـزائرية في عهـد األمير عبـدالقادر ديوان
طبوعات اجلامعية اجلزائر ١٩٨٨ . ا

فن الوصف دار الشرق اجلديد بيروت ١٩٦٠  .: إيليا حاوي

ـمـلـوكي والـعثـمـاني مـنـشـورات دار اآلفاق: بكري شيخ أم مـطـالـعات فـي الشـعـر ا
اجلديدة بيروت ط ٣-١٩٨٠ .

وفيات األعيان حتقيق د. إحسان عباس دار الثقافة بيروت ١٩٦٨ .: ابن خلكان
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الـعـمـدة في مـحـاسن الـشـعـر وآدابه ونـقـده حتقـيـق : محـيي الـدين:ابن رشيق القيرواني
عبداحلميد دار اجليل بيروت ط - ٤ ١٩٧٢ .

تنبي سـمى بـالتـبـيان في شـرح الـديوان:أبوالطيب ا الديـوان شـرح أبي العـكـبـري ا
دار العودة بيروت ١٩٧٨ .

أبوعبدالله احلس بن أحمد الزوزني :
عـلقـات السـبع دار اجلبـل للـنشـر والتوزيـع بيـروت مكـتبة شرح ا

احملتسب عمان ط ٢-١٩٧٣ .

عري صرية .:أبوالعالء ا تنوير سقط الزند مطبعة بوالق ا

تاريخ اجلزائر الثقافي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر ١٩٨١ .:أبوالقاسم سعد الله

محـمـد الـشـاذلي الـقـسـنـطيـني ( ١٨٠٧- ١٨٧٧ ) دراسـة من خالل
رسائله وشعره الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر ١٩٧٤ .

الــديـوان حتـقــيق وضـبط شــرح : أحـمـد عــبـداجملـيــد الـغـزالي دارأبونواس احلسن بن هاني   :
الكتاب العربي بيروت.

البيان والتبي دار الكتب العلمية بيروت .: اجلاحظ عمرو بن عثمان

رابط دار اليقظة العربية:جواد ا التصوف واألمير عبدالقادر اجلزائري احلسيني
للتأليف والترجمة والنشر دمشق ١٩٦٦ .

جوليت وفرانسيس جونسون

اجلـزائـر الـثـائـرة تـرجـمـة : مـحـمـد عـلـوي الـشـريف مـحـمـد خـلـيل:
فهمي هنري يوسف دار الهالل القاهرة ١٩٥٧ .

الـديـوان حتـقـيق د. سـيـد حـنـفي حـسـنـ مـراجعـة : حـسن كـامل:حسان بن ثابت
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٤ . الصيرفي الهيئة ا

حسن البوريني عبدالغني النابلسي

شرح ديوان ابن الفارض دار التراث بيروت.:

بذور احلياة مكتبة االستقامة تونس.:رمضان حمود
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ـدائح الـنــبـويـة في األدب الـعــربي دار الـكـتــاب الـعـربي لـلــطـبـاعـة: زكي مبارك ا
والنشر القاهرة .

الديوان : حتقيق وشرح : كرم البستاني دار صادر بيروت .: زهير بن أبي سلمى

البالد العربية والدولة العثمانية دار العلم للمالي بيروت ط٢- ١٩٦٥ .:ساطع احلصري

سلم القاهرة ١٩٨٤ .: سيد اجلميلي التصوف السني دار ا

النقد األدبي أصوله ومناهجه دار الشروق بيروت .: سيد قطب

حيـاة األميـر عبـدالقـادر ترجـمـة وتعـليق : د . أبـوالقـاسم سعـداللهشارل هنري تشرشل : 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر ١٩٨٦ .

عرفة القاهرة ١٩٦٥ .: شكري محمد عياد موسيقى الشعر العربي دار ا

صرية القاهرة.:عباس محمود العقاد اضي مكتبة النهضة ا شعراء مصر وبيئاتهم في اجليل ا

ـعـاصر مـؤسـسـة نوفل:عبد احلميد جيده االجتـاهات اجلـديـدة في الـشـعر الـعـربي ا
بيروت ط ١- ١٩٨٠ .

ــدوح حـقـي دار الـيــقـظــة الـعــربـيـة:عبدالقادر اجلزائري الـديــوان : شـرح وحتــقـيق د. 
للتأليف والترجمة والنشر بيروت ١٩٦٤ .

دوح حقي مكتبة ذكرى العاقل وتنبيه الغافل : حتـقيق وتقد د. 
اخلاجني القاهرة ١٩٧٢ .

واقف في التصوف والوعظ واإلرشاد دار اليقظة العربية دمشق ١٩٦٦ . كتاب ا

مـذكـرات األمـيــر عـبـدالـقـادر : حتـقــيق د. مـحـمـد الـصــغـيـر بـنـاني
د.مـحـفـوظ الـسـمـاتي د. مـحـمـد الـصـالح اجلـون شـركـة دار األمة

للطباعة والنشر والتوزيع اجلزائر ط ٣- ١٩٩٨ .

قراض احلاد لقطع لسان منتقص دين اإلسالم بالباطل واإلحلاد ا
دار مكتبة احلياة بيروت .

الشعر الديني اجلزائري احلديث الشركة الوطنية للنشر والتوزيع:عبد الله الركيبي
اجلزائر ١٩٨١ 
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يلي عبد الله شريط محمد ا

 اجلزائر في مرآة التاريخ مكتبة البعث اجلزائر ط ١- ١٩٦٥ .:

 في نـظـريـة األدب : من قـضـايــا الـشـعـر والـنـثــر في الـنـقـد الـعـربي: عثمان موافي
عرفة اجلامعية اإلسكندرية ١٩٨٤  القد واحلديث دار ا

ـعـنـويـة دار الـعودة:عز الدين اسماعيل الـشـعـر الـعـربي : قضـايـاه وظـواهـره الـفـنيـة وا
بيروت ط ٣ - ١٩٨١ 

األدب وفنونه دار الفكر العربي بيروت ط ٤ -١٩٦٨ .

الشعر وأيام العرب في العصر اجلاهلي دار األندلس بيروت  ط ١ -١٩٨٤ : عفيف عبدالرحمان

الـصـورة فـي الـشـعـر الــعـربي حــتى آخـر الـقــرن الـثـانـي الـهـجـري:علي البطل
دراسة في أصولها وتطورها بيروت ط ٢ - ١٩٨١ 

عارف القاهرة.:علي اخلطيب اجتاهات األدب الصوفي ب احلالج وابن عربي دار ا

األدب احلديث دار الكتاب العربي بيروت ط ٢ -١٩٦٠ :عمر الدسوقي

نعم الرؤوف شلبي شركة فن الطباعة القاهرة.:عنترة بن شداد الديوان حتقيق وشرح عبدا

ـؤسـسـة الوطـنـيـة لـلـكـتاب:فؤاد صالح السيد األميـر عـبـدالـقـادر مـتصـوفـاً وشـاعـراً ا
اجلزائر ١٩٨٥  

لغة النثر حتقيق طه حس عبداحلميد العبادي دار الكتب القاهرة.: قدامة بن جعفر

وشـاح الكـتائب وزيـنة اجلـند احملـمدي الـغالب ويـليه ديـوان العـسكر:قدور بن رويلة
ـايـاني . تـقد وحتـقـيق مـحمـد بن عـبـدالـكر الـشـركة احملـمدي ا

الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر ١٩٦٨ .

الـنظـرة الـرومـانتـيـكيـة في الـشعـر تـرجـمة عـبـداحلكـيم حـسان دار:كولردج
عارف القاهرة ١٩٧١ . ا

حاضر العالم اإلسالمي دار الفكر بيروت ط ٤ -١٩٧٣ :لوثروب ستودارد

حتفـة الـزائر في تـاريخ اجلـزائـر واألميـر عـبدالـقـادر شرح وتـعـليق:محمد بن عبدالقادر
دوح حقي دار اليقظة العربية بيروت ط ٢ -١٩٦٤ . د.
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يلي محمد بن مبارك الهاللي ا

تـاريخ اجلــزائـر في الــقـد واحلـديث مــطـبـعــة الـنـهــضـة الـعــربـيـة:
اجلزائر ١٩٦٤ .

عارف القاهرة ط ١ -١٩٨١ .:محمد حسن عبدالله الصورة والبناء الشعري دار ا

قصة كـفاح الشعب اجلزائـري في سبيل حريـته واستقالله من فجر:محمد رشدي اجلندي
التاريخ حتى اليوم مكتبة االقتصاد سورية .

شاعـر رثاء األنـدلس أبي الـبقـاء الرنـدي مؤسـسـة الرسـالة بـيروت:محمد رضوان الداية
. ١٩٧٦

لك:محمد السيد الوزير األمـير عـبـدالـقادر اجلـزائـري ثـقافـته وأثـرهـا في أدبه مكـتـبـة ا
فيصل اإلسالمية مصر ١٩٨٤ .

تاريخ األدب اجلزائري الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر ١٩٨١:محمد الطمار

قـاومة اجلزائرية من عام ١٨٣٠ حـتى ثورة نوفمبر ١٩٥٤:محمد الطيب العلوي مظاهر ا
دار البعث اجلزائر ط ١ -١٩٨٥ 

الـنــثـر الــفــني في الـعــصــر الـعــبـاسي األول : اجتــاهــاته وتـطــوره ديـوان:محمد عبدالغني الشيخ
طبوعات اجلامعية اجلزائر ١٩٨٣ . ا

نعم خفاجي نيرية باألزهر القاهرة ١٩٥٥ .:محمد عبدا طبعة ا األزهر في ألف عام ا

النقد األدبي احلديث دار الثقافة دار العودة لبنان ١٩٨٣ .:محمد غنيمي هالل

كفاح اجلزائر الوكالة العربية للدعاية والنشر اإلسكندرية .:محمد محمود زيتون

عارف القاهرة .:محمد مصطفى بدوي سلسلة نوابغ الفكر العربي كولردج دار ا

صري:محمد مندور ـعرفة القاهـرة  محاضرات في الـشعر ا األدب وفنونه دار ا
بعد شوقي معهد الدراسات العربية العالية القاهرة ١٩٥٨ .

الـشـعر اجلـزائري احلـديث: اجتـاهاته وخـصائـصه الـفنـية ( ١٩٢٥ :محمد ناصر
١٩٧٥ ) دار الغرب اإلسالمي بيروت ط ١ -١٩٨٥ .
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ه الـدار الـقـومـية:محمد النويهي الـشــــعـر اجلـاهـلـــي : مـنـهـــج في دراسـته وتـقـو
مصر ١٩٦٩ .

فارس الـصحـراء : األميـر عـبدالـقادر طالس لـلـدراسات والـترجـمة:مصطفى طالس
والنشر دمشق ط ٢ -١٩٨٤ .

الصورة األدبية دار األندلس بيروت ط ٣ -١٩٨٣  .:مصطفى ناصف

ـئويـة حملـة تـاريخـيـة وبـبـليـوغـرافـية:مصطفى نويصر األمـيـر عـبدالـقـادر في ذكـراه ا
ـئـويـة لـوفـاة وزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة اجلـزائـر ١٩٨٤  الـذكـرى ا
ــؤسـسـة الــوطـنـيـة لــلـفـنـون األمـيـر عــبـدالـقـادر ( ١٨٨٣ -١٩٨٣ ) ا

اجلزائر١٩٨٤  . طبعية  ا

األمير عبدالقادر رائد الكفاح اجلزائري دار الكتاب مطابع الفكر:يحيى بو عزيز
دمشق ط ٢ -١٩٦٤  .

ثورات اجلـزائـر في الـقرنـ الـتاسع عـشـر والـعشـرين دار الـبعث
اجلزائر ط ١ -١٩٨٠  .

يحيى بو عزيز ميكائيل دو إيبالزا

اجلــديــد في عالقــات األمــيـر عــبــدالـقــادر مع اســبـانــيــا وحـكــامــهـا:
ليلة مطبعة البعث اجلزائر ١٩٨٢  . العسكري 

✸✸✸✸
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اجملــــالت والدوريـــــات:  

وزارة الثقافة اجلزائر - ١٩٨٣ .:مجلة ألوان
وزارة الثقافة اجلزائر  -١٩٩٠ .:مجلة آمال

نـاسـبة:مجلة التاريخ ـركز الـوطـني لـلدراسـات الـتـاريخـيـة اجلزائـر عـدد خـاص  ا
ئوية لوفاة األمير عبدالقادر ( عدد خاص ) ١٩٨٣ . الذكرى ا

وزارة الثقافة اجلزائر .:مجلة الثقافة
دمشق سورية .:مجلة احلقائق
مصر .:مجلة الرسالة
معهد العلوم اإلجتماعية جامعة قسنطينة اجلزائر.:مجلة سيرتا

مؤسسة األمير عبدالقادر اجلزائر .:مسالك
وزارة اإلعالم الكويتية.:عالم الفكر

 اجلزائر.:مجلة الشهاب

راجـــع األجنبيـــة: ا

- EMIR ABDELKADER  ECRITS SPIRITUELS PRESENTES ET TRADUITS DE L ARABE

PAR MICHEL,CHODKIEWCZ   EDITION DU SEUIL PARIS 1982

- EMIRET . M: ESSAI D  UNE MARINE MARCHANDE BARBARESQUE  AU 18 SIECLE,

PARIS 1955

- ESENBETH . M:   LES JUIFS EN ALGERIE ET EN TUNISIE  A L  EPOQUE  TURQUE

1516 - 1830 PARIS 

- LAROUSSE  GRAND  LAROUSSE  ENCYCLOPEDIQUE,  PARIS 1960

- PHILIPPE  D .  L:  EMIR ABDELKADER LE  CROYANT  LIBRAIRIE  ARTHEME  PARIS 

- PAUL  A .  L  EMIR ABDELKADER 1805 - 1883 DU FANATISME MUSULMAN AU

PATRIOTISME , FRANCAIS   LIBRAIRIE  HACHETTE  PARIS 

- ROBERT A: HISTOIRE DE L  ALGERIE CONTEMPORAINE   PRESSE UNIVERSITAIRE

PARIS 1980

- ROZET  M .  P:  VOYAGE DANS LA REGENCE  D  ALGER OU DISCRIPTION AU PAYS

OCCUPE ,PAR L  ARME FRANCAISE EN AFRIQUE  EDITION, BERTAND, PARIS

✸✸✸✸
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الـهـــــوامـــــش

د.محمد طه احلاجري جوانب من احلياة العقلية واألدبية في اجلزائر معهد البحوث-١
والدراسات العربية - القاهرة ١٩٦٨ ص ١٦ .

محيي الدين بن مصطفى اجلزائري احلسيني (١١٩٠-١٢٤٩هـ ١٧٧٦/-١٨٣٣م)-٢
نشأوتفقه على يد علماء أسرته رحل الى مستغا وأخذ عن علمائها له مؤلف في

ريدين ) انظر: حتفة الزائر ج ٢ ص ٩٣٠-٩٣٢ . التصوف بعنوان ( إرشاد ا

محمد بن عبدالقادر اجلزائري: حتفة الزائر في تاريخ اجلزائر واألمير عبدالقادر-٣
دوح حقي دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر بيروت ط ٢ شرح وتعليق د.

ج ٢ ص ٩٣٠ .

ؤسسة الوطنية-٤ فؤاد صالح السيد : األمير عبدالقادر اجلزائري متصوفا وشاعرا ا
للكتاب اجلزائر ١٩٨٥ ص٢٨ .

٥-EMIR ABDELKADER  ECRITS SPIRITUELS PRESENTES ET TRADUITS

DE L ARABE PAR MICHEL CHODKIEWICZ EDITIONS DU SEUIL PARIS

1982 P 25S

كتب التجاري-٦ إحسان حقي : اجلزائر العربية أرض الكفاح اجمليد منشورات ا
بيروت ط ١ - ١٩٦١ ص٧٤ .

٧-PHILIPPE  D ESTAILLEUR - CHANTERAINE  L EMIR MAGNANIME ABDEL-

KADER LE CROYANT LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD PARIS 1959 P 19

ؤلف أنه تلقى-٨ محمد بن عبدالقادر اجلزائري حتفة الزائر ج ٢ ص ٩٢٣ وذكر فيه ا
هذه النسب من فم األمير نفسه.

ناصر الدين : لقبه به أبوه بعد مبايعته باإلمارة .-٩

األمير اللقب الذي اشتهر به عبدالقادر وبقي مالزما له طول حياته وبعدها .-١٠
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اجلزائري أحد األلقاب التي يعتز بها عبدالقادر خصوصا بعد نفيه .-١١

ابن الراشدي - ابن خالد لقبان لقب بهما نفسه في بعض اشعاره انظر: الديوان ص ٥٣ .-١٢

صدر نفسه ج٢ ص ٥٢٣ واتفق أغلب الدارس في-١٣ محمد بن عبدالقادر اجلزائري ا
دوح حقي الديوان -طه احلاجري فؤاد صالح السيد - تشرشل . ذلك منهم 

شارل هنري تشرشل : حياة األمير عبدالقادر ترجمه وقدم له وعلق عليه د.أبوالقاسم-١٤
سعد الله الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر ط ٢-١٩٨٢ ص ٣٩ .

صدر نفسه ص٣٩ .-١٥ تشرشل ا

نفسه ص٤٠ .-١٦

صدر نفسه ص ٤٠-١٧ تشرشل ا

أحمد جريري نبذة عن حياة األمير عبدالقادر مجلة ألوان وزارة الثقافة والسياحة ع-١٨
٧٥ -١٩٨٣ ص ٢٨ .

هي السيدة اللة خديجة بنت عمه علي ابي طالب .-١٩

صدر نفسه ص ٤٢ .-٢٠ تشرشل ا

نفسه ص ٤٠ .-٢١

صدر نفسه ص ٤٠ .-٢٢ تشرشل ا

يحيى بو عزيز : األمير عبدالقادر رائد الكفاح اجلزائري دار الكتاب اجلزائري-٢٣
مطابع دار الفكر دمشق ط ٢ -١٩٦٤ ص ١٥٠ .

تشرشل : نفسه ص ٤٢ .-٢٤

وافق لـ ١٨٢٣ - ١٨٢٥ م.-٢٥ من ١٢٣٩ الى ١٢٤١ هـ ا

صدر نفسه ص ٤٤ .-٢٦ تشرشل : ا

٢٧-PHILIPPE DESTAILLEUR CHANTERAINE OP  CIT  P 24

محمد علي باشا ابراهيم ١١٨٤-١٢٦٥ هـ - ١٧٧٠-١٨٤٩م ألباني االصل أصبح-٢٨
واليا على مصر ١٢٢٠هـ - ١٨٠٥م 
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لك-٢٩ محمد السيد الوزير: االمير عبدالقادر اجلزائري ثقافته وأثرها في أدبه مكتبة ا
فيصل اإلسالمية ١٩٨٤ ص ٢٢ .

٣٠-YACINE KATEB : ABD EL KADER  ET L INDEPENDANCE ALGERIENNE

.ENTREPRISE NATIONALE DU LIVRE ALGER 1984 P 10 

محمد السيد الوزير: نفسه ص ٢٤.-٣١

هو عبدالقادر بن موسى بن عبدالله احلسني محيي الدين اجليالني ٤٧١-٥٦١ هـ/-٣٢
١٠٧٨ -١١٦٦ مؤسس الطريقة القادرية.

محمد بن عبدالقادر : حتفة الزائر ج ٢ ص ٩٣٢ .-٣٣

رجع السابق ص ٤٣ .-٣٤ يحيى بو عزيز ا

رابح بو نار: األمير عبدالقادر وحياته - مجلة أمال - وزارة الثقافة ع ٨ / ١٩٧٠ ص ١٤ .-٣٥

رجع السابق ص ٢٠ .-٣٦ محمد السيد الوزير ا

رجع نفسه ص ٢٠-٢١ .-٣٧  ا

كتب التجاري بيروت ط-٣٨ احسان حقي اجلزائر العربية أرض الكفاح اجمليد منشورات ا
١ -١٩٦١ ص ٦٥ .

رجع السابق ص٦٥ .-٣٩  احسان حقي ا

كوليت وفرانسيس جونسون : اجلزائر الثائرة ترجمة محمد علوي الشريف محمد-٤٠
خليل فهمي هندي يوسف دار الهالل القاهرة ١٩٥٧ ص ٣٠ .

محمد بن عبدالقادر حتفة الزائر ج ١ص ٤٦ .-٤١

صدر نفسه ص ٤٦ .-٤٢  ا

صدر السابق ص٥٦ .-٤٣ تشرشل ا

صدر السابق ص ١٥٥ .-٤٤  محمد بن عبدالقادر: ا

نفسه ج ١ ص ١٥٥  .-٤٥

أما عند تشرشل فبتاريخ ٢١ نوفمبر ١٨٣٢-٤٦ رجع السابق ص ٤٦ يحيى بو عزيز ا
وعند فؤاد صالح السيد في ٣ رجب ١٢٤٨ -٢٧ نوفمبر ١٨٣٢ .
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صدر نفسه ج ١ ص ١٥٧ .-٤٧ محمد بن عبدالقادر: ا

صدر نفسه ج ١ ص ١٥٧ راجع النص الكامل للبيعة في صفحات ١٥٧ -١٥٨ -٢٥٩ -٤٨ ا

نفسه ج ١ ص ١٦٥ راجع وانظر: النص الكامل للبيعة الثانية في صفحات ١٦٣ --٤٩
. ١٦٤ - ١٦٥

طبوعات اجلامعية - اجلزائر-٥٠ عبدالرحمان اجلياللي: تاريخ اجلزائر العام - ديوان ا
١٩٨٦ ج ٤ ص ٧٠ .

دوح حقي-٥١ األمير عبدالقادر اجلزائري: ذكرى العاقل وتنبيه الغافل حتقيق وتقد د.
مكتب اخلاجني القاهرة ١٩٧٢ مقدمة الكتاب ص ١٦ .

و ن ت-٥٢ أديب حرب: التاريخ العسكري واإلداري لألمير عبدالقادر اجلزائري ش
اجلزائر ١٩٨٣ ج ٢ ص ٤٠ .

قاومة اجلزائرية ص٩١ .-٥٣ د.صالح خرفي: شعر ا

لوثروب ستودارد :حاضر العالم اإلسالمي نقله الى العربية األستاذ حجاج نويهض-٥٤
دار الفكر بيروت ج ١ ط٤ ١٩٧٣ ص ٧٠ .

 محمد بن عبدالقادر : حتفة الزائر ج ١ ص ١٦٦ .-٥٥

رجع السابق ج ١ ص ٤٠ .-٥٦ أديب حرب: ا

محمد بن عبدالقادر: نفسه جزء واحد ص ١٦٦ .-٥٧

تشرشل: حياة األمير عبدالقادر ص ٢٣ .-٥٨

اسماعيل العربي: أعالم السياسة واحلرب األمير عبدالقادر اجلزائري مؤسس دولة-٥٩
وقائد جيش - مديرية الدراسات وإحياء التراث - اجلزائر ١٩٨٤ ص ٢٢ .

عبدالرحمان محمد اجليالني تاريخ اجلزائر العام ج ٤ ص ٢٤١ .-٦٠

يلي اجلزائر في مرآة التاريخ ص ١٧٨ .-٦١ عبدالله شريط محمد ا

عبدالرحمان اجليالني تاريخ اجلزائر العام ج ٤ ص٢٤١ .-٦٢

٦٣-PAUL A. L EMIR ABDELKADER 1805 - 1883 DU FANATISME MUSULMAN

AU PATRIOTISME P. 208 - FRANCAIS LIBRAIRIE HACHETTE PARIS.
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ئوية لوفاة األمير عبدالقادر - وزارة الثقافة والسياحة-٦٤ مصطفى نويصر الذكرى ا
اجلزائر ١٩٨٤ص ٣٠-٣١  . 

عبدالرحمان اجليالني نفسه ج ٤ ص ٢٣٩ .-٦٥

محمد بن عبدالقادر حتفة الزائر ج١ ص ٣١١ .-٦٦

محمد السيد الوزير مرجع سابق ص ٤٨ .-٦٧

مصطفى نويصر مرجع سابق ص ٣١  .-٦٨

صدر السابق ج ١ ص٣٠٩ .-٦٩ محمد بن عبدالقادر ا

مصطفى طالس: فارس الصحراء األمير عبدالقادر - طالس للدراسات والترجمة-٧٠
والشر ط ٢ -١٩٨٤ ص ٢١١ .

اسماعيل العربي: األمير عبدالقادر مؤسس دولة وقائد جيش ص ٢٩ .-٧١

يلي: اجلزائر في مرآة التاريخ ص ١٨٧ .-٧٢ عبدالله شريط - محمد ا

يحيى بوعزيز األمير عبدالقادر رائد الكفاح اجلزائري ص ٥٢  .-٧٣

صدر السابق ج ١ ص ١٨٨-١٨٩ .-٧٤ محمد بن عبدالقادر: ا

رجع السابق ص ٢١٠ .-٧٥ مصطفى طالس: ا

محمد بن عبدالقادر: حتفة الزائر ج ١ ص ١٩١ .-٧٦

قاومة اجلزائرية من عام ١٨٣٠ حتى ثورة نوفمبر-٧٧ محمد الطيب العلوي: مظاهر ا
١٩٥٤ - دار البعث اجلزائر ١٩٨٥ ط ١ ص ٣٧ .

محمد بن عبدالقادر: نفسه ص ١٩١ .-٧٨

تشرشل: حياة األمير عبدالقادر ص ١٤٥ .-٧٩

قدور بن رويلة : وشاح الكتائب وزينة اجليش احملمدي الغالب: تقد وحتقيق محمد-٨٠
ت اجلزائر ١٩٦٨ ص ٥ . ن و بن عبدالكر ش

صدر السابق ص ١٤٠ .-٨١ تشرشل ا
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نفسه ص ١٤٠ .-٨٢

عبدالرحمان اجليالني تاريخ اجلزائر العام ج ٤ ص ٧٤ .-٨٣

تشرشل نفسه ص ١٤٣ .-٨٤

رجع السابق ج ١ ص ٧٤ .-٨٥ أديب حرب ا

نفسه ج ١ ص ١٠ .-٨٦

نفسه ج ١ ص ١١ .-٨٧

محمد بن عبدالقادر: حتفة الزائر ج ١ ص ١٨٦ .-٨٨

رجع السابق ص ١٨٨ .-٨٩ يلي: ا عبدالله شريط - محمد ا

رجع السابق ج ٤ ص ٧٣ .-٩٠ عبدالرحمان اجليالني ا

٩١-PHILIPPE D. L EMIR ABDELKADER LE CROYANT LIBRAIRIE ARTHEME

PARIS P. 146.

صدر السابق ص ١٥٤ .-٩٢ تشرشل: ا

رجع السابق ص ١٠٩ .-٩٣ مصطفى طالس: ا

رجع السابق ص ٥١ .-٩٤ محمد السيد الوزير: ا

صرية - االحتاد العربي-٩٥ دني: هذه هي اجلزائر مكتبة النهضة ا أحمد توفيق ا
للطباعة والنشر ص ٨٦ .

إحسان حقي: اجلزائر العربية أرض الكفاح اجمليد ص ٧٥ .-٩٦

يحيى بوعزيز: األمير عبدالقادر رائد الكفاح اجلزائري ص ٥١ .-٩٧

عاهدة بتاريخ ١٧ شوال ١٢٤٩ هـ / ٢٨ فبراير ١٨٣٤ انظر: نص-٩٨ وقعت هذه ا
عاهدة في حتفة الزائر ج ١ ص ١٨٥ . ا

يحيى بوعزيز نفسه ص ٥٢ .-٩٩

هم أخالط من العرب واألتراك كانوا يلوذون بالباي محمد حاكم معسكر للمزيد انظر:-١٠٠
حتفة الزائر ج ١ ص ١٣٨ -١٣٩ .
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رجع السابق ص ٥٢ .-١٠١ يحيى بو عزيز ا

يحيى بوعزيز نفسه ص ٥٥ -٥٦ .-١٠٢

انظر: تفاصيلها في حتفة الزائر ج ١ ص ٢٣٨ .-١٠٣

صدر السابق ص ٩٨ .-١٠٤ تشرشل ا

قاومة اجلزائرية حتت لواء األمير عبدالقادر ص ٩٩ .-١٠٥ إسماعيل العربي: ا

رجع السابق ص ٣٣ -٣٤ .-١٠٦ كوليت وفرانسيس جونسون ا

عاهدة في حتفة الزائر ج٢ ص ٢٧٧ - ٢٧٨ -٢٧٩ .-١٠٧ تافنا نهر بغرب اجلزائر . وانظر: نص ا

انظر: تفاصيل اللقاء في حتفة الزائر ص ٢٧٩ -٢٨٢ وكذلك أبوالعيد دودو - اجلزائر-١٠٨
ان ص ٤٢ -٥٤ . في مؤلفات األ

١٠٩-PHILIPPE D. L EMIR ABDELKADER LE CROYANT LIBRAIRIE ARTHEME

PARIS P.

يحيى بوعزيز ثورات اجلزائر في القرن ١٩ -٢٠ دار البعث - اجلزائر ١٩٨٠ ط ١ ص ٢٣ .-١١٠

محمد عبدالوهاب فايد: األمير عبدالقادر وحترير اجلزائر مجلة الرسالة س ١٤ / م-١١١
ج ٢ -١٩٤٦ ص ٢٥ .

١١٢-Kateb - Yacine. opcit p-64.

اسماعيل العربي: األمير عبدالقادر مؤسس دولة وقائد جيش ص ٧٥ .-١١٣

نفسه.-١١٤

انظر: بنودها في حتفة الزائر ج ٢ ص ٤٤٩ .-١١٥

يحيى بوعزيز: ثورات اجلزائر ص٣٢-٣٣.-١١٦

علقات السبع دار اجليل للنشر توزيع بيروت ١٩٧٣ ص ٨٩ .-١١٧ الزوزني: شرح ا

انظر: نص الفتوى في حتفة الزائر ج ١ ص ٤٩٧ .-١١٨

نفسه ج ١ص ٤٩٨ .-١١٩
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نفسه ج ١ ص ٤٩٦ .-١٢٠

حتفة الزائر ج ١ ص ٤٩٨ .-١٢١

رجع السابق ص ٥٠ .-١٢٢ محمد السيد الوزير ا

يحيى بوعزيز: األمير عبدالقادر رائد الكفاح اجلزائري ص ٨٢ .-١٢٣

الطاهر بن عائشة: جوانب حساسة في حياة األمير عبدالقادر مجلة ألوان اجلزائر-١٢٤
١٩٨٣ ع ٥٤ ص٣٠ .

صدر نفسه ج ٢ ص ٥١١ .-١٢٥ محمد بن عبدالقادر ا

نفسه ج ٢ ص ٧٢ .-١٢٦

انظر: نص التعهد في حتفة الزائر ج ٢ ص ٥١٧ -٥١٨ .-١٢٧

صدر السابق ص ٢٥٦ .-١٢٨ تشرشل ا

 نفسه ص ٢٥٧ .-١٢٩

صدر نفسه ج ٢ ص ٥٤٢ .-١٣٠  محمد بن عبدالقادر ا

رجع السابق ص ٥٣ .-١٣١  محمد السيد الوزير ا

 نفسه ص ٥٣ .-١٣٢

 نفسه ص ٥٤ .-١٣٣

 نفسه ص ٥٦ .-١٣٤

 انظر: د.أبو القاسم سعد الله محمد الشاذلي القسنطيني ١٨٠٧ -١٨٧٧ دراسة من-١٣٥
خالل رسائله وشعره ش و ن ت ١٩٧٤ .

رجع السابق ص ٧٣ .-١٣٦  محمد السيد الوزير ا

صدر السابق ص ٢٦٥ .-١٣٧  تشرشل ا

 تشرشل انظر: النص الكامل للوعد في ص ٢٦٥ .-١٣٨

رجع نفسه ص ٦٣ .-١٣٩  محمد السيد الوزير ا
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صدر السابق ج ٢ ص٧٥٧ .-١٤٠  محمد بن عبدالقادر ا

 انظر: القصيدة في الديوان ص ١٥٥ وفي حتفة الزائر ج٢ ص٥٧٦ .-١٤١

 الديوان ص ١٥٥ .-١٤٢

صدر السابق ج ٢ ص ٥١٨ .-١٤٣  محمد بن عبدالقادر ا

صدر السابق ص ٣٥٧ .-١٤٤  تشرشل ا

رابط : التصوف واألمير عبدالقار احلسني اجلزائري دار اليقظة دمشق-١٤٥  جواد ا
١٩٦٦ ص ١٣٥ .

صدر السابق ص ٢٧٨ .-١٤٦  تشرشل ا

 نفسه ص ٢٧٨ .-١٤٧

رجع السابق ص ٧٩ .-١٤٨  محمد السيد الوزير ا

 نفسه ص ٨٠ .-١٤٩

رجع السابق ص ٨٠ .-١٥٠  محمد السيد الوزير ا

 نفسه ص ٨٤ .-١٥١

 نفسه ص ٨٤ .-١٥٢

يحيى بوعزيز: األمير عبدالقادر رائد الكفاح اجلزائري ص ٧١ .-١٥٣

رجع السابق ص ٤٦ .-١٥٤ رابط ا  جواد ا

صدر السابق ج ٢ ص٦٣٣ .-١٥٥  محمد بن عبدالقادر ا

صدر السابق ص ٢٨٤ .-١٥٦  تشرشل ا

 نفسه ص ٢٨٦ .-١٥٧

صدر السابق ٢٦٨ .-١٥٨  تشرشل ا

صدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ .-١٥٩  محمد بن عبدالقادر ا

 يحيى بوعزيز األمير عبدالقادر رائد الكفاح اجلزائري ص ٧٢ .-١٦٠
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 محمد بن عبدالقادر نفسه ج ٢ ص ٦٦١ .-١٦١

 نفسه ج ٢ ص ٨٦٦ .-١٦٢

 الديوان ص ١٨٣ .-١٦٣

 محمد بن عبدالقادر نفسه ج ٢ ص ٧٠٤ .-١٦٤

 فؤاد صالح السيد: األمير عبدالقادر اجلزائري متصوفا وشاعرا ص ٧٦ .-١٦٥

الطاهر بن عائشة اجلوانب احلساسة في حياة األمير عبدالقادر - ألوان - ع ٥٤ ص ٣٠ .-١٦٦

اسونية مجلة-١٦٧  األمير محمد بن سعيد اجلزائري : األمير عبدالقادر واجلمعية ا
احلقائق دمشق ١٩٢٩ هـ مج ٢ ج ٢ص ٧٨ .

 الطاهر بن عائشة نفسه ص ٣٠ .-١٦٨

صدر السابق ج ٢ ص ٧١٨ .-١٦٩  محمد بن عبدالقادر ا

رجع السابق ص ٥٠ .-١٧٠ رابط ا  جواد ا

رجع السابق ص ٧٨ .-١٧١  محمد السيد الوزير ا

 محمد بن عبدالقادر نفسه ج ٢ ص ٨٠٧-٨٠٨ .-١٧٢

 محمد بن عبدالقادر ج ٢ ص ٨٥٦ .-١٧٣

 نفسه ج ٢ ص ٨٥٨ .-١٧٤

 انظر: قصائد الرثاء ورسائل التعازي في حتفة الزائر ج ٢ ص ٨٦٣ الى ٩٢٢ .-١٧٥
ؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ط ١٩٨٤- ص ٣١ .-١٧٦ د.صالح خرفي: في ذكرى األمير ا
د.محمد السيد الوزير: األمير عبدالقادر اجلزائري ثقافته وأثرها في أدبه ص١٥٨-١٥٩ .-١٧٧
رجع السابق ص١٢٠-١٢١ .-١٧٨ د.محمد السيد الوزير : ا
رجع السابق ص ٦٧-٦٨ .-١٧٩ د.صالح خرفي: ا
نفسه ص٦٧ .-١٨٠
ص ٣٧ .-١٨١  محمد طه احلاجري : جوانب من احلياة العقلية واألدبية في اجلزائر
دوح حقي : مقدمة الديوان ص ١٣ .-١٨٢
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 أحمد اجلندي : األمير الشاعر مجلة الثقافة عدد خاص السنة ١٣ اجلزائر-١٨٣
١٩٨٣- ص٣٢٠ .

رجع السابق ص ٤٢ .-١٨٤ صالح خرفي ا
الديوان ص ٢٤ . -١٨٥
الديوان : ص ٢٤ .-١٨٦
ال بنوعيه الذهب والفضة.-١٨٧ البيضاء والصفراء: ا
الديوان :ص ٢٤ .-١٨٨
الديوان : ص ٢٧ .-١٨٩
 الديوان: ص ٢٧ .-١٩٠
 الديوان: ص ٢٧ .-١٩١
 الديوان: ص ٢٨ .-١٩٢
 اللواء : العلم واجلملة كناية عن تمام اخلضوع.-١٩٣
دوح حقي : الديوان -الهامش ص ٢٧ .-١٩٤  
 عبدالله الركيبى: الشعر الدينى اجلزائري احلديث ص ٢١ .-١٩٥
 الديوان :ص ٢٧ .-١٩٦
األبيات تنسب الى احلجاج بن يوسف الثقفي.-١٩٧
د.يحيى بوعزيز: األمير عبدالقادر رائد الكفاح اجلزائري ص ١٥٠ .-١٩٨
صالح خرفي في ذكرى األمير ص ٣٢ .-١٩٩
الديوان ص ٢٥ .-٢٠٠
الديوان ص ٢٦ .-٢٠١
ملوكي والعثماني دار اآلفاق اجلديدة-٢٠٢ : مطالعات في الشعر ا د.بكري شيخ أم

بيروت ط٢ -١٩٨٠ -ص ١١٥ -١١٦ .
رجع السابق ص ١٧٦ .-٢٠٣  محمد السيد الوزير ا
 الديوان ص ٣٢ .-٢٠٤
 الديوان ص ٣٢ -٣٣ .-٢٠٥
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 نفسه ص٣٣ .-٢٠٦
 نفسه ص ٣٣ .-٢٠٧
 الديوان ص ٣٣ .-٢٠٨
نفسه ص ٣٣ .-٢٠٩
نفسه ص ٣٣ .-٢١٠
نفسه ص٣٤ .-٢١١
الديوان ص ٣٤ .-٢١٢
نفسه ص ٤١ -٤٢ .-٢١٣
الديوان ص ٤٢ .-٢١٤
نفسه ص ٤٥ .-٢١٥
نفسه ص ٤٧ .-٢١٦
الديوان ص ٤٧ .-٢١٧
رجع السابق ص ٢٦٩ -٢٧٠ .-٢١٨ محمد السيد الوزير ا
الديوان ص ٤٩ .-٢١٩
انظر: تشرشل: حياة األمير عبدالقادر الفصل ١٦ .-٢٢٠
الديوان ص ٢٣ .-٢٢١
نفسه ص ٢٣ .-٢٢٢
الديوان ص ٢٦ .-٢٢٣
نفسه ص ٢٦ .-٢٢٤
الديوان ص ٣٩ .-٢٢٥
اخلصر: شدة البرد على األطراف.-٢٢٦
الديوان ص ٤٩ .-٢٢٧
السناء : الضياء لوى :إنطفأ .-٢٢٨
رجع السابق ص ٢٦٤ .-٢٢٩ محمد السيد الوزير: ا
الديوان ص ٢٣ .-٢٣٠
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رجع السابق ص٣١ .-٢٣١ محمد السيد الوزير: ا
الديوان : ص ٤٤-٤٥ .-٢٣٢
ا اخلليل بن أحمد .-٢٣٣ البصري : يعنى به احلسن البصري أو ر
محمد السيد الوزير: نفسه ص ١٤٠ .-٢٣٤
يحيى بوعزيز: األمير عبدالقادر رائد الكفاح اجلزائري ص١٥٣ .-٢٣٥
ملوكي والعثماني ى ص ١٢٧ - ٢٣٧ .-٢٣٦ : مطالعات في الشعر ا د.بكرى شيخ أم
رجع السابق ص ٢٠٥-٢٠٦ .-٢٣٧ محمد السيد الوزير : ا
الديوان ص ٣٨-٣٩ .-٢٣٨
غريس: اسم قبيلة كانت مؤيدة لألمير .-٢٣٩
محمد السيد الوزير نفسه ص ١٣٩ .-٢٤٠
الديوان ص ١٢٥-١٢٦-١٢٧ .-٢٤١
شهور: -٢٤٢ متمثالً بقول حسان بن ثابت الشاعر ا

ـــــــــة أحـــــــــســــــــــابـــــــــهم بـــــــــيـض الـــــــــوجـــــــــوه كـــــــــر
شــم األنـــــــــــــــــــــــــوف مــن الـــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــراز األول

انظر: ديوان حسان بن ثابت حتقيق سيد حنفي حسن مراجعة حسن كامل
صرية العامة للكتاب ١٩٧٤- ص ١٢٣ . الصيرفي الهيئة ا

 الديوان ص ١٢٧-١٢٨ .-٢٤٣
 الديوان ص ١٢٨ .-٢٤٤
عارك ونار احلرب.-٢٤٥ يصطلى : يستدفئ بالنار وهنا كتابة عن خوض ا
الديوان ص ٢٨  .-٢٤٦
الديوان ص ١٢٨-١٢٩-٢٤٧
مقول: اللسان-٢٤٨
أدلج : مشى ليال-٢٤٩
الديوان ص ١٢٩-١٣٠-٢٥٠
الديوان ص ١٣٠-٢٥١
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الديوان ص ١٣٠-١٣١-٢٥٢
 القذى : ما قرح الع أو اجلفن مهما دق وضؤل-٢٥٣
رجع السابق ص ١٦١-٢٥٤ محمد السيد الوزير ا
نفسه ص ١٦٢-٢٥٥
دوح حقي : مقدمة الديوان ص١٠-١١-٢٥٦  
محمد بن عبدالقادر اجلزائري حتفة الزائر ص١٤٤ .-٢٥٧
صدر السابق ج ٢ ص ٥٦١-٢٥٨ محمد بن عبدالقادر اجلزائري ا
دوح حقي مقدمة الديوان ص ١٠-٢٥٩
رجع السابق :ص ١٦٠-٢٦٠ محمد السيد الوزير ا
صدر السابق ج٢ ص٧٤٢-٢٦١ عن محمد بن عبدالقادر : ا
محمد السيد الوزير ص ٢١٤-٢٦٢
 الديوان ص٥٩-٢٦٣
الديوان ص ٦٤-٦٥-٢٦٤
الديوان ص٧٦-٢٦٥
الديوان ص ٧٧-٢٦٦
الديوان ص ٥٩-٢٦٧
الديوان ص ٦٠-٢٦٨
الديوان ص ٦٠-٢٦٩
كلمة «باد» خبر لظل ولكن الشاعر رفعها اتباعا للقافية والروى.-٢٧٠
الديوان ص ٥٥-٢٧١
الديوان ص٥٦-٢٧٢
 الديوان ص ٥٦-٥٧-٢٧٣
الديوان ٥٨-٢٧٤
الديوان ص ٥٨-٥٩-٢٧٥
صاد: عطشان وكان حقها النصب على احلال فرفعت هنا تبعا للروي -٢٧٦
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الديوان ص ٦٠-٢٧٧
الديوان ص٦٠-٢٧٨
 الديوان ص ٦٣-٢٧٩
الديوان ص ٦٤-٢٨٠
للديوان ص ٦٥-٢٨١
الديوان ص٦٥-٢٨٢
الديوان ص ٦٥-٢٨٣
الديوان ص ٦٦-٢٨٤
رجع السابق ص ١٦٧-٢٨٥ محمد السيد الوزير: ا
الديوان ص ٥٣-٢٨٦
 الديوان ص ٥٤-٢٨٧
هتور : مولع-٢٨٨
وصف الشعراء قبله طول الليالي كالنابغة :-٢٨٩

ــــــــــنــــــــــقـض تــــــــــطــــــــــاول حــــــــــتـى قــــــــــلـت لــــــــــيـس 
ولــــــــــيـس الـــــــــذي يــــــــــرعـى الــــــــــنــــــــــجــــــــــوم بــــــــــآيب

عارف ١٩٧٧ ص ٤٠ النابغة الذبياني : الديوان حتقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار با
الديوان ص ٦٢-٢٩٠
اء من السجل وهو الدلو-٢٩١ سجال: متدفقة كما يتدفق ا
الديوان ص ٦٢-٢٩٢
الديوان ص٦٥-٢٩٣
 الديوان ص ٧٠-٧١-٢٩٤
اخلال: الفارس-٢٩٥
خال : فارغ-٢٩٦
خال : بخل أو خيالء وتكبر-٢٩٧
نزل الفارغ-٢٩٨ اخلال: ا
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اطرة-٢٩٩ طر والسحابة ا اخلال: ا
الزم للشيء ال ينفك عنه-٣٠٠ اخلال: ا
خال: ضعيف القلب-٣٠١
اخلال: الرجل السمح الكر-٣٠٢
ابن رشيق القيرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده حتقيق محيي الدين-٣٠٣

عبداحلميد دار اجليل ط ٤ بيروت ١٩٧٢ ج٢ ص ٢٧٤
الديوان ص ٣٥-٣٠٤
رجع السابق ص ٢٥٧-٣٠٥ محمد السيد الوزير: ا
الديوان ص ٣٥-٣٠٦
الديوان ص ٣٦-٣٠٧
طر الغزير-٣٠٨ الهاتن: ا
الديوان ص ٣٦-٣٠٩
من هؤالء: الشاعر زهير بن أبي سلمى في معلقته: -٣١٠

تــــــبـــــــصَّــــــر خـــــــلـــــــيــــــلـي هل تـــــــرى مـن ضــــــغـــــــائن
حتـــــــمَّــــــــلـن بــــــــالـــــــعــــــــلــــــــيــــــــاء من فــــــــوق جــــــــوشم

ــــــــــــاط عــــــــــــتــــــــــــاق وكــــــــــــلّـــــــــــة عــــــــــــلــــــــــــون بـــــــــــأ
وراد حـــــــــواشـــــــــيــــــــهـــــــــا مـــــــــشــــــــاكـــــــــهـــــــــة الــــــــدم

أنظر: ديوان زهير بن أبي سلمى حتقيق وشرح كرم البستاني دار صادر بيروت ص ١٠٢
ملوكي العثماني.-٣١١ عن د. بكرى شيخ أم : مطالعات في الشعر ا
الديوان ص ٣٧-٣٨-٣١٢
طارق خشبية صغيرة-٣١٣ السنطير : آلة موسيقية تشبه القانون يضرب على أوتارها 
الديوان ص ٣٨-٣١٤
الوضر : القذر -٣١٥
الديوان ص ٣٨-٣١٦
ج١ ص ٣٢-٣١٧ صرية القاهرة ١٩٠٨ عري : انظر: تنوير سقط الزند مطبعة بوالق ا أبو العالء ا
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تشبيه الصحراء بالبحر واإلبل كالسفن وصف في جملته تقليدي محض يقول عبيد-٣١٨
ابن األبرص :

تــــــبـــــــصــــــر خـــــــلـــــــيــــــلـي هل تـــــــرى مـن ضــــــغـــــــائن
ــــــــــــانــــــــــــيـــــــــــة قــــــــــــد تــــــــــــغــــــــــــتــــــــــــدي وتـــــــــــروح

كـــــــــــعـــــــــــوم الـــــــــــســـــــــــفـــــــــــ فـي غـــــــــــوارب جلــــــــــة
ـــــــــــئـــــــــــهـــــــــــا فـي مـــــــــــاء دجـــــــــــلـــــــــــة ريـح تـــــــــــكـــــــــــفّ

انظر: ديوان عبيد بن األبرص دار صادر بيروت ١٩٦٤-ص٤٧
الديوان ص ٣٨-٣١٩
الديوان ص ٣٩-٣٢٠
الديوان ص ٤٠-٣٢١
الديوان ص ٤٠-٣٢٢
ا يشبه الذم-٣٢٣ دح  ا
رجع السابق ص ٢٥٧-٣٢٤ فؤاد صالح السيد: ا
الديوان ص ١٧٢-٣٢٥
الديوان ص ١٧٢-٣٢٦
الصفا : احلجر األملس -٣٢٧
 الديوان: ص ١٧٣-٣٢٨
سك-٣٢٩ الزبد: من أنواع ا
األزفر : القوي الرائحة -٣٣٠
الديوان ص ١٧٣-٣٣١
الرصافة : مصيف هارون الرشيد قرب الرقة على نهر الفرات السدير: قصر مشهور-٣٣٢

ناذرة في العراق  لوك ا
تنبى في قصيدة مشهورة : -٣٣٣ شعب بوان : من أجمل غوطات فارس ذكره ا

يــــــــــــقــــــــــــول بـــــــــــشــــــــــــعـب بــــــــــــوان حــــــــــــصـــــــــــانـي
أعـن هـــــــــــــذا يـــــــــــــســـــــــــــار إلـى الـــــــــــــطـــــــــــــعـــــــــــــان?



≠ ≥π¥ ≠

ــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــاصــي أبــــــــــــــــــــــــــــوكـــم آدم ســـنَّ ا
وعــــــــــــلـــــــــــمــــــــــــكـم مــــــــــــفــــــــــــارقـــــــــــة اجلــــــــــــنـــــــــــان 

سمى بالتبيان في شرح تنبي بشرح أبى البقاء العبكري ا انظر: الديوان : أبي الطيب ا

الديوان ص ١٥٧-٣٣٤
الديوان ص١٥٧-١٥٨-٣٣٥
الديوان ص ١٥٨ . و( برسا) يشير إليها النص هي مدينة (بورصة ) التركية-٣٣٦
الديوان ص ١٥٨ .-٣٣٧
الديوان ص١٥٩-٣٣٨
نارباش : اسم مكان في برسا-٣٣٩
الديوان ص ١٦٠-٣٤٠
الديوان ص ١٥٥-٣٤١
الديوان ص١٥٥-٣٤٢
الديوان ص ١٥٦-٣٤٣
دروس : جمع دارس وهو الطلل-٣٤٤
الديوان ص ١٦٩-٣٤٥
الديوان ص ١٧٧-٣٤٦
الديوان ص ١٧٦-٣٤٧
الديوان ص١٣٩-٣٤٨
الديوان ص ١٣٩-١٤٠-٣٤٩
: السفر-البعد-٣٥٠ الب
اجلوى: احلزن-٣٥١
الديوان ص ١٤٠-٣٥٢
قدامة بن جعفر نقد النثر: حتقيق طه حس وعبداحلميد العبادي دار الكتب القاهرة-٣٥٣

١٩٣٣ ص ٧٧
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رجع السابق ص ٢٦٧-٣٥٤ محمد السيد الوزير: ا
فؤاد صالح السيد : األمير عبدالقادر اجلزائري متصوفا وشاعرا ص ٢٣٨-٣٥٥
رجع السابق ص ١٨٥-٣٥٦ محمد السيد الوزير ا
رجع ص ٢٣٩-٣٥٧ فؤاد صالح السيد نفس ا
الديوان ص ٨٤-٨٥-٣٥٨
رجع السابق ص ١٨٠-٣٥٩ محمد السيد الوزير : ا
نفسه ص ١٨٠-٣٦٠
الديوان ص ٨٥-٣٦١
الديوان ص ٨٥-٣٦٢
رجع السابق ص ١٨٠-٣٦٣ محمد السيد الوزير ا
الديوان ص ١٨٣ -٣٦٤
ينادي بها نفسه فرحا بالسعادة التي نالها باللقاء مع شيخه الصوفي-٣٦٥
الديوان ص ١٨٧-٣٦٦
عمة: عمامة-٣٦٧
عذبة: ذيل العمامة وارسال العذبة من العمامة مظهر من مظاهر الوجاهة يطلقها-٣٦٨

عروفون العلماء والكبار ا
الديوان ص ١٨٨-٣٦٩
الديوان ص ١٨٨-٣٧٠
 الغضنفر: األسد-٣٧١
الديوان ص ١٨٨-١٨٩-٣٧٢
الديوان ص ١٨٩-٣٧٣
 القرآن الكر سورة اجلمعة آية ٤ " ذلك فضل الله يؤ تيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم" -٣٧٤
الديوان ص ١٩٠-٣٧٥
الديوان ص ١٩٠-٣٧٦
الديوان ص ١٩٠ -١٩١-٣٧٧
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رجع السابق ص ٢٤٤-٣٧٨ فؤاد صالح السيد: ا
محمد السيد الوزير: نفسه ص ١٨٣-٣٧٩
الديوان ص ١٤١ -١٤٣-٣٨٠
الديوان ص ١٤٢ -١٤٣-٣٨١
نفسه ص ١٤٣ -١٤٤-٣٨٢
أنوال : جمع نوال وهو العطاء -٣٨٣
الديوان ص ١٤٤-٣٨٤
الديوان ص ١٤٤-١٤٥ -٣٨٥
الديوان ص ١٤٥-٣٨٦
نفسه ص ١٤٥-٣٨٧
نفسه ص ١٤٥ -١٤٦-٣٨٨
الديوان ص ١٤٦-٣٨٩
الديوان ص ١٤٧ .-٣٩٠
الديوان ص ١٤٨-٣٩١
الديوان ص ١٣٩-٣٩٢
نسوبة إلى اخلط وهي قرية في اخلليج العربي -٣٩٣ سمر اخلط : الرماح السمراء ا
يستمد هذا البيت من أبي البقاء الرندي في مرثية األندلس حيث قال :-٣٩٤

يــــــــــاراكـــــــــبــــــــــ عـــــــــتــــــــــاق اخلـــــــــيـل ضــــــــــامـــــــــرة
كــــــــأنـــــــهـــــــا فـي مـــــــجــــــــال الـــــــســــــــبق عــــــــقـــــــبـــــــان

انظر: الديوان ص ٨٧
الديوان ص١٥٠-٣٩٥
رجع السابق ص ١٨٣ -٣٩٦ محمد السيد الوزير: ا
الديوان ص ١٥٢ -١٥٣-٣٩٧
نفسه ص ١٥٣-٣٩٨
نفسه ص ١٥٤-٣٩٩
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رجع السابق ص ٣٤٨-٤٠٠ فؤاد صالح السيد ا
الديوان ص١٠٩-٤٠١
الديوان ص ١١٠-٤٠٢
الديوان ص١١٥-٤٠٣
الديوان ص ١١٦-٤٠٤
الديوان ١١٦-٤٠٥
عاصرين للشاعر له ديوان شعر-٤٠٦ عبدالكر احلمزاوي: من وجهاء دمشق وشعرائها ا
الديوان ص ١٦١-٤٠٧
الالئي : اسم موصول جلمع مؤنث والشاعر استخدمها هنا جلمع الذكور وهو-٤٠٨

استخدام غريب .
سمى بالتبيان في شرح الديوان-٤٠٩ تنبي بشرح أبى البقاء العكبري ا ديوان أبو الطيب ا

عرفة بيروت ١٩٧٨ ج ٣ ص ٣٩٦ دار ا
 الديوان ص ١٦٣ .-٤١٠
الديوان ص ١٦٧-١٦٨-٤١١
واقف في التصوف والوعظ واإلرشاد - دار-٤١٢ األمير عبدالقادر اجلزائري: كتاب ا

اليقظة العربية دمشق مج ١ موقف ٧١ ص ١٤١
نفسه مج ٢ موقف ٢٠٩ ص ٤٢٨-٤١٣
رجع السابق ص ١١٦-٤١٤ فؤاد صالح السيد ا
تشرشل : حياة األمير عبدالقادر ص ٤٠-٤١٥
صدر السابق ٢٨٥-٤١٦ تشرشل : ا
د. تركي رابح عمامرة : األمير عبدالقادر اجلزائري البيئة الثقافية والتربوية التي نشأ-٤١٧

ص٢٥٠ ع١ فيها واثرها في تكوين شخصيته مجلة عالم الفكر -مج ١٢
واقف ج ٢ موقف٢٧٦-ص٨٢٥-٤١٨ األمير عبدالقادر اجلزائري : ا
واقف ج ٢ موقف ٢٧٦ص ٨٦٢-٤١٩ األمير عبدالقادر اجلزائري: ا
 األمير عبدالقادر اجلزائري نفسه موقف ٢٧٢-ص٨٦٢-٤٢٠
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رجع السابق ص ١٢٥-٤٢١  فؤاد صالح السيد : ا
واقف في التصوف والوعظ واإلرشاد مج ١-٤٢٢ األمير عبدالقادر اجلزائري : كتاب ا

ص٤٧١-٤٧٣
صدر نفسه مج ١-ص٤٧٢-٤٢٣  ا
رجع السابق ص ١٣٣-٤٢٤ فؤاد صالح السيد : ا
نفسه ص ١٣٣-٤٢٥
رجع السابق ص ١٤٢-٤٢٦  محمد السيد الوزير : ا
رابط : التصوف واألمير عبدالقادر احلسنى اجلزائري منشورات دار اليقظة-٤٢٧ جواد ا

ص ٢٦ العربية دمشق ١٩٢٢
محمد بن عبدالقادر اجلزائري حتفة الزائر في تاريخ اجلزائر واألمير عبدالقادر ص ٦٩٥-٤٢٨
الديوان ص ١٨٣-٤٢٩
دوح حقي : مقدمة الديوان ص ١٥-٤٣٠
عبدالله الركيبي :الشعر الديني اجلزائري ص ٢٥٣-٤٣١
رجع السابق ص ٢٤١-٤٣٢  د. عبدالله الركيبي ا
رجع ص ٢٤٢-٤٣٣ نفس ا
ؤسسة الوطنية للكتاب-٤٣٤ د. محمد ناصر : منتخبات من شعر األمير عبدالقادر ا

اجلزائر ١٩٧١ ص ١٢
 الديوان ص ١٨٣ .-٤٣٥
د. زكرياء عبدالرحمن صيام األصالة والتجديد في شعر األمير عبدالقادر . مجلة-٤٣٦

ئوية لوفاة األمير ناسبة الذكرى ا الثقافة وزارة الثقافة اجلزائر عدد خاص ٢٩١. 
عبدالقادر عدد ٧٥ماي - جوان ١٩٨٣ ص ٢٩١

رجع السابق ص ١٨٥-٤٣٧ د. محمد السيد الوزير : ا
د. زكريا صيام : األصالة والتجديد في شعر األمير عبدالقادر - مجلة الثقافة عدد-٤٣٨

٧٥ ص ٢٩٥-٢٩٦
رجع السابق ص ١٢٧-٤٣٩ عن محمد السيد الوزير : ا
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الديوان ص ١٧٥-٤٤٠
اعداد حجة : عدد كبير من السن-٤٤١
٤٤٢-. ألست بربكم قالوا بلى: ويقصد بها البعد البعيد في الزمن األزلي القد
 الديوان ص ١٨٦-٤٤٣
صفري : نحاسي-٤٤٤
ادة-٤٤٥  اإلكسير : روح ا
الديوان ص ١٨٧ ص١٨٩-٤٤٦
الديوان ص ١٩٢-١٩٣-٤٤٧
الديوان ص١٩٣-٤٤٨
عارف-٤٤٩ د. علي اخلطيب : اجتاهات األدب الصوفي ب احلالج وابن عربي دار ا

مصر ص ١٤٨
الديوان ص ١٩٣-١٩٤-٤٥٠
 الديوان ص ٩٤-٩٥-٤٥١
الديوان ص ١٩٤- ١٩٥-٤٥٢
ملوكي والعثماني ص ٢٥٧-٤٥٣ د. بكرى شيخ أم : مطالعات في الشعر ا
الديوان ص١٩٥-٤٥٤
الديوان ص ١٩٥-١٩٦-٤٥٥
الديوان ص ١٩٦-٤٥٦
الديوان ص ١٩٢-١٩٧ -٤٥٧
الديوان ص ١٩٧-٤٥٨
الديوان ص ١٩٨-٤٥٩
إشارة إلى قوله تعالى (تلك إذن قسمة ضيزى- سورة النجم آية ٢٢)-٤٦٠
الديوان ص ١٩٨-١٩٩-٤٦١
رجع السابق ص ٤٨٧-٤٦٢ د. على اخلطيب ا
ص ٢٥٨-٤٦٣ رجع السابق د. بكري شيخ أم : ا
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عارف ط ٢ ١٩٨٤ ص١٨٠-٤٦٤ د. صابر عبدالدا : األدب الصوفي اجتاهاته وخصائصه دار ا
رجع السابق ٢٥٦-٢٥٧-٤٦٥ د. بكري شيخ أم ا
رجع السابق ص ٩٠-٤٦٦ د. على اخلطيب ا
رجع السابق ص ٤٨-٤٦٧ عن الدكتور على اخلطيب ا
أبو الفتوح شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي الشافعي ٥٤٩ -٥٨٧هـ/ ١١٥٤--٤٦٨

١١٩١م ولد بسهرورد وتوفي مشنوقا في سجنه بقلعة حلب. حكيم صوفي فقيه اصولي
أديب شاعر من تصانيفه : هياكل النور حكمة اإلشراق والتنقيحات في أصول الفقه

ج ٢ دار الثقافة بيروت ١٩٦٨-٤٦٩ ابن خلكان وفيات األعيان حتقيق الدكتور. احسان عباس
رجع السابق ص ٢٣٣-٤٧٠ فؤاد صالح السيد : ا
الديوان ص١٠٢-١٠٣-٤٧١
دوح حقي الديوان تعليق على الهامش ص ٢٠٣-٤٧٢
الديوان ص٢٠٣-٤٧٣
الديوان ص ٢٠٣-٢٠٤-٤٧٤
الديوان ص٢٠٤-٤٧٥
الديوان ص ٢٠٤-٤٧٦
 الديوان ص ٢٠٥-٤٧٧
الديوان ص ٢٠٥-٢٠٦-٤٧٨
الديوان ص٢٠٦-٤٧٩
 الديوان ٢٠٧-٤٨٠
د. علي اخلطيب اجتاهات األدب الصوفي ص ٢١٤-٤٨١
 الديوان ص ٢٠٧-٢٠٨-٤٨٢
 الالعج : حرقة احلب-٤٨٣
تئج: تتوقد وتزفر -٤٨٤
أرواح : رياح-٤٨٥
تناوح: تتالعب بهبوبها من جهات مختلفة-٤٨٦
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الديوان ص ٢٠٨-٤٨٧
هيمان : عطشان-٤٨٨
الديوان ص ٢٠٩-٤٨٩
رجع السابق ص ٢٥٩-٤٩٠ د. بكرى شيخ أم ا
الديوان ص ٢٠٩-٤٩١
رجع السابق ص ٣٠٠-٣٠١-٤٩٢ علي اخلطيب ا
وضوعات األساسية في مذهب محيي الدين بن عربي - مجلة-٤٩٣ د. محمود قاسم من ا

١٩٨٣-ص٨٧ الثقافة عدد ٧٨
رجع السابق ص ٢٣٦-٤٩٤ د. بكري شيخ أم ا
د. عبداله الركيبى : الشعر الديني اجلزائري احلديث ص ٢٩٧-٤٩٥
رجع ص ٢٣٧-٤٩٦ د. بكري شيخ ام نفس ا
ط ١٩٨٤-ص ٥٤-٤٩٧ سلم القاهرة د. سيداجلميلي : التصوف السني - دار ا
رابط: التصوف واألمير عبدالقادر اجلزائري احلسني ص ٩٥-٤٩٨ جواد ا
ص ٣٢٧-٣٢٨-٤٩٩ رجع السابق د. علي اخلطيب : ا
الديوان ص ٢١١ .-٥٠٠
رجع ص ٣٠٧-٥٠١ د. عبدالله الركيبي نفس ا
د. عمار طالبي: األمير عبدالقادر والتصوف مجلة الثقافة عدد ٧٥-١٩٣٨ ص ٢٥٨-٥٠٢
د. عمار طالبي: األمير عبدالقادر والتصوف ٢٥٨-٥٠٣
رجع السابق ص ٣٠٩-٥٠٤ د. عبدالله الركيبي: ا
محمد السيد الوزير: األمير عبدالقادر اجلزائري ثقافته وأثره في أدبه ص ١٠٣-٥٠٥
ا هي للزاهد الكبير عبدالله-٥٠٦ األبيات ليست لألمير كما أوردها احملقق في ديوانه وإ

ابن مبارك انظر: : د. محمد عبدالغني الشيخ : النثر الفني في العصر العباسي
طبوعات اجلامعية اجلزائر ١٩٨٣- ص ٥٠ األول اجتاهاته وتطوراته ديوان ا

الديوان ص ٢٠٠-٥٠٧
الديوان ٢٠٠-٢٠١-٥٠٨
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دائح النبوية في األدب العربي دار الكتاب العربي للطباعة والنشر-٥٠٩ د. زكي مبارك : ا
القاهرة ص ١٧

رجع السابق ص ٦٧-٥١٠ د. على اخلطيب : ا
الديوان ص١٣٨-٥١١
الديوان ١٣٨-٥١٢
الديوان ص ١٣٨-٥١٣
الديوان ص ٨١-٥١٤
دوح حقي : تعليق على الهامش في الديوان ص ٥٠-٥١٥
الديوان ص ٥٠-٥١٦
الديوان ص ١٣١-٥١٧
الديوان ص ١٣١-٥١٨
الديوان ص ١٥٢-١٥٣-٥١٩
رجع السابق ص ٢٥٥-٥٢٠ د. بكري شيخ أم ا
رجع السابق ص ٦٨-٥٢١ د. عبدالله الركيبي ا
الديوان ص ١٣٣-٥٢٢
الديوان ١٣٤-٥٢٣
تشوق إلى احلج وزيارة قبر الرسول-٥٢٤ حاجر: مكان في احلجاز يكثر ذكره في شعر ا

صلى الله عليه وسلم 
الديوان ص ١٣٤-١٣٥-٥٢٥
سلع: جبل باحلجاز-٥٢٦
العقيق: حجر كر أحمر العقيق : وادٍ باحلجاز-٥٢٧
الديوان ص ١٣٥-٥٢٨
ستعطي-٥٢٩ تكفف: الطالب ا ا
تهالك في حبه-٥٣٠ دنف : ا ا
ثقف : الطريح من جرحٍ أو مرض أو طعنة-٥٣١ ا
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الديوان ١٣٦-١٣٧-٥٣٢
الديوان ص ١٧٠-٥٣٣
الديوان ص ١٧١-٥٣٤
دوح-٥٣٥ األمير عبدالقادر اجلزائري: ذكرى العاقل وتنبيه الغافل - حتقيق وتقد د.

حقي مكتبة اخلاجني القاهرة ص ٢٨
ركز-٥٣٦ عبداحلميد حاجيات: األمير عبدالقادر وإنتاجه األدبي - مجلة التاريخ - ا

الوطني للدراسات التاريخية اجلزائر ١٩٨٣ ص ٩٢
 ذكرى الغافل التقد ص ٧-٥٣٧
صدر نفسه ص ٢٨-٥٣٨ األمير عبدالقادر ا
قسم مثال الباب األول : في العلم واجلهل إلى : فضل العلم والعلماء - تعريف العقل-٥٣٩

درك - تكملة القوى األربع - تنبيه العقل ا
دوح حقي - مقدمة الكتاب ص ٨ -٩-٥٤٠
صدر نفسه ص ٣١-٥٤١ األمير عبدالقادر اجلزائري ا
نفسه ص ٣١-٥٤٢
األمير عبدالقادر نفسه ص ٥-٥٤٣
نفسه ص ٣٦-٥٤٤
نفسه ص ٦٩-٥٤٥
نفسه ص ٧٣ - ٧٤-٥٤٦
نفسه ص ٧٣-٥٤٧
نفسه ص ٧٣-٥٤٨
نفسه ص ٨٥-٥٤٩
نفسه ص ٧٧-٥٥٠
صدر نفسه ص ٧٧-٥٥١ األمير عبدالقادر ا
نفسه ص ٧٨ -٧٩-٥٥٢
نفسه ص ٨٥-٥٥٣
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نفسه ص ١٠٥-٥٥٤
نفسه ص ١٠٣-٥٥٥
األمير عبدالقادر نفسه ص ١١٧-٥٥٦
نفسه ص ١٢٤-٥٥٧
نفسه ص ١٢٩-٥٥٨
نفسه ص ١٢٩ -١٣٠-٥٥٩
صدر نفسه ص ١٣١ وما بعدها-٥٦٠ األمير عبدالقادر ا
نفسه ص ١٣٦-٥٦١
صدر السابق ص ١٥٣-٥٦٢ ا
نفسه ص ١٥٦ - ١٥٧-٥٦٣
نفسه انظر: فضل العلم والعلماء ص ١٥٦ - ١٥٧-٥٦٤
قراض احلاد لقطع لسان منتقص دين اإلسالم بالباطل-٥٦٥ األمير عبدالقادر اجلزائري : ا

قدمة ص٦ واإلحلاد - دار مكتبة احلياة بيروت لبنان د.ط - د.ت ا
 نفسه ص ٩-٥٦٦
سورة الزمر آية ٩ -٥٦٧
قراض احلاد: ص ٢٤-٢٥ -٥٦٨ ا
قراض احلاد ص ٢٦ -٢٧-٥٦٩ األمير عبدالقادر : ا
نفسه ص ٣٤-٥٧٠
نفسه ص ٣٤-٥٧١
نفسه ص ٣٩-٥٧٢
نفسه ص٤١-٥٧٣
صدر نفسه ص ٧٠ - ٨٨-٥٧٤ األمير عبدالقادر ا
نفسه ص ٩٠-٥٧٥
نفسه ص ٩٢-٥٧٦
صدر نفسه ص ٧٨ - ٨٠-٥٧٧ ا
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نفسه ٩٤ - ١٢٤-٥٧٨
نفسه ص ١٣٣ وما بعدها -٥٧٩
نفسه ص ١٣٣-٥٨٠
نفسه ص١٥٢-٥٨١
نفسه ص ١٥٧-٥٨٢
نفسه ص ١٦٣-٥٨٣
نفسه ص ١٦٥ - ١٦٦ -٥٨٤
صدر نفسه ص ١٧٢ / ١٧٣-٥٨٥ ا
نفسه ص ١٧٥-٥٨٦
صدر نفسه ص ١٨٧-٥٨٧ ا
نفسه ص ١٨٩-٥٨٨
نفسه ص ١٩٥-٥٨٩
الصدر نفسه انظر: ص ٢٢٦- ٢٢٩-٥٩٠
نفسه ص ٢٤٣-٥٩١
نفسه انظر: ٢٤٧ - ٢٥٥-٩٥٢
األمير عبدالقادر : مذكرات األمير عبدالقادر - شركة دار األمة للطباعة والنشر-٥٩٣

والتوزيع اجلزائر ط ٣ - ١٩٩٨ تقد د عبداجمليد مزيان ص١٠ 
نفسه ص ١٠-٥٩٤
نفسه تصدير د.أبو القاسم سعد الله ص ٥-٥٩٥
نفسه ص ٥٣-٥٩٦
نفسه ص ٦-٥٩٧
نفسه ص ٣٣-٥٩٨
ا اكتفى باإلشارة الى أنه من بعض أساقفة-٥٩٩ األمير لم يصرح باسم مكاتبه هذا وإ

النصارى فكناه مرة بعبدالله فالن ونعته مرة بالبطريق أنظرص١٩
مذكرات األمير  ص ٢٢-٦٠٠
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ذكرات ص ٣٥-٦٠١ ا
نفسه ص ٤٠-٦٠٢
ذكرات ص ٤٢-٦٠٣ ا
نفسه ص ٦٢ - ٦٣-٦٠٤
نفسه ص ٧٩-٦٠٥
نفسه ص ٦٥-٦٠٦
نفسه ص ٦٥-٦٠٧
ذكرات انظر: ص ٧٤ - ٨٣-٦٠٨ ا
ذكرات ص ١٩٩-٦٠٩ ا
نفسه ص ١٢٢-٦١٠
نفسه ص ٢٠٩-٦١١
نفسه انظر: ص ٢١٠-٦١٢
ذكرات ص ٢٦٤-٦١٣ ا
نفسه ص ٢٦٨-٦١٤
نفسه ص ٢٨٣-٦١٥
ذكرات ص ٢٨٦-٦١٦ ا
نفسه ص ٢٦٠-٦١٧
نفسه ص ٣٠٣-٦١٨
نفسه ص ٢٨٨-٦١٩
ذكرات ص ٢٩٣-٦٢٠ ا
نفسه ص ٢٩٣-٦٢١
نفسه ص ٣٠٤-٦٢٢
نفسه ص ٣٠٤-٦٢٣
نفسه ص ٣١٠-٦٢٤
نفسه ص ٣١٤-٦٢٥
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نفسه د. عبداجمليد مزيان التقد ص ١٠ -٦٢٦
محمد السيد الوزير: األمير عبدالقادر اجلزائري ثقافته وأثرها في أدبه ص ٧٩-٨٠-٦٢٧
واقف في التصوف والوعظ واإلرشاد - دار اليقظة-٦٢٨ األمير عبدالقادر اجلزائري كتاب ا

العربية دمشق -١٩٦٦ ط ٢ مج١ ص٢
واقف - مجلة مسالك - مؤسسة األمير-٦٢٩ بوعبدالله غالم الله: وقفة على كتاب ا

عبدالقادر ١٩٩٨ ص ١٠٧ 
واقف ويليه كتاب اخملاطبات عناية وتصحيح-٦٣٠ محمد بن عبداجلبار بن احلسن النفري: كتاب ا

إرثر يحنى إربري نشر مكتبة الكلية األزهرية وهو يتضمن أربع مواقف: موقف العز موقف
وقف وموقف قلوب العارف وكل موقف يبدأ بقوله أوقفني. الرفق موقف ما وراء ا

محمد بلغراد: اجلانب الصوفي والثقافي في حياة األمير عبدالقادر مجلة الثقافة-٦٣١
اجلزائر ع ص ٥٩ -٦٠   

محمد بلغراد نفسه ص ٦٩-٦٣٢
رجع السابق ص ١١-٦٣٣ بوعبدالله غالم الله: ا
واقف مج ١ ص٩-٦٣٤ األمير عبدالقادر ا
واقف جزء ١ ص٢٠-٦٣٥ األمير عبدالقادر ا
نفسه مج ١ ص ٢٦-٦٣٦
نفسه مج١ ص ٢٦-٦٣٧
نفسه مج ٢ ص ٨٠٦ - ٨٠٧-٦٣٨
إدريس اجلزائري: احلياة الروحية لألمير عبدالقادر - مجلة مسالك - مؤسسة األمير-٦٣٩

عبدالقادر اجلزائر ص ١١
محمد بلغراد: اجلانب الثقافي والصوفي في حياة األمير عبدالقادر - مجلة التاريخ-٦٤٠

ركز الوطني للدراسات التاريخية - اجلزائر عدد خاص ص ٦١ ا
أبو حيان التوحيدي : اإلشارات اإللهية حتقيق وتقد د . عبدالرحمان بدوي وكالة-٦٤١

طبوعات دار القلم بيروت ط ١ - ١٩٨١ -ص ٣٤ ا
واقف مج ١ -ص ٩٤-٦٤٢ األمير عبدالقادر ا
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نفسه مج ١ - ص ٢٦-٦٤٣
نفسه مج ١ ص ١٥٩-٦٤٤
نفسه مج ١ ص ١٥٩-٦٤٥
نفسه مج ١ ص ١٥٩-٦٤٦
نفسه مج ٢ ص ٧٤٣-٦٤٧
نفسه مج ٢ ص ٥٢٣-٦٤٨
نفسه مج ٢ص ٥٢٣-٦٤٩
نفسه مج ٢ ص ٥٢٣-٦٥٠
نفسه مج ٢ ص ٥٢٤-٦٥١
نفسه مج ٢ ص ٥٢٥-٦٥٢
واقف مج ٢ ص ٧٧١ -٧٧٢-٦٥٣ ا
نفسه مج ٢ ص ٨٠٧-٦٥٤
واقف مج ٢ ص ٨٠٩-٦٥٥ ا
نفسه مج ٢ ص٨٠٩-٦٥٦
نفسه مج ٢ ص ٨٠٩-٦٥٧
تفسه مج ٣ ص ١١٠٧-٦٥٨
نفسه مج ٣ ص ١١٠٦-٦٥٩
نفسه مج ٣ ص ١٠١٦-٦٦٠
بفسه مج ٣ ص ١٠١٦-٦٦١
نفسه مج ٣ ص ١٠١٦-٦٦٢
واقف مج ٣ ص ١٠١٧-٦٦٣ ا
ركز الوطني-٦٦٤ عبداحلميد حاجيات : األمير عبدالقادر وانتاجه األدبي مجلة التاريخ ا

للدراسات التاريخية في اجلزائر عدد خاص ١٩٨٣ ص٨١
عثمان موافي: في نظرية األدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القد-٦٦٥

عرفة اجلامعية اإلسكندرية ١٩٨٤ ص٥٠ . واحلديث دار ا
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نطقة الشرقية من-٦٦٦ ولد محمد شاميل أو شامل أو شمويل سنة ١٧٩٩ بداغستان في ا
قاومة ضد اجليش الروسي ثم أختير أميراً وإماماً ليواصل القفقاز وساهم في ا

اجلهاد مثلما وقع لألمير عبدالقادر فنظم الدولة واجليش وع النواب وطبق الشريعة
اإلسالمية في األحكام وكان ذا شخصية قوية صارمة غير أن تفوق اجليش الروسي
واصلة اجلهاد رغم كل ما بذله من صبر وشجاعة فقرر وقف احلرب لم يسمح له 
قاومة ثم أطلق سراحه ونقل منفياً إلى كالوغا قريباً من موسكو بعد ٢٥ سنة من ا
نورة يوم ١٤ فبراير ١٨٧١ وللمزيد دينة ا سنة ١٨٦٩ فتوجه إلى احلجاز وتوفي با
من االطالع انظر: د. أبوعمران الشيخ: مراسلة األمير عبدالقادر مع اإلمام شامل من

القوقاز مجلة الثقافة عدد خاص ١٩٨٣/٧٥ ص ١٦٩.
فضيلة تكور فاطمة الزهراء جديد بختة ابراهيم ـ تعليق حول نداء األمير عبدالقادر-٦٦٧

عدد خاصص٩٩. ألهل فجيج مع وثيقة النداء مجلة التاريخ
فضيلة تكور وآخرون نفسه ص٩٩.-٦٦٨
نفسه ص ٩٩ .-٦٦٩
سورة التوبة اآلية ٣٨ .-٦٧٠
مجلة التاريخ ص ٩٩-١٠٠-٦٧١
نفسه ص ١٠٠-٦٧٢
نفسه ص ١٠٠-٦٧٣
مجلة التاريخ ص ١٠٠-٦٧٤
اسماعيل العربي : العالقات الدبلوماسية اجلزائرية في عهد األمير عبدالقادر --٦٧٥

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر ١٩٨٢ ص٢٧٨
غربية-٦٧٦  YENICHRIوهي كلمة تركية تعني اجلنود األتراك الذين وفدوا على الواليات ا

وشكلوا بذلك وحدات اجليش البري والبحري خالل وجود األتراك بهاته البلدان . 
والثقافة عدد خاص ص ٢٢-٦٧٧ رجع السابق ص ٢٧٩ اسماعيل العربي : ا
مجلة الثقافة: ص٢٤ الشكل رقم ٦-٦٧٨
نفسه ص ٢٤ شكل رقم ٦-٦٧٩



≠ ¥±∞ ≠

مجلة الثقافة: ص ٢٤ شكل ٢ -٦٨٠
نفسه ص ٢٥ شكل ٢-٦٨١
مجلة الثقافة: ص ٢٧ شكل رقم ٨-٦٨٢
إشارة إلى رسالته إلى السلطان عبداجمليد خان انظر: مجلة الثقافة ص ٢٠ وما-٦٨٣

بعدها
مجلة الثقافة: ص ٢٧ شكل رقم ٨-٦٨٤
اشارة إلى زوال حكم العثماني من البالد مع بداية الغزو الفرنسي لها-٦٨٥
مجلة الثقافة: ص ٢٧ شكل رقم ٨-٦٨٦
مجلة الثقافة: ص ٢٧ شكل رقم ٨-٦٨٧
مجلة الثقافة: ص ١٥٩ شكل رقم ٢-٦٨٨
مجلة الثقافة: ص ١٥٩ رقم ٢ -٦٨٩
مجلة الثقافة: ص ١٦١ شكل رقم ٤ -٦٩٠
نفسه ص ١٦١ -٦٩١
مجلة الثقافة: ص ١٦١ الشكل رقم ٤-٦٩٢
نفسه ١٦١-٦٩٣
محمد بن عبدالقادر: حتفة الزائر ج ٢ ص ٧٨٣-٦٩٤
صدر السابق ج ٢ ص ٨٧٣-٦٩٥ محمد بن عبدالقادر: ا
نفسه ج ٢ ص ٧٨٣-٦٩٦
الثقافة ص ١٧٠ شكل رقم ٥-٦٩٧
نفسه-٦٩٨
الثقافة ص ١٧٠ شكل رقم ١-٦٩٩
د.أبو عمران الشيخ : مراسلة األمير عبدالقدر مع اإلمام شامل من القفقاز مجلة-٧٠٠

الثقافة ص ١٦٩
انظر: نص رسالة الشيخ شامل إلى األمير عبدالقادر في حتفة الزائر ج ٢ ص ٦٦٢ --٧٠١

. ٦٦٣
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انظر: تفاصيل هذه احلادثة في هذا البحث ص ١٢٩ وما بعدها -٧٠٢
محمد بن عبدالقادر: حتفة الزائر ج ٢ ص ٦٦٣-٧٠٣
نفسه -٧٠٤
صدر نفسه ج ٢ ص ٦٦٣-٧٠٥ محمد بن عبدالقادر: ا
ابو عمران الشيخ مراسلة األمير عبدالقادر مع اإلمام شامل مجلة الثقافة ص ١٧٣-٧٠٦
محمد بن عبدالقادر نفسه ج ٢ ص ٣١٦-٧٠٧
صدر نفسه ج ١ ص ٣١٧-٧٠٨ محمد بن عبدالقادر : ا
صدر نفسه ج ١ ص ٣١٧-٧٠٩ محمد بن عبدالقادر: ا
نفسه-٧١٠
نفسه ج ١ ص ٣١٧ -٧١١
محمد السيد الوزير : األمير عبدالقادر اجلزائري ثقافته وأثرها في أدبه ص ٥٧-٧١٢
رجع نفسه -٧١٣ محمد السيد الوزير ا
صدر السابق ج ١ ص ١٧٧-٧١٤ محمد بن عبدالقادر ا
صدر نفسه ج ١ ص ١٧٧-٧١٥ محمد بن عبدالقادر ا
نفسه ج ١ص ١٧٨-٧١٦
محمد بن عبدالقادر : نفسه ج ١ ص ١٧٨-٧١٧
مصدر السابق ج ١ ص ١٧٨-٧١٨ محمد بن عبدالقادر : ا
نفسه ج ١ ص ١٧٩-٧١٩
محمد بن عبدالقادر : نفسه ج ١ ص ١٧٩-٧٢٠
صدر السابق ج ١ ص ١٧٩-٧٢١ محمد بن عبدالقادر ا
نفسه ج ١ ص ٣٩٦-٧٢٢
محمد بن عبدالقادر : نفسه ج ١ ص ٣٩٦-٧٢٣
محمد بن عبدالقادر نفسه ج ١ ص ٣٩٦ - ٣٩٧-٧٢٤
محمد بن عبدالقادر نفسه ج ١ ص ٣٩٨-٧٢٥
يحيى بو عزيز ميكيل دوا يبالزا : اجلديد في عالقات األمير عبدالقادر مع إسبانيا-٧٢٦

ليلية . دار البعث للطباعة والنشر - اجلزائر ط ١ ١٩٨٢ ص٤٩ وحكامها العسكري 
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رجع السابق ص ٤٩ - ٥٠-٧٢٧ يحيى بو عزيز : ميكاييل دوا يبالزا : ا
رجع السابق ص ١٠-٧٢٨ ا
اسماعيل العربي : العالقات الدبلوماسية اجلزائرية في عهد األمير عبدالقادر ص ٢٦١-٧٢٩
اسماعيل العربي : العالقات الدبلوماسية اجلزائرية في عهد األمير عبدالقادر ص ٢٦٢-٧٣٠
محمدبن عبدالقادر :حتفة الزائر ج٢ ص ٧٨٠-٧٣١
نفسه ج ٢ ص ٧٨٠-٧٣٢
محمد طه احلاجري : جوانب من احلياة العقلية واألدبية في اجلزائر ص ٥٠ - ٥١-٧٣٣
نفسه ص ٥٣-٧٣٤
محمد بن عبدالقادر : حتفة الزائر ج٢ ص ٧٤٦-٧٣٥
صدر السابق ج ٢ ص ٧٤٧-٧٣٦ محمد بن عبدالقادر : ا
نفسه ج ٢ ص ٧٤٧-٧٣٧
صدر السابق ج ٢ ص ٧٤٧ -٧٤٨-٧٣٨ ا
صدر السابق ج ٢ ص ٧٤٦-٧٣٩ ا
صدر السابق ج ٢ ص ٧٤٨ - ٧٤٩-٧٤٠ ا
نفسه ج ٢ ص ٧٥١-٧٤١
صدر نفسه ج ٢ ص ٧٥٢ -٧٥٣-٧٤٢ محمد بن عبدالقادر : ا
صدر السابق ج ٢ ص ٧٥٣-٧٤٣ محمد بن عبدالقادر : ا
د. عثمان موافي : في نظرية األدب "من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القد-٧٤٤

عرفة اجلامعية مصر ١٩٨٤ ص ٩٨ واحلديث دار ا
د.غنيمي هالل :النقد األدبي احلديث دار الثقافة - دار العودة لبنان ص ٣٧٧-٧٤٥
سيد قطب: النقد األدبي أصوله ومناهجه - دار الشروق بيروت ص ٣٦-٧٤٦
رجع السابق ص ١٧٤-٧٤٧ انظر: د. غنيمي هالل ا
عنوية دار-٧٤٨ عاصر قضاياه وظواهره الفنية وا د. عز الدين اسماعيل : الشعر العربي ا

العودة بيروت ط ٣ ١٩٨١ ص١٧٤
صرية العامة-٧٤٩ د. أحمد كمال زكي: النقد األدبي احلديث أصوله واجتاهاته - الهيئة ا

للكتاب ١٩٧٣ ص ١٧٤
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 زكريا صيام : األصالة والتجديد في شعر األمير عبدالقادر - مجلة الثقافة عدد-٧٥٠
خاص ص ٢٩٨

الديوان : ص ٤٥-٧٥١
الديوان ص ٦٤ - ٦٥-٧٥٢
الديوان ص ١٦٣-٧٥٣
ملوكي والعثماني - دار اآلفاق اجلديدة-٧٥٤  بكري شيخ أم : مطالعات في الشعر ا

بيروت ط ٣ ص ٣١٦
رمضان حمود: بذور احلياة طبعة تونس ١٩٢٨ ص١٢٥-٧٥٥
الديوان ص ١٤٢-٧٥٦
الديوان ص ٩٣-٧٥٧
صدر السابق ص ٢١٨-٧٥٨ محمد ناصر: ا
الديوان ص ٧٧-٧٥٩
حسن البوريني وعبدالغني النابلسي : شرح ديوان ابن الفارض دار التراث بيروت ج-٧٦٠

٢ ص ١٧٨
الديوان ص ١٩٤-٧٦١
شرح ديوان ابن الفارض ص ٩٩-٧٦٢
الديوان ص ١٩٥-٧٦٣
محمد السيد الوزير : األمير عبدالقادر اجلزائري ثقافته وأثرها في أدبه ص ١٩١ - ١٩٢-٧٦٤
الديوان ص ٦٩-٧٦٥
الديوان ص ١٤٨-٧٦٦
الديوان ص ٦٧-٧٦٧
رجع السابق ص ٣٠٦-٧٦٨ د.محمد ناصر: ا
عرفة القاهرة ص ٤٠-٧٦٩ د.محمد مندور: األدب وفنونه دار ا
د. عزالدين اسماعيل : األدب وفنونه دار الفكر العربي ط ٤ - ١٩٦٨ ص ٣٧-٧٧٠
دوح حقي : مقدمة الديوان ص ٦-٧٧١  
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الديوان ص ١٥٩-٧٧٢
أبونواس (احلسن بن هانىء): الديوان - حتقيق وضبط وشرح أحمد عبداجمليد-٧٧٣

الغزالي - دار الكتاب العربي بيروت ص ٢٨
الديوان ص ٣٨-٧٧٤
عري: سقط الزند مطبعة بوالق ج ١ ص ٣٢-٧٧٥ أبو العالء ا
الديوان ص ١٨٠-٧٧٦
الديوان ص ٢٠١-٧٧٧
الديوان ص ١٣٠-٧٧٨
الديوان ص ١٥٠-٧٧٩
د.محمد رضوان الداية : أبو البقاء الرندي شاعر رثاء األندلس - مؤسسة الرسالة-٧٨٠

بيروت ط ١ -١٩٧٦-ص ٧٨
الديوان ص ١٩٠-٧٨١
الديوان ص ٢٧-٧٨٢
الديوان ص ٤٩-٧٨٣
الديوان ص ١٩٨ - ١٩٩-٧٨٤
دوح حقي: مقدمة الديوان ص ٥-٧٨٥
الديوان ص ١٤١-٧٨٦
الديوان ص ١٥١-٧٨٧
د. زكريا صيام : األصالة والتجديد في شعر األمير عبدالقادر مجلة الثقافة ع ٧٥ --٧٨٨

ص٢٩٢
الديوان ص ٢٠٨-٧٨٩
الديوان ص ٢٠٥-٧٩٠
الديوان ص ١٨٧-٧٩١
رجع السابق ص ١٩٠-٧٩٢ محمد السيد الوزير: ا
الديوان ص ١٤٥ - ١٤٦-٧٩٣
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رجع السابق ص ١٩٠-٧٩٤ محمد السيد الوزير: ا
الديوان ص -٧٩٥
 الديوان ص١٨٦-٧٩٦
دوح حقي تعليق على الهامش الديوان ص ١٨٦-٧٩٧
: النقد األدبي مطبعة جلنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٢ -ج ١ - ص ٣٩-٧٩٨ أحمد أم
د. محمد ناصر : الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية ( ١٩٢٥--٧٩٩

١٩٧٥) ص ٤٢

٨٠٠-GRAND LAROUSSE ENCYCLOPEDIQUE T . 6 IMAGE .PARIS -1960 : انظر
عارف القاهرة ١٩٨١ -ص ٣٣-٨٠١ د.محمد حسن عبدالله : الصورة والبناء الشعري دار ا
عز الدين اسماعيل : التفسير النفسي لألدب دار العودة دار الثقافة بيروت ص ١٠٧-٨٠٢
د.علي البطل: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في-٨٠٣

أصولها وتطورها دار األندلس بيروت ط ٢ -١٩٨١ -ص ٣١- ٣٢        
محمد بلقراد : اجلانب الصوفي الثقافي في حياة األمير عبدالقادر - مجلة التاريخ-٨٠٤

عدد خاص ص ٦١
رجع السابق ص ٣٠-٨٠٥ د.علي البطل ا
عارف --٨٠٦ كولردج : النظرة الرومانتيكية في الشعر: ترجمة عبداحلكيم حسان - دار ا

مصر ١٩٧١ -ص ٢٥١
اضي مكتبة النهضة-٨٠٧ عباس محمود العقاد : شعراء مصر وبيئاتهم في اجليل ا

صرية القاهرة ١٩٣٧ -ص ٧٤ ا
عاصر - مؤسسة نوفل-٨٠٨ عبداحلميد جيدة : االجتاهات اجلديدة في الشعر العربي ا

بيروت ط ١ - ١٩٨٠ -ص ٣٣٣ 
عمر السوقي: األدب احلديث - دار الكتاب العربي بيروت ط ٢ - ١٩٦٧ - ج ٢ -ص ٣١٣-٨٠٩
رجع السابق ص ١٥٢ -١٥٣-٨١٠ د.محمد مصطفى بدوي ا
د. أحمد عبدالسيد الصاوي : فن االستعارة - دراسة حتليلية في البالغة والنقد مع-٨١١

صرية العامة للكتاب القاهرة -١٩٧٩ -ص ٢٨٠  التطبيق على األدب اجلاهلي - الهيئة ا
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نعم الرؤوف شركة فن الطباعة القاهرة ص ١٤٥ -٨١٢ ديوان عنترة: حتقيق وشرح عبدا
د. مصطفى ناصف : الصورة األدبية - دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت-٨١٣

ط ٣ -١٩٨٣ -ص ٤٦
إيليا حاوي : فن الوصف - دار الشرق اجلديد بيروت ١٩٦٠ -ص ١٩٨-٨١٤
الديوان ص ٣٥ -٣٦-٨١٥
الديوان ص ٤٠-٨١٦
رجع السابق ص ٤٥٤ -٨١٧ د.محمد ناصر: ا
الديوان ص ١٧٢ -١٧٣-٨١٨
رجع السابق ص ٤٥٦-٨١٩ محمد ناصر: ا
نفسه ص ٤٦٤-٨٢٠
الديوان ص ١٧٧ - ١٧٨-٨٢١
الديوان ص ١٣٣-٨٢٢
نفسه ص ١١١ - ١١٢-٨٢٣
نفسه ص ٥٩ - ٦٠-٨٢٤
ص ١١٩-٨٢٥ ملوكي والعثماني : مطالعات في الشعر ا د.بكري شيخ أم
الديوان ص ٦٥-٨٢٦
نفسه ص ٥٦-٨٢٧
نفسه ص ٥٤-٨٢٨
نفسه ص ٣٢-٨٢٩
صالح خرفي: في ذكرى األمير ص ٣٩-٨٣٠
نفسه ص ٢٦-٨٣١
الديوان ص ٤٥- ٤٦ -٨٣٢
أحمد اجلندي األمير الشاعر: مجلة الثقافة عدد خاص ص٣٢٠-٨٣٣
الديوان ص ٤٩-٨٣٤
الديوان ص ١٨٩-٨٣٥
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نفسه ص ١٩٩-٨٣٦
د.علي اخلطيب : اجتاهات األدب الصوفي ب احلالج وابن عربي-٨٣٧
ملوكي والعثماني ص ٢٦٠-٨٣٨ د. بكري شيخ أم مطالعات في الشعر ا
الديوان ص١٨٠-١٨٤ -٨٣٩
الديوان ١٨٨ .-٨٤٠
نفسه ١٨٧ .-٨٤١
الديوان ٣٠٢ .-٨٤٢
صرية-٨٤٣ اضى مكتبة النهضة ا محمود العقاد: شعراء مصر وبيآتهم في اجليل ا

القاهرة ١٩٣٧ ص ٧١١
عرفة - القاهرة ١٩٦٥ ص٥٩ -٨٤٤ د.شكري محمد عياد : موسيقى الشعر العربي دار ا
د.عثمان موافي : في نظرية األدب ص ٦٣-٨٤٥
صري بعد شوقي - معهد الدراسات العربية-٨٤٦ محمد مندور : محاضرات في الشعر ا

العالية ١٩٥٨ ص ٧٤ 
رجع السابق ص٢٤٥-٨٤٧ د.عثمان موافي : ا
د.محمد ناصر: الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية ص ١٩٣-٨٤٨
د.محمد السيد الوزير : األمير عبدالقادر اجلزائري ثقافته واثرها في أدبه ص ٢٦٦-٨٤٩
د.ابراهيم أنيس: موسيقى الشعر مكتبة اإلجنلومصرية ط٣ -١٩٦٥ ص ١٧٥-٨٥٠
د.عفيف عبدالرحمان : الشعر وأيام احلرب في العصر اجلاهلي - دار األندلس لبنان-٨٥١

ط ١ - ١٩٨٤ ص ٣٥٦
الديوان ص ٢٤-٨٥٢
نفسه ص ٦٣-٨٥٣
نفسه ص٢٥-٨٥٤
الديوان ص٥٣-٨٥٥
نفسه ص ٣٥ -٣٦-٨٥٦
ه الدار القومية مصر ١٩٦٩-٨٥٧ د.حمد النويهي: الشعر اجلاهلي منهج في دراسته وتقو

ج١ ص ٦١
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الديوان ص١٢٨-٨٥٨
الديوان ص٢٠٢-٨٥٩
نفسه ص٦٠-٨٦٠
نفسه ص ١٤٨-٨٦١
رجع السابق ص١٥١-٨٦٢ د.محمد السيد الوزير: ا
الديوان ص١٨٣-٨٦٣
الديوان ص١٨٥-٨٦٤
نفسه ص١٤١-٨٦٥
نفسه ص١٤٤-٨٦٦
نفسه ص١٤٦-٨٦٧
دوح حقي تعليق في الهامش الديوان ص ٢٤٠-٨٦٨ د.
الديوان ص ٢١٢-٢١٣-٨٦٩
رجع السابق ص٢٤٠-٨٧٠ د.عثمان موافي : ا
الديوان ص١٥٧-١٥٨-٨٧١
د.ابراهيم أنيس موسيقى الشعر ص ٣٢-٣٣-٨٧٢
الديوان ص١١١-٨٧٣
نفسه ص١١٢-٨٧٤
الديوان ص ١٨٤-١٨٥-٨٧٥
د.محمد ناصر: الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية (١٩٢٥--٨٧٦

١٩٧٥) ص ١٩٧
محمد ناصر : نفسه ص ١٩٧-٨٧٧
محمد السيد الوزير: األمير عبدالقادر اجلزائري ثقافته وأثرها في أدبه ص١٤٧.-٨٧٨
عارف ص١٠ مصر ١٩٦٩ ص٣٢٦-٨٧٩ طه حس في األدب اجلزائري دار ا
محمد السيد الوزير: األمير عبدالقادر اجلزائري ثقافته وأثرها في أدبه ص ٢٧١-٨٨٠
واقف-٨٨١ قراض احلاد وذكرى العاقل وا انظر: ا
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محمد السيد الوزير نفسه ص ٢٦١-٨٨٢
قراض: شرف اإلدراك العقلي ص ١٤ وتفاوت اإلدراك وذكرى العاقل:-٨٨٣ انظر: مثال ا

تكملة القوى األربع ص ٥١
األمير عبدالقادر : ذكرى العاقل ص ٤٧ -٤٨-٨٨٤
محمد السيد الوزير : األمير عبدالقادر اجلزائري ثقافته وأثرها في أدبه ص ٧٦-٨٨٥
نفسه ص ٢٧٦-٨٨٦
نفسه ص ٢٢٤-٨٨٧
قراض احلاد ص ٩-٨٨٨ األمير عبدالقادر اجلزائري : ا
نفسه ص ٣٣-٨٨٩
نفسه ص ١٠-٨٩٠
األمير عبدالقادر : ذكرى الغاقل ص ٦٤ - ٦٥-٨٩١
قراض احلاد ص ٩٨ - ٩٩-٨٩٢ األمير عبدالقادر : ا
مذكرات ص ١٢-٨٩٣
نفسه ص ١٢-٨٩٤
ذكرات ص ١٣-٨٩٥ األمير عبدالقادر ا
محمد الصغير بناني: معلم شخصية األمير عبدالقادر من خالل شعره -الثقافة س-٨٩٦

١٦ ع ٩٠ - ١٩٨٦ ص ٩
نفسه ص ١٠-٨٩٧
واقف مج ١ ص ١٠-٨٩٨ األمير عبدالقادر ا
رجع نفسه ص ١١-٨٩٩ د.محمد الصغير بناني ا
واقف مجلة مسالك ص ١١٥ - ١١٧-٩٠٠ عبدالرحيم بابا أحمد األمير عبدالقادر وكتابه ا
رجع السابق ص ٢٤٠-٩٠١ محمد السيد الوزير ا
محمد الصغير بناني معالم شخصية األمير من خالل شعره - الثقافة ص ١١-٩٠٢
رجع السابق ص ٢٤٧-٩٠٣ محمد السيد الوزير ا
حمزة بلحاج صالح: منهج التغيير ومنظومة القيم - مسالك ص ١٣٣-٩٠٤
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محمد السيد الوزير: األمير عبدالقادر اجلزائري ثقافته وأثرها في أدبه ص ٢٧٣.-٩٠٥
نفسه: ص ٢٢١ - ٢٢٢.-٩٠٦
نفسه: ص ٢٢٤.-٩٠٧
ركز الوطني للدراسات التاريخية اجلزائر عدد خاص ص ١٩٩.-٩٠٨ مجلة التاريخ ا
محمد بن عبدالقادر: حتفة الزائر ج ٢ ص ٧٤٧.-٩٠٩
محمد بن عبدالقادر: نفسه ج٢ ص ٧٥٣.-٩١٠
رجع السابق ص ٢٢٥.-٩١١ محمد السيد الوزير ا
نفسه ص :-٩١٢
صدر السابق ج ١ ص ٦٦٣.-٩١٣ محمد بن عبدالقادر: ا
صدر السابق ج١ ص ٧٤٧ - ٧٤٨.-٩١٤ محمد بن عبدالقادر ا
رجع السابق ص ٥٧.-٩١٥ محمد السيد الوزير: ا
نفسه ص ١٤٢ - ١٤٣.-٩١٦
طه احلاجري: جوانب من احلياة العقلية واألدبية في اجلزائر ص ٥١.-٩١٧
صدر السابق ج٢ ص ٧٥٣.-٩١٨ محمد بن عبدالقادر: ا
صدر نفسه ج٢ ص ٧٤٧.-٩١٩ ا
رجع السابق ص ٨٠.-٩٢٠ محمد السيد الوزير: ا
صدر السابق ج١ ص ٣٩٨.-٩٢١ محمد بن عبدالقادر: ا
مجلة الثقافة: وثيقة ٤ ص ١٦١.-٩٢٢
صدر السابق ج١ ص ٣٩٦ - ٣٩٧.-٩٢٣ محمد بن عبدالقادر: ا
رجع السابق ص ٣٧٨.-٩٢٤ محمد السد الوزير ا
مجلة التاريخ عدد خاص ص ٩٩.-٩٢٥
نفسه ص ٩٩.-٩٢٦
مجلة الثقافة ص ٢٧ شكل رقم ٨.-٩٢٧
مجلة التاريخ ص ١٠٠.-٩٢٨
صدر السابق ج١ ص ٣٢٧.-٩٢٩ محمد بن عبدالقادر ا
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رجع السابق ص ٢٧٤.-٩٣٠ محمد السيد الوزير: ا
رجع نفسه ص ٢٧٤.-٩٣١ ا
نفسه ص ٢٧٤.-٩٣٢
رجع السابق ص ٢٧٤.-٩٣٣ محمد السيد الوزير: ا
صرية. ط ٢ - ١٩٥٦ - ص ١٨٦.-٩٣٤ أحمد الشايب: األسلوب مكتبة النهضة ا
صدر السابق ج١ - ص ١٧٨.-٩٣٥ محمد بن عبدالقادر ا
مجلة الثقافة ص ٢٤ شكل رقم ٢.-٩٣٦
مجلة الثقافة ص ٢٤ شكل ٢.-٩٣٧
: سيد قطب حياته وأدبه دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع-٩٣٨ عبدالباقي محمد حس

مصر ط٢ ١٩٧٦و ص ٣٣١.
نفسه ص ٣٣٢.-٩٣٩
نفسه ص ٣٣٢.-٩٤٠
رجع السابق ص ٢٤٨ - ٢٤٩.-٩٤١ محمد السيد الوزير: ا
د. عثمان موافي: في نظرية األدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القد-٩٤٢

واحلديث ص ٤٥.
رجع السابق ص ١٣٣.-٩٤٣ محمد السيد الوزير: ا
محمد السيد الوزير: نفسه ص ١٣٥.-٩٤٤
اجلاحظ: البيان والتبي دار الكتب العلمية بيروت د. ت ص ٧٥ - ٧٦.-٩٤٥
رجع السابق ص ٥٣ ٠ ٥٤.-٩٤٦ د. طه احلاجري: ا
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فهرس
 ٣................................................................................................................................................................................................................................................................................................- تصدير عبدالعزيز سعود البابط

 ٥...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- مقدمة

الفصل األول: األمير عبدالقادر اجلزائري : حياته وثقافته:

 ١١..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................١ - أصله

 ١٢.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٢ - مولده ونشأته

 ١٩.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٣ - مبايعته باإلمارة.

 ٢٤...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٤ - إمارته

 ٢٧............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٥ - دولة األمير الوطنية.

 ٣٠..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٦ - القضاء في دولة األمير

 ٣٢..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٧ - بناء وتنظيم اجليش

 ٣٧...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٨ - التنظيم االقتصادي

 ٤٠..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٩ - جهاده وحروبه

 ٤٨.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................١٠ - األمير األسير

 ٥٣........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................١١ - األمير في الشرق

 ٥٦.............................................................................................................................................................................................................................................................١٢ - موقفه من أحداث الشام الطائفية

 ٦٢ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................١٣ - وفاته

الفصل الثاني: األمير عبدالقادر اجلزائري وشعره:

 ٦٧...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................أ - الفخر

 ٩٥................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ب - الغزل

 ١١١....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ج - الوصف

دح  ١٢٦...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................د - ا

 ١٥١.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................هـ - الشعر الديني

الفصل الثالث: األمير عبدالقادر اجلزائري ونثره:
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أ - مؤلفاته:

 ١٩٥.............................................................................................................................................................................................................................................................................................١ - ذكرى العاقل وتنبيه الغافل

قراض احلاد  ٢٠٣....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٢ - ا

 ٢١٢...................................................................................................................................................................................................................................................................................................٣ - مذكرات األمير عبدالقادر

واقف في التصوف والوعظ واإلرشاد  ٢٢٣............................................................................................................................................................................................................................................٤ - ا

ب -  رسائله ومراسالته: 

 ٢٣٧...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................١- رسائله اإلخوانية

 ٢٦٢......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٢ - مراسالته األخرى

الفصل الرابع: األبعاد الفنية في شعر  األمير عبدالقادر اجلزائري:

 ٢٩١...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................أ - اللغة الشعرية

 ٣٠٨............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ب - الصورة الشعرية

وسيقي  ٣٢٧..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ج - ا

الفصل اخلامس: األبعاد الفنية في نثر األمير عبدالقادر اجلزائري:

 ٣٤١...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................١ - األبعاد الفنية في مؤلفاته

 ٣٤٩.......................................................................................................................................................................................................................................................................٢ - األبعاد الفنية في رسائله ومراسالته

 ٣٦٣...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- خاتمة

راجع صادر وا  ٣٧٠.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- قائمة ا

 ٣٧٧.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- الهوامش

 ٤٢٢...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- الفهرس
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استدراك

السطـــرالصفحةالصــــواباخلطــأ

الرابع...............................................................................................٧٠......................................................................الغاصب............................................................................الغاضب

الرابع قبل األخير....................................................................٧٧....................................................................ومن عادة......................................................................ومن عادت

١٠....................................................................................................٩٥....................................................................اجلزائري..........................................................................اجلزائرين

السطر األخير............................................................................٩٦................................................................................لدى......................................................................................لذي

قافية الشاهد...............................................................................٩٩........................................األدلة - فعلة - قسمة..............................................األدله - فعله - قسمه

األول............................................................................................١٣١.............................................................................أيدي.........................................................................................أيد

السطر السادس......................................................................١٨٢............................................................................تعالى...................................................................................تعإلى

سطر ١٥.....................................................................................١٨٦................................................................................ساد.....................................................................................سادا
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