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 أمحد القطعاني وأدب الرسائلاألدية 
 

 زيج منرهر الحجاد أبهد. 
 جامعة الدنتان -كمية التخبية تيجي 
 

 :مقجمة
 ساكأداة تػاصل بيغ الشاس مشح القجـ، كقج استعسل اإلنداف كل عج الخسائل ت

كنقل مذاعخه كتقري أخباره، ككحلظ تدييخ أمػر الجكلة،  ،لآلخخبػسعو لمػصػؿ 
مغ خيل ، كاستعسل السػاصبلت التقميجية لشقل الخسائل، ،فأسذ أماكغ تدسى )البخيج(

خ الحساـ الداجل، خ  د  ف   ،كإبل في تػصيل ىحه السعمػمات كالخسائل، كتصػر األمخ
ئل تشقل عغ شخيق البخيج الخسالدخعتو كسخية نقمو لمخسائل، كبتصػر الحياة أصبحت 

 نتخنت.كصمشا إلى ثػرة التكشػلػجيا كاإل لبلسمكي، إلى أف  االدمكي ك 
ييجؼ ىحا البحث إلى التعخيف باألديب أحسج القصعاني كأدب الخسائل كمخاحمو 

 كتصػره، قدست بحثي إلى السباحث التالية:
 :مؤلفاتوو  طومناش األديب د.أحمج القطعاني حياتو وبدطة عن -المبحث األول
قج أغشانا الذيخ ك القصعاني،  جأحس :خ السدشج الجكتػرث كالسؤر   مة السحج   ىػ العبل  

عمى  ،البحث عغ تخجستو بسا كتبو باستفاضة في صفحة مػسػعة القصعانيع ش ة  عغ 
 اقع التػاصل االجتساعي )فيذ بػؾ(.مػ 
  اسمو ولقبو:ـ 1

اشتيخ بأحسج  ،كقبيمتو القصعاف ،بػسعيجة(مغ فخح) ،ع: أحسج سالع كخيع راقياالس
 القصعاني.

 .(1)ىػ1376صفخ  1ـ، 1956 -9-23كلج بسجيشة درنة ليبيا، األحج  مهلجه:ػ 2
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ل عمى إجازة تحر  ك  ،عجادؼ في مجارس بشغازؼ كاف تعميسو االبتجائي كاإل تعميمو:ـ 3
ل عمى ليدانذ آداب تحر   كسا التجريذ الخاصة مغ معيج ناصخ لمسعمسيغ بشغازؼ،

حت لو شيادة ش  م  ك  ،قدع الجراسات اإلسبلمية )الذخيعة( ،ػحةالجامعة السفتمغ 
بيخكت   AREES-Hقدع التاريخ، جامعة  ،الفخخية في الجراسات اإلسبلمية ه الجكتػرا 
 لبشاف.

 ،عدرس في كتاتيب بشغازؼ فحفع القخآف الكخي ،تعميسو الشطاميكإلى جانب 
، عمساء كقتو مغالذخعية عمى عجد  العمػـ ،كالدكايا الرػفيةالسداجج في  كدرس

 .بصخيقة الحمقات التقميجية
 شيهخو:ـ 4

و كاف أكؿ مغ أخح عشو في بشغازؼ الذيخ محسػد دريدة، كلـد شيخو دمحم عبج رب     
، كحجيث ،تفديخمغ أخح فييا بأشخاؼ العمـػ الذخعية السجبخؼ أربعة أعػاـ متػاصمة، 

، كسا أخح عغ الذيخ دمحم أحسج أبػسشيشة الفقو السالكي عاـ كرقائق ،، كسيخفقوك 
الدباعي، فدمظ عمى  عغ الذيخ الفاضل مختار ـ. كأخح عمع التخبية كالتدكية1975

 ـ.1990كلدمو حتى كفاتو عاـ  ،كأجازه ،ػـيجيو شخيق الق
الذيخ مفتاح عبج الػاحج بغ  :مشيع ،عمى العجيج مغ السذايخالعمع تمقى ك      

سساعيل، كالقاضي الذيخ عبج الدبلـ بػشبلؽ، كالقارغ الذيخ محسػد دليسير، إ
كالذيخ دمحم البػىالي مغ  ،كالذيخ مشرػر حسج العسامي ،ي األكجميحس   جكالذيخ فخ 

الذيخ دمحم مكي حداف، كالذيخ  :عغ كل مغا في مجيشة درنة فقج أخح السغخب، كأم  
ـ إما ،القجيخؼ، كالذيخ دمحم الجيباني، كالتقى في بخيصانيا بالذيخ أحسج باباؾ دمحم دمحم

خح عمع الدساع كاإلنذاد كالشػبات ، كلع يكتف بحلظ، فأمدجج بسجيشة اكدفػرد ببخيصانيا
 ،الذيخ دمحم بغ رزؽ، كالذيخ رجب البكػش :مشيع ،عغ مذايخ في مجف ليبية مختمفة
كالذيخ مفتاح الذاعخؼ، كالذيخ  ، عبج الغشي الاباركالذيخ يػسف مخسي، كالذيخ دمحم

بشغازؼ، كالذيخ عبج  مجيشة يع مغجسيعك  ،عبج القادر الفداني، كالذيخ حدغ الدكؼ 
كالذيخ مشرػر أحسج الذصاني، كالذيخ عبج  ،كالذيخ عبج هللا بغ عسخاف ،الدبلـ الباز
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 محسػد أخح عغ الذيخ مختار مرخاتومغ ك كميع مغ درنة، ك الحسيج اغخيبيل، 
الذيخ دمحم خ دمحم القبي، ك يخ محسػد الدباعي، كالذيكشكيقو الذيخ بذ ،الدباعي

ا في سبيا فقج أخح عغ الذيخ عبج الحسيج بيت الساؿ، أم   ادمحمالػرفمي، كالذيخ عمي 
عغ  أخح مغ تاجػراءكالذيخ أحسج البخكػلي، ك  ،كالذيخ عبج هللا زيجاف ،الحزيخؼ 

كمغ  ،عمي اليخكاؿ، كمغ زاكية السحجػب عغ الذيخ عبج هللا بمقاسع السحجػبي الذيخ
 (2)شخابمذ الذيخ السيجؼ بمػزة.

 ،بشغازؼ  :كىي ،مجف ةحجػ عذخ مجرسة، في ثبلثمارس ميشة التجريذ في إ     
دريذ كخيع مغ البصشاف، إكدرنة، كأخح تاريخ ليبيا غيخ السكتػب عغ عسو  ،كشبخؽ 

يب رسبلف الذاعخؼ مغ الجغبػب، كالذيخ عبج السالظ بغ عمي الجرسي كالذيخ نر
كالذيخ دمحم صباكة  ،ليبي مكيع في السجيشة السشػرة، كالذيخ أحسج يػسف مغ البيزاء

 (3)مغ شخابمذ.
 طو:نذاـ 5

 ،معيج ديشيشارة الرحابة لمعمـػ الذخعية( )م ـ، بسجيشة درنة1994أسذ سشة
تأسيديا  ة مشحا ليحه السشار ُعي غ مجيخ   كالمغة، ،كاألدب ،بتجريذ العمـػ الذخعيةييتع 

 .ـ2003ة حتى سش
 أساسيا   عزػا   ،بخاليعإـ مغ قبل الذيخ دمحم زكي الجيغ 1990عاـ  اختيخ

مة ليبية تيتع جمـ أسذ أكؿ 1998بالسجمذ العمسي العالسي في القاىخة، كفي سشة 
ـ،  2011في فبخايخ تتػقفثع ، بالترػؼ، استسخ صجكرىا  لسجة أربعة عذخ عاما  

ككاف رئيذ مجمذ إدارتيا مشح تأسيديا حتى تػقفيا، أسذ مكتبة أىمية عامة في 
ىمية في الجبل الغخبي، ىمية( كتعج مغ أىع السكتبات األمجيشة تيجي)مكتبة تيجي األ

بسشصقة سيميغ  أىميا   تاريخيا   ـ متحفا  2002، أسذ عاـ عشػانا   5170كتزع أكثخ مغ 
سقتشيات التعخض فيو  ،، كىػ أكؿ متحف تاريخي أىميي مجيشة الخسذبزػاح

شارؾ فيو العجيج  ، كقجـ السيخجاف الجكلي لمسجيح الشبػؼ 2003أسذ عاـ ك  التقميجية،
العالع اإلسبلمي، استسخ لسجة سبع ليبيا كمغ الػشغ العخبي، ك  مغ الذعخاء كاألدباء مغ
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 كقج كتبالفشية كالسدخحية بصخابمذ،  اؿـ فخقة غفخاف لؤلعس2004دكرات، أسذ عاـ 
ـ دار الحجيث 2004، أسذ عاـ ، عخضت عمى مدارح السجيشةليا ثبلث مدخحيات

ة ليبية، أسذ عاـ يحجيثكشػاة  لسجرسة الحجيث الشبػؼ،  اىتست بأسانيج،الشبػؼ الذخيف
بسجيشة شخابمذ، ضع العجيج مغ  ،ـ متحف قرخ شيبة لمفغ التذكيمي الميبي2007

كقج  ،ـ اليـػ الػششي لمسدخح2008-10-9أسذ في  ،المػحات الفشية لفشانيغ ليبييغ
ـ دار بذخػ ككمثػـ 2016مدخحي ليبي، أسذ  عسلقخف عمى عخض أكؿ  مخ  

 مؤسدا   يعج الذيخ عزػا  بشذخ كل كتبو،  فيسا بعج ي تعيجتالت ،لمصباعة كالشذخ
 عزػا   أيزا   كحلظ بجشػب إفخيكيا، كىػ (جػىاندبخغبػ ) لسعيج الجراسات اإلسبلمية

، ككانت لو مشاشط في (تػنذػ)بالسجمذ التأسيدي إلعادة إحياء جامع الديتػنة ب
، جشػب إفخيكيا( بكيب تاكف )بجامعة مشيا ما كاف  ،الكثيخ مغ الجكؿ، كمحاضخات

كالجامعة السفتػحة بػ)كاششصغ(، كالجامعة اإلسبلمية  ،أمخيكياب (الفكخ اإلسبلمي)كمعيج
 أمخيكا، ككأستاذ زائخ بجامعة( بمػنتي كميخ) أمخيكا، كجامعة( جػرجياػ)األمخيكية ب

، كجامعة آؿ البيت كجامعة العمـػ بخيصانيا، كجامع القخكييغ السغخب (كامبخيجج)
 ـ 6.(4)اإلسبلمية األردف

أحسج القصعاني بغدارة  :الذيخ الجكتػر األديب تسيدت مديخة العبلمة مؤلفاتو:
في أصشاؼ السعخفة السختمفة،  كتابا  ( 75) ع الترشيف، فرجر لو قخابة، كتشػ  التأليف

كاألدب كالسدخح، كالعقيجة كالفقو، كالحجيث الذخيف ركاية كدراية، كتخاجع  ،كالترػؼ
 مغ عشاكيغ مؤلفاتو:ك كالتفديخ،  ،كتاريخ األنداب ،األعبلـ

 كىي مجار ىحا البحث.أجداء، أربعة أمجاد العشاية، سمدمة رسائل الذيخ،  -1
 الحجة السؤتاة في الخد عمى كتاب إلى الترػؼ ياعباد هللا. -2
 إجازة الذيخ أحسج القصعاني في األربعيغ القادرية. -3
 أزجاؿ الذيخ عبج الخحسغ السجحكب في ليبيا. -4
 أكحكبة الجعػة إلى اإلسبلـ. -5
 في ندب الفػاتيخ مغ آؿ أبػ فارس. اآلرس -6
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 ىابة في مغ دفغ في الببلد الميبية مغ الرحابة.اإل  -7
 الذيخ الكامل دمحم بغ عيدى. -8
 الغػث في أكراد الذيخ دمحم بغ عيدى. -9

 قصب األنػر الذيخ عبج الدبلـ األسسخ.ال  -10
 الكخامة اإلسبلمية.  -11
 في ندب قبيمة العػاكمة آؿ سسي ع. :الص ي ع السدخد  -12
 السشيج العمسي لمتحجيث ) حجيث أـ زرع نسػذجا(  -13
 تدييل السخاـ، لجارس عقيجة العػاـ.  -14
 .ثبلثيات البخارؼ   -15
 خرائز الديخة الشبػية الذخيفة.  -16
 دمحم سميساف الجدكلي صاحب دالئل الخيخات. ت،دليل الخيخا  -17
 تقجيع كتحقيق الذيخ أحسج القصعاني. ،ديػاف البيمػؿ  -18
 ألنػار رائية الذخيذي.أنػار الدخائخ كسخائخ ا  -19
 رحبلت أحسج القصعاني.  -20
 .سالع كخيع القصعاني كصفحات في تاريخ الػشغ  -21
 سخؼ لمغاية.  -22
 .سبلـ السشيعسمدمة ليبيا ىي حرغ اإل  -23
 شيخ الذيجاء السجاىج الرػفي عسخ السختار.  -24
 عمى مذارؼ تػنذ.  -25
 فخحة السحبيغ بألقاب أكلياء هللا الرالحيغ.  -26
كخائع السدمدبلت، ثبت مدمدبلت مدشج الجيار الميبية السحجث السؤرخ الذيخ  -27

 أحسج القصعاني.
 مجالذ الفقخاء.  -28
 .قرة قريخة ؟لساذا أبكيتع عراـ  -29
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 مختارات مغ غشاكؼ البادية.  -30
 معالع كأعبلـ.  -31
 مغ مدجج الحي إلى السدجج األقرى.  -32
كصححيا  ،كأسشجىا ،ـ لياج  لاياشي، قمشطػمة أىل بجر تأليف عبج هللا بغ دمحم ا  -33

 السحجث السؤرخ الذيخ أحسج القصعاني. ،الذيخ مدشج الجيار الميبية ،كشكبل   ،لفطا  
 مشيجية الترشيف األصػلي الدمػكي في تأليف الفقو السمكي.  -34
 مػاجيج السحبيغ كأشػاقيع لديج السخسميغ.  -35
 مػسػعة األشخاؼ في رؤية ججيجة لمديخة الشبػية الذخيفة.  -36
 العذية أسانيجنا في حجيث الخحسة السدمدل باألكلية.نػار   -37
 أيتيا الجمػع، قرة قريخة. كداعا    -38
 .القصعاني، اإلسبلـ كالسدمسيغ في ليبيا مػسػعة  -39
 متػف ليبية.  -40
 لكشاش.ا  -41
 ال مخبأ لعصخ بعج عخكس.  -42
 مشتخبات زىخة الخسائل.  -43
 الجنى السجني دمحم حدغ حسدة ضافخ السجني.  -44
 الخبلصة.  -45
 الشبػؼ أحسج بغ مرصفى العمػؼ.الػارث   -46
 رسالة في قاؼ العخب.  -47
 تحفة الحبيب الدائخ.  -48
 مخشج السبتجئيغ في تمخيز متغ السخشج السعيغ.  -49

 وفاتو:ـ 7
كؿ األنػر لعاـ مغ ربيع األ9ـ. السػافق 2018-11-17"تػفي فزيمتو فجخ الدبت 

-11-19 ىػ، بسجيشة صفاقذ التػندية. كدفغ بعج صبلة ضيخ يـػ االثشيغ1440
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 يع( حيث أىمو كأججادهكؿ األنػر بسقبخة )سيجؼ كخ مغ الخبيع األ11ـ. السػافق 2018
كفي حجخة مشفرمة. ككافق ذلظ ليمة السػلج الشبػؼ  ،بزػاحي مجيشة شبخؽ الميبية

الذخيف أغمى الميالي كفي أحب الذيػر إلى قمبو شيخ الخبيع األكؿ األنػر رحسو هللا 
 .(5)رحسة كاسعة"

 :، وأدب الخسائل في ليبيافن الخسائل وأنهاعو ومخاحل تطهره -الثاني المبحث
و األنبياء اء بجقجـ معخفة اإلنداف الكتابة، كليحا سسي ما  قجيسا   يعج فغ الخسائل

لئلندانية، كقج عخؼ العخب الخسائل مشح العرخ  ػنا  يا تحسل مزسألن   ؛تالابالخس
لكثخة  الجاىمي " كمغ يقخأ أخبار الجاىمية في كتب األدب ككتب التاريخ يعجب

كتابة الخسائل في الجاىمية أمخ مألػؼ ميدػر شائع  أف   د يمسذارسائميع آنحاؾ، كيك
 .(6)"ى الفشػف في شت  

بعج ما   -عهللا عميو كسم   ىصم   - فقج كججنا الخسػؿا في العرخ اإلسبلمي أم  
 داعيا   ،الجكؿ كحكاـ ،كاألمخاء ،يكاتب السمػؾ ،صمح الحجيبية عقباستتب  لو األمخ 

إلى  رسائميع يػاػج  ف ،مغ بعجه الخمفاء الخاشجيغاىتع بيحا الفغ إياىع إلى اإلسبلـ، ثع 
كىحا ما ، (7)بعجىعمغ جاء كبشي الاباس ك  ،ككحلظ خمفاء بشي أمية ،مرار كاألقصاراأل

و كيسكغ القػؿ: بأن   ،الخسائل ُبجئت  بعبج الحسيج الكاتب يجحس حجة القائميغ بأف  
في  ككانػا سببا   ،مغ البمغاء الحيغ شػركه كيعج ،ع فيوبجكأ كأجاد حا األدبذ ليأس

أجشاس " كقج عج بعزيع أف (8)كالفغ الجسيل، ،ازدىار ىحا الشػع مغ األدب الخاقي
الذعخ، كجسيعيا تحتاج إلى حدغ التأليف ك  السشطػـ ثبلثة: الخسائل كالخصبالكبلـ 

و كقج كاف اعتشاء العخب بالخصب كالشثخ قج كصل ذركتو حتى أن   (9)كجػدة التخكيب"
سا تكمست بو العخب مغ أىل السجر كالػبخ مغ جيج مشثػر كمددكج  "إن   :بعزيع قاؿ

و لع يحفع مغ السشثػر عذخه، كضاع إال أن   ست بو مغ السػزكف ما تكالكبلـ أكثخ مس  
 .(10)مغ السػزكف عذخه"
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 :الخسائل لغة  ـ 1
الخسالة كالخسػؿ كالخسيل، كالخسػؿ معشاه في المغة الحؼ يتابع  كاالسعيو ل"رسل إ :ىي

 (12)و لفخد أك جساعة"كالخسالة "تدسية كاسعة ألؼ نز مػج   (11)أخبار الحؼ بعثو"
كػف فعمو في الخسائل قج لسغ ي ، كال يقاؿ إالمغ تخاسمت أتخسل تخسبل   لك"التخس  

يخاسل مخاسمة فيػ مخاسل، كذلظ إذا كاف ىػ كمغ يخاسمو قج اشتخكا في  كراسلر، تكخ  
و كبلـ يخاسل بو مغ بعج، فاشتق لو اسع التخسل كأصل االشتقاؽ في ذلظ أن   السخاسمة،
فيػ مخاسل كرسيل كأرسمو في رسالة فيػ مخسل  "راسمو مخاسمة مشوك  ،(13)"كالخسالة

كقج كرد  (14)."الخسالة كرسػؿ، كالجسع رسل )بتدكيغ الديغ كضسيا( كالخسػؿ أيزا  
ُىع  ﴿لفع أرسل كمذتقاتو في القخآف الكخيع كمشو قػلو تعالى:  ُمػاك ار د  س  ي ار ٌة ف أ ر  اء ت  س  ك ج 

خ ػ ى ح   ل ػ ُه ق اؿ  ي ا ُبذ  ل ى د  س ُمػف  )ف أ د  م يٌع ب س ا ي ع  َّللا ُ ع  اع ة  و  كُه ب ز  خ  ـٌ ك أ س   (15)﴾( 19ا ُغبل 
ل ك غ  ﴿كمشو قػلو تعالى: ُت ل ُكع  ك  ح  ن ر  ب  ي ك  ال ة  ر  ُتُكع  ر س  م غ  ـ  ل ق ج  أ ب  ق اؿ  ي ا ق ػ  ش ُيع  ك  ل ى ع  ف ت ػ 

يغ   ح  ب ػف  الش اص  ع  ُثع   اذ ى ب  ب ك ت اب ي﴿قػلو تعالى:  كمشو أيزا   (16)﴾ال  ُتح  ى ح ا ف أ ل ق و  إ ل ي ي 
ُعػف   ؿ  ع ش ُيع  ف ان ُطخ  م اذ ا ي خ ج   .(17)﴾ت ػ 

 :الخسائل اصطالحا  ـ 2
كركعة  ،"فغ نثخؼ جسيل يطيخ مقجرة الكاتب كمػىبتو الكتابيةفغ الخسائل 

الجكلة اإلسبلمية بيحا كقج اىتع العخب في بجاية  (18)قة القػية"أساليبو البيانية السشس  
كما يرجر  ،اىتسػا بذؤكف السكاتبات ،سسي بجيػاف الخسائل لو ديػانا   ػائفأنذ ،الفغ

ككحلظ ما يخاسل بو ممػؾ الجكؿ األخخػ  ،كقادة أجشاده ،ككالتو ،عغ الخميفة إلى أمخائو
كسبلشيشيا، ككاف بادغ األمخ يقـػ الخميفة بإنذاء ىحه الخسائل فيسمييا عمى كت ابو، 

ثع يتع  ،كلكغ بعج ذلظ تصػر األمخ كأصبح الجيػاف ىػ مغ يقـػ بإعجاد ىحه الخسائل
 ،كت ب ةميخ، ثع أصبح ىحا الجيػاف يزع أك األ ،أك السمظ ،خضيا عمى الخميفةع

اب يستازكف بالببلغة كالبخاعة في كتابة الشز السخسل، كسشحكخ أسساء بعس الكت  
 عمى رأسيع عبج الحسيجك الحيغ كاف ليع األثخ الكبيخ في تصػيخ ىحا الفغ،  ،السذيػريغ

كابشو جعفخ، ودمحم عبج السمظ الديات، كأحسج بغ  ،خالج البخمكيالكاتب، يحي بغ 
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سيج، كالراحب ابغ عباد، كعبج العديد بغ يػسف، كضياء يػسف الكاتب، كابغ الع
ا فغ كتابة الخسائل فقج بمغ غايتو في القخنيغ الثالث م  أالجيغ ابغ األثيخ، كغيخىع. 

 .(19)فيسا يسثبلف الفتخة الحىبية ليحا الفغ ،كالخابع اليجخؼ 
 نػعا  الدجع، كيعج أسمػب : ـ مغ األزمشةكط الخسالة فيسا تقج  كقج كاف مغ شخ  

لكي  ،كالبجيع عشى قػة، كتحم ى الخسائل بالجشاسكجػدة اإلتقاف تكدب الس ،مغ التأنق
 ،كاألحاديث ،، ثع تزسيغ اآليات القخآنيةكدبيا جساال  يك  ،ركنقا   عمى الابارة يزفي

تػضح السعشى كتكدبو قػة ل ؛مع االستذياد باألشعار ،كالشكت األدبية ،كاألمثاؿ
في عميو ىيبة، زبالخسالة كنعتو بألفاظ كألقاب تككحلظ رفعة السخاشب  (20)،جساال  ك 

 كالجعاء لو.
فسشيا ما كاف  ،عمى نيج أغخاض الذعخ سيخا   ،عت أغخاض الخسائلكسا تفخ  

بجأ بالبدسمة ت ،لمسجيح كالثشاء، كمشيا ما كاف لمتيشئة أك التعدية، كتحتػؼ الخسالة مقجمة
 كنحػ ذلظ.كتختتع بالجعاء  -عيو كسم  هللا عم ىصم  -كالربلة عمى الشبي  ،كالحسج

 أنهاع الخسائل: ـ 3
، (23)كالخسسية (22)كالدمصانية (21)كيصمق عمييا الخسائل الدياسية ائل الجيهانية:الخسأـ 

ترجره دكاكيغ الجكلة، كمػضػعاتو  تفخضيا  كحجيثا   كىحا نػع مغ الخسائل قجيسا  
ا اآلف في أعمى مخاتب الجكلة، أم   محرػرا   السخاسبلت اإلدارية، كقج كاف سابقا  

يرل  كالسرالح الحكػمية، حتى ،غ الػزاراتكيكاكد ،يتدمدل دكره مغ ديػاف الخئاسةف
مى ىحا الشػع ا عية السختمفة، كقج سيصخت التكشػلػجيإلى السجارس كالسؤسدات الحكػم

 خبل مغ الكثيخ مغ التشسيق كالتجسيل كالابارات ذات الصابع الفشي.فمغ الخسائل، 
 (24)،: كيصمق عمييا تدسيات أخخػ مشيا الخسائل االجتساعيةخهانيةإلالخسائل اب ـ 

كتكػف ىحه الخسائل  (27)،كالخسائل الذخرية الخاصة (26)كالسخاجعات (25)كالسكاتبات
مثل ىحه  ى بالخسائل الذخرية ك الحاتية، "كمغ السعخكؼ أف  كتدس  بيغ اإلخػاف 

 –يا تشجرج اليـػ ن  أأك تاريخية ف إذا كانت ذات قيسة أدبية كفكخية الخسائل الذخرية،
ى )أدب السخاسبلت الذخرية( خاصة تحت إشار ما يدس   –عي ترشيفيا السػضػ في 
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 ،مغ الشاس العادييغ ك آحاد ،أك شخريات مخمػقة ،ابأك كت   ،تمظ التي يكتبيا أدباء
بحذ لغػؼ أك أدبي عاؿ، كبقجر مداحة البػح الحاتي في ىحه الحيغ يتستعػف 

كتشكذف األسخار  ،كتتأجج العػاشف ،السخاسبلت الذخرية أك الحاتية، تتأكج الحات
ذات الكيسة  مغ االعتخافات كالذيادات، الحقائق، كتكاد تربح نػعا   يكتشجم   ،كالخبايا

 .(28)التاريخية"
ل ما يكتبو الشاس مغ بمغ ذركتو في العرػر الستقجمة، كيسث    نػع  مذيػرػ كى

مػضػعات كالتيشئة، كالتعدية، كالبذارة، كالعتاب، كغيخىا مغ أمػر الحياة، كيعج ىحا 
الشػع مغ الخسائل مغ أجسل صػر الشثخ كأقجميا، كقج استسخ ىحا الشػع مغ الخسائل 

فيو  شػيتحتى العرخ الحجيث، عرخ التكشػلػجيا الحؼ أداة تػاصل بيغ الشاس 
رة عغ قفذات ال تتجاكز كالسكاف، كأصبحت ىحه الخسائل عبا الدمافك ، السدافات

، تخسل أك أنيشا   أك شػقا   ا تيشئة أك عتابا  ، تحسل إم  الػاحجة أصابع اليج سصػرىا عجد
ا جعل فغ عبخ مشرات التػاصل االجتساعي السختمفة، مغ فيدبػؾ كتػيتخ، مس  

 مذبعة باألخصاء االلكتخكنية ، كأصبحت الخسائلبخيقوالخسائل يخبػ بخيقو كيخفت 
كذلظ لذيػعيا بيغ كل  معانييا مغمقة في بعس األحياف، صارتك اإلمبلئية كالفشية، 

، كغاب انتقاء األلفاظ خ، فخفي بخيق الجساؿاصمي ال غيكأصبح دكرىا تػ  الشاس،
 كأصبح ىحا الفغ في أسػأ حاالتو. ،كالسفخدات

مغ الخسائل باب التأليف كإذ  كيجخل ىحا الشػع (29): أك اإلنذائيةالخسائل األدبيةج ـ 
رسالة الغفخاف ألبي العبلء السعخؼ، كرسالة  شاؿ يصمق عميو فغ الخسائل، كمشيا

يختمف "عغ غ الخسائل، كىحا الشػع كغيخىا م ،كالتخبيع كالتجكيخالراىل كالجاحر، 
 .(30)ا األسمػب الشثخؼ فيػ متساثل في الرشفيغ"الخسائل الجيػانية في األغخاض، أم  

 أدب الخسائل في ليبيا:  ـ 4
لى أدب إ خناخاصة إذا نط ،اب التي لع تأخح حقيادأدب الخسائل في ليبيا مغ اآل يعج

ىحا الشػع مغ إلى  كغيخىا مغ الفشػف، كبالشطخ ،كالسدخح ،كالقرة ،كالخكاية ،الذعخ
فغ  ف  إ، كيسكغ القػؿ ككيفا   كسا   ،كجػدة   ليفا  ج فيو ما يذبع الشيع تأال نج شان  أف ،األدب
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كيتزح ذلظ مغ خبلؿ السصبػع  ،كتصػره انبعاثوي ليبيا ال يداؿ في مخاحل الخسائل ف
لبعس بعس الكتب التي تتخجع احتػتيا بعس الخسائل التي  يث نججح ،مشو

 ، نجج أف  ساركإذا نطخنا إلى ما ألف في ىحا السز ،الذخريات  مغ باب الحكخ ليا
ق كتاب رسائل أحسج القميبي بيغ حق  ك قج جسع رخاتي ستاذ عمي مرصفى الساأل

كاتب ىحه  مع أف   ،ـ1976صجر عغ الجار العخبية لمكتاب عاـ  ،شخابمذ كتػنذ
،  ككتابالخسائل غيخ ليبي،  نػارس الذػؽ كالغخبة، بعس رسائل الرادؽ الشييـػ

لمصباعة كالشذخ، كتػجج رسالة  عغ دار تالة كالرادر ،ع سالع الكبتيجسع كتقجي
األسسخ عبج بعشػاف: رسائل  باسع الباحث مرصفى عسخاف بغ ربعة جاماية مدجمة
، جامعة دمحم الخامذ ه شخكحة لشيل درجة الجكتػرا أ، دريدي الحدشيإلا الدبلـ األسسخ

 .السغخب
أحسج  كيزاؼ إلى ذلظ سمدمة أمجاد العشاية بأجدائيا األربعة، لؤلديب د.

يا ليبية السشذأ ىحه السجسػعة تتسيد عغ سابقاتيا بأن   القصعاني، كالبلفت لمشطخ أف  
جدىا قج تجاكز السائة، ع عغ سابقاتيا بأف   كالسادة، ككحلظ السؤلف، كتختمف أيزا  
لخسائل الذيخ، يذخؼ  خامدا   يرجر جدءا   كىػ مازاؿ في ازدياد، فسغ الستػقع أف  

 عميو أحج تبلميحه.
السحاكالت فيو مازالت  ، كأف  أدب الخسائل في ليبيا مازاؿ بكخا   كالسبلحع أف  

كنأمل االىتساـ بيحا  بديصة، كليحا نعج مغ ألف في ىحا الباب مغ الخكاد األكائل،
 الشػع مغ األدب مغ خبلؿ البحث كالجسع كالجراسة كالتحقيق.  

 :ل عنجه من خالل مجمهعتو المطبهعةالخسائ أدب -المبحث الثالث
مغ حيث  ،في ليبيا يعج األديب الجكتػر أحسج القصعاني مغ ركاد أدب الخسائل

 ، إذ لع يقع تحت يجؼىحا القصخفغ الخسائل في  أدباءخنا إلى الكع كالكيف إذا نط
 ،في ىحا الرشف مغ األدب السشذػر مشو ىحا العجد الحؼ تجاكز السائة رسالة الباحث

 السعمػمات ذات األىسية الكع اليائل مغمع تشػع محتػػ ىحه الخسائل، ككحلظ 
 .التاريخية كاألدبية
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 اينجج أن   ،العشايةمغ سمدمة أمجاد السجسػعة  ىحه كإذا نطخنا إلى المجمهعة األولى:
القصب نجع الجيغ كبخػ، كقج جسعت رسالتيغ مغ رسائمو، الخسالة  :تحسل عشػاف

ج عبج الكخيع اعديد، تحسل إجابة عغ أسئمة شخحيا عميو، يجيب عشيا ياألكلى إلى الد
محسػد الدباعي، حيث يقػؿ في مختار قرة التقائو بذيخو السخبي الذيخ  فييا ذاكخ ا
عغ لقائي بػلي  ،كبارؾ في عيجؾ ،كأنجد كعجؾ ،"سألتشي أداـ هللا سعجؾ ا:يمصمع

شيخشا  ،كقبمة السدتخشجيغ ،ي البخكة العارؼ باهلل نبخاس الػاصميغهللا العبلمة السخب   
ع السشاف مزجعو بالخكح كالخيحاف كالخيخات  ،السختار محسػد الدباعي، عص خ السش ع 

 .(31)الحداف"
ككيف كاف يستاز بحافطة لمشرػص  صغيخ ا عغ مػالبو الحجيثفي ثع يدتخسل 

و األكلى )السجرسة الشسػذجية ع فييا بجاياتكيتحجث عغ مجرستو التي تعم   ؟كاألشعار
عج مجرسة بكالتي أشمق عمييا فيسا  ،السذتخكة( بحي الدكابمي بشغازؼ  االبتجائية

لع يشذ و الخسالة، حتى أن   في ىحهإياىع  ذاكخا   ،إلى إدارتيا كمعمسييا الكخامة، مذيخا  
بيا  مغ األحجاث التي مخ   يدخد لشا كثيخا  كفي ىحه الخسالة  (32)الفخ اش )السباشخ( اسع 

جكر العخض بحتى  خا  محك   مغ معمسيو،  عجيجكال ،الكثيخ مغ أصجقائو ذاكخ افي شفػلتو، 
 في مجيشتوعجدىا إلى اثشتي عذخ دار عخض  يرل التيك  ،بعزيا التي يختاد

 9ألسسائيا كىي"ىايتي، الشرخ، االستقبلؿ،  ذاكخا   ،مشػ ىا لجكرىا الثقافي ،بشغازؼ 
أغدصذ، الذخؽ، ألبيخيشيتذي، رككذ الحخية، الشيزة، الشجسة، اليبلؿ، ليبيا، 
إضافة إلى سيشسا السخكد الثقافي السرخؼ، كسيشسا السخكد الثقافي األمخيكي، كسيشسا 

 .(33)السخكد الثقافي البخيصاني"
 ،كلشفدو كمخاحل تعميسو السختمفة ،كىػ يؤرخ مغ خبلؿ ىحه الخسالة لسجيشتو

عغ زاكية شيخو التي تمقى فييا عمع الدمػؾ،  وفيدخد لشا كيفية تعخ  كسا ، كحتى لجيخانو
 شذج فيياكما يُ  ،كدركس ،خاتكما يمقى فييا مغ محاض ،ما ُيقخأ فييا مغ أكراد ذاكخا  

 (34)مغ الخمق" آخخا   "بتمظ الداكية رأيت شيفا   :ون  إ قػؿيك كابتياالت،  ،مغ مجائح كأذكار
 ،ىاكأنػاع السعارؼ التي أخح ،ىع كمجة تمكيو العمع عشيعؤ أسسا ،مذايخوحلظ يعشي ب
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ـ 1974ـكنياية بفغ اإلنذاد كالسجائح، مغ عا ،الذخيفكالحجيث  ،بجاية بالقخآف الكخيع
، ثع يعخج ـ، كقج فاؽ عجد مغ أخح عشيع مغ مذائخ الثبلثيغ شيخا  1978حتى عاـ

في رسالتو عغ شيخو السختار الدباعي الحؼ أخح عشو عمع الدمػؾ، ككيف التقى بو 
، ة"كبيخ الدغ ناحل العػد، قميل شعخ الػجو ناصع و شيخإياه بأن   أكؿ مخة، كاصفا  

أخح عشو الصخيقة الايداكية ك  ،داـك عمى صحبتو بو، يـػ لقائوكمغ  (35)كاىغ القػػ"
انتقل إلى  إلى أف   ،كلع يفارقو قط ـ1982ـ، ككتب لو إجازة فييا عاـ1980عاـ 

 .(36)ـ1990-8-13رحسة ربو فجخ يـػ الجسعة
، مغ كخارجيا يبيالمغ  مغ العمساء أىل اإلحداف ةغ التقاإلى بعس م ُمشػ ىا  

 ،اليشج، بخيصانيا ،كاألردف ،ليسغا ،تػنذ ،السغخب، سػريا ،دبي ،الدعػدية مرخ
، ريتخياإ ،أفغاندتاف ،الدػيج ،ألبانياك ، إنجكنيديا، الدػداف ،سخيبلنكا ،االدشغاؿ نيجيخؼ 

داخل ليبيا  ا مغكالحؼ بمغ عجدىع سبع كثسانيغ شخرية، أم   ،أكغشجا ،لبشاف ،مػريتانيا
 ،زليتغ ،شبخؽ  ،درنة ،تاكرغاء، بشغازؼ  و،مدبلت ججابيا،اكمغ مجنيا السختمفة 

قخضة ك  ،مخزؽ  ،تداكة ،الفجيج، بخاؾ ،سسشػ ،سبيا، البيزاء ،شخابمذك  و،مرخات
، حيث بمغ شخرية   115كعجدىع  ،غات ،كسبػت، الجغبػب، أقار الذاشئ ،الذاشئ

تابة ىحه ، حتى كتقخيبا   شخرية 202 حػالي عجد مغ التقى بيع كأخح عشيع كجالديع
 ـ.2001-9-25فيالخسالة 

 ذلظ مػثقا   ،فشا عغ الدماف كالسكاف كالذخػصىحه الخسالة يعخ    فيكاألديب 
سج القصعاني ىػ الحجيث مغ أىع أىجاؼ رسائل الذيخ أحأسمػب سخدؼ جسيل، كلعل ب

كتب عمى يُ ا م :قػلوكقج سسعت مشو ذات مخة  ،لكل ما حػلو كمغ حػلوكالتػثيق 
 .الػر ؽ أغمى مغ الػر ؽ 

خخػ فعشػانيا )القصب نجع الجيغ كبخػ( التي ابتجأىا بالحسج كالثشاء الخسالة األُ أما 
ىحه الخسالة إلى شخز لع يحكخ  ا  يػج   مربلة كالدبلـ عمى رسػؿ هللا، عمى هللا، كال

: "كشت أنا العبج تياحيث يقػؿ في بجاي، بالقخيب الرالح كالفالح لو ا  صفاك  ،اسسو
أىل  رؤكسشاىحه الدصػر في ضيافة ساداتشا ككبخائشا كتيجاف  بتعاجد القاصخ كاال
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بالجشاف الايداكؼ الكخيع، فأفاض عمييع ما ىع  ، كما أىل تيجي إال كػكبة الذت  تيجي
"جمدشا عمى  ثع يدتخسل فيقػؿ:،  (37)جسعػا بيغ شيب األصل كشيب الفعل" ،لو أىل

ل غ   ،شخرية تاريخية عطيسة ا  صفاك  (38)رماؿ نكية جسيمة، نتجاذب أشخاؼ الحجيث"
"الحؼ لع يعج االىتساـ إال باألمػاؿ كسبل جسعيا،  عشيا في خزع ىحا العرخ السادؼ

ك سكغ اقتشى الديارات الفارىة، أ ياش، كأصبحت القجكة متسثمة في مغكالعقارات كالخ 
 :بقػلوبيحه الذخرية ؼ خ   ثع يع (39)اهلل بالحؼ يكػف قط"تالسباني الدالية، كال ىحا 

الجيغ كبخػ ىػ االسع السعخكؼ لمذيخ أحسج بغ دمحم بغ عسخ الخػارزمي  ع"القصب نج
كىػ مغ الخجاؿ الحيغ جسعػا ..لجيغ كبخػ.ا و اشتيخ باسع القصب نجعالخيػقي، بيج أن  

ث الذخيف دراية يكبيغ الذخيعة كالحكيقة، مغ رجاؿ الحج ،بيغ الطاىخ كالباشغ
صػفية في أثشاء حياتو العامخة، كأخح عشو السئات كانتفع بو ذ شخيقة كركاية، كقج أس  

. ى بػػ)أبػ الحب اب(ب بػ)صانع األكلياء( كيكش  و يمق  كذكخ بأن   .(40)خمق ال يحرػف"
ف السدمسة، أخح الترػؼ عغ الذيخ ىػ في بمجة خيػؽ بكازخدتا540مػلجه: كلج سشة 

غ الذيخ عسار بغ ياسخ كأخح ع ،كصاحبو زمشا   ،كخجمو مجة ،سساعيل القرخؼ إ
بي الصاىخ الدميفي أالحجيث الذخيف عغ الذيخ جمو كحلظ، ثع أخح كخ ،البجليدي

 األصفياني.
 .41ىػ618: استذيج كىػ يقاتل جيػش جشكيد خاف سشة وفاة الذيخ

أسمع عمى يجيو الكثيخ مغ قادة جيػش التتار الحيغ جاؤكا  ومغ بخكاتو أنك 
كلحق بو أخيو باتػ كأخت ىػالكػ زكجة بخكة خاف، كىػ  ،مشيع بخكة خاف ،مقاتميغ

فشا ب ،ضشا الخترارىالتي تعخ  ا ،ىحه الخسالة الصػيمة في عمى  ،ة تاريخيةحكبيعخ 
كالحكد عغ كاف ليا الجكر األكبخ في الجفاع عغ اإلسبلـ  ،سبلميةإشخريات تاريخية 

صفخ 10ىحه الخسالة في درنة  ضو، كمشيا القصب نجع الجيغ كبخػ، حخرتاحي
 ـ.1998-6-5ىػ السػافق الجسعة 1419

 ،حػت رسالتيغ شػيمتيغ التي ،مغ رسائل الذيخ والمالحظ عمى مجمهعة الجدء األول
 ،كذاكختو ،حافطتو التاريخية مدتعسبل   ،نب التاريخي التػثيقيجاال ػنحا فييا الذيخ نح
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الخسائل ىػ إلقاء الزػء عمى شخريات كاشبلعو، كلعل قرجه مغ ىحا الشػع مغ 
 ز لشا ذلظ في ىاتيغ الخسالتيغ.كلخ  ، كأماكغ زارىا، أك قخأ عشيا ،عخفيا

عمى  ياككانت عشاكيش رسالة، 29ىحه السجسػعة عجد  اشتسمت المجمهعة الثانية:
قة، مثمث مغ سار عمى الجرب كصل، الػصية بتقػػ هللا، األفعى السشس  الشحػ التالي: 

التػحيج الخالز، الحب في  ،الشفذ كالذيصاف كالعقل، الكامل، أمانة الحب في هللا
هللا، الرحبة، لساذا نتبع الصخؽ، فصػبى لمغخباء، مشيج التعمع، مغ عخؼ نفدو عخؼ 
ربو، ما يجب فعمو قبل سفخ الحج، لكل مغ أحدغ القجـك أكثخ، تجييد السيت، صبلة 

، الػصية  بالجعاء، مغ السزسػف، داء العذق، بذارة، شعخ الدعادة، الديع السدسـػ
الػشغ  أناس يتصيخكف، الدشج، زكاج مبارؾ، مػلبة شعخية، فتاكػ،مغ التخاث، أنيع 

 .(42)العخبي، في ضل الحكع العثساني
يجسعيا جامع  ،اضيع شتىمػ  تشاكلتبعث بيا الكاتب إلى أبشائو كمخيجيو، 

فمحة كبجه،  بأسمػب الػالج الحاني عمى  ،أبشاءه كمخشجا   رح في هللا، مػجيا  شكال ،الحب
 الخيخ كالفبلح. علي ، راجيا  علي ، محبا  ععميي مذفقا  

كالربلة  ،هللا عمى كالثشاءيفتتحيا بالحسج  ،عسخ :ية إلى األخبخسالة مػج   يبجؤىا
"في  يايقػؿ في ،، مقارنة بدابقاتياالقريخة مغ الخسائلكىي  نبيو كمجتباه، عمى

مغ الصخيق كآداب التيديخ فيو، كأعمع  شي كضحت لظ كإلخػانظ بعزا  الحكيقة أضغ أن  
 .(43)مغ سار عمى الجرب كصل" تيا، فإف  ااألمػر بشياي أف  

ز ىحه الخسالة ببعس اآليات القخآنية مشيا قػلو  ،كالحجيث الذخيف ،كقج شخ 
س  أ﴿ تعالى: ك  د  ش اُت ال ف خ  ان ت  ل ُيع  ج  ات  ك  ال ح  ُمػا الر  س  ُشػا ك ع  يغ  آم   (44)﴾ُنُدال  ف  ال ح 

 ،مػسى مغ يصسع في جشتي بغيخ عسل يا كالحجيث القجسي الحؼ يقػؿ: "ما أقل حياء  
(45)ككيف أجػد بخحستي عمى مغ يبخل بصاعتي"

كيختتسيا ببعس الػصايا مشيا  
دكاـ حزػر  :كالعبػدية ىي ،تكػف عبجا   بأف تحاكؿ أف   –ناصح  -"أكصيظ كأنا لظ 

 .(46)ص العسل يكفيظ مشو القميل"خبلإالعبج مع مػاله ك 
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ال تفخح بثشاء الخمق عميظ، كال تحدف  أف  " ه عمى عبلمات اإلخبلص التي مشيا:ثع يشػ   
 "أف   :كىػ ،ءاالخي مخض كيشرح بعبلج (47)بحميع، كابتعج عغ الخياء ما استصعت"

 قجرة كال إرادة ليع الجسادات الالشاس مثل  لقجرة هللا، كتبلحع أف   خا  تخػ الخمق مدخ  
: ال تشدى اتفاقشا عمى ساعة محاكخة ، كيشيي رسالتو بسبلحطة يقػؿعمى ضخؾ كنفعظ

في أمػر الذخيعة، كيختتسيا  كيقرج بالسحاكخة السجارسة (48)كل يـػ عمى األقل"
 بالدبلـ، كىحه الخسالة لع يجكف ليا تاريخ.

، يفتتحيا أيزا   ة إلى الديج عسخقة( مػجي  كفي رسالة أخخػ بعشػاف)األفعى السشس  
فيقػؿ: "ىحه  -عى هللا عميو كسم  صم   -ػؿ هللاسبالحسج هلل كالربلة كالدبلـ عمى ر 

جػاب لفعل شخط سبقيا، بل ىي كاحجة السقجمة  لسبتجأ، كال الخسالة ليدت خبخا  
 (50)عة بأبيات مغ الذعخ مشيا قػلو:يا مخص  ىحه الخسالة أن   كما يسيد (49)كالشتيجة"

 شمذ النهار تغخب بميل      وشمذ القمب ليدت تغيب إن  
ف مغ ستخ "فدبحا قػلو:ثع يقتبذ مغ الحكع العصائية البغ عصاء هللا الدكشجرؼ 

طسة الخبػبية في إضيار كصف بطيػر البذخية، كضيخ يعطسو بعالخرػصية 
 .(51)ية"العبػد

التي عشػف بيا  ،قةب عمى ىحه الخسالة الجانب الخمدؼ، فيحه األفعى السشس  كيغم
مغ  ،ع كيدتسخ في المعب باأللفاظكنخاه يتحف   ،لع ُيذخ إلييا في بجاية رسالتو ،رسالتو

حيث نخاه يرف الػقت كالدماف في أسصخ نديج  ،بسذاعخهي كالمعب أجل تييئة الستمق   
 "الػقت ال كقت، كالدماف ال زماف، كالذسذ ال تخيج أف   :مغ غسػض الخسالة قائبل  

مت نطخيات العالع كخمقت العادة... فيشا السكاف احتػػ عمى أشياء ال تغخب، فقج تعص  
 (52)فػف باهلل".يعخفيا إال ىع، كقميل ما ىع، نفعشا هللا بيع، فيع العار 

قبل عمى أل بغ عياض "احفع لدانظ ك ييا الفزثع يذيخ في الخسالة إلى كصا
(53)عخؼ زمانظ، كأخف مكانظ"أ شأنظ، ك 

إذا أراد " كسا يشقل عغ معخكؼ الكخخي قػلو: 
أغمق  ،ا  اد بعبج شخ ر كأغمق عشو باب الججؿ، كإذا أ ،عسلفتح عميو باب ال ،هللا بعبج خيخا  

ثع يكذف لشا في آخخ الخسالة عغ تمظ  (54)عميو باب العسل كفتح عميو باب الججؿ"
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إياىا بقػلو: "كأقبمت تدعى  كاصفا   ،ارة بالدػءالتي ال تعجك كػنيا الشفذ األم   ،ة  ق  س  ش  السُ 
تخػ مغ  ة جسيمة، كقج تديشت كتعصخت، تبا ليا ال تداؿ تحب أف  ذات مداء في حم  

شي أسيخ في االتجاه السعاكذ، ال أدرؼ شعخت أن   ،كمسا اقتخبت مشيا ،الشاس السػضع
أال  قة، أصيح بيا قائبل  أفعى في ثياب مشس   ،لساذا تبجك لي بالخغع مغ مشطخىا البخؼء

كمزى، كلكشيا تأبى  دعيشي فكفى ما ضاع ،عشي مغ فكاؾ، أال تتخكيشي كشأني إليظ
تفعل  مغ حقيا أف   ،شي ممظ مذاعأخحت، ككأن   اتأخح مشي أكثخ مس   تحاكؿ أف   إال أف  

أعجائي  نيا أحجُ أي لدت بالعاجد الحؼ أبجد، كأعخؼ ششي أعخؼ أن  بو ما تذاء، كلكش  
شي أتحجث عغ الشفذ األمارة أخبخؾ سيجؼ عسخ أن   األربعة، كبالسشاسبة نديت أف  
 .(55)بالدػء، تخػ ىل نفدظ مثميا"

الشسمة لع تػد  ىا  بيغ الفيل كالشسمة، حيث أف  جيعقثع يختع ىحه الخسالة بسقارنة 
 ،الفيل لع يحكخه هللا في القخآف الكخيع بأف   ،صجيقتيا تحكخىا تكػف مثل الفيل، كلكغ   أف  

ا الشسمة فعمى الخغع ، أم  في إشارة إلى سػرة الفيل ،عمى االنكدار كاالنيداـ إال دليبل  
فديجنا سميساف عشجما  ،فقج اقتخف ذكخىا باألنبياء ،ككىغ عطسيا ،مغ صغخ حجسيا

ا ِمْن َقْهِلَها﴿يدسع قػليا  َم َضاِحك   ،كفي ذلظ إشارة إلى الشفذ السؤمشة (56)﴾َفَتَبد 
يختع ىحه الخسالة التي يؤرخ كبحلظ دة الذكية، الستسخ    ،التكية الخضية، كالشفذ الجامحة

 ـ.1984-11-24ربيع األكؿ السػافق 1ليا بػػ 
رسالة بعشػاف )فصػبى لمغخباء( كالتي يفتتحيا السجسػعة الثانية  تار مغخنك 

ر الخزؽ، كخمق بأسمػب يغمب عميو الدجع حيث يقػؿ: "الحسج هلل مخخج الػدؽ، كمقج   
هللا عمى أفزل البخية دمحم نبيو،  ىخمق مغ بعج خمق، كصم   ،مياتيعأفي بصػف  الاباد

بخاليع عبج هللا إ :ييا إلى الديجكىحه الخسالة يػج    (57)كاألئسة مغ العتخة اليادية الدكية"
ا شبحكع انتسائ ،يا السفزاؿكيػصيو بقػلو: أي   ،كتاب قج أرسمو إليوب كيحكخهالبذيخ، 
 ،السعرـػ مغ الديغ كاإللباس، قصب مكشاس ،الشاشق بالرػاب ،األقصابلقصب 

 -رسػؿ هللا نكػف عمى عيغ مكانة  بأف   -رضي هللا عشو -سيجؼ دمحم بغ عيدى 
كما سار عميو أصحابو مغ بعجه، كنججه يدتذيج بعس اآليات  -عى هللا عميو كسم  صم  
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، ككيف  ر لو حاؿ الشاسع، ثع يرػ   هللا عميو كسم   ىحاديث الشبي صم  أالقخآنية، ك  اليـػ
 ،كآلو كأصحابو -عهللا عميو كسم   ىصم  -يع ابتعجكا عمى ما كاف عميو رسػؿ هللا أن  

جعمتيع في بعج عغ هللا  ،كما اعتخػ السجتسع مغ أمخاض ،كاألئسة كاليجاة مغ بعجه
 فكانػا نسػذجا   ،ساركا عمى نيج السرصفى ،األكليغ أف  و بكيشب   كعغ ما جاء بو رسػلو، 
فمػ رأػ  ،في بيتو كمجسعو يكػف نسػذجا   أف  السدمع يجب  ألكالدىع، كىػ يخػ أف  

جه لقم   ،ديشو ألمػر عارفا   كخيسا   خيخا   شيبا   عابجا   ،الميل قائسا   صائسا   ،الصفل أباه مرميا  
  (58)كتكغ األمػر كسا تخػ..." أك اضصخارا   اختيارا  

سبلمو ، ثع يختتع الخسالة بتبميغ و رأػ خيخا  خه بأن  كيبذ    ،خ لو بعس الخؤػ ثع يفد   
ىػ، 1414شاباف  2تاريخيا بػػ  نا  الخسالة بالسدتجيخ باهلل كمجك    لكل مغ يعخفو، مػقعا  

رسائميا ذات شابع  ػعة عغ سابقتيا أف  ـ، كما يسيد ىحه السجس14-1-1994
ل ، كقج يتخم  شات البجيايةزة بالسحد  يغمب عمى بعزيا أسمػب الدجع، مصخ  قريخ، 

التبذيخ ك  ،لػعع السذفػع بالتححيخ مغ الحنبرسائمو بعس الشرائح كاإلرشادات أك ا
فة، كسا يحتػؼ ياديث الشبػية الذخ حال تكاد تخمػ مغ اآليات القخآنية كاألك  بالخيخ،

كاألبيات الذعخية ذات الصابع الجسيل، مع اإلجابة عمى  ،بعزيا عمى الحكع كاألمثاؿ
، التقميجؼ القجامى نخاه يديخ عمى أسمػبك  ،عالتي قج تصخح مغ بعزي ،بعس األسئمة

لو بعس التججيج، كيمحع ذلظ مغ خبلؿ استفتاح الخسالة كمحاكرىا كختاميا،  مزيفا  
 كشيتو. مة بالتاريخ كاسع كاتبيا أككمعطع رسائل ىحه السجسػعة محي  

الشبأ  :( رسالة كىي30القمػب كعجدىا ) كعشػف ليا بدياحات: مهعة الثالثةالمج
العطيع، الجميذ الرالح، بيغ الحكيقة كالذخيعة، بيغ يجؼ الحق، الحج السبخكر، 

عمى ججار الشفذ، الحرغ الجامع  نعسة هللا ال تحرػىا، شخقا   اك تعج   أشػاؽ، كإف  
ركح األحخؼ، مشة  -عكسم   هللا عميو ىصم   -السانع، مغ فرائل الربلة عمى الشبي 

الحب في هللا، الذخيذية، معارج سالظ، تيجاف تيجي، زيشة السخأة، كالسجد إذا سخػ، 
ا الثقة باهلل، إشارة كعبارة، صبلح الباشغ، الدكجة السحسجية، يكاد زيتيا يزيء، كأم  
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ظ فحجث، ندائع القخب، كغ كيف شئت، مغ حسميا حسمتو، جبل ديداف، بشعسة رب   
 عمع اليجػ، بخكة أـ عاصع، سياحات القمػب. يا مالشاس إال،

ديب رسائل األ كألف   تيا،بقس السجسػعة التي ال يبتعج أسمػب ىحه السجسػعة عغ
 كسيخا   لكثيخ مغ مذاكميع،  مغ خبلليا عالجا  م، ا ألبشائو كمخيجيوىي مذاعخ يبثي

)الحج  بعشػاف السجسػعة ثبلث رسائل، األكلى ار مغ ىحه شختس سبق عمى ما
رحمتو ىػ كمخيجيو إلى بيت هللا الحخاـ، ككانت عغ شخيق البخ، فييا  يخكؼ السبخكر( ك 

مغ أجل الػصػؿ إلى تمظ  ؛مذاؽ، ككل ذلظ ييػف  كما كاجييع فييا مغ صعاب ك
عمى السرصفى، يػجييا  ـبلدالبقاع السباركة، فيفتتحيا بالحسج هلل كالثشاء، كالربلة كال

 : أحبكع مغ تحاببشا فيو كلو كبو، هللا أسأؿ " :قػلوفأحبابشا في هللا إلى األفاضل األكاـر
ِإَلى َربَِّها  ُوُجهٌه َيْهَمِئٍح َناِضَخةٌ ﴿(59):يجعمشا مغ الحيغ قاؿ فييع ل أف  كبشبيو أتػس  

 .(60)"﴾َناِظَخةٌ 
السبخكر  "كالحج ع:هللا عميو كسم   ىػؿ الشبي صم  بق خا  بقبػؿ حجيع محك    ليع ثع يجع

كقج كافق الػقػؼ بعخفة في ىحه الحجة يـػ الجسعة، كقج  (61)جداء إال الجشة" ليذ لو
ىحه الحجة ىي عيغ حجة  أشار إلى ذلظ بقػلو: "كال يخفى عميكع سادتي األفاضل أف  

الػحيجة، السدساة عشج أىل العمع بحجة الػداع،  -ع كآلوى هللا عميو كسم  صم   -رسػؿ هللا
كذكخ أثخ بعس  (62)"بعخفة يـػ الجسعة -عى هللا عميو كسم  صم   -إذ كافق يػـ كقػفو

ذا تخاني أفعل كأنا دػة "ماا اضصخه إلى معاممتيع ببعس القالرعػبات التي كاجيتو مس  
خحكع بالذجة كالقدػة عمى ما رأيتع، فتارة أرغسكع عمى األكل مع مزصخ آل

 ا مخ  شعامكع كراحتكع، كما إليو مس   ج اإلخبلؿ بسػاقيتالسدتزعفيغ كالُدمغ، كتارة أتعس  
كيرف  (63)هلالج لج ىحا بسا لحقكع خبلؿ ىحه الخحمة ذاتيا مغ نرب كعحاب"بكع، كزاد هللا 

"يشيسل دمعي كيزيق صجرؼ كال يشصمق  :لحطة تعخض أحبابو ليحا التعب قائبل  
حجخ، كيتجثخكف كأنا أرػ بعس األحبة يفتخشػف األرض، كيتػسجكف ال ،لداني

ذتو آكأنا أشاىج ذلظ الحبيب كقج  ،صجرؼ بالدساء. جبل أثقل مغ أحج يشدؿ عمى 
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آداب السخيج مع مذايخو ب يحكخثع  (64)د الديارة في أنفو"الساء الراعجة مغ مبخ   
 كإخػانو كىي:"

 .كعمسا   كمكانة   ليع كبيخىع كصغيخىع سشا   يكػف محبا   أف  ػ 1
 يع ما يكخه لشفدو.ليحب ليع ما يحب لشفدو، كيكخه  أف  ػ 2
 يعػدىع إذا مخضػا. أف  ػ 3
 .اكيتفقجىع إذا غابػ ػ 4
 كيبتجئيع بالدبلـ كشبلقة الػجو، كحدغ المقاء كليغ الجانب.ػ 5
 مشو. يخاىع خيخا   أف  ػ 6
 عيع عمى شاعة كذكخ هللا سبحانو.يع كيذج   يعط    أف  ػ 7
 بيع فيسا يخضي هللا.هللا، كيخغ   يتعاكف معيع عمى حب ػ 8
 ذاىعآل يتحس   أف  ػ 9

 يكف عغ عيػبيع. أف  ػ 10
 يدامحيع عمى ما كقع مشيعػ 11
 يع.يحب مغ أحب  ػ 12
 و هللا.يخشجىع إلى الرػاب عمى قجر ما عخف  ػ 13
 يتعمع مغ عالسيع.ػ 14
جشاه خادـ نعاؿ ا سح بالحجيث عس  ديخجميع كلػ بتقجيع الشعاؿ ليع، كليت السقاـ يػ 15

 إخػانكع في هللا مغ خيخات.
 (65)يتحايل عمييع ليكدب محبتيع." أف  ػ 16

 (66)الخسالة ببيت مغ الذعخ حيث يقػؿ:كيدييغ 
 ف أتمػ   فاقتزى       تشػعيع في الحب أف   غجكت إماما  

كصقمو  ،ا بجر مشو، كىحا مغ باب تخبية السخيجكيدتدسح أحبابو كمخيجيو عس  
يعتحر مغ الجسيع  لؤلمجاد، كما يبث مغ أسخار، كيختع ىحه الخسالة بعج أف   ليكػف أىبل  

كىػ يكتب ىحه األسصخ فيقػؿ:  ،بترػيخ حالتو ،ا بجر مشو في ىحه الخحمةعس  
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 كالسختمصة غالبا   ،كغيخ السشتطسة ،"كتججكف فييا بعس الكمسات كالدصػر الستجاخمة
 ميذ لي ما أعتحر بو مغ ىحا إال قػلي:بجمع مشيسخ مغ العيغ، ال أستصيع إيقافو ف

 (67)"يا ركحي تحكب فتقصخكلكش     كليذ الحؼ يجخؼ مغ عيشي ماؤىا  
 ـ. 1994-7-10 ىػ .1415صفخ 1ليا بتاريخ  خا  كيسيخ رسالتو بالسدتجيخ باهلل مؤر 

ية إلى مخيجؼ زاكية تيجي )تيجاف تيجي( كىي مػج  ا الخسالة الثانية فيي بعشػاف أم  
ا ، مفتتحيا بقػلو: "أم  بلة كالدبلـ عمى رسػؿ هللايداكية، يبتجئيا بالحسج هلل، كالرالا
اإلخػاف جدع  إلى أف   أكتب لكل مشكع عمى حجه، فخد القمب حا العقل أف  ربسا حب   :بعج

السعشى الحؼ أريجه تقرخ  سى يغسخ قمبي، كالحدف يعرخ فؤادؼ، ألف  األ كاحج، إف  
عجدت السادة عغ شق عشاف زاخخ  ،دكنو الابارة كاإلشارة، ككمسا شخقت باب المفع

ا الغسػض، كال معانييا يمفي إال أف   ،يخمحتػػ  ىحه الخسالة قر ف  مع أك  (68)السعشى"
"كليأخح  رت ىحه الخسالة في قػلو:في عالع اإلشارة، كقج تمخ   تختفيتكاد تطيخ حتى 

ىحا فقط  ليجج أف   ،بياموإبيغ سبابتو ك كل مشكع مدبحتو كيسدظ بالحبة األكلى مشيا، 
مقجار ما ضيخ مشا في عباراتشا المدانية مذافية، كليأخح كل مشكع مدبحتو كيسدظ 

ىحا فقط مقجار ما خفي عشو مشا في  بيامو ليجج أف  إبالحبة األكلى مشيا بيغ سبابتو ك 
بيات التي ذيل بيا كلعل األ (69)د خصاكع"قكع هللا كسج  ية مكاتبة، كف  عباراتشا البيان

 (70)مغ شفختيا حيث يقػؿ: الكاتب الخسالة  تحل بعزا  
 لػػػالدخ مغ تيجاف تيجي أقب

 لػػػػفأدار خسختو العتيقة كأني                         
 ظػػبقجكم الػقت شاب فسخحبا  

 مؤثبل فخخا   تُ ن  ز  سخؼ ك   ت  ث  ر  ك                         
 أقبمت كاألنػار تدبق خصػكع

 غ كاجتمى كالقمب في عخش تسك                         
 صارت عيػف العارفيغ قخيخة

 اضي القجر فاض كما قمىقفاليـػ                  
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 عػػػػػفمقج أجاب هللا دعػة ججك
 بلػػػبػصاع صاع الرالحيغ فحيي                      

 ادهػػػػعيػف الجػش كرق تقخ 
 لػػػػكالقـػ مغ كرد كاليجػ كالسشي                     
 عػػػػػػػػػهللا يحفطكع لشا كيسجك
 بلػػػػػػػػػػػػكيعدكع بالفتح يدىق باش                    

 صمػا عمى بجر الطبلـ دمحم
 ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػيتشالربلة معيشة فم إف              

 ـ1997-12-9ىػ السػافق 1418شاباف 9 درنة
يا غامخة كلكش   ،كنختع بشسػذج ثالث ليحه السجسػعة، بخسالة قريخة في أسصخىا

،ابسذاعخ  الفاضل السبارؾ  :ية إلى الديج السحتـخمػج   اض،كالػد الفي   لذػؽ العاـر
عمى هللا،  ة الحب في هللا( يبجؤىا بدع هللا كالحسج كالثشاءعسخاف السذخؼ، عشػانيا)مش  

فيقػؿ: "ال أدرؼ  في هللا كالربلة كالدبلـ عمى رسػؿ هللا، يرف فييا أشػاؽ السحبيغ
 ،كيتسشػف رؤيتيع ،يا الديج كيف ياير أكلئظ الحيغ ليع أحباب يذتاقػف إلييعأي  

شا ناير في فإن   –معذخ مغ أحب في هللا  –ا نحغ كاالجتساع بيع، كمجالدتيع، أم  
مغ  يخمػ بمج مغ حبيب ندكره كيدكرنا، كال يسزي زمشا  كيع، ال رغج عسيع، كخيخ م

كيرف في ىحه الخسالة مذاعخ الذػؽ  (71)مجالدة األحباب، فسا أعطسيا مغ مشة"
 كالسحبة التي يكشيا لسغ أرسمت لو.

في  كبيخا   نمحع تصػرا   :المجمهعة الخابعة من أمجاد العناية وعنهانها )نفحات الخيخ(
عغ السجسػعات  ،كحجسيا كصػرة غبلفيا ،إصجار ىحه السجسػعة بجاية مغ إخخاجيا

عثساف بالدشػف، كقاـ بالتقخيس  ادمحمأبػ السعالي  :الدابقة، ككحلظ جامعيا كىػ الذيخ
 .السكي السدتجيخ :عبج الفتاح العػكمي، مع تقجيع بقمع الجكتػر :ليا فزيمة الذيخ
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إذا ما  ،عيا بيغ الصػؿ كالقرختشػ   ،السجسػعة مغ الخسائلكلعل أىع ما يسيد ىحه 
تساليا عمى العجيج مغ ككحلظ اش -كالثالثة ،السجسػعة الثانية-قػرنت بدابقاتيا

 ض ثبلثة نساذج مشيا.بعخ ، كسشقـػ القرائج
 .خانيةالخسالة العمالنمهذج األول بعنهان: 

بالبدسمة كالحسج كالثشاء عمى هللا جئيا كالعادة أكؿ رسائل ىحه السجسػعة يبت كىي
 ل عسخاف دمحم السذخؼ،ية إلى :الديج الكخيع السبج  تعالى كالربلة عمى الشبي، مػج  

كمػالنا سبلمة  ،نا دمحم كخيجقجـ األخػاف الكخيساف مػال "كبعج فسا أف   بقػلو:يفتتحيا 
 اى زادك حت لتذخيف قجرنا بػجػدىع بيششا، كبجمػسشا تحت أقاميع لخجمتيع؛ ،سمسو هللا

عغ بة التي ميدكنا بيا كالسشك   ،مغ دكف عباد هللا ،عمى ىحه الشعسة التي حزػنا بيا
في شيب رائحتيا السدظ  كأنيا؛ خمغ جشابكع السػق  بحسميع رسالة  ،كل خمق هللا

ى أحسج السدس   ،دمكع الزايفافتشاكليا خ ،في السشطخ كفي ليأتيا الحدشة كالعشبخ،
 ،لاباراتيااالنتقائية  ػمج ،كالسبلحع في أسمػب الخسالة (72)بسا يميق بسغ جاءت مشو"

عغ  اأبياتي لخسالة شػيمة يختسيا بقريجة تخبػليع، كا و الجعكتػاضع ألحبابو، تقجيخا  
 (73): يفتتحيا بقػلو ستة عذخ بيتا  

 اال  ػػػػػما أقبل الفتح بعج الفتح إقب        اال  ػػػػػػكإجس  الحسج هلل  تفريبل  
 اال  كإرس أكراقا  ة       مغ األفاضل ػكما أتت نفحات الخيخ حامم

 فقج كصمت  بحبل هللا  أبصاال           ػيكأسعجن  أكخمشي  حقا   وهللا
 تيجي بدادة  يكتدػا بالشػر سخباال         مغ  تفد  كامتج عسخؼ إلى أف  

خادمكع كمحبكع ، بتػقيعو، التي يسيخىا مغ القريجة تفي بيحه األبياتنك
 ـ1994-12 -13ىػ1415رجب 10السدتجيخ باهلل، درنو 

شخؽ صػفية أـ فخؽ فشػف فيػ بعشػاف) في ىحه السجسػعة :ا النمهذج الثانيأم  
سمػب أ صخ عميياييد ،كىي رسالة شػيمة تديج صفحاتيا عغ ست صفحات (شعبية

نداف ياير اإل عبػر، كأف   الجنيا دار بأف   ا  خ محك    حج الغاية، الحؼ يرل ،كالشقجالشرح 
 ر مغسفخت لو عغ كجييا الحكيقي، كيحح   أ ،فإذا كثق بيا ،فييا بيغ أمل كرجاء
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عغ  ا  يبجمغ الخسالة، مغخض الثع يجخل في  ،ىاتيااالندياؽ كرائيا، كالخػض في متا
كالعدؼ  ،الجفػؼ ضخبك  ،ؼ في الدكاياسؤاؿ حػؿ مغ يرخ عمى إقامة الحزار  

مؤسدي الصخؽ  ،الدادة األكائل أف   إلى اـ، مذيخا  كالخقز عمى تمظ األنغ ،بالسداميخ
أحسج  كالذيخ ،عبج القادر الجيبلنيكالذيخ دمحم بغ عيدى،  الذيخ  أمثاؿ ،الرػفية
لتكػف فخؽ فشػف  ،الصخؽ  اكغيخىع لع يؤسدػ عبج الدبلـ األسسخ  كالذيخ ،الخفاعي

 ،ىجؼ ىحه الصخؽ  بل إف   كالخقز، ،كالجفػؼ ،قخع الصبػؿ الإليذ ليا  ،شعبية
كشخؽ  ،كالديخ عمى ىجيو  ،ة رسػلوكمجارسة كتاب هللا كسش   ،التخبية كتيحيب الشفذ

هللا  سيجؼ دمحم بغ عيدى رضيكقج تػفي " (74)،فع لئلندانية جسعاءأبػاب العمع الشا
مغ دؼ  كلع يسذ بيجه الكخيسة آلة سساع قط، ىػ933عشو في مكشاس بالسغخب سشة 

التدػؿ بادعاء  سا استحجث ىحا األمخ بعجه ألسباب أخخػ مشيا:أك نقخ أك مدمار؛ كإن  
 أف   هكيعػد ذلظ في نطخ  (75)تعب" كشمب الساؿ مغ غيخ ،األحػاؿ كإضيار ،الربلح

كإقامة الحزارؼ  ،كضخب الجؼ كالسدمار ،الخقز سبب ذلظ ىػ الجيل، باعتقاد أف  
 الخمفاء كال -عهللا عميو كسم   ىصم   -نػع مغ أنػاع الابادة، ىحا لع يفعمو سيجنا دمحم 

ثع يذيخ الكاتب إلى تخؾ ذلظ، كاالتجاه نحػ  -رضي هللا عشيع-الخاشجيغ مغ بعجه 
 كالحجيث الشبػؼ الذخيف كقخاءة الديخة الشبػية العصخة. الكخيع، قخاءة القخآف

زخب قاـ ب -رضي هللا عشو–عبج الدبلـ األسسخ  الذيخ عمى مغ يقػؿ أف   كردا       
سيجؼ عبج الدبلـ األسسخ  "نعع كاف كحلظ، كلكغ لساذا نشدى أف   يقػؿ الذيخ:الجؼ 

 الذيخ ف  إعبج الخحسغ السكي:  الذيخ "قاؿ :نكيس ذلظ في الحكيقة، إذ يقػؿ البخمػني
عبج الدبلـ األسسخ قخأ عمى شيخو الجككالي السخترخ كالخسالة، كالحكع كالتػحيج 

، كصار فقييا   ة ككاف ال يحب عمى الدش   ، محافطا  متقشا   السعقػؿ كغيخ ذلظ مغ العمـػ
 .(76)البشجيخ"

 -رضي هللا عشو –عبج الدبلـ األسسخ  الذيخ ثع يذيخ إلى شخكط الحزخة عشج     
مغ شخكشيا فخاغ البصغ مغ الصعاـ إال بقجر  مشيا: شيارة السكاف كالسبلبذ، كأيزا  

مزخة  لو ف  أف ،ر مغ ضخب البشجيخ مغ أجل شمب الساؿما يدج مغ الجػع، كسا يحح   
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األسسخ، كلكغ  عبج الدبلـ الذيخا يفعمو و ال يعتخض عس  أن  به الذيخ أحسج شجيجة، كيشػ   
"حزخة الحزػر  الصخيقة الايداكية كمؤسديا ال يعخؼ حزخة كال تعخفو، بل يعخؼ

 ،لع تكغ تخاه  فإف   ،ظ تخاه تعبج هللا كأن   أؼ أف   ،مع هللا سبحانو كتعالى، كىي السخاقبة
سا يخػ كإن   (77)و يخاؾ، كىحا ىػ السقرػد بمفع الحزخة إذا ذكخه الدادة الرالحػف"ن  أف

الستيداء مغ قبل الستعمسيغ اى بالحزخة في ىحا الدمغ مجعاة لمدخخية ك يدس   ما
كالسثقفيغ، كسيع يخمى بو الترػؼ في مقتل، كيدتسخ في سخد ما تقـػ بو بعس 
الصخؽ الرػفية مغ أشياء ال تست لمترػؼ برمة، كيححر مغ الذيصاف كمكائجه، 

 نػع مغ أنػاع الصخب. ا الدامي إلىؿ الصخؽ الرػفية عغ ىجفيتتحػ   مغ أف  
"شخؽ الرػفية محاشة  ر مغ أف  ظ بالدكايا كشيػخيا، كيحح   كيختع رسالتو بالتسد   

بأسخار، كمػصمة بأنػار، كمغ يدعى فييا بالفداد انقمب عميو أمخه، فيمظ كالدبلـ. 
 .(78)ـ"2002-9-19ق. الخسيذ 1423رجب الحخاـ 12كتبيا أحسج القصعاني درنة 

كىي في مجسميا دفاع عغ  ،الخسالة شػيمة حاكلت اخترارىا قجر اإلمكاف     
ب ؼ الحكيقي، كنبح ما خالصو مغ دركشة كشعػذة، كرقز كعدؼ بجعػػ التقخ  الترػ  

 أساس مشيج الذيخ.إلى هللا، كىحا 
 النمهذج الثالث: رسالة بعنهان: )الطفل المبتدم(

كالربلة كالدبلـ عمى رسػؿ هللا "االبغ العديد هلل فتتحيا بالبدسمة كالحسج ي     
مشرػر أبػزيج الحجاد حفطو هللا، أرسل إليظ ندخة مغ مجمة األسػة الحدشة، كبيا 

 ـ، كآمل أف  2004، إب اف مذاركتظ في رياض الرالحيغ سشة مبتدسا   صػرتظ شفبل  
ثخكة تاريخية  ياتحتفع بيحه الشدخ في مأمغ بعيج عغ اإلىساؿ كالتمف كالزياع، إذ أن  

 ستغل السشاسبة لتكػف خمفا  ا، ك ، كستخػ ذلظ يػما  ػ قرػ شخرية لظ، ذات أىسية 
زيج أمج هللا  أبػ :كدماثة األخبلؽ الحاج ،ألبيظ الصيب السعخكؼ بالكـخ كالعمع شيبا  

كسائخ  ادمحمالداكية مع الدادة ىشاؾ، الذيخ  في يكػف حزػرؾ دائسا   في عسخه، كأف  
 .(79)األفاضل"
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في الخسالة اىتساـ الذيخ باألشفاؿ، فيػ يخاشبيع في كثيخ مغ  نبلحطوما ك      
في السدتقبل الخسائل كيشرحيع كيجعػ ليع، فيع في نطخه سخ إعسار الدكايا 

سيحسمػف مذعل الترػؼ، ثع يعخج في نياية الخسالة عغ سبب كصمحائيا، كىع مغ 
لسجمة، كقج اختختظ أنت، أؼ ا"أعػد إلى الرػرة السشذػرة في  تدسيتو بالسبتدع

لتكػف فاتحة تمظ التغصية السػسعة عغ رياض الرالحيغ، فحافع عمى  ،تمظ صػرتظ
، كخح مشيا كل ما أباح هللا لظ. را  مدخك  تمظ االبتدامة، كأقبل عمى الحياة فخحا  

كثقة كتفاؤؿ كصجؽ؛ فبل تيجخىا قط. كالدبلـ أحسج  ،كجساؿ ،كأمل ،االبتدامة سبلح
 (80)."ـ2015-10-4ي القصعان

مة األديب د. أحسج القصعاني كالشاضخ إلى الخسائل السػسػمة بأمجاد العشاية لمعبل     
 ،ككعطا   ،، يذحشيا نرائحا  كأشفاال   كنداء   ئح، رجاال  او يخاشب فييا كل الذخ ن  أيجج 

ية إلى مخيجيو، ، رسائمو مػج  مخشجا   كتارة ناصحا   ،أك ميشئا   ، فتخاه تارة مػاسيا  كتحكيخا  
كىػ مغ خبلليع يخاشب الترػؼ كأىمو، ككحلظ السجتسع برفة عامة، كىي تشبع عغ 

البالغ مذاعخه إلى أحبابو كلعل رسائمو  ناقبل   ،خة عغ تجخبتو الحياتيةفيس خاشخه معب   
تكػف محط أنطار الجارسيغ  نخجػ أف   ،عجدىا السائة رسالة في مجسػعاتيا األربع

، ألحج شبلب جامعاتشا ه لخسالة ماجدتيخ أك دكتػرا  عشػانا   ا نججىا يػما  عم شكالباحثيغ، 
تغصي مغ خبلليا بتػسع فغ الخسائل في ليبيا، ككحلظ تعصي ىحا العالع األديب حقو 

 في البحث، كالتعخيف بسا قجمو في مجاؿ ىحا الشػع مغ األدب.
 ل إليها الباحث ومنها:ئج التي تهص  اونختم بالنت الخاتمة:

فغ الخسائل في ليبيا لع يأخح حقو في البحث كالجراسة، أسػة بغيخه مغ فشػف  إف   -1
 كغيخىا. ،كالخكاية ،كالقرة ،اآلداب األخخػ، كالذعخ

ا، حيث بمغ فيو شأك   ،يعج األديب د.أحسج  القصعاني مغ ركاد ىحا الشػع مغ األدب -2
 كيعج مغ السؤسديغ األكائل ليحا الشػع مغ األدب في ليبيا.

تشػع ك  ،مغ حيث الصػؿ كالقرخ ،عةرسائل األديب أحسج القصعاني جاءت متشػ    -3
 ،كنداء   ،خز بيا رجاال   ،جساعية كفخدية و رسائبل  مغ كجيت إلييع، فقج كج  
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خ ليا، فكانت رسائمو تحسل كسا تخجع لذخريات كأر   بيا تخاثا   اأحي ك ،كأشفاال  
 .كأدبيا   فكخيا   عا  تشػ  

ككحلظ تصػر شبعاتيا، فبجايتيا كانت بديصة  ،أمجاد العشاية تصػر سمدمة رسائل -4
ال بأس بو مغ اإلعجاد كالتصػيخ كاإلخخاج،  يا بجأت تأخح حيدا  بعس الذيء، كلكش  

يع كتعخيف بيحه ل ذلظ في السجسػعة الخابعة بسا حسمت مغ تقخيس كتقجكقج تسث  
 راحبيا.بالدمدمة ك 

كيغمب  لتقميجؼ الحؼ يتدع بالدجع أحيانا  سمػب اأسمػب الخسائل يتخاكح بيغ األ -5
كغيخ ذلظ مع االحتفاظ   ،عميو السحدشات البجياية مغ جشاس كشباؽ

ى هللا صم   -باالفتتاحيات التقميجية التي تبجأ بالبدسمة كالحسج كالربلة عمى الشبي
 كتختتع بالدبلـ مع ذكخ الكاتب كالتاريخ.  -ععميو كسم  

الخسائل باآليات القخآنية كاألحاديث الشبػية، كالحكع كاألمثاؿ مع  بتصخيد أغم -6
 تخصيع بعزيا بأبيات مغ الذعخ.

، كسا يكتبيا ببعس الغسػض، ييا الخمدية كالخرػصيةمبعس الخسائل تغمب ع -7
 كتغمب عمييا اإلشارة التي تغشي عغ الابارة.

عمى  ةقجر كذلظ يشع عغ  ،أسمػب رسائل األديب ىػ أسمػب الديل السستشع -8
ز أك الذيخ ممخاشبة كل أشياؼ السجتسع، فشججه عشج ا يخاشب العالع السبخ 

جه عشجما يخاشب و يختفع باألسمػب إلى أعمى الجرجات، بيشسا نجن  أغ فالستسك   
 ، فيخاشبو بابارة سيمة كاضحة دكف لبذ.يشاسب مدتػاه بأسمػبو  اإلنداف البديط

يشئة تنرح ككعع كعتاب كمجح ك  الكاتب مغع غخض فغ الخسالة لجػ تشػ   -9
 كمػاساة كغيخىا مغ األغخاض.

 التهصيات:
 االىتساـ بفغ الخسائل في ليبيا كتػجيو الباحثيغ إليو. -1
ميبييغ األدباء ال سيسا كأف  كالئل بعس األدباء كالكتاب، نذخ رساجسع ك الجعػة إلى  -2

 جسعيا.يقـػ بغ ، ما زالت مخصػشة تبحث عس  لجييع الكثيخ مغ السخاسبلت
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 االىتساـ بأدب الخسائل في مشاىج التعميع السختمفة، أسػة بغيخه مغ فشػف األدب. -3
، فيدبػؾ كتػيتخ كغيخىا، تزعف ىحا انتذار مػاقع التػاصل االجتساعي السختمفة -4

لو الستخرز كغيخ الستخرز، ك يتشا مدجاة الشػع مغ األدب، كتجعمو بزاعة
كتابة دليل عمى ذلظ، كعميو فاالىتساـ كما نبلحطو مغ أخصاء في األسمػب كفي ال

و سيزسحل ن  أفإال ك بيحا األدب ضخكرة حتسية تقع عمى عاتق الكت اب كالسفكخيغ، 
 .السختمفةػجة التي تعرف بفشػف األدب سىحه الكيشتيي في خزع 
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 .167دار الكتب العمسية ص 
 .88السبيغ الذاىج، ص ،أحسج القصعاني: سمدمة أمجاد العشاية السجسػعة الثانية -52
ـ، حجيث 1974مرخ، أبػ نايع األصبياني: حمية األكلياء كشبقات األصفياء، دار الدعادة  -53
 .644، ص11658رقع 
 .361، ص8ج ،السرجر الدابق -54
 .53ص السبيغ الذاىج،  أحسج القصعاني أمجاد العشاية  السجسػعة الثانية، -55
 .19سػرة الشسل، اآلية  -56
 .53ص  ، السبيغ الذاىج،أحسج القصعاني: سمدمة أمجاد العشاية السجسػعة الثانية -57
 .55الدابق، صالسرجر  -58



 

 م0207 ديسمثر العاشرالعدد                      756                 الجسء الثاني  -مجلة رواق الحكمة

 د.أتوزيد منصور الحداد                                                             األدية أحمد القطعاني وأدب الرسائل

أحسج القصعاني: سمدمة رسائل أمجاد العشاية مجسػع رسائل الذيخ أحسج القصعاني، السجسػعة  -59
الثالثة سياحات القمػب، جسع كتقجيع: الفقيخ إلى هللا: فتح بغ عيدى، مكتبة مكشاس شخابمذ 

 .25ـ ص2001-ىػ 1422، ت 1الجساىيخية، ط
 .23-22سػرة الكيامة : اآلية  -60
اإلماـ أحسج ابغ حشبل: مدشج األماـ ابغ حشبل، تح: شعيب األرنؤكط كعادؿ مخشج كآخخكف،  -61

 209، ص12ـ. ج2001، 1اشخاؼ: د: عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي، مؤسدة الخسالة، ط
 . 7354الحجيث رقع 

 .26ص سياحات القمػب، د العشاية السجسػعة الثالثة،مجاأأحسج القصعاني: رسائل  -62
 .26ص  ،السرجر الدابق -63
 .26ص ،نفدوالسرجر  -64
 .29-28ص، نفدوالرجر  -65
 .29ص ،نفدوالسرجر  -66
 .30ص ،السرجر نفدو -67
أحسج القصعاني: سمدمة رسائل أمجاد العشاية مجسػع رسائل الذيخ أحسج القصعاني، السجسػعة  -68

 . 56-55الثالثة سياحات القمػب، ص 
 .56ص ،السرجر الدابق -69
 .57ص ،السرجر نفدو -70
 .50-49ص  ، نفدو السرجر –71
 . 75ص ،نفحات الخيخالقصعاني، سمدمة رسائل أمجاد العشاية، -72
 76ص ،السرجر الدابق -73
 كما بعجىا 120، صنفدو ى السرجريشطخ: إل -74
 .121ص نفدو، السرجر -75
 .122صنفدو، السرجر  -76
 .123ص نفدو،السرجر  -77
 .125ص نفدو، السرجر  -78
 .146ص، رجر الدابقسال -79
  .147ص  ،السرجر نفدو -80
 


