


ـٍد وصـحبِه ٍد البشِري النَّذيِر، وعـىل آِل حممَّ احلمد هللاِ العليِم القديِر، وصىلَّ اهللاُ عىل حممَّ

.وسلََّم التَّسليَم الكثريَ 

ا بعدُ  :َأمَّ

رس الواحـد( فإنَّ مَن املنن اإلهليَّة تيسَري عقِد جمالس التَّعليِم املرتَمجَِة بـ  ،) برنامج الـدَّ

اٍم ، يف فاحتة كلِّ ُعطلٍة دراسـيٍَّة صـيفيٍَّة ، ُيقـرأ منهـااملشتملِة عىل  إقراء ثالثني كتاًبا يف ستَّة أيَّ

تَّة ، وهتيَّأ  ام السِّ تدريُس مـائتني -وهللا احلمُد  -كتاٌب واحٌد عقَب كلِّ صالٍة مفروضٍة يف األيَّ

بع املاضيات يف فنوٍن شتَّى نوات السَّ .وعرشة كتٍب خالل السَّ

يـكان شهودها يفَتِقر إىل صٍرب وُمَصابرٍة وعزيمـٍة وُمَثـابرٍة ؛ كنـُت أسـوس نفسـوملَّا 

ـانـونفوَس العاكفني عليها ببدائع اإلنشاء تصبًريا وتثبيًتا ، واتَّفق يل سنة تسـٍع وعشـ رين إبَّ

ـعر حيصـل رس الواحد الّسابع أن ُأمَيل عىل الطَّلبة آخَر كلِّ يوٍم بيًتـا مـن الشِّ بـه برنامج الدَّ

أمليُت أحَد عَرش بيًتا ؛ بلغْت هبا القصيدُة -وهو آخرها  -املقصود ، فلامَّ كان اليوم الّسادس 

رب والثَّبات ، وأن يكـوَن إمالؤهـا ستَة عَرش بيًتا ، وارتضيُتها أن تكوَن حاديَة اجلامعة يف الصَّ

رس إىل املامت ، واهللاَ أسأل أن يرزقنا مجيًعا .ُحسَن املسري ، ونعَم املصري عادًة جاريًة يف الدَّ





التَّعليقةُ اُملِفيَدُة على ُجَمِل الَقِصيَدِة 

دس ؛ -١ كون للوزن ، ونصفه السُّ ُن ، وهو هنا بالسُّ م وُتسكَّ الثُُّلث بضم الالَّ

اٍم ، يف كلَّ يوٍم َمخسُة دروٍس ، ُتقرأ فيها مخسُة ُكتٍب أدباَر فالربنامُج ستَُّة أيَّ

ل تمَّ سُدُس الربنامِج  املكتوباِت  .، فإذا انقىض اليوُم األوَّ

تِه ، وآخر البيت إشارٌة إىل ح -٢ ديثـبنهاية اليوِم الثَّاين من الربنامِج بلغنا ُثُلَث ُمدَّ

.متفٌق عليه. )) والثُّلُث كثريٌ (( 

اٍم من الربنامج فقد انتصف ، وألف  -٣ .لإلطالق) تـامَّ ( إذا مضت ثالَثُة أيَّ

.َيقرُب  -٤

اٍم ، وضبط الُثلثني كالثُّلث لغًة ووزنًا ، وقد تقدم قريبا -٥ .وذلك بُِمِيضِّ أربعِة أيَّ

ناُء  -٦ فعةُ : السَّ .الرِّ

اطُع املنتِرشُ ، واملراُد : املُستطُري  -٧ .أنَّ الثُّلثِني أكُرب فروِض املرياِث : السَّ

.احٌد ، ُيمثِّل ُسُدَسهبعَد الفراِغ من اليوِم اخلامِس من الربنامِج ال َيبقى إالّ يوٌم و -٨

ة للمبالغة -٩ .َفعيٌل من اهلمَّ

.املبالغة يف االستقصاءِ  - ١٠

رس لبيان املسائل: جعله يف قرارِه ، ومنه :  اليشءتقريُر  - ١١ اإلفادات املرسودة يف الدَّ

.العلميَّة

ب: الَغرير  - ١٢ .غُري املُجرِّ



.أي األمُر املريُر ، وهو فعيل للمبالغة من املُْرِّ  - ١٣

.َبطَِر نعمَة اهللاِ: من الَبَطِر ، وهو األَرشُ وَغْمُط النِّعمِة ، من قوهلم فعيٌل  - ١٤

يف- ١٥ /٨)) تاج العروس ((رحه ــــ، وش ))القاموس  ((، قال يف  من أوصاف السَّ

يُف  - كُغراب  - واحلُسام  ((:  ٢٤٧ يالقاطع ، أو َطرَ السَّ فه الَّذي ُيرضب به ؛ ُسمِّ

َم ؛  .)) أي يسبقه فكأنَّه يكويه ، القوالن نقلهام اجلوهريُّ به ألنَّه حيسم الدَّ

.االندفاع يف القتال ، واملراد هنا اِجلدُّ يف الطَّلب: اإلغارة  - ١٦

عاَء بعدِم اجلزاء - ١٧ ه ؛ لكنَّ الدُّ والثَّناء والثَّواب والعطاء ألفاٌظ تشمل احلسَن وضدَّ

.اِحلرماِن ُيؤذُن بأنَّ املسؤول هو اجلزاُء احلسنُ 

.عار الفرُس إذا أفلت وذهب: يذهُب كأْن ال ثمرة له ، ُيقال : َيِعْريُ  - ١٨

فر مجيًعا قاله يف : األزواد  - ١٩ ، ))تاج العروس ((مجُع زاٍد ، وهو طعام احلَرض والسَّ

َجَلُب الطَّعاِم ، واجلََلُب:  - بالكرس  - وعاٌء ، واملِريُة :  -بضمِّ اجليم  -  رُج واخلُ 

.أي جملوٌب  ى مفعوٍل ؛بفتحتِني َفَعٌل بمعن

ار ، فعيٌل بمعنى فاعل ، واملراد : احلبري  - ٢٠ ور: السَّ ا دار احلبور أي الرسُّ .اجلنَّة ، فإهنَّ

ام املقبلة ممتًَّعا هبا ؛ منارَة هدايٍة وإرشاٍد ، - ٢١ دعاٌء ببقاء دروس الربنامج يف وافد األيَّ

ا ليصَل جمموُع ما ُقرئ فيهواألمل معقوٌد أن يبُلَغ الربنامُج سنَته العارشَة قريبً 

.ثالَثامئِة كتاٍب 




