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وهو خطوة مهّمة يضعها املؤّلف  ،عتبة تصافح املتلّقي إبداعّية أّوليف أّي عملّية " العنوان"ُيشّكل    

وعلى الرُّغم من ِقصر . ونظرا ألمهّية العنوان فهو آخر ما ُخيتتم به العمل األديبّ . ليصّدر �ا ِخطابه

لذلك حيرص الكّتاب والّشعراء حرصا شديدا على حسن  ،فهو يلّخص احملتوى الذي يأيت بعده ،حجمه

 .أعماهلماختيار عناوين 

وحيرص على اختيار  ،بعناوين رسائله العاّمة اليت كان يكتبها وينشرها وقد اهتّم حمّمد البشري اإلبراهيميّ   

وهي عناوين . أسلوبه يف خمتلف خطاباته اإلبداعيةحرَصه على أناقة  ،صياغتها وصناعتها وِحْبكتها

تشّكل حبّق ِسحرا جيذب القارئ جذبا لقراءة الّنص كامال؛ ليكتشف يف األخري الّتطابق الّتام بني حمتوى 

 ".الّنص املوازي" إىل درجة اعتربها البعض مبثابة  ،وبني العناوين اجلميلة اليت تتصّدرها ،الّرسائل الّطويل

هندسة الَعْنونة اليت توّصل إليها  خالهلا دراسةحاولنا من  ،سائلرّ بعضالقال وقع اختيارنا على ويف هذا امل

  . وكشَف الّنقاب عن بعض الّدالالت واألبعاد اليت ميكن هلذه العناوين أن تنطوي عليها ،اإلبراهيمي

  .إبراهيمي؛ رسائل؛ ةعنون؛ ةهندس:المفتاحالكلمات 

Abstract 
In any creative process, the “title” is the first threshold for shaking hands 
with the recipient, and it is an important step that the author sets to export his 
speech. Due to the importance of the title, it is the last word to conclude a 
literary work. Despite its short size, it summarizes the content that comes 

                                                           
*

  insar04salimbenhamla@gmail.com .سليم بن محلة



2021: السنة 2: عدد 10: مجلد   في اللغة واألدب إشكاالتمجلة 
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 1067 -  1045: ص 

 

1046 

  University of Tamanghasset Algeria                                              اجلزائر -تامنغستجامعة 

after it, so writers and poets are keen to choose the titles of their works well. 
Mohamed Al Bachir Al Ibrahimi paid great attention to his public letters 
titles which he used to write and publish. He showed great interest while in 
choosing them precisely cautiously and finely in the same way when writing 
his articles. Really, his titles shows magic effect that attracted the reader to 
read the entire text to discover finally how linked are both the long letters 
with those beautiful titles at their beginning to the extent that some argued 
that these titles might well be the « “equivalent“ text. 
  In this article, we focused on seven letters and tried through them to tackle 
and learn the enginnering of titles done by Al- Ibrahimi and uncover some of 
the senses and meanings which such titles may embody. 
Keywords: Engineering; Entitling; Letters; Ibrahimi 

  
   :مقدمة

ظّل حمّمد البشري اإلبراهيمّي حريصا جّدا على حسن اختيار عناوين رسائله اليت كان يكتبها     

أو تلك اليت كان ينشرها لكافة القرّاء يف الّصحف وا�ّالت داخل الوطن  ،اويرسلها إىل أصحا�

وهذه العناية هي جزء من شخصّية العالّمة الفكريّة . )أدبيةرسائل (كرسائل عامة  ،وخارجه

واإلبداعّية واألسلوبّية اليت طبعت نِتاَجه مجيعا؛ حّىت أصبحت ِمسة بارزة متّيزه عن غريه من الكّتاب 

  .واجلزائريني العرب

  :عناوين رسائل اإلبراهيميّ  - 1

نثرا وشعرا  ،اهتّم اإلبراهيمّي برسائله اهتماما بالغا كاهتمامه بكّل الفنون األدبّية اليت كتب فيها    

فنجده يتفّنن يف كّل اجلزئيات والّدقائق واختيار املفردات واجلمل والصور ويتحّرى الّتعابري اجلميلة 

ونراه جيتهد يف إخراج ما يف جعبته من أفكار ومعلومات وكثري من حمفوظه  ،اليت حتّقق املعىن

لقد خلق  ":الكبري؛ ولذلك جاءت رسائله ُحتفا أدبّية رائعة تضاهي ما كتبه الكبار الذين سبقوه

كالفّن القصصّي مثال أو   -إذ مل مير مبراحل تطوريّة تذكر ، تقريبا، اإلبراهيمّي هذا الفّن من عدم

بالّرغم من أنّنا مل نستطع  ،وبلغ به إىل هذه املنزلة الرّفيعة حني كان سجينا بأفلو -يّ املسرح

  1." االّطالع على مجيع رسائله اليت كتبها إىل أصحابه وأصدقائه

وعنايته �ا عناية فائقة؛ إذ حيرص دائما على ، ومن هنا جاء اهتمام اإلبراهيمّي بعناوين رسائله   

فال يكتب . حرصه على اختيار املواضيع واألساليب واأللفاظ والّصور ،حسن هندسة عناوينها
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فكان  ،إّال وينتقي هلا أمجل العناوين وأقواها جذبا وتشويقا للقارئ -مهما كان نوعها -رسالة 

وخباّصة يف الّرسائل ، ة حينا آخر لتستهوي القارئامسيّ  ومجل ،خيتارها يف شكل مجل فعلّية حينا

القدمي األصيل تارة  اث العريبّ ومن الرتّ ، فينتقي هلا عناوين من لّب املواضيع تارة) ةالعامّ (الوصفّية 

  .)عادت لِعْترِها لميسُ (كرسالته املوسومة بـ  ،كمأخرى من أمثال وحِ 

كرسالته اليت كتبها   -وهو كثري عنده ، كما كاناإلبراهيمّي حيرص على تضمينها الّسجع

مبتورة  مناجاة(املوسومة بـ  -رمحه اهللا  -د احلميد بن باديس مبناسبة وفاة صديقه العالّمة عب

ورمبا اشتّق عناوينه من قاموس احليوانات الذي اختزن بذاكرته منذ الّصغر كما .)رورةالضّ لدواعي 

دخل القارئ يف دّوامة من الّتفكري عن سّر هذا احليوان ليُ *)الّضب رسالة(يف رسالته املشهورة 

أن يربز أسراره الغريبة اليت استوحاها من حافظته اجلبّارة اليت  اإلبراهيميّ  والذي استطاع ،وكنهه

والّرمزيّة  ،والقصص القدمية عن هذا احليوان الّصحراويّ  ،واآلثار النّثريّة ،اختزنت الّنصوص الّشعريّة

  .الرّائعة اليت حيملها هذا الكائن العجيب

وسعنا  وقد اجتهدنا يف مجع ما ،اع كثري منهاوض، لقد كتب اإلبراهيمّي عديدا من الّرسائل   

وحبسب  ،)عاّمة، ةديوانيّ ، ةإخوانيّ (وقمنا بتصنيفها حبسب أنواعها املتعّددة املعروفة  ،اجلهد منها

  .ل إليهممواضيعها والّشخصيات واألشخاص املرسَ 

يف اختيار العناوين  والّدّقة ،وقد شّد انتباهي اهتمام اإلبراهيمّي حبسن بناء رسائله على اإلمجال   

يلّفها العنوان  اليت "الّشيفرة"وفّك  ،املناسبة هلا بشكل يثري رغبة القارئ يف قراءة الّنص كامال

  .املختار ألّول وهلة

  :العنونة وعالقتها بالّنصوص -  2

 ،عوهو أّول خطوة تستقبله للّدخول يف املوضو  ،والعنوان يف الّرسالة أّول ما يصافح عْني املتلّقي   

ويهّيئ النّاس ليكّونوا فكرة ولو  ،ليلّخص فيه الكاتب حمتوى املضمون ،ورمبا كان آخر شيء يكتب

ة هندستها لكن قبل اخلوض يف عناوين رسائل اإلبراهيمّي وكيفيّ . أولّية موجزة عن ُكنه ما يريد قوله

  هو العنوان؟ ما: ر بنا طرح الّسؤال الّتقليدّي التّايلذجي

حيث  ،ومل ينضبط مبفهوم واحد وموّحد بني الّنقاد، مفاهيم العنوان كمصطلحلقد تعّددت     

أو رمبا اختلفت ، اختلفت دالالته عندهم باختالف الزّاوية اليت ّمت الّنظر إىل العنوان من خالهلا

ومن هنا أصبح من الّصعب الّتوافق على . حبسب داللة الوظائف اليت ميكن للعنوان أن يضطلع �ا
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من الّصعب وضع :" يرى أنّه)  LeoH.hoek(فهذا مثال ليو هوك . حد للعنوانمفهوم وا

وعلى الّرغم من هذه الّصعوبة اليت يؤمن  2".تعريف حمّدد للعنوان نظرا الستعماله يف معان متعّددة

ة العنوان جمموع العالمات الّلسانيّ :" �ا ليو هوك يف حتديد مفهوم للعنوان إّال أنّه يعرّفه بقوله

وتدّل على حمتواه ، اليت ميكن أن تدرج على رأس كّل نّص لتحّدده...) مجل ،مفردة ،لماتك(

  3."ي اجلمهور املقصودوتغر ، العام

 ،وحتّدد مضمونه ،فهو رسالة لغويّة تعّرف �ويّة الّنص:" بينما يعرّفه حمّمد اهلادي املطوي بقوله    

وتعّرف العنوان  ،ستاين تكّرر املفهوم نفسهوهذه بشرى الب ،4."وتغويه به، وجتذب القارئ إليه

وهو  ،وجتذب القارئ إليها وتغريه بقراء�ا ،رسالة لغويّة تعّرف بتلك اهلويّة وحتّدد مضمو�ا:"بقوهلا

  5."الظّاهر الذي يدّل على باطن الّنص وحمتواه

يف عبارات  يتشّكل ،والعنوان يف أّي خطاب يعتربه البعض نّصا قصريا يعكس الّنص الكبري     

يشّكل أعلى اقتصاد لغوّي :" كما يرى حمّمد فكرى اجلزّار على أنّه ،خمتصرة جّدا ومرّكزة ومقتصدة

وخطورة الوظيفة اليت يؤديها ، ونظرا ألمهّية العنوان على صغر حجمه ،بل إّن بعض الّنقاد 6".ممكن

 ذهب إليه جاك فونتاينوهو ما .الكبري للّنص )paratexte ( للمتلّقي يعتربونه نّصا موازيا

)jaques fontanille (أّن العنوان مع عالمات أخرى هو من األقسام الّنادرة :"حيث يرى

  7".وهو نّص مواز له ،يف الّنص اليت تظهر على الغالف

غري قابل ، واضح العبارة ،واألصل يف العنوان على اختصاره ينبغي أن يكون مضبوط احلبكة   

للقارئ؛ ليقبل على الّنص كامال؛ يعكس حمتوى اخلطاب فتكون �اية  يفتح الّشهية ،للّتأويل

وقد بالغ . القراءة منه موافقة ألفق االنتظار والّتوّقع الذي ينتظره املتلّقي من خالل قراءة العنوان

  !البعض يف اهتمامه بالعنوان إىل درجة جعله هو األصل والّنص فرع عنه؟

 ،اإل�ام يف اختيار العناوين؛ حّىت يشّوش على أفكار القارئورمبا تعّمد بعض الكّتاب الغموض و 

ّمث يصطدم آخر الّنص بنهايات  ،ويتأّول �ايات معيّنة غري متوقّعة إطالقا، ويشّتت أفق انتظاره

وعدم تقدمي  ،يف بناء دالالت الّنص هلعّل اهلدف من ذلك إقحام ،غريبة مل تكن يف َخلد املتلّقي

 ).Eco(كو وهو ما ذهب إليه إي -كما يُقال-ب اخلطاب على طبق من ذه

ني بوضع العناوين وإذا كان املبدعون واألدباء واخلطباء يف العهد األّول مل يكونوا مهتمّ    

وتفّننوا يف هندستها واختيار مفردا�ا  ،وا �ان جاء بعدهم اهتمّ تاجهم؛ فإّن مَ خلطابا�م ونِ 
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فلوال العناوين لظّلت كثري من الكتب :"شعرا ونثراوصياغتها لتعكس حمتوي الّنصوص املكتوبة 

 ،وشهرة صاحبه ،فكْم من ِكتاب كان عنوانه سببا يف ذيوعه وانتشاره ،مكّدسة يف رفوف املكاتب

  8".وكم من ِكتاب كان عنوانه وباال عليه وعلى صاحبه

  :العنوان أهّم عتبة في الّنص - 3

يلّخص فيه ، ورمبا كان آخر شيء يكتب ، املوضوعالعنوان يف الّرسالة أّول خطوة للّدخول يف    

ولذلك .ويهيئ النّاس ليكّونوا فكرة ولو أولّية موجزة عن كنه ما يريد قوله ،حمتوى املضمون املؤّلف

وهو املرآة املصّغرة وامللّخصة  ،القارئ رأسا إىل هذه العتبة لغلبة ظّنه أّ�ا أهّم جزء يف اخلطاب يّتجه

يقول . إىل حني االنتهاء من قراءته كّلية ،لكّن الّنص يعكس فكرته العاّمة ،فيه إحياء، للمحتوى

والقارئ يلتفت ، فهو جزء من الّنص ال الّنص:"حمّمد الّصاحل خريف وهو يتحّدث عن عنوان الّرواية

خالصة ، فهو يف األغلب األعمّ ...ألنّه أّول ما يصادفه يف غالف الّرواية األّول ،أّول األمر إليه

  9."ويساهم يف توجيه املتلّقي، ّنصال

بل هو أهّم عتبة يهتّم �ا املؤلِّف واملتلّقي  ،ويدخل العنوان يف أّي نّص ضمن العتبات الّنصّية   

مل حتظ عتبة :"إذْ  ،وغريها على حّد سواء قبل أّي عتبة أخرى من غالف وصورة وإهداء وشكر

ذلك أّ�ا أوىل عتباته اليت متّثل مراحله اليت ، نمن العتبات الّنصية مبثل ما حظيت به عتبة العنوا

  10".ممّا هو خارج الّنص أو داخله ،ممّا قد حييل إليه، يقع عليها املتلّقي سيكولوجيا ومعرفيا

واإلقبال عليه بنهم  ،فالعنوان إذا ُوِضع بعناية فائقة سيخدم القارئ يف تشويقه لقراءة الّنص    

 ،وحّل أقفاله ،وحتليل أفكاره ،وكشف خيوطه ، قراءتهويدفعه دفعا إىل، وشغف كبريْين

فاِحتا بذلك ، كما يؤدي دور احملّفز لدالالته الكامنة فيه،  يقوم بعملية اختزال للّنص):"العنوان(فهو

ة وجوده ة العنوان على بدعيّ ونظرا ألمهيّ  11."وعامل القارئ، أفقا للقراءة يتقاطع فيها عامل الّنص

ومع ذلك فهو عادة أكرب :"...يقول عبد اهللا الغّذامي.قارئ إىل العمل األديبّ فهو أّول ما يشّد ال

وهو أّول لقاء بني القارئ والّنص ، ويربز متمّيزا بشكله وحجمه، إذ له الّصدارة، ما يف القصيدة

وعند ذلك يبدأ .وأّول أعمال القارئ، حيث صار هو آخر أعمال الكاتب ،وكأنّه نقطة االفرتاق

  12."الّتفكيكالّتشريح و 

وانتقوا هلا  ،وحّسنوا عبارا�ا ،واختاروا الربّاق منها، ورمبا اهتّم بعض الكّتاب والّشعراء بالعناوين    

أو عرفت بشهرة  ،واستعانوا بعناوين سابقة نالت شهرة معّينة، نوعا من اخلّط اجلميل اجلّذاب
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ذلك ال يعين أن ، هو مطلوب لكنورمبا استهواهم اجلانب اجلماّيل فيها و  ،أصحا�ا املرموقني

العتبة الكربى  ،إّن للعنوان:"أو مضمونا أفرغ من فؤاد أّم موسى، يعكس حمتوى فكريّا أجوف

لكّن ذلك ال يعين على ، وكثريا ما يكون العنوان مثريا حمّفزا مقلقا ،وظيفة مجالّية ال شّك يف ذلك

إّن العنوان .بة الكربى مشحونة بقّيم ورؤىفكثريا ما تكون العت، اإلطالقإغفال الوظيفة الفكريّة

بل حّىت ، ليس هذا فحسب. هوية الّنص اليت ميكن أن خيتزل فيها معانيه ودالالته املختلفة

  13."اته وإيديولوجّيتهمرجعيّ 

  :العناوين مرآة ألسلوب اإلبراهيميّ  -  4

فهو ينتمي إىل ، كلّ احلديث عن عناوين رسائل اإلبراهيمّي جيرّنا إىل احلديث عن أسلوبه ك    

واالّتكال  ،ببصمة إبراهيمّية جديدة بعيدة عن الّتكّلف والّتزّلف للقواميس، مدرسة الّصنعة احلديثة

فقد كان حريصا فيه على وضع كّل  ، الكتب؛ النتقاء الغريب من ألفاظها اتِ مَّ على الّنبش يف أُ 

فاألدب عنده مل يكن يوما  ،فائقةينتقي عباراته بعناية  ،وكّل حرف يف موضعه، كلمة يف مكا�ا

فاإلبراهيمّي صنع لنفسه امسا . يف سوق اخلردة األدبية ،بضاعة مزجاة يلوكها كّل من هّب ودبّ 

حّىت ولو تعّلق  ،دأبه وديدنه أن تبقى متمّيزة ال تشو�ا شائبة ،المعا يف مدرسة األسلوبّية املتفّردة

  ".عنوان" األمر مبجّرد

ممّن استصعب أسلوبه  ،ما عتابا لطيفا للقرّاء والكّتاب على حّد سواءوألمر ما كتب يو     

وأضحى املعرّبون أندر من ، واستعسر لغته يف ظرف عّز فيه الّناطقون بالّلغة العربّية يف اجلزائر

يقول عبد امللك .ةة الفرنسيّ إبّان احلقبة االستعماريّ  *األنوقوأعّز من بيض  ،الكربيت األمحر

فقد كان يغريهم بالّتجويد يف األسلوب  ،متساهال مع ُكّتاب البصائر ن اإلبراهيميّ مل يك:"مرتاض

ويستطيع الباحث يف الّصحافة العربية .ويزجي �م أن يرتفعوا إىل املستوى العايل من فّن القول

من حيث  ،أن يعترب البصائر أرقى صحيفة عربّية ظهرت يف وطننا حّىت اآلن ،املعاصرة يف اجلزائر

وهذه البصائر .أقول هذا وإْن كنت ال أعدم من خيتلف معي فيه.والّروعة األدبّية ،ناقة الّلفظيةاأل

  :ولتقْل هي، فلنْصغ حنن، نفسها تتحّدث لنا عن أسلو�ا

وهو الّسوق الذي ، واألساليب، وهو معرض العربّية الرّاقية يف األلفاظ واملعاين، أعلى:للبصائر طرفان  

وهو .وغريب يصريه االستعمال مأنوسا، من مأنوس صّريه االستعمال فصيحا ،ّلغةجتلب إليه كرائم ال

وهو أيضا الّنموذج الذي لو احتذاه الّناشئون من أبنائنا  ،جملى الفصاحة والبالغة يف منطها العايل
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وهلذا الطّرف . ووفرة احملفوظ، مع إتقان القواعد، واستحكمت ملكا�م، الكّتاب لفحلت أساليبهم

  .وهو منط إعجاب أدباء الّشرق �ذه اجلريدة ،ه املعدودونرجال

وبني الطّرفني أوساط ، وال يصل إىل درجة إسفاف ،وهو ما ينحّط عن تلك املنزلة، وطرف أدىن    

مستشرف لبلوغها ، من سابق إىل الغاية، وهي مضطرب واسع يتقّلب فيه كتابنا، تعلو وتنزل ،ورتب

 14."ومقّصر عن ذلك

  :في هندسة العناوين عالّتنوّ  - 5

وبني اجلمل  ،بْني الّطويل والقصري لقد تنّوعت العناوين يف رسائل حمّمد البشري اإلبراهيميّ     

كما كان خيتار بعناية  ،واإلنشائّية حينا آخر ،وبني اجلمل اخلربيّة حينا ،الفعلّية واجلمل االمسّية

كما تأيت   .املتلّقيعرّيب؛ إلثارة االستفهام أكثر لدى ِحَكما عربّية قدمية أو أمثاال نادرة من الّرتاث ال

أوقد تأيت يف شكل عبارات  ،يف شكل مجل طويلة يطبعها الّسجع اجلميل -يف جمملها  -عناوينه 

  .مبهمة بشكل تشبيه متعّمد خللق القابلية للغري الستقبال املعىن الذي يرغب يف إيصاله هلم

ال تتعّدى كلمتني ترتك  ،يف شكل مجل قصرية ،ين صغريةوقد وجدنا له رسائل صّدرها بعناو    

ويدفع  ،انطباعا لدى متصفِّحها عن سّر هذا العنوان الّلغز؛ ليفاجأ بعده بنّص طويل يشرح العنوان

  .املواضيعويدبّج من خالله أسرارا مجّة عنه يف خمتلف  ،البحث عن اجلوانب اجلمالّية إىلالقارئ 

  :العنوان وظائف - 6

لعّل أمهّها 15فإّن هناك وظائف أخرى عّدة، كان للعنوان هذه الوظيفة اجلمالّية والفكريّةوإذا    

ة اليت تعمل على توطيد العالقة بني القارئ والعنوان؛ إلقناعه بالّتجاوب مع الّنص الوظيفة الّتأثرييّ 

لة هذه الوظائف وما يهّمنا من مج:"بل وحتثّه على إمكانّية رّد فعل اّجتاه احملتوى ،والّتفاعل معه

إذ جتّسد الّضغط الذي ميارسه العنوان  ،ة كو�ا تُعىن بالعالقة بني القارئ والعنوانالوظيفة الّتأثرييّ 

ألّن العالقة بْني املرَسل ، ومن َمثّ جذبه وحتريضه ليحدث فعل االستجابة، على القارئ

يدا وتشويقا كّلما بعدت العالقة والّرسالة تقوم على جمموعة من املفاوضات تزداد تعق) القارئ(إليه

  16."الوجود والعدم، الواقع واملتخّيل ،احلضور والغياب ،يبينهما حني تربز لعبة اخلفاء والّتجلِّ 

  :هندسة العناوين عند اإلبراهيميّ  -  7

  :جمل اسمّية العناوين 1-
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ة ة حينا وفعليّ امسيّ يف عديد من رسائله اختيار عناوين يف شكل مجل تاّمة  لقد فّضل اإلبراهيميّ     

وله معىن مفيد ، ما ترّكب من كلمتْني أو أكثر:"هو) اجلملة(أو ، )الكالم(فـ.حينا آخر

  17".اإلفادة املستقّلة"و " الّرتكيب:" فال بّد يف الكالم من أمرْين معا؛ مها...مستقلّ 

ألنّه ة طويلة؛ يّ هي اليت تفرض هندسة العنونة يف شكل مجل امس، ولعّل أمهّية املوضوع املطروق   

وغري  ،وترتك الّتصور لدى القارئ مطلقا، ال تعكس العناوين املقتضبة لّب املضمون –عادة  -

  .خمتارة من فقرة من فقرات الّرسالة املكتوبة) العنوان(ورّمبا تكون هذه اجلملة  ،منضبط

 ،االسم ركنها األّول أو هي اليت يكون، كّل مجلة تبدأ باسم بدءا أصيال:"واجلملة االمسّية هي    

  18".الطّقس ممطر"و "يزيد جنح:"حنو

  19:مناجاة مبتورة لدواعي الّضرورة/ رسالة : األّول الّنموذج 1-1

مّرت على سجن حمّمد  ،بوحد�ا وانفرادها ،بأحزا�ا ووحشتها ،سّتة أيّام فقط بظالمها وظُلِمها

بقرار من الّسلطات الفرنسّية  ،م1940يف العاشر من أفريل سنة  20، البشري اإلبراهيمّي يف آفلو

  .الظّاملة املتعجرفة املتغطرسة

دومنا  ،ويألف الوِحدة القاتلة بربود�ا اليت تنخر العظام ،وقبل أن تأَلف عيناه غياهب الزّنزانة  

انتهى إىل مسمعه اخلرب املوجع الّصاعق على القلب  21؛﴾إّين مغلوب فانتصر﴿سوىحيلة 

ويعّمق من األحزان  ،ويضفي على الّصدر املكلوم مهّا ، صاحب العرجة أملاالوهلان؛ ليزيد من أمل

الذي أّسس معه ، إنّه خرب وفاة صديق الّدرب والّصاحب املقّرب واحلميم املخلص. املتتالية غّما

  .م1940أفريل  16أغدق اهللا عليه من شآبيب رمحته يف ، بن باديسامجعّية العلماء العالّمة 

وللّسجان أْن يطلق سراحه ولو لبعض  ،ولألبواب احلديديّة أْن تشرَّع، أْن ينكسر فأّىن للقيد   

والوطن والّشعب اجلزائرّي يف وفاة هذا الّرجل  ،فسالوقت؛ لالنطالق حنو قسنطينة تعزية للنّ 

وإلقاء الّنظرة األخرية  ،والّصالة على اجلثمان الطّاهر ،وتأبينه بأحسن ما يكون الّتأبني ،العظيم

إّال مبناجاة مبتورة أملتها دواعي  إىل ذلكال سبيل !هيهات !ولكن هيهات ،لى الوجه الّسمحع

وال رفيقاً ، صديقًا محيماً فحسب ،بالقياس إىل اإلبراهيميّ  ،ومل يكن الّشيخ ابن باديس"؟!رورةالضّ 

وال  ،االجتهاد واإلصالح فحسب وال ظهريًا يف ،يف الّنضال من أجل العروبة واإلسالم فحسب

فلّما توىفَّ الّلُه ابَن . فحسب؛ ولكّنه كان كلَّ ذلكم مجيعاً  زميًال يف الكتابات اإلعالمّية واألدبّية

 تسمح له اإلدارةفلم ،كان اإلبراهيمّي منفّيًا يف قرية آفلو ،1940أبريل 16باديس يف 
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فزاد ذلك يف أْشَجان ، االستعماريّة بالظََّعِن إىل قسنطينَة لُشُهود تشييع جنازة الّشيخ الفقيد

واإلبراهيميُّ ال  ،الذكرى األوىل لوفاة ابن باديس وجاءت. وُحرُقَاتِه وَلْوعاته ،اإلبراهيمّي وحسراته

 فكتب كلمًة رمبا تكون من أمجل ما كتب اإلبراهيمّي على وْجه ،يربح رهَني املنَفى حيُث كان

  22."اإلطالق

مناجاة مبتورة (فالرسالة األوىل:"هذه الّرسالة فقالوقد كتب الدّكتور عبد امللك بومنجل عن     

ونادرة عزيزة من عيون الّرسائل  ،تعّد حّقا درّة غالية من درر األدب العريبّ )رورةلدواعي الضّ 

ويرتّفع عن بساطة  ،استطاع اإلبراهيمّي فيها أن جيتاز حدود الّلغة ليسبح يف آفاق اخليال ،األدبّية

ويربع يف تسخري األلفاظ والّرتاكيب ليجعل من الّرسالة ، مبختلف ألوان الّصورالّتعبري ليمأل الّرسالة 

 ،و�ّز القلوب استماعا وانفعاال ،وقطعة من املوسيقى متأل األمساع طربا ،متنّفسا ملشاعره الزّاخرة

زن غارقا يف معانيها وصورها الزّاخرة باحلياة واحل ،فإذا القارئ جيد نفسه ساحبا يف حبر الّرسالة

، اآلقاح يتنّفس ،فكأّمنا اإلبراهيمّي يصف احلياة ال املوت.واحلّب وخمتلف املشاعر الرّقيقة الفّياضة

، حّية زاهية ومثرية ،وصور أخرى كثرية، بّلج نورهن، والبدر يوالّشجر يتوّهج عبريه ،والّصباح يتبّسم

  23."تزدان �ا هذه الّرسالة الرّائعة

والكالمبسّر ما يف  ،والبوح مبكامن اهلّم يف مسع اآلخر ،سرار الّنفستوحي بإبداء أ )مناجاة(فكلمة

إلظهار  يوّجه كالمه إىل اهللا ،العالنيةو  ورمبا يناجي اهللا يف الّسر ،القلب من عواطف وغريها

ولكن من هو هذا اآلخر الذي ناجاه اإلبراهيمي يف وحدته االنفرادية يف سجنه .خشوعه وعبادته

ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور؟  ،ى اهللا الذي يعلم السّر وأخفىأتراه ناج !املظلم؟

 ،بعيدا عن الوطن ،خاّصة إذا كان مظلوما، خري من يناجي العبُد يف اخللوات واجللوات) اهللا(وهو

وال  ،وخباّصة إذا كان احلبيب املقّرب قد فارق احلياة ،وبعيدا عن األهل واألحباب ،وهو ويف وطنه

  24.﴾إنّما أشكو بّثي وحزني إلى اهللا﴿عليهأو إلقاء نظرة أخرية  ،لقاءأمل يف الّ 

حّىت ولو بعدت املسافات؟ فاألرواح ال ) عبد الحميد(أْم يا تراه يناجي روح صاحبه الغايل    

األرواح جنود "فـوال بالقصور املشّيدة؛  ،وال باألسوار العالية ،وال ببْون الّديار ،تعرتف باحلدود

ويأيت اجلواب سريعا يف مخس 25."تعارف منها ائتلف؛وما تناكر منها اختلف ما ،مجّندة

، يوخشّ الو ، املدارسو  ،املعاهدو  ،العلماء التالميذ ،صفحات؛ ليعّلمنا أّن اجلميع معّين �ذه املناجاة

  .واألّمة كّلها، وصاحب القرب، القربو ، األصحابو ، األعوانو 
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 ،مقطوعة ،مبتوتة، مقصوصة)حقلوهي من ، )رةمبتو (هذه املناجاة كانت  –لألسف –لكن  

 !حبل الوصال فيها؟ من ذا برتها؟وقصّ و فمن قطعها؟  )!...ليست مكتملة ،ةغري تامّ ، ناقصة

أهْم الزّبانية يف سجن آفلو؟أهي يد القضاء والقدر؟ أم هو اهلّم واحلزن الّلذان سربال القلب 

  يعا جمتمعة يف آن واحد؟أم هي مج ؟-بعد املسافة  - البعدأهو  !؟مابسرباهل

للّداللة على البناء  )اسم المفعول(على وزن  )مبتورة(كلمة   فقد اختار اإلبراهيميّ  .ال علم لنا   

وتساؤالت   ،يرتك استفهامات عّدة لدى القارئ وعندما يتضّمن العنوان هذه الّصيغة؛.للمجهول

بعد مساعه  ة العاتية اليت انتابت اإلبراهيميّ كثرية؛إلشراكه يف احملنة واحلرية عن أسباب احلالة الّنفسيّ 

واملصيبة اليت حالت دون مشاركته الّشعب يف الّتخفيف من  ،باملصاب اجللل الذي حّل باألّمة

  .هول الكرب

أّما . ويف حلظة واحدة ،؛ لتوحي ببّثها يف مكان واحد)مفردة(كلمة أوردها ( مناجاة(و   

  .لتعّددها كما ذكرنا آنفا (لجمعا(إليها فأوردها بصيغة ) الّدواعي(

وهو ، كالمها ورد خربيّا،  له شّقان ،(الّضرورةمناجاة مبتورة لدواعي (وعنوان هذه الّرسالة     

فاإلبراهيمّي يرغب يف إخبارنا باملناجاة اليت ...األنسب ملا يف الّنفس من هواجس وأحزان وآالم

دواعي (ة مباشرة إلخبارنا بـ ة ثانيّ خربيّ ليستأنف جبملة ، )مبتورة(خاجلته مع وصفها بأ�ا 

  .اليت حالت دون حتقيق الكمال يف مناجاته)رورةالضّ 

يقول عبد امللك ، )ضرورة -مبتورة (بالّسجع  والعنوان يكشف مدى اهتمام اإلبراهيميّ     

 مع ،فإذا هذه الّرسالة تغدو من أمجل ما كتب يف األدب العريب احلديث:"...سالةمرتاض عن الرّ 

وقّوة عاطفة ، وصدق شعور، وعذوبة لفظ، مجال عبارة:ما قد يبدو يف هذا احلكم من إسراف

وهي صفة عالية ال تكون  ،باإلضافة إىل ما فيها من كرائم املعاين اليت تدّل على الوفاء لألموات

قرؤها أديب ويبدو هذا الوفاء قويّا واضحا يف هذه العبارات الباكية اليت ال ي.إّال يف قّلة من الّناس

قراءة واعية إّال أبكته ومألت نفسه أسى وحسرة وال أحسب أّن قصيدة متّمم بن نويرة يف رثاء 

من هذه الّرسالة اليت كتبها  ،وأكثر وْقعا يف القلب احلزين، تأثريا يف الّنفس أشدّ ، أخيه مالك

  26."ورثاء له معا، اإلبراهيمي تأبينا البن باديس

  27.تحّية غائب كاآليب/ الةرس :الثّاني الّنموذج2-1
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) حتية غائب(جبملة امسّية  ،يبدأ اإلبراهيمّي عنوان هذه الّرسالة �ذا األسلوب اخلربّي املباشر    

، غربة فرضتها ظروف املكان والّزمان واحلال ،)لم يسّمها(من دار غربة) اجلزائر(للوطن العزيز 

والعرجة البّينة اليت عّوضتها عصاه  ،ّنحيففهو غائب باجلسد املنكسر ال، دامت سنة وبعض الّسنة

ورمبا كانت له فيها ، ويتقّوى �ا يف املسري هنا وهناك، ة اليت يّتوّكأ عليها يف حمافل البعاداخلشبيّ 

  .مآرب أخرى

وُمرِسل الّتحّية ، )غريب، بعيد، راحل، مهاجر، مغرتب، مسافر( من عائلة) غائب(و  

كأّمنا هو  ،للّداللة على الّشعور بالغربة والوِحدة) نكرة(ردها أو ، )اسم الفاعل( على وزن)غائب(

ينتابه اإلحساس بالغنب  ، الكّل يتغّىن بوطنه إّال هو، يف عامل يتحّرك حنو األمام ،شخص بال هويّة

رافل يف قيود ، ُمستعَمر من قّوة قاهرة، مغتصب، كأنهّ يتيم بال أرض حتتضنه؛ألّن وطنه أسري

  .فرنسّية صدئة

أيضا للّداللة على ) اسم فاعل(وهو  ،)املنيب ،الّتائب، الرّاجع ،العائد(من حقل ) اآليب(و    

للّداللة على اإلميان ) اآليب)(ال(وقد تعّمد اإلبراهيمّي صوغها صياغة معرّفة بـ .الفعل ومن قام به

دة إليه آجال أم وللّتأكيد على العو  ،بعّز عزيز أو بذّل ذليل) اجلزائر(بالّرجوع إىل أحضان الوطن

  .آجال

جمل ،)حتّية غائب كاآليب(ويف العنوان    
ُ
) غائب(حيث شّبه نفسه ، تشبيه بديع من نوع امل

ويف هذا الّتشبيه ).حرف الكاف(بوساطة أداة الّتشبيه ، وهو املشّبه به) اآليب(بـ  ،وهو املشّبه

كاآليب -متاما  -بأّن الغائب  -بالغة بعيدا عن امل -ة بني املشّبه واملشّبه به لإلحياء مساواة ضمنيّ 

فتحّيته إىل احملبوب كأّ�ا مباشرة صدرت من قلب يعيش بني أحضانه حّىت ولو بانت  -الحمالة  -

  .املسافات

وفيه إشارة واضحة لغياب ، )حتّية غائب(ة من اجلملة االمسيّ  ،)للوطن(وقد حذف اخلرب املتعّدد   

 حمتلّ  ألنّه ،اجسديّ والبعد عنه ولو ، عين بالّتحية بالّدرجة األوىلوهو امل ،الوطن وتغييبه من املشهد

منهم  وقليل، ودّب يف نفوس بعضهم روح االستسالم واال�زام ،حّىت يئس أبناؤه ،احتالال كامال

 رَ يـَّ دَ من تَ (إىل كما فيه إشارة إىل شّدة الّشوق   28﴾يبٌ رِ قَ  اهللاِ  رَ صْ أَال إّن نَ ﴿ فقط ظّل اعتقاده

  .)...شّبان اجلمعّية ،األنصار، العلماء(من اإلخوان ) اجلزائر

  29ويح المستضعفين/ رسالة: الثّالث الّنموذج 1-3
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هلا  ،ترّحم كلمة" ويح" وكلمة .�ذا اإلشفاق اختار اإلبراهيمّي عنوان رسالته للمستضعفني   

، م وتوّجعكلمة ترحّ ) ويح: (ويف القاموس العرّيب األساس30."وتعرب إعرا�ا، "ويب"أحكام 

  31."وحيك أيّها املغرور"، "وْحيه" ،"وحيا له " ،"ويٌح له"، "ويلٌ "مبعىن  :وقيل

ترّمحا على األّمة " وْيح"احناز متعّمدا إىل هذه الكلمة)رسالته(ولعّل اإلبراهيمّي يف نّصه   

ستضعَفة اليت تكالب على �شها األقوياء
ُ
تداعى  فقد. وتوّجعا على أوضاعها املزريّة يف آن ،امل

و�شوا عظمها  ،وأكلوا حلمها، و�بوا خريا�ا، عليها األكلة املتغطرسون من كّل حدب وصوب

مسكينة ال تلوي على شيء؛ إىل درجة أصبحت أهال للّشفقة  ،هزيلة، تاركني إيّاها مستضعَفة

  .فهي أهل لالستعطاف ،)البائس(والّرتّحم والّتوّجع على حاهلا البئيس

، توحي بتجريد املقصودين من العزّة اليت كانوا يتمّتعون �ا" املستضعفني" ـل" وْيح"وإضافة   

  .والكرامة اليت لبستهم أبًا عن جّد منذ أالف الّسنني

فيه إشارة إىل إحلاق ، )قبل اآلخر بضّم امليم وفتح ما"(ُمستضَعف" واختيار اسم املفعول    

ستدمار الفرنسّي الغاشم منذ أن وطئت طرف قوى اال أمرهم منالّضعف �ؤالء املغلوبني على 

وإضعافه هلم ظّل دوما ، وإذالهلم من حني إىل آخر ،واستضعاف أهله ،أقدامه هذا البلد الطّاهر

وصور متعّددة؛وهلذا فاختيار  ،يف حالة من الّتجّدد واحلدوث بني فينة وأخرى يف أشكال خمتلفة

  .واحلالكانت هي األنسب لوصف املقام ) اسم املفعول(صيغة 

للّداللة على حدث وقع ، صفة تُؤخذ من الفعل ا�هول:واسم املفعول كما عرّفه الّنحويون هو   

  32."بوت والّدوامال الثّ  ،على املوصوف �ا على وجه احلدوث والّتجدد

 وفنونه يف كسر كرامتهم متعّددة ،فأساليب االستعمار الغاشم يف إذالل اجلزائريني العّزل متنّوعة

وال ينام له جفن إّال إذا ابتدع  ،إْذ مل يكن يهدأ له بال ،وهي مع ذلك ُمتجّددة بني فرتة وفرتة

الطّاهرة  اجلزائرّيني وممارسته على أجساد ،واإلذالل ،وسائل حديثة الستعماهلا قي فنون الّتعذيب

وحتّمله؛ جّدد  وكّلما فشل أمام صمود الّشعب وصْربه، يف خمتلف الرّبوع، رجاال ونساء ،العارية

ولكّن الّرد الثّابت هلؤالء  ،االستعمار البحث عن وسائل أخرى أكثر شراسة وأبلغ تنكيال

نـَْيا ۖ◌ فَاْقِض َما أَنَت قَاٍض  ﴿املستضعفني هو دائما ِذِه اْلَحَياَة الدُّ   33.﴾ ...ِإنََّما تـَْقِضي هَٰ

ستضِعف  لكنّ 
ُ
فهو ممثّل  ،هيمّي قبل غريهمعلوم عند اإلبرا) الفاعل اسم() العنيبكسر (امل

وقد فّضل بناءهم للمعلوم؛ ليدّلل على معرفتهم معرفة ، احلديث يف قوى االستعمار األوريبّ 
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لذلك وجب   ،االحتقار معلومة يف الّداخل واخلارج وأساليبهم يف، واضحة لدى العام واخلاص

 !ةواستضعفوا شعبا أعزل ال حول له وال قوّ  ،كشف عور�م ألّ�م احتقروا

  34رسالة الّضب/ رسالة :الّرابع الّنموذج 1-4

ووْجه الغرابة أْن تضاف  ،يف إضافة غريبة كتَب اإلبراهيمّي أمجل رسالة أدبّية على اإلطالق

وملء جوفه  ،سوى اصطياده، ال يعرف عنه الّناس الّشيء الكثري ،الّرسالة إىل حيوان صحراويّ 

أو يسّمر أعلى األبواب؛ تربّكا به لدفع  ،داخل املمرّ أو يوضع  ،وتعليقه يف �و الّدار ،بالّصوف

اليت كتبها  )رسالة الضبّ (وهي 35.وحفظ البيت وأهله من شّر حاسد إذا حسد ،العْني واحلسد

بعد أْن أهدى هذا األخري :"يكأفضل رّد على تلميذه األستاذ أمحد بن أيب زيد قصيبة األغواط

 36"م1940نوفمرب/هـ 1359شوال 11ن ذلك بتاريخ وكا، ضّبا حمّنطا للطّفل أمحد جنل اإلمام

اليت أجربه عليها ، ؛ليأخذها بدوره إىل والده كمؤنس له يف وحدته القاتلة)ضبّ (هديّة تتمّثل يف 

  .االستعمار الفرنسّي يف سجنه بآفلو

 ،حيوان من جنس الّزواحف: وَأُضبّ ، مجع ِضَباب:األساس ّب كما يف املعجم العريبّ والضّ 

ومجعها َضّبات ، وأنثى الّضب َضّبة. وله ذَنب عريض خشن ملتو، م خشنهغليظ اجلس

فيها إشارة بديعة إىل ، كنكرة إىل معرفة) رسالة الّضب(وهذه اإلضافة اجلميلة 37."وِضباب

اليت قد يكون تلميذه األستاذ أمحد بن أيب زيد قصيبة قصدها من خالل اختياره  "املشّفرة"الّرسائل 

اليت ) الّدروس(وهي الّرسائل  ،كسلوان لإلبراهيمّي يف خلوته اجلربيّة يف آفلو) بّ الضّ (هلذا احليوان 

وبعد صفاء من الّذهن استدعى فيها  ،ومل يدركها إّال بعد حني من الّدهر، وقتها فاتت الّشيخ

فإذا هو رمز ينطوي على عشرات الّرموز؛ ميكن  ،)الّضب(خمزونه من الّذاكرة اجلبّارة حول حيوان 

بعد  بشر أن يستأنسوا �ا؛ وهو ما دعا الّشيخ اإلبراهيمّي إىل استدعائها وإمالئها على ابنه أمحدلل

  ).بّ رسالة الضّ ( ؛ فإذا هي رسالة طويلة جّدا اختار هلا عنوان مّدة طويلة

صحيح أّن املسجون .ومل متله االعتباطية، كهديّة مل يكن عبثا  )احملشوّ  الّضبّ (إذن فاختيار 

أو تقليب الّنظر يف صفحات الكتب وا�ّالت  ،سوى تبادل أطراف احلديث مع الناس ال يسلوه

أو كتابة ما جيول يف اخلاطر من ، أو الّتفرّغ لتالوة اآلي احلكيم من القرآن الكرمي ،والّصحف

لكّن احلصيف من ينظر إىل دالالت هذا احليوان فيتعّرف على رمزيّته؛ فيّتخذ . ..خواطر وأفكار

عتَقلمنها ا
ُ
  .لّسلوان مع تعاقب اللّيل والّنهار الّطويلْني الّلذْين زادمها أملا ظلمة االعتقال وبرودة امل
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كإشارة إىل " املقّدر"وَحَذَف اخلرب  ،"رسالة الّضب"وقد ذََكر اإلبراهيمّي يف عنوانه املبتدأ    

دون  تلميذهوقصد إليها  ،واليت غابت عنه أّول األمر ،"الّضب"األسرار اليت ينطوي عليها حيوان 

  .ذكرها لإلبراهيمّي القابع وراء القضبان

  38وتحذير نصيحة /رسالة :الخامس الّنموذج 1-5

، )نصيحة(وقد فّضل االبتداء بنكرة  ،"نصيحة وحتذير"اختار اإلبراهيمّي لرسالته هذه عنوان

  ).الواو(بوساطة حرف العطف ) حتذير(والعطف عليها بنكرة أخرى 

 39"ولكّنه غري معّني ، اسم يدّل على شيء واحد:"ما يعرّفها الّنحويّون هيوالّنكرة ك

قول فيه دعوة إىل : نصائح وهي هامجع ،)حَ َص  نَ (مادة من كما جاء يف القاموس ) الّنصيحة(و

 40".طّبق نصيحته"، "اتّبع نصائحه" ،"ماانفّك يسدي إليه نصائحه."و�ي عن الفساد ،اإلصالح

 ،ومسعته الطّيبة اليت مألت اآلفاق ،امقةومكانته األدبّية السّ ، ركزه العلميّ واإلبراهيمّي حبكم م

والواجب على اجلميع ، وملن مل يطلبه ،هو أهل إلسداء الّنصح ملن طلبه ،ريّةوجتاربه الغزيرة الثّ 

  .العمل بأحسن ما فيه

و العرّيب الّتحذير ويف الّنح 41"هو بيان حيتوي على تعليمات جيب االلتزام �ا):" الّتحذير(و   

  42".أسلوب يراد به تنبيه املخاَطب على أمر مكروه ليتجّنبه:" هو

بني متناقضْني؛ ويف الوقت نفسه ) نصيحة وحتذير(رسالته وقد مجع اإلبراهيمّي يف عنوان    

اليت ...بيلةوالعادات النّ  ،اميةواألخالق السّ  ،عطى لاللتزام باألشياء احلميدةفالّنصيحة تُ ، متالزمْني 

وتنبيهه إىل املمارسات احلسنة؛ بينما تضّمن الّشق الثّاين من  ،ود بالّنفع على املنصوحتعُ 

 ،وهو أسلوب يتضّمن تنبيه املخاطب إىل ضرورة االبتعاد عن األشياء املكروهة) الّتحذير(العنوان

 .صرّفات غري احملسوبةواألفعال القبيحة والّسلوكيات املنبوذة والتّ 

، العاطفة) الواو(حبرف ) نصيحة(على كلمة ) حتذير(إلبراهيمّي يف عنوانه كلمة وقد عطف ا   

إذ تعطف  ،وهي ملطلق اجلمع، حرف عطف مبين على الفتح ال حمّل له من اإلعراب:" وهي

  43."متأّخرا يف احلكم

ه واإلبراهيمّي يعترب الّشعب اجلزائرّي كلّ . ُتسدى للقريب أو للحبيب –عادة  –والّنصيحة     

وقد كانت الّنصيحة يف . ومن حّقهم عليه أن ينصحهم مبا يعود عليهم بالّنفع ،أحبابه وأقرباء له

للطّلبة اجلزائرّيني الذين جازفوا باهلجرة إىل مصر لاللتحاق  -بوجه أخصّ -هذه الّرسالة موّجهة 
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م الّشروط الّالزمة دون أن تتوفّر فيه ،نيل الّشهادات العلياو  ،باألزهر الّشريف للتّبّحر يف العلم

وأن يضمنوا اإلشراف ، وأن حيسنوا الّلغة العربّية، الّالزمةّن سّ الفنصحهم أن يتوفّر فيهم . فضاعوا

  ...والقدرة على اإلنفاق، عليهم

 ،أو من الّنفس األّمارة بالّسوء ،أو أعداء اخلارج، من أعداء الّداخل -غالبا –والّتحذير يكون     

وقد حّذر اإلبراهيمّي الطّلبة اجلزائرّيني من املخاطرة بأنفسهم خاّصة .واجلنّ أو من شياطني اإلنس 

وليس  ،ملتابعة دروس األزهر ومل حيصِّلوا العلم الكايفّ ، أولئك الذين جتاوزوا العشرين من العمر

فهؤالء نصحهم بالبقاء يف اجلزائر والّتعلم يف مدارس ...معهم األموال وال حّققوا الوعد باإلشراف

  .خري من الّسعي إىل مصر جلين األلقاب، )جج ع م (اجلمعّية 

 املبتدأ املقّدروحذف ، )حتذير(وعطف عليه بـ  ،مباشرة) نصيحة(وقد بدأ العنوان بذكر اخلرب   

فاألمر ال حيتاج إىل ). حتذير(وخطورة اخلرب ،)نصيحة(؛للّداللة على أمهّية اخلرب)هذا(و) هذه(بـ

  .ولو من خالل العنوان اختصارا ،تطّلب املباشرة يف املوضوعبل ي ،تأخري أو مقّدمات

أن يسبق الّتحذير الّنصح؛ لكّن اإلبراهيمّي فّضل الّسبق بتقدمي الّنصيحة  جرت العادةوقد    

فالّنصيحة عنده أهّم؛ فقّدمها ... ّمث انطلق إىل الّتحذير انتهاء –على غري املألوف  –ابتداء 

  .صيحةبه عملّية النّ وهو ما تتطلّ .الّلبيب باإلشارة يفهم ألنّ . رهأخّ فوالّتحذير أقّل أمهّية 

ث بصيغة املؤنّ ) نصيحة(لطيفة لغويّة مجيلة فقد أورد اإلبراهيمّي كلمة) نصيحة وحتذير(ويف العنوان 

 رأوردها بصيغة املذكّ ) حتذير(بينما كلمة  ،أنيث من معاين الّلني والّرمحة والّلطف واُحلسنملا يف التّ 

َوَلْو ُكنَت  ۖ◌ لِنَت َلُهْم  فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن اللَّهِ ﴿.ملا يف الّتذكري من اخلشونة والِغلظة والفّض والّزجر

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر  ۖ◌ َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك   ۖ◌ فَاْعُف َعنـْ

  44.﴾ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَـوَكِِّلينَ  ۚ◌ كَّْل َعَلى اللَِّه فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَ 

 :جمل فعلّية العناوين -  2

فعلها ماض أو (دّبج عناوينها يف شكل مجل فعلّية  ،سائل اإلبراهيمّي ووصلتنار جند قّلة من    

  .وبعد قراءة الّنصوص؛ يكتشف القارئ أّن صيغ األفعال هي املناسبة للمقام ،)أمر

تدّل بأصل وضعها :"وهي ،45"جنح زيد:"حنو".هي اليت تبدأ بفعل غري ناقص:"فاجلملة الفعلّية   

إّال إثبات الطّلوع ، طلعت الّشمس:على الّتجدد يف زمن معّني مع االختصار؛ فال يستفاد من حنو
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ان شيئا فشيئا مبعونة القرائن إذا ك وقد تفيد االستمرار الّتجّدديّ . فعال للّشمس يف زمن مضى

  46."الفعل مضارعا

 ،فإّن للجملة الفعلّية أيضا أبعادا لغويّة –كما عرفنا آنفا   –ة هلا أبعاد وإذا كانت اجلمل االمسيّ    

 –قدميا وحديثا  –وأغراضا بالغّية ذكرها الّنحويّون والبالغّيون يف مصّنفا�م  ،ودالالت معنويّة

وال اعتباطية؛ وكيف  ،كعناوين لرسائله عشوائّيةولذلك مل يكن اختيار اإلبراهيمّي للجمل الفعلّية  

  .هرهااواخلبري بأسرارها ومكنونات جو  ،ال وهو العاِمل بالّلغة وحنوها وبالغتها

  47حّدثونا عن العدل فإنّنا نسيناه/ رسالة : األّولالّنموذج  -  2-1

ثونا(عنوان رسالته �ذا األمر بدأ اإلبراهيميّ     لفرنسّيني املغتِصبني واخلطاب موّجه إىل ا، )حدِّ

    .والعدّو دوما ظامل ،بأْن حيدِّثونا عن العدل يف حياتنا؛ ال أن حيّققوه لنا؛ ألّ�م عدّو معتد ،فقط

 ،ةوصّكوه على وثائقهم الّرمسيّ ، )واحلرية ،األخّوة ،العدل(ألْيُسوا هم الرّافعني يف بالدهم شعار 

الذي  واالستبداد ،واالستعباد ،والقهر، للظّلمهم فما تفسري  ،مال�م الوطنّية خبط مجيلوعلى عُ 

 ،وسلبوا حرّيته ،وانتهكوا ِعرضه ،اغتصبوا أرضه ،ميارسونه على الّشعب اجلزائرّي األعزل قرنا ونّيف

ومازالوا على هذا العهد من الطّغيان؛ حّىت نسي شعبنا يف قاموسه  ،وجّهلوا عقله ،وصادروا أمواله

 !أُنسيناهبل  ،نا نسيناه؛ ألنّ "العدل"شيئا يسّمى 

نتا مجيع العناصر املطلوبة؛ ليّلخص املشهد كّله وقد صاغ العنوان يف شكل مجلتْني تاّمتْني تضمّ 

  ".عنوان"يف جمّرد 

والفاعل واملفعول  الفعل(تضّمن مجيع عناصر اجلملة الفعلّية ، )حّدثونا عن العدل(فالّشق األّول 

  .لتكتمل الّصورة عّما يريد) عن العدل(ا�رور اجلار و  مجلة منوتعّداه بشبه  ،)به

مجلة منسوخة ومؤّكدة تاّمة ) فإنّنا نسيناه(بينما ضّمن الكاتب الّشق الثّاين من العنوان     

؛ لإلنابة مري اجلمعيّ بالضّ  ،ولعّله تعّمد توظيف اخلرب مجلة فعلّية.)االسم والخبر ،الّناسخ(العناصر

، ةفقد وّظف أيضا مجيع عناصر اجلملة الفعليّ  ،أّ�م مجيعا نسوا العدلني بعن ألسنة مجيع اجلزائريّ 

  .)]الهاء/ ميرالضّ (واملفعول به ، )نا/ميرالضّ (والفاعل ، )نسي(الفعل[

ربطا مجيال موحيا )اإلنشاء والخبر(يف عنوا�ا بني  اإلبراهيميّ  العّالمةويف هذه الّرسالة ربط 

، ر هو الذي يعرف مواطن الكالم وما يقتضيه كّل موطن منهااملتكّلم البليغ واألديب املقتد:"فـ
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وتنويع األسلوب بني اخلرب واإلنشاء؛ ممّا جيذب .ويصوغ عباراته مالئمة للمقام، فيورد كالمه

 48".فعلى البليغ مراعاة ذلك ،وحيّرك فكره ويدعوه إىل املشاركة بوجدانه وأحاسيسه ،الّسامع

وذلك ألّن أساليب اإلنشاء يقصد �ا كما  ،"الّصدق والكذبقول ال حيتمل :" واإلنشاء هو    

وهذا ال يعين أّن ، ...وصوغها ابتداء؛ ليطلب �ا مطلوبا حينا، إىل إنشاء املعاين -قلت -

فيكون املعىن  ،أساليب اإلنشاء ليس هلا نسبة خارجّية حّىت ينظر يف مطابقتها للّنسبة الكالمّية

فيكون املعىن على الكذب بل هلا نسبة خارجّية وهي قيام املعىن  ،على الّصدق أو عدم مطابقتهما

ولكن ليس املقصود من  ،اإلنشائّي من متّن أو أمر أو �ي أو استفهام أو نداء يف نفس املتكّلم

وإّمنا املقصود هو إنشاء املعىن  ،اجلملة اإلنشائّية اإلخبار ملطابقة هذه الّنسبة للّنسبة الكالمّية

  49".وابتداؤه

تقتضي مقابلة  " "...مقابلة اجلْمع باجلْمع"نوع من اجلمع يسّمى ) ثونا عن العدلحدّ ( وفيه

استغشى كّل منهم  :أيْ .50"﴾واستغشوا ثيا�م﴿:كقوله تعاىل،  كّل فرد من هذا بكّل فرد من هذا

كّل  ،املخاطَبني من الفرنسّيني )حّدثونا(وكأّن العّالمة اإلبراهيمّي يدخل يف أمره  51.ثوبه

أيّها الفرنسّيون أنتم الذين حرمتم :كأّن لسان حاله يقول هلم،  )عن العدل(يني دون استثناء الفرنسّ 

مع  -واستبدلتموه بالظّلم واجلور إىل درجة  ،الّشعب اجلزائرّي كّله من العدل طيلة قرن ونّيف

ثالثة حروف فلم يبق منه يف أذهاننا سوى  ،عن بكرة أبينا -حنن اجلزائرّيني –نسيناه  -الوقت

  !)ل  ،د ،ع( فقط مرسومة �ذا الّشكل

فقد صاغه اإلبراهيمّي يف شكل مجلة امسّية مؤّكدة  )فإنّنا نسيناه(أّما الّشق الثّاين من العنوان    

ضمري منفصل خيتصر الّداللة على   )إنّا(فاملبتدأ . )الفاء(مقرتنة بـ  ،)إنّ (باحلرف املشّبه بالفعل 

  .حّقا وصدقا، ّي؛ كّل الّشعبكاّفة الّشعب اجلزائر 

وألّن اإلبراهيمّي ضليع بالّلغة العربّية فال ميكن أن تفوته أّن للجملة االمسّية أبعادا وأغراضا   

ليثبت يف قناعتهم  ،واملواطن العرّيب عاّمة، تفيدها يرغب يف حتقيقها لدى القارئ اجلزائرّي خاّصة

نّبه إليها مع وضع نصب األعْني حقيقتها لتدارك توحي مبعان عميقة ينبغي التّ  ،أفكارا معّينة

فاجلملة االمسّية تفيد الثّبوت والّدوام؛ ممّا يوحي بثبوت نسيان العدل . دالال�ا وتركيزها يف الّنفس

  .أرض اجلزائر ودميومة ذلك منذ وطئت أقدام االستعمار الفرنسيّ  ،من قاموس اجلزائرّيني
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املفعول ( ،)نا/ الفاعل(، )نسي/ الفعل[(مكتمل األركان ) نسيناه) بينما اخلرب أورده مجلة فعلّية   

فكّلما ظهر بصيص آمل يف  ،للّداللة على الّتجّدد واالستمراريّة كما ذكرنا سابقا] )اهلاء/ به

 2-2، إعطاء اجلزائرّيني حّقهم يف احلرّية والعدل؛جّدد املستعِمر املاكر أساليبه يف تغييب العدل

  52.عاَدْت لِعْترِها َلِميسُ / رسالة: نيثّاال الّنموذج

كأْن يُعْنون رسالة ،  يف بعض رسائل اإلبراهيمّي األخرى اختار هلا عناوين من الّرتاث العرّيب القدمي

  .أو ِحْكمة عربّية بليغة يناسب موردها مضر�ا، ما مبََثل عريبّ 

ّمث يقوم بإسقاطها  ،ا بعناية فائقةوكان خيتاره ،وقد أحيا أديبنا أمثاال نسيها الّناس منذ عصور    

  .على الواقع املعيش؛ فتأيت موافقة متاما لألصل مع فارق يف املورد

وهو مثل عرّيب 53، )عادْت لِعْترِها َلِميسُ (والّرسالة اليت بني أيدينا وضع هلا اإلبراهيمّي عنوان    

ملا يفيده من  ،)عادت(ا ماض فعله ،ةاإلبراهيمّي مجلة فعليّ قد جعله و ، قدمي من العصر اجلاهليّ 

اجلاهلّية  املرأة العربّية�ذه ) ةاإلدارة الفرنسيّ (لعدّوة اجلزائر األوىل  وفيه تشبيه ضمينّ  ،الّتجّدد

ة اجلزائرّيني بشيء ومتنّيهم فرتة إذ يف كّل مرة تِعد اإلدارة الفرنسيّ . املعروفة ببغائها وفجورها )لميس(

ونقض  ،لوعدلمن إخالف ) أصلها(ها وقياد�ا إىل عرتها أيْ ّمث تعود هي وساست ،من الّزمن

اليت نشأت )عترها(الَبغّي إىل  )لميس(متاما كما كانت تُعود  ،كوص عن كلمة الّشرفنو  ،لعهدل

وعود�ا إىل الطّهر والّنقاء ، من البغاء والفجور وبيع الِعرض بعد أْن متّين الّناس بتوبتها الّنصوح عليه

والعفاف واإلقالع عن اخلنا فرتة من الّزمن؛ ّمث ما تلبث أن ترجع القهقرى إىل  ،وإظهار الّصالح

وهو دأب فرنسا وديدُ�ا يف الّتعامل مع . واإلتيان بالبهتان تفرتيه بني أرجلها ،أحضان الّرجال

  .اجلزائرّيني

 ،ا عربيّا كتب بهأديب -فيما نعلم -للّرسالة مل جند  العرّيب كعنوانواختيار اإلبراهيمّي للمَثل    

وإىل رصيد حمرتم من  ،يتمّتع �ا األديب احلصيف ،فهذا الّنوع من األسلوب حيتاج إىل مهارة بارعة

وحسن اإلسقاط على الواقع  ،وإىل معرفة دقيقة باملوارد واملضارب، احلفظ يف الّرتاث القدمي

  .املعيش

فهو من الثّلة الّنادرة اليت شهد  ،فجدير �ذه األوصا –رمحه اهللا  –وحنسب أّن اإلبراهيمّي    

ويكاد يكون حول شخصيّته األدبّية والفكرية إمجاع واعرتاف بقّوة  ،هلا اجلميع يف املشرق واملغرب

 ،ولغته الفصيحة اليت ال جياريه فيها أحد ،وأسلوبه اجلميل ،وذاكرته اجلبّارة ،حفظه البديعة
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والّسري واألنساب واألمثال واِحلكم والّشعر القدمي  ته الفّذة يف الفكر واألدب والّتاريخوموسوعيّ 

  .فضال عن حفظه املبّكر للقرآن الكرمي واألحاديث النّبويّة الّشريفة...واملتون

 ،وجوهر الّلفظ، َوْشي الكالم:" وألمر ما ذكر ابن عبد ربّه وهو يتحّدث عن األمثال بأّ�ا 

فهي ، وعلى كّل لسان، ونطق �ا يف كّل زمان ،العجموقّدمتها ، واليت ختّري�ا العرب، وحلي املعاين

أسري :"حّىت قيل، وال عّم عمومها ،مل يِسر شيء مسريها، وأشرف من اخلطابة ،أبقى من الّشعر

إّ�ا بال شّك تكشف عن طبيعة ...هلا داللة واضحة على حياة األّمة ،فاألمثال"  54"من مثل

يهتّم �ا  واليت مل، اهر هذه احلياة البسيطة أو املعّقدةوجتّلي كثريا من مظ، حياة العرب واملسلمني

والّرجل ، والفقري اليت حيياها الغينّ ، ة املعاشةعنيت بذلك صور احلياة اليوميّ ، الّشعر كثريا

  .وهلذا جعل منها اإلبراهيمّي نصيبا يف أدبه 55..."واملرأة

). ِلعترها(بشبه اجلملة  )عادت(عن الفعل )لميسُ (تأّخر الفاعل  الرّائعة سالةويف هذه الرّ   

ة تعّرب عن مدى سعي العربّية إىل حتصيل مجال الّتعبري فوائد مجّ  والّتأخريفللّتقدمي .يف انزياح مجيل

، كان ذلك على حساب الّرتتيب الذي وضعه األّولون لرتاكيبهم  ولو ،قبل كّل شيء والّصياغة

واسع ، جّم احملاسن ،ا باب كثري الفوائدهذ'':يقول عبد القاهر اجلرجاين متحّدثا عن فائدته

وال تزال ترى شعرا  ،بك إىل لطيفة ويفضي ،ال يزال يفرت لك عن بديعة ،بعيد الغاية ،الّتصّرف

أن قّدم فيه  ،عندك ولطُفاأن راقك  اتنظر فتجد سبب مثّ  ،ويلطف لديك موقعه ،يروقك مسمعه

  56" .وحّول الّلفظ من مكان إىل مكان ئاشي

مظهر من مظاهر :" ث غريه عن قيمة هذه الظّاهرة يف الّلغة العربّية بل وصفها بأّ�اوقد حتدّ   

اعتمادا على  ،شجاعة العربّية؛ ففيها إقدام على خمالفة لقرينة من قرائن املعىن من غري خشية لَْبس

  57."ومجالجتعلها عبارة راقية ذات رونق  وفوائد ،ووصوال بالعبارة إىل دالالت ،قرائن أخرى

يراد به األشياء املذكورة فيه لتوضيح :"الذي اسيّ مييل إىل املثل القيّ  والظّاهر أّن اإلبراهيميّ    

على  وإسقاطهايف اختيار األمثال  وهو دأب اإلبراهيميّ 58".مثيلالفكرة عن طريق الّتشبيه والتّ 

ضرب (قد يكون معىن :"لتناسقها وتطابقها ومتاثلها فـ...ةفكريّ  ،ةاسيّ سيّ ، وقائع معيشّية اجتماعّية

كما تستدّل عيو�م على األشياء   عليه خواطرهمنصبه للنّاس بإشهاره لتستدّل ) املثل

  59."إذا نصبته وانبّت طنبه)ضربت الخباء(واشتقاقه حينئذ من قوهلم .املنصوبة
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ال يضرب األمثال أو ينطلق منها لطلب املزحة أو للعبث القصصّي  وال شّك أّن اإلبراهيميّ    

ة أثناء احلقبة االستعماريّة الفرنسّية اليت عاىن فيها وخباصّ ، الفرتة اليت عاشها تتطّلب اجلّد والّصرامةف

الّشعب اجلزائرّي األمرّْين؛ ولذلك جنده جيتهد يف اختيار األمثال كعناوين وحياول إسقاطها على 

هاّمة ووظيفة ال تنكر للمثل يف الكالم مكانة :" إذ ،بعض الّظواهر كي يقّرب الّصورة للنّاس

: وقد ذكر إبراهيم الّنظام ،وتقرير غريب ملعانيها يف األذهان ،فله تأثري عجيب يف اآلذان ،فائد�ا

  :جيتمع يف املثل أربعة ال جتتمع يف غريه من الكالم

 60".فهو �اية البالغة، جودة الكفاية -4حسن الّتشبيه  -3إصابة املعىن -2إجياز الّلفظ  -1

  :الخاتمة -8

تبّني لنا بعد  دوق ،رسائله اجلميلةلبعض فهذه مناذج قليلة من العناوين اليت اختارها اإلبراهيمّي 

  :دراستها مجلة من الّنتائج ميكن تلخيصها يف الّنقاط التّالية

  .كتفنّنه يف أسلوبه عاّمة. والّتفّنن يف صياغتها ،ندستهاه وإتقان ،عناية اإلبراهيمّي بالعناوين. 1

  .تهغايالإلقبال على الّنص وكشف  املتّلقني جّدا تستهوين اإلبراهيمّي عتبة مهّمة عناوي. 2

  .إالّ بعد قراءة الّرسالة كاملة فْهم كنههاال ميكن ف ،عناوين رسائلهِحبكة  حسن. 3

  .ةة واجلمل االمسيّ وبني اجلمل الفعليّ  ،اإلنشاء و واخلرب ،بني الّطول والقصرتتنوّع عنونة الّرسائل . 4

وليّتسع أفق االنتظار يف  ،القرّاء لدىخللق الّتشويق يف وضع العناوين د عن املباشرة عبال. 5

  .أفكارهم

  . وجعلها عناوين تتناسب ومنت الّرسائل ،االستفادة من الّرتاث العرّيب كاألمثال. 6
  

 :هوامش

                                                           
    .314: ص ،1983، )اجلزائر(ديوان املطبوعات اجلامعية ، فنون النثر األديب يف اجلزائر: عبد امللك مرتاض1
هـ 1359أشّوال 11:وّجه هذه الرسالة إىل تلميذه أمحد بن أيب زيد قصيبة يف مدينة األغواط بتاريخ*

  .)40: ص/2ج ،آثار اإلمام اإلبراهيمي ،أمحد طالب اإلبراهيمي: ينظر. (م1940نوفمرب/
2Leo H.hoek: la marque du titre , dispositifs sémiotiques d'une pratique 

textuelle, Mouton publishers,the hague,paris,new York,1981,p: 05 
3Leo H.hoek: la marque du titre ,textuelle,1981,p:05.  
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ا�لس الوطين للثقافة ، لة عامل الفكرجم ،شعرية عنوان الساق على الساق فيما هو الفارياق ،حممد اهلادي املطوي4

  .457:ص، 1999سبتمرب ، العدد األّول، 28ا�لد ،الكويت، والفنون و اآلداب
  .34:ص، 2002 ،1ط، لبنان، بريوت، دار الكتاب العريب ،قراءات يف الشعر العريب احلديث، بشرى البستاين5
  10:ص ،1998 ،1ط ،مصر، اهليئة املصرية للكتاب، العنوان وسيميوطيقا االتصال األديب ،حممد فكرى اجلزار6

7joesp besa camprubi: les fonctions du titre ,nouveaux actes sémiotiques 

,82,2002- pulim ,université se liomges ,p:05 
جامعة حممد خيضر ، 4ع ،جملة املخرب، وظائف العنوان يف شعر مصطفى حممد الغماري ،رحيم عبد القادر8

  .98:ص، 2008 ،سكرةب
، بسكرة ،جامعة حممد خيضر، 5العدد ،جملة قراءات، الديين واإليديولوجي يف الرواية اجلزائرية، حمّمد الصاحل خريف9

  .147:ص ،2013أكتوبر
 ،2011 ،بسكرة، جامعة حمّمد خيضر، 3العدد، جملة قراءات ،عتبات النص واملسكوت عنه ،حافظ املغريب10

  .160:ص
 ،بسكرة، جامعة حمّمد خيضر ،6/7:العددان، جملة قراءات، يف ظل إعادة كتابة التاريخ ،حسان راشدي11

  .10:ص ،2014
  .236:ص ،2006 ،6ط، املغرب-الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، اخلطيئة والتكفري، عبد اهللا الغّذامي12
، جامعة حمّمد خيضر ،3العدد، راءاتجملة ق ،العتبات والّتحول يف روايات الطاّهر وطّار، عز الدين جالوجي13

  . 31:ص ،2011ديسمرب  ،بسكرة
  .ويطلق على أي شيء صعب املنال َمَثل سائر ُيضرب يف ندرة الشيء وقّلته،: أعزُّ من بيض األنوق*

  .125:ص  ،1983 ،اجلزائر، ت. ن. و. ش ،اجلزائر�ضة األدب العريب املعاصر يف  ،عبد امللك مرتاض14
 ،التأثريية ،االنفعالية ،)اإلحالية(الوظيفة املرجعية:"ة للعنوان أشار إليها جاكبسون هيهناك وظائف عدّ 15

  ".امليتالغوية واإلفهامية ،التواصلية
 ،2013، بسكرة، جامعة حممد خيضر، 5العدد، جملة قراءات ،العنوان وتفاعل القارئ، محيدة صباحي16

  .247:ص
   .15:ص ،1980 ،5ط ،القاهرة ،دار املعارف ،1ج ،النحو الوايف، عباس حسن17
 ،1986 ،1ط، بريوت، دار العلم للماليني ،موسوعة النحو والصرف واإلعراب ،إميل بديع يعقوب 18

  .264:ص
أو أمحد طالب . 1949-04-18 ،76العدد  ،البصائر ،مناجاة مبتورة لدواعي الضرورة ،اإلبراهيمي 19

  .58-53:ص ،1987 ،لبنان ،ب اإلسالميدار الغر  ،2ج ،اإلبراهيميآثار اإلمام  ،اإلبراهيمي
  .نفي إليها اإلبراهيمي ملّدة ثالث سنوات ،والية األغواط حاليا، قرية يف جبل العمور من اجلنوب الوهراين:آفلو20
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  .10: اآلية ،سورة القمر 21
 ،السعودية ،ورجملة جذ ،حممد البشري اإلبراهيمي أمري البيان؛ كراِئم الّلغة وفصاحة الّلسان، عبد امللك مرتـاض22

  .م2006مارس ،23العدد
 ،2009، سطيف، بيت احلكمة للنشر والتوزيع، النثر الفين عند البشري اإلبراهيمي ،عبد امللك بومنجل23

  .50:ص
  .86: اآلية ،سورة يوسف 24
  ).2638(مسلم حتت الرقم  وصحيح ،)3336: (احلديث رقم ،صحيح البخاري25
                    . 312: ص ،1983، اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية، يف اجلزائر فنون النثر األديب ،عبد امللك مرتاض26
آثار ، أو أمحد طالب اإلبراهيمي/ م1953ماي15يف، 229ددعال ،البصائر ،حتية غايب كاآليب، اإلبراهيمي 27

  . 181:ص، 4ج ،اإلمام

  . 214:اآلية ،سورة البقرة 28
أو أمحد طالب / م1950ماي 1، 118العدد ، البصائر ،تضعفنيويح املس ،حممد البشري اإلبراهيمي29

  .358:ص ،3ج ،آثار اإلمام، اإلبراهيمي
  .577:ص ،موسوعة النحو والصرف واإلعراب ،إميل بديع يعقوب30
  .1988 ،تونس ،الروس ،)القاموس العريب(األساسي املعجم العريب  ،دالعايدي وآخرونأمح31
  .182:ص ،1991،  23ط ،لبنان ،املكتبة العصرية ،1اجلزء ،ربيةجامع الدروس الع ،مصطفى غالييين 32
  .72:اآلية ،سورة طه33
  .40:ص ،2اجلزء ،آثار اإلمام ،رسالة الّضب ،اإلبراهيمي34
  .معتقد سائد يف بعض األسر اجلزائرية 35
  .40:ص ،2اجلزء ،آثار اإلبراهيمي ،ينظر 36
  .762ص ،املعجم العريب األساسي ،أمحدالعايدي وآخرون37
  .م1953سبتمرب  ،11، العدد ،البصائر ،وحتذير نصيحة ،اإلبراهيميحممد البشري 38
  .208:ص ،1اجلزء ،النحو الوايف ،عباس حسن39

  ).ن ص ح(مادة  ،املعجم العريب األساسي: أمحد العايدي وآخرون40

  .300:ص). ح ّذ ر ( مادة ،املرجع نفسه41

  .300:ص ،املرجع نفسه42
  .570:ص ،النحو والصرف واإلعرابموسوعة  ،إميل بديع يعقوب 43
  .159: اآلية ،سورة آل عمران 44
  .264: ص ،موسوعة النحو والصرف واإلعراب:إميل بديع يعقوب45
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  .49: ص ،نفسهاملرجع  ،إميل بديع يعقوبه46
  .م1950يف ماي  ،15، العدد ،جريدة البصائر ،حّدثونا عن العدل فإننا نسيناه ،البشري اإلبراهيميد حمم47
                                                            .344: ص ،م2004 ،2ط ،القاهرة ،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع ،علم املعاين ،عبد الفتاح قيود بسيوين48
  .283 -282:ص ،نفسهاملرجع  ،بسيوين عبد الفتاح قيود49
  .7 :اآلية ،سورة نوح50
 ،املكتبة العصرية ،حممد أبو الفضل إبراهيم: تح ،2اجلزء ،وم القرآناإلتقان يف عل ،السيوطي جالل الدين 51

                                                 .305:ص ،1988، بريوت
أو أمحد طالب ./ م1949جانفي 24يف  ،64ع ،البصائر ،لعرتها مليس عادت: اإلبراهيميحممد البشري  52

  .346 -341:ص ،3ج ،اإلمام آثار: اإلبراهيمي
  . 341:ص ،3اجلزء ،وآثار اإلمام. م1949جانفي24:بتاريخ، 64العدد ،البصائر ،اإلبراهيمي53
                                    .63/ 3: ص ،1999سنة ،1ط ،بريوت ،دار األرقم ،يوسف بركات هبود: تح ،العقد الفريد ،ابن عبد ربه54
  .2003 ،1ط ،لبنان، بريوت - دار مكتبة اهلالل ،تح احلسني ،)من املقدمة(العرب أمثال  ،املفضل الّضيب55
 ،1995، 1ط ،بريوت، دار الكتاب العريب، حممد التنجي:تح، دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين56

  .106:ص
مدونة الدكتور صاحل الشاعر على الشبكة  ،التقدمي والتأخري يف النحو العريب ،عرصاحل عبد العظيم الشا 57

  ).د س( ،)دت( ،العنكبوتية
                                                          .20:ص  ،1981 ،بريوت ،دار املعرفة ،سعيد حممد منر اخلطيب:تح ،األمثال يف القرآن ،ابن قيم اجلوزية 58
  .21:ص ،املرجع نفسه ،ابن قيم اجلوزي59
  .22:ص ،املرجع نفسه، ابن قيم اجلوزية60


