


 سؾسؾة 

 إحتاف األماجد بـػائس ادـظومات واألراجقز واـؼصائد

 أرجوزة

ِٝدِح  ِرْيُد اليَّ ُْ  َت

 ى

ؿِ  َْ  ِح ٝئِ َي الَّٕ ٝ وَ ٝيَ َص القَ وَ  ٝلِ ثَ وْ إَ وَ  احِل

 ؽاحتتفا وخامتتفا واكتؼى أبقاهتا كظم

 األديب اـعالمة

 رمحه اهلل

 اطتـى هبا

 حمؿد بن أمحد بن حمؿود آل رحاب

 ؼػر اهلل ـه وـواـديه ودشاخيه وـؾؿسؾؿع
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ِؾْقِم ـَِطاَطتِِه َدَّا َوَرَد  ْوِق اـسَّ ُه، َواْكَؼاَد َأْهُل اـذَّ ـُ ))َما َساَرْت يف اخلَاؽَِؼْعِ ِحَؽُؿُه َوَأْمَثا

ُه، َوُهَو َتْلـِقْ  ـُ ِذْي َوَسْؿُتُه بـَطَؾْقِفْم ِمَثا َـّ اِدِح "ِػْي ا  ..."َتْغِرْيِد اـصَّ

ٍف بِِؿَثاِِلَا، َوَمْن َساَؽَر  ِـّ َماُن دَُِم هِذه األرجوزة اـتي سارْت ُؼَرُر َأْمَثاِِلَا، َوََلْ َيْسَؿِح اـزَّ

ُب هِبَ وَ ؽِْقَفا َكَظُرُه  ا ُتْْضَ ؾِْقُم َرؽِْقَؼُه، َطؾَِم َأَّنَّ ْوُق اـسَّ  .((ا األَْمَثاُل َطَذ اْْلَِؼْقَؼةَؿاَن اـذَّ

 (خزاكة األدب وؼاية األرب) ادسؿى: ذح بديعقته-اـعالمة ابن حجة اْلؿوي

(1 /208). 

 ويف موضوع هذه األرجوزة وكظائرها ؾال اـعالمة ابن حجة اْلؿوي أيضا:

قِه، يِف إِْرَساِل اَدَثِل َطَذ َأْكوَ  ـَ ُب إِ َتاُج اُدَتَلدِّ ُه ...ما ََيْ ، َؽنِكَّ
ِ
اِطِه، ُخُصوًصا َأْهُل اإِلْكَشاء

هِتِْم، َوُطْؿَدُة ُؽْرَساَِّنِْم. َٓ  َحْؾَبُة َجْو

 (.214/ 1)(خزاكة األدب وؼاية األرب)
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ظِ يَ  ِٟ ِىْ احلِْ  لْ ٝ ُودَّ َٔ ْحَر ِىْ وَ  ***َكََلِوفِ  ْْ ـْ َيُرْوُم السِّ ٍَِٝوفِ  َو ِ٘ 

ٝ  ,ًم َْ حِ  ْذ ُخ  َٖ َُ ْٗ
 ُٝل ٝ ِوثَ َ٘ ْنِ ظَ  ٝ ِىْ لََ  َس ْٗ لَ  ***ُٝل ثَ وْ أَ ََجِ

ٍٟ لِ  ُـ ٝ ابْ َٖ َِ لَّ أّ  َ  ***َجَبٕٝٓ  ِحجَّ ُ َس وَ أْ ٝ رَ َٖ ْٗ نَّ فِ ِٕ ْٕ  ٝبَ دَ ِٝل ا

ـْ هَ ٝرَ تَ اْخ وَ  ِْ  ٝ ِو ـْ ذَ  ٝنَ َْ فَ  ***"ِح ٝدِ اليَّ "اِت دَ رَ ُو  ِح ٝلِ َي  ادَْ َزِ كْ أَ  ا ِو

ـْ كُ  َ ٠ٍ إِ ْٗ ؾِّ بَ ِو  فِ بِ ْٓ قَ  ِىْ  فِ َِ ٝوِ َش  ـْ ٠َ وِ ْٕ َْ َش  ***فِ ٠َ بِ ْٓ ثَّ ْن َت

ْٔ َتَ  ْد قَ وَ  ِ َذ ٠ُ ظَ جَّ  ِف وْ رُ َْ ٝدَْ ٠ُ بِ بْ ٝضَ َخ  لْ ِٕ َّٕ ِْ لَ  ***ِػ يْ  الََّّ

ـْ ئْ جِ وَ  هْ ؾَّ لَ كُ  عِ ٝوِ ٓسَّ ُٞ لِ ِٓ َتْ  ***ْبَذهْ بَِٕ  ِوفِ ََل كَ  ٠ُ ِو  ذَّ

َ فَ رْ تَ وَ  ْٕ َ َٞ إِ يْ دِ ُع ا  ََل َُ َٝب الْ بَ رْ َٞ أَ ٝضَ ا َخ ذَ ٝ إِ ِبَ  ***ثَََّل ْن َت

 ٝٝيَ َج السَّ  ـِ َس ْح أَ  ـْ وِ  ٍٟ لَ قْ بُ ّْ وَ  ***ٝٝيَ َص ٝ وَ َٖ َُ بَ تْ تَ  ,ؿٍ َْ حِ  ـْ وِ 

 رِ ٝظِ َص  ٍٞ يْ دِ أَ  عَ ٝ ََجْ َٖ تُ َْ ََجَ  ***رِ آِخ وَ  ,طٍ َش وْ أَ وَ  ,لٍ وَّ أَ  ـْ وِ 

 ِٞ يْ رِ َُ ٝلْ بِ  عُ يْ دِ بَ الْ  ؿَ ٍَ تَ اْ٘ وَ  ***ِٞ يْ رِ َّ ْٓ لِ  ُد ْٗ َِ بَ ٝ الْ َ٘ ك دَ تَّ َح 

 هْ زَ ْٗ جِ وَ  ,ٌٟ بَ يْ رِ غَ  ,ٌٟ ََ يْ دِ بَ  ***هْ زَ قْ ُج رْ ٝ أُ َٖ َِ ََجْ  ِىْ  ٠ْ َٔ َج َس اْ٘ وَ 

*** 

ُتفُ  ِذيْ ا الَّ َهَذ  ِْ ُتفُ وَ  ألَّ يْ  ***اْخَسْ ِ ـْ َرَجِز الََّّ تَ وَ  ,ِػ ِو ْ٘  فُ تُ بْ َخ ا

*** 

ـْ  َٕ ُْ *** فَ ُد ْٗ ِي قَ  ُرهُ ٌْ ٠ٍ َص ْٗ ؾِّ بَ كُ  ِو  ُد ْٗ ِف َظبِ تِ ْٗ بَ ٝ لِ ٓ 

 ( ووثٕٗٝ ظٖٓٗٝ ى فٝحتتٖٝ وخٝتتٖٝ.ريد اليٝدحتُ) وٝدحٝ أرجقزة الََلوٟ ابـ حجٟ احلٔقي
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 بعض ما ؾقل يف األرجوزة األصل

 حؿد بن حمؿد بن صاـح اـعباد، كظا  اـدين، أ ي يعذ،د 

 ابن اِلبارية ادعروف ب 

 هـ طذ اـصحقح(: 409تـ-414)

************ 

، (اـصادح واـباؼم)))...وديوان شعره ؿبر يدخل يف أربع جمؾدات، ومن ؼرائب كظؿه: ؿتاب  

، كظؿفا يف طػ سـع، وهو أراجقز، وطدد بقوته: أـػا بقت، (ؿؾقؾة ودمـة)كظؿه طذ أسؾوب 

بن مـصور  ، وسر اـؽتاب طذ يد وـده إغ األمر أ ي اْلسن صدؾةوـؼد أجاد ؽقه ؿلَّ اإلجادة

 بن دبقس األسدي صاحب اْلؾة، وختؿه هبذه األبقات، وهي:

ــــــــنُ  ــــــــاٌب حس ــــــــذا ؿت  ه

  
 حتـــــــــار ؽقـــــــــه اـػطـــــــــنُ 

   
 أكػؼـــــــــُت ؽقـــــــــه ُمـــــــــده

  
هْ   طػــــــــ ســـــــــع طــــــــدَّ

   
ـــــــذ ســـــــؿعُت   باســـــــؿؽا مـ

  
ــــــــــــؿؽا  وضــــــــــــعته برس

   
 بقوتـــــــــــــــه أـػـــــــــــــــانِ 

  
 مجقُعفــــــــــــــا معــــــــــــــاي

   
ــــــاطرِ  ــــــل ش ــــــل ؿ ــــــو ض  ـ

  
ــــــــــــــا رِ  ــــــــــــــاضٍم وك  وك

   
ــــــــؿعُ  ــــــــْؿ ــــــــوِح اـتاـ  دِ ر ك

  
 يف كظـــــــم بقـــــــت واحـــــــدِ 

   
 مـــــــن مثؾـــــــه دـــــــا ؾـــــــدرْ 

  
 مــــا ؿــــلل َمــــن ؾــــال شــــعرْ 

   
ــــــــــ  وـــــــــــدي ه مــــــــــعْ أكػذُت

  

ـــــــــدي ـــــــــي وؿب ـــــــــل ُمفجت  ب

   

 وأكــــــــت طـــــــــد ضـــــــــي

  
ـــــــــنِّ  ـــــــــل َم ـــــــــل ـؽ  أه

   
ــــــــا ــــــــوى إـقؽ ــــــــد ص  وؾ

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــوؿال طؾقؽ  ت
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 مشــــــــــــــؼة شــــــــــــــديدهْ 

  
ــــــــــــــده ــــــــــــــؼة بعق  وش

   
ــــــــُت  ــــــــت ِجق ــــــــو ترؿ  وـ

  
ــــــــــــُت  ،ســــــــــــعقا  وٓ وكق

   
 إن اـػخـــــــــــار واـعـــــــــــال

  
ـــــــال.إ ـــــــن دون اد ـــــــو ِم  ر 

   
 ؽلجزل صؾته، وأسـى جائزته.

األطقان  وؽقات-هـ681شؿس اـدين أمحد بن حمؿد اـشفر بابن خؾؽان اـزمؽي اإلربظ تـ 

(4 /456) 

*** 

 

ه ما طؾقفا مـفا ؾرٌص مشقد، وُكَؽتُ  بقٍت  لل ؿُ ، يف أـػي بقٍت  (اـصادح واـباؼم)وٓبن اِلبارية ؿتاب 

ا يف ؼاية اـػصاحة فَ ؾل ؿُ ؽايات واــوادر واألمثال واْلؽم، وَ مزيد، يشتؿل طذ اْل نِ ْس يف اْلُ 

َٓ  ـقس ؽقفا ـوْ  ،واـبالؼة ـَ و  ت.قْ  

 .كرصة اـثائر طذ ادثل اـسائر- هـ764صالح اـدين خؾقل بن أيبو بن طبد اهلل اـصػدي تـ

*** 

ـسقف  طؿؾهكظؿه يِف طػ ِسـِع أدطى يِف آِخره َأكه  ،))...َوـه ؿتاب اـصادح واـباؼم أـػا َبقت 

 اـدوـة صدؾة.((

 (119/ 1اـوايف باـوؽقات )-هـ764صالح اـدين خؾقل بن أيبو بن طبد اهلل اـصػدي تـ

*** 

وضّؿـه حَؽًًم ، كظؿه ـسقف اـّدوـة َصَدؾة، «اـّصادح واـباؼم واْلاز  واـعاز »...صـَّف ؿتاب 

. ًٓ  وأمثا

 (231/ 35تاريخ اإلسال  يف ترمجة كاضؿفا ابن اِلَبَّارية)-هـ 748تـ اإلما  اـذهبي

*** 
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د بن َأمْحد بن اِلبارية اـعباد ؿتاب وـصدؾة صـف ا... د بن حُمَؿَّ اـصادح »ـػيف َأُبو يعذ حُمَؿَّ

ْقِه َمَع اْبـه، َؽلْطَطاُه ـؽل َبقت « ؿؾقؾة ودمـة»طذ صػة « واـباؼم ـَ أـػي َبقت، وأرسؾه إِ

 ، َواهلل أطؾم.َوِهي َحَسـَة يِف َباهَبا، وتشتؿل طذ َأْمَثال َوحؽمِديـَارا...

 (18/ 2)ه تارخي-هـ749اـوردي تـزين اـدين ابن 

*** 

ْلؽًمء اِلـد، وطؾًمء اـسـد، وإّن مجاطة من اـػضالء اإلسالمّقع  (ؿؾقؾة ودمـة)ؿتاب  اـعُت ا صَ دَّ 

اـػيف أبو  (اـصادح واـباؼم)صاحب ؿتاب  :كسجوا طذ مـواـه، وَل يبؾغوا أمثاـه، ؽؿـفم

ٓبن ضػر رمحه اهلل، ومـفم ؿتاب  (سؾوان ادطاع)ارّية رمحه اهلل، ومـفم ؿتاب يعذ حمّؿد بن اِلبّ 

ـؼد أجادوا  يوـعؿربزرمجفر اإلسال ،  :ـسفل بن هارون اـذى ؿان يسّؿى ( عؾة وطػرة)

 .بؿالحة ا بعدهم من را  اـػصاحة، أو جتالَّ اـبالؼة، وأحسـوا اـصقاؼة، وؽضحو

 (276/ 1ؿـز اـدرر وجامع اـغرر )-بؽر بن طبد اهلل بن أيبو اـدواداريأبو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 طقةكًمذج من اــسخ اخل

*************** 

كؼؾفا من أصل  خط اـعالمة ابن اـشحـةب ع كسخةم ؼابؾةاــسخة أ م–صورة مؼدمة األرجوزة 

 ادمـف

 
 آخرها
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 هـ 857كسخت سـة  بداية اــسخة ب

 
 آخر اــسخة ب
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 هـ 862بداية اــسخة ج كسخت سـة 

 
 آخر اــسخة ج
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 هـ 999كسخت سـة   دبداية اــسخة 

 
 

 در اــسخة آخ
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 هـبداية اــسخة 

 
 ــسخة هـآخر ا
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 أول اــسخة و

 
 آخر اــسخة و
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 أول اــسخة ز

 
 زآخر اــسخة 
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 بسم اهلل اـرمحن اـرحقم

ِقي( َٔ َٟ احَل ـِ ِحجَّ  اْب
ِٟ و َََلَّ ْٓ

ِٝء لِ َّ تِ ْ٘ ّدَوٟ آ َّ  )ُو

 

َبَٕ هَ  يْ ذِ الَّ  ُد لِلِِْٔ احْلَ  .1  ٝذَّ

 

َبَْٕٝذ أَ ِؿ إِ ْٓ َِ ْٓ ٝ لِ َٝرَ٘ تَ اْخ وَ   دَّ

 

 رُ كَ ًَل ُيْذ ًْ فَ  اِب دَ ْم نَّ لِ ِٛ فَ  .2

 

ْٞ كُ فَ 
ٝضِ ـْ ََل ُُتَ  رُ َُ ْى  يَ َٓ  ؾَّ َو

 

ظِ ٝ وُ يَ  .3  فِ وِ ََل كَ  ِٟ ِىْ َٔ ْْ احْلِ  لْ دَّ

 

ـْ وَ  ْحرَ  مُ وْ رُ يَ  َو ٍَ  ِىْ  السِّ  ِٝوفِ ِ٘

 

ٝ  ,ًم َْ حِ  ْذ ُخ  .4 َٖ َُ ْٗ
 ُٝل ثَ وْ أَ ََجِ

 

 ُٝل ٝ ِوثَ َ٘ ْنِ ظَ  ٝ ِىْ لََ  َس ْٗ لَ 

 

ٍٟ لِ  ـُ ٝ ابْ َٖ َِ لَّ أّ  .5  َجَبٕٝٓ  ِحجَّ

 

 َ   نَّ ِٕ
ُ  ٝلِ وَ  َس أْ ٝ رَ َٖ ْٗ فِ ْٕ  ٝبَ دَ ا

 

 "ِح ٝدِ اليَّ " اِت دَ رَ ِْ وُ  ـْ ٝ وِ هَ ٝرَ تَ اْخ وَ  .6

 

 ِح ٝلِ َي ادَْ  َزِ كْ أَ  ـْ ا وِ ذَ  ٝنَ َْ فَ 

 

َ  نْ إِ  ٠ٍ ْٗ بَ  ؾِّ كُ  ـْ وِ  .7  فِ بِ  ٠َ ْٓ ثَّ َت

 

 فِ بِ ْٓ قَ  ِىْ  فِ َِ ٝوِ َش  ـْ وِ  ٠َ ْٕ َْ َش 
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ِ َذ ظَ  ٠ُ ْٔ جَّ َتَ  ْد قَ وَ  .8  ِػ يْ  الََّّ

 

 ِف وْ رُ َْ ٝدَْ بِ  ٠ُ بْ ٝضَ َخ  لْ ِٕ َّٕ ِْ لَ 

 

ـْ  ٠ُ ئْ جِ وَ  .9  هْ َذ بْ َٕ بِ  فِ وِ ََل كَ  ِو

 

  ُٞ ِٓ َتْ 
 هْ ذَّ لَ  ؾَّ كُ  عِ ٝوِ ٓسَّ لِ

 

َ  عُ فَ رْ تَ وَ  .10 ْٕ َ  نْ إِ  َٞ يْ دِ ا  ََل ثَّ َت

 

 ََل َُ الْ  َٝب بَ رْ أَ  َٞ ٝضَ ا َخ ذَ ٝ إِ ِبَ 

 

 ٝٝيَ َص ٝ وَ َٖ َُ بَ تْ تَ  ,ؿٍ َْ حِ  ـْ وِ  .11

 

 ٝٝيَ َج السَّ  ـِ َس ْح أَ  ـْ وِ  ٍٟ لَ قْ بُ ّْ وَ 

 

 رِ آِخ وَ  ,طٍ َش وْ أَ وَ  ,لٍ وَّ أَ  ـْ وِ  .12

 

 رِ ٝظِ َص  ٍٞ يْ دِ أَ  عَ ٝ ََجْ َٖ تُ َْ ََجَ 

 

 ِٞ يْ رِ َّ ْٓ لِ  ُد ْٗ َِ بَ ٝ الْ َ٘ ك دَ تَّ َح  .13

 

 ِٞ يْ رِ َُ ٝلْ بِ  عُ يْ دِ بَ الْ  ؿَ ٍَ تَ اْ٘ وَ 

 

  هْ زَ قْ ُج رْ ٝ أُ َٖ َِ ََجْ  ِىْ  ٠ْ َٔ َج َس اْ٘ وَ  .14

 

 هْ زَ ْٗ جِ وَ  ,ٌٟ بَ يْ رِ غَ  ,ٌٟ ََ يْ دِ بَ 

 

 ِىْ  ٠ُ ْٔ َْ ْح ٝ أَ وَ  رَ َْ ْ٘ أَ  ـْ وَ  ؾ  كُ وَ  .15

 

 ِػ ِي ْٕ وُ  ْرَ غَ  نُ قْ ُْ ٝ يَ َٖ بِ ْٗ تِ رْ تَ 

 

َ  رِ ٍُ ْٕ َٗ ْٓ فَ  .16 ْٕ َ  ؾِ هْ أَ  ـْ وِ  ٝنَ كَ  نْ إِ  ْف َسِ َْ يَ وَ  ْٞ بَ السَّ  َف رِ َْ َٗ لِ  َؾ ْص ا ْٕ  ْب دَ ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 فِ لِ ََل ْٖ تِ اْش  ِىْ َبَرْظ٠ُ ٝ وَ  ُل وَّ أَ  .17

*** 

 :فِ لِ ْٝ َّ وَ  ِىْ  ؿِ َْ ْح ادُْ  فِ ِٔ ٍْ َ٘  ـْ وِ 

*** 

 رِ يْ دِ ّْ ٝلتَّ بِ وَ  ِق زْ ٝلرِّ ُش بِ ْٗ ََ الْ  18 .

 

 ْرِ بِ ْد  التَّ َٓ وَ  ِي أْ ٝلرَّ بِ  َس ْٗ لَ وَ 

 

َ  هُ ُد َِ ْس تُ  ـْ وَ  ٝسِ الَّٕ  ِىْ  .19 ْٕ  ارُ َد قْ ا

 

فُ ْٗ ََجِ  فُ ُٓ َْ فِ وَ   رُ ْٝ بَ دْ إِ  َُ

 

ـْ  .20  فْ َٔ ْٖ الت   اَل زَ أَ  الِلَ َف رَ ظَ  َو

 

 فْ َٔ ْْ حِ ْٓ لِ  فِ ِٓ َْ فِ  ؾ  كُ  :َٝل قَ وَ 

 

 كُ َِّْ وُ  قَ ْٖ فَ  ٝءَ ًَ َّ الْ  رَ َْ ْ٘ أَ  ـْ وَ  .21

 

 ُؽ َٓ وْ أَ  ٝدِ بَ َِ ٝلْ بِ  ٝءَ ًَ َّ الْ  نَّ إِ 

 

ُ٘ َٓ  ـُ ْح َ٘ وَ  .22  َٓ وَ  ,ٝلِلِبِ  كُ َِّْ  

 

 َذ تَ بْ ُ٘  ذْ إِ  فِ تِ ْحَ رَ  ـْ وِ  طُ َٕ ّْ َ٘ 

 

 :رِ كْ ذِ  ُح ْٗ بِ قَ ٝ وَ َٕ ْٗ َٓ ظَ  ٝرٌ ظَ  .23

 

 رِ ْْ الى   ٝنَ َْ وَ  رَ ِْ ُْ الْ  َؾ ََ ْج َ٘  نْ أَ 

 

 يْ ٝرِ بَ الْ  رِ وْ َٙ بِ  يْ رِ ٝ َيْ وَ  ٝنَ كَ  ذْ إِ  يْ ٝرِ َج  ؿٌ ْٓ طُ  َٝلِ ََ الْ  ِىْ  َس ْٗ لَ وَ  .24
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 :الِلِ َد ْٕ ظِ  َٝلِ ََ الْ  ُد ََ ْش أَ وَ  .25

 

ـْ   ٝهِ اْلَ  ؾِ ًْ َِ بِ  َٝس الَّٕ  َد ٝظَ َش  َو

 

 ٝفَ قْ ُٖ ْٓ ادَْ  َس ٝئِ بَ الْ  َٝث غَ أَ  ـْ وَ وَ  .26

 

 َِٝ ْٗ ِخ ا أُ ذَ إِ  الِلُ فُ ٝثَ غَ أَ 

 

 ََ الْ  نَّ إِ  .27
 َم ْٗ ٍِ ََ الْ  عُ فَ ْد يَ  ؿَ ْٗ ٍِ

 

 َم ْٗ ِس الَْ  ُؾ ِٔ َيْ  ؿُ ْٗ ِس  اْلَ َم كَ 

 

 ََل َخ  ـْ وِ  نَّ إِ وَ  .28
 :امِ رَ ِْ الْ  ِؼ ئِ

 

َ وَ  ءِ ََل بَ الْ  يْ ذِ  َٟ ْحَ رَ  ْٕ  ٝمِ َّ ْش ا

 

 َذَ  ـْ وِ  نَّ إِ وَ  .29
 :قِّ ُٓ َُ الْ  طِ ائِ

 فْ َّ َِ الىَّ  نَّ أَ  :ُل قْ ُّ َُ ٠ِ الْ ًَ قَ  ْد قَ -30

 وِّ ُد ََ  الْ َذ ظَ  سِ ْٚ بُ الْ  ِىْ  َػ ٌْ ََ الْ 

ُدوِّ َصَدَقفْ  ََ ِدْيِؼ َواْل  َظَذ اليَّ

َّٓ وَ - ٠َ ْٔ ِٓ ظَ  ْد قَ وَ  .31  ؿُ َٓ َْ يَ  ُٞ ْٗ بِ ال

 

ٌَّ بِ   ؿُ َح رْ  يَ َٓ  ـْ وَ  ؿُ َح رْ  يُ َٓ  :-عِ بْ ٝل

 ـُ َح تَ ْٔ ك يُ تَ وَ  يْ رِ ْد  يَ َٓ  ءُ رْ ادَْ وَ  .32

 

 ـُ َتَ رْ وُ  هِ رِ هْ دَ  ِىْ  فُ َّ٘ ِٛ فَ 

 

 اَد غَ  قْ ُج ْٕ  يَ َم فَ  ,مَ قْ َٗ ٝ الْ َج َ٘  نْ إِ وَ  .33

 

ْٔ  ـُ وَ ْٙ  يَ َٓ  َدى َّٓ إِ  ِٝت فَ ا  بِٝلرَّ
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 فْ وَ ََل السَّ وَ  ضِ ِْ ْٝلَ بِ  رْ َسِ ُْ  تَ َٓ  .34

 

 فْ اوَ َد ٝدُْ كَ  ٝةُ َٗ  احْلَ َم َّ٘ ِٛ فَ 

 

 رْ َد َّ الْ  رُ هْ الدَّ وَ  ,سِ ْٙ َْ الْ  ُؾ ثْ وِ  رُ ْٔ َُ الْ .وَ 35

 

ـَ  فُ لَ  دَّ  بُ َٓ  قُ ِْ اليَّ وَ   رْ َد َْ الْ  ِو

 

 فُ لَ  دَّ  بُ ََل فَ  ٝنٍ َس ْ٘ إِ  ؾ  كُ وَ  .36

 

 فُ َٓ َّ ثْ ٝ أَ وَ  ُؾ ِٔ َيْ  ٍٞ ٝحِ َص  ـْ وِ 

 

َ  ُٟ بَ ْح ُص  :ءِ ََل بَ الْ  ُد ْٖ ُج  .37 ْٕ  ادِ َد ْو ا

 

َ ِٛ فَ   َٚ ُِ  الْ َذ ظَ  ل  ٝ كَ ّنَّ
 ادِ

 

 :دِ ْٖ َج  ـْ ك وِ تَ َِ ك الْ َّ ْٓ ٝ يَ وَ  ؿُ ٍَ ظْ أَ  .38

 

ًِّ بِ  فِ ِس ْٕ جِ   ِىْ َذ تَ بْ يُ  نْ أَ   دِّ ٝل

 

 انِ قَ ْخ ْٝلِ بِ  ُٝل َج  الرِّ َم َّ٘ ِٛ فَ  .39

 

 ٝنِ َٕ بَ الْ وَ  دِ ٝظِ ٝلسَّ بِ  د  َٗ الْ وَ 

 

 ُؾ ٝهِ  َج َّٓ إِ  َٟ بَ ْح الي   رُ ِّ  َيْ َٓ  .40

 

 ُؾ ٝفِ غَ  ٝدِ َص الرَّ  ـِ ظَ  ٌؼ ئِ ٝوَ  وْ أَ 

 

 ُٞ يْ رِ قَ  ٌٞ َس َ٘  مٍ قْ يَ  ُٟ بَ ْح ُص  .41

 

َّٓ  َٖٝ ٍُ َِ َيْ  ٌٟ وَّ ذِ وَ   ُٞ ْٗ بِ ال

 

 هْ َد َٝو ََ ادُْ  :ةِ دَّ قَ  ادَْ َٜ تَ ّْ وُ وَ  هْ َد ٝظَ َس ادُْ  :ِٟ اقَ َد اليَّ  ُٞ جِ قْ وُ وَ  .42

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 دِ ائِ َد الىَّ  ِب قَ الٕ    ِىْ َم َّٗ ِش  َٓ  .43

 

ِ وَ  َ  ِٟ َٔ ْٗ ٍِ ََ الْ  ـِ َح ادْ ْٕ  دِ ابِ وَ ا

 

 ٝهُ َخ ا أَ ًد بَ أَ  لْ ِٗ ُيْ  ءُ رْ ٝدَْ فَ  .44

 

 اهُ َد ظْ أَ  ـْ وِ  دَّ ٝ ظُ ا وَ ذَ إِ  قَ هْ وَ 

 

 ٝوَ قْ ٝ يَ وً قْ قَ  َٝذَ ظَ  ـْ وَ  نَّ إِ وَ  .45

 

َ َٓ وَ  ,ؿْ هُ ُنُ ْٕ يَ  ََ  ٝوَ قْ لَ  ُٝف  

 

 ىقَ ّْ  يَ َٓ  ـْ وَ  َب ٝرَ َح  ـْ وَ  نَّ إِ وَ  .46

 

 ىقَ ْٓ بَ الْ  فِ ْٗ لَ إِ  رَّ َج  ,فِ بِ رْ حِلَ 

 

َ  ِب ٝرِ َح فَ  .47 ْٕ َ وَ  ٝءَ َِ كْ ا ْٕ  ٝاَ٘ رَ قْ ا

 

 َٝٝ٘ ٌَ ْٓ الس   ُب ٝرِ  ُيَ َٓ  ءُ رْ ٝدَْ فَ 

 

 فْ وَ ََل ٝلسَّ بِ  ٠َ بْ ٝرَ ا َح ذَ إِ  عْ َٕ اقْ وَ  .48

 

ًٓ ََ فِ  رْ َذ اْح وَ   فْ اوَ َد الَّٕ  ُٞ جِ قْ  تُ ٝ

 

 :هْ ٝرَ َج التِّ  ِىْ  ُس ِّٗ َْ الْ  رُ ٝجِ ٝلتَّ فَ  .49

 

 هْ ٝرَ َس اْلَ  هِ رِ َج تْ وَ  ِىْ  َٝف َخ  ـْ وَ 

 

 فِ ٝلِ وَ  سِ أْ رَ  ؾِ ْٗ ِي حَتْ  ِىْ  ُد َٖ َيْ  .50

 

 فِ ٝلِ َٗ تِ ْٝح بِ  َح بْ الرِّ  مُ وْ رُ يَ  ؿَّ ثُ 
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 ْٝ َْ لَ  َح َٓ  ْد قَ  ْنَ الَّٕ  ٠َ يْ أَ رَ  نْ إِ وَ  .51

 

ْ َّ  تُ ََل فَ   ْٝ َْ ِٓ َتْ  نْ أَ  زْ َسِ اْح وَ  ,نِّ

 

َ َل إِ  ْؼ بِ اْش وَ  .52 ْٕ  ٝالَّٕ  َؼ بْ َش  دِ قَ ْج  ا
 دِ قِ

 

 دِ ئِ َْٝ ادَْ  ـَ وِ  ؿَ ْي الَْ  َؽ ُّ بْ َس فَ 

 

 فْ َص رْ ُِ نَّ الْ إِ  َٟ َص رْ ُِ الْ  زِ ِٖ تَ اْ٘ وَ  .53

 

ْ  إِ ْرُ ِي تَ  فْ ْزهَ ِٖ تَ ْٕ تَ  ْن َل  ٝ ُغيَّ

 

ٌَ  ؿْ كَ  .54  كْ ُسِ فَ ْقًوٝ يَ  ُٞ ٝلِ َُ الْ  رَ َب

 

 ْؽ َٓ َٖ فَ  ٝنَ َٖ تَ اْش وَ  ,لْ قِّ قَ التَّ  فُ ْٕ ظَ 

 

 ؿِ ْٓ السِّ  ِىْ  هُ َد ْٕ ُج  ٝعَ َو أَ  ـْ وَ وَ  .55

 

 ْ   ِىْ  قهُ ٍُ َِ َيْ  َل
 ؿِ ْي الَْ  ٝءِ َّ لِ

 

 ٝبَ قْ ُٓ ُّ الْ  ظُ َِ  َيْ َٓ  ـْ وَ  نَّ إِ وَ  .56

 

 ْ  ٝبَ وْ رُ احْلُ  ُد َٖ ْى يَ  ْيَ حِ  ُل َذ َُ

 

 ؿْ ُٖ ٝظَ َو أَ  ـْ وَ  نَ قْ ظَ رْ  يَ َٓ  ُد ْٕ اْلُ وَ  .57

 

 ؿْ َٖ ٝظَ َج أَ  ـْ وَ  نَ قْ ُٔ  َيْ َٓ وَ  ,َلَّ كَ 

 

ا ظَ ضُ  كِ قْ ُٓ ادُْ  ُػ ََ ْو أَ وَ  .58  :اَد ّْ رًّ

 

 اَد ْٕ  اْلُ َه قْ َٙ فَ  ؿُ ْٓ السِّ  هُ رَّ غَ  ـْ وَ 

 

 مِ زْ َح  ْرِ َُ بِ  مٍ زْ ظَ  ِىْ  ْرَ  َخ َٓ  مِ زْ ََ الْ  ُح وْ رُ  ْرُ بِ ْد التَّ وَ  مُ زْ احْلَ وَ  .59
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 فْ لَ ٝوَ ٌَ ادُْ  :ِىْ  مِ زْ احْلَ  ؾ  كُ  مُ زْ احْلَ وَ  .60

 

 فْ لَ اوَ زَ ادُْ  ِٟ ظَ ُهْ   ِى َٓ  ,ْزِ اليَّ وَ 

 

 رُ اهِ قَ اْلَ  رُ َٖ ٍْ تَ  ِب قْ ٌُ اْلُ  ِىْ وَ  .61

 

َ  َٞ َٓ ٝ غَ وَ  ْٕ  رُ ٝبِ  اليَّ َّٓ إِ  ٝمَ يَّ ا

 

ـْ َش َٙ ْٗ  تَ َٓ  .62 ٌِْػ وَ  ٍج رَ فَ  ـْ ِو  لُ

 

 َِْػ َد ُو َْ ُر بَ َٖ ٍْ ٍة تَ قَّ قُ وَ 

 

 ٝسِ َٗ الْ  َد َْ بَ  كَ ٝءَ  َج َم بَّ رُ فَ  .63

 

 سِ َم تِ  الْ َٓ دٍّ وَ  كَ ََل ٌح بِ وْ رَ 

 

ٌَّ  ِٟ َح دَْ  ِىْ  .64  ْؽ حِ َو وَ  ٝءٌ َْ بُ  :ِف رْ ال

 

 ْؽ ِِ َس ْٕ وُ  عٌ وْ دَ وَ  ٝدٍ بَ  ٌذ ٝجِ َ٘ وَ 

 

ْ َٙ ٝلتَّ بِ وَ  ِؼ فْ ٝلرِّ بِ  ُٝل َٕ تَ  .65  ّنِّ

 

ْ وَ    ْؾ َٕ تَ  ٝ َل
 لْ ِّٕ ََ التَّ وَ  صِ رْ ٝحلِْ بِ

 

 اَد ٓ  َج التَّ وَ  َٝت بَ الثَّ  ـَ َس ْح ٝ أَ وَ  .66

 

 اَد ٓ  بَ التَّ وَ  ةَ ْرَ احْلَ َوَأْقَبَح 

 

 فْ قَ رَ ضَ  نْ إِ  يْ ذِ  الَّ َّٓ ك إِ تَ َِ الْ  َس ْٗ لَ  .67

 

 وَ  ْزٍ َي بِ  ٝهُ َّّ َٓ تَ  ,ٌٞ ٌْ َخ 
 فْ َّ ثِ
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ْ وَ  ٠ْ َٓ بَ قْ ٝ أَ ايَ زَ ا الرَّ ذَ إِ  .68  ْػ ِّ تَ  َل

 

 ْػ ِٓ تَ َُتْ  ٝلِ َج الرِّ  اُل قَ ْح أَ  ؿَّ ثَ فَ 

 

 لْ ِٕ وَ زَ  ِىْ  ةً ذَّ لَ  ٠ُ ْٗ ِّ لَ  ؿْ َْ فَ  .69

 

ْٔ  ِزُ ْص َٙ فَ  ِ  يْ ذِ لَِ  نَ ا  ـِ َح ادْ

 

َٓ قْ ٝدَْ فَ  .70 هْ َّٓ إِ  نُ قْ ُْ  يَ ُت    َورَّ

 

ـْ َذ ْح ُت أَ قْ ادَْ وَ  هْ  ٝةٍ َٗ َح   ِو  ُورَّ

 

ْ إِ  .71  ْيِ ِّ  يَ َذ ظَ  ِت قْ ادَْ  ـَ وِ  ّنِّ

 

ْٔ  ُد َٖ ْج َٙ فَ   لْ ِٕ ْٗ ِّ ٝ يَ دَِ  نَ ا

 

 رْ َج  َو َٓ وَ  ,ٝالَِ قَ هْ  أَ َذ ا ظَ ْزً َص  .72

 

 َزْ ا َص ذَ ك إِ تَ َِ الْ  ٝزَ  فَ َم بَّ رُ وَ 

 

 ِٞ ٝئِ َي ادَْ  ـَ وِ  ر  احْلُ  عُ زَ  َيْ َٓ  .73

 

ْ َٓ وَ  ,َلَّ كَ  ََ  ِٞ ائِ قَ َّٕٓ لِ  عُ ًَ  

 

  ر  ٝحْلُ فَ  .74
 ُؾ ِٔ َيْ  ؾِ ْٗ ِّ الثَّ  ءِ ْٞ َِ ْٓ لِ

 

 ُؾ َْجَ أَ  ِٝت بَ ٝئِ الَّٕ  َد ْٕ ظِ  ْزُ اليَّ وَ 

 

 ِضْ َّ ْٕ تَ وَ  ةٌ دَّ وُ  ءٍ َرْ  ؾِّ ُْ لِ  .75

 

َ  َٞ َٓ ٝ غَ وَ  ْٕ َّٓ  ٝمَ يَّ ا  ِضْ رَ  ـْ وَ إِ

 

 ٝمِ ٍَ َِ الْ  ؿِ ٍَ َِ ك بِ َٖ الٕ   َس ْٗ لَ  :مِ ََل َْ الْ  ِىْ  ُؾ ٝئِ َّ الْ  َق َد َص  ْد قَ  .76
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 ٝمِ َس اْلِ  ِٟ ٝوَ َس َج  ِىْ  ْرَ  َخ َٓ  .77

 

َ وَ  لِ قْ ُّ َُ الْ  ِىْ  لَ هِ  ْؾ بَ  ْٕ  ٝمِ َٖ فْ ا

 

 لِ َم َج ْٓ لِ وَ  ِب رْ َح ْٓ لِ  ُؾ ْٗ ْٝلَ فَ  .78

 

ْ لِ وَ  ؾِ ْٔ َح ْٓ لِ  ُؾ بْ اْلِ وَ   ٝلِ َح ٓسِّ

 

 رْ َّ تَ ا ُهْ ْرً ُِ َص  َقط   رْ ِّ تَ  حَتْ َٓ  .79

 

َس ال ٠ِ ٝلَ َش  أَ َم بَّ رُ فَ  ِْ  رْ بَ اْلِ  َّٕ

 

 فِ اجِ رَ ْح إِ  لْ ِِ فَ  ,ؿَ ْي الَْ  ِج رِ  حُتْ َٓ  .80

 

 فِ ٝجِ َلَ  ـْ وِ  هُ رَ ْْ ٝ تَ وَ  عُ ْٗ ََجِ 

 

َّٓ بِ  ٠َ ٝئِ َِ الْ  ِٞ ُٓ ٌْ  تَ َٓ  .81  ِٝج َج ٝل

 

 ِٝج ًَ ْ٘ ا إِ ذَ  ٠َ يْ قَ ا كَ ذَ إِ  ـْ كُ وَ 

 

 ادَ قْ ُج قْ ادَْ  كَ رَ تَ  ـْ وَ  زٌ ٝجِ ََ فَ  .82

 

 ادَ قْ ُّ ِْ ادَْ  َٞ َٓ ضَ وَ  ,ًٟ ظَ َم ضَ 

 

ُ  شِ تِّ فَ وَ  .83 ْٕ  ٝهَ ارِ ْهَ أَ  ـْ ظَ  رَ قْ وُ ا

 

 ٝهَ ٝرِ َٖ طْ إِ  ـْ وِ  َؽ تْ ٝءَ َج  ٍٟ تَ ْْ ُ٘  ؿْ كَ 

 

ٍَّ  َح ْٗ بِ قَ  ؾِ ْٖ َج ْٓ لِ  ٠َ وْ زِ لَ  .84  رِ ٝهِ ال

 

َ  ـَ َس َح  َت رْ ٍَ ٝ َ٘ وَ وَ   رِ ائِ النَّ
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 :ٝهُ َٕ َش  ِىْ  رَ ْد بَ الْ  ْرُ ًِ يَ  َس ْٗ لَ  .85

 

ِ  نَّ أَ   اهُ رَ  يَ َٓ  ط  قَ  رَ يْ الّضَّ

 

 ُؾ ٝفِ َح ٝ ادَْ ِبَ  ٠ْ جَّ َو  ٍٟ َٔ ْْ حِ  ؿْ كَ  .86

 

َْٗح 
 ُؾ ٝفِ ٝ غَ َٖ ْٕ ظَ  ٠َ ْ٘ أَ وَ  ,ٍٟ َوِٓ

 

 فْ َٔ ْْ احْلِ  لِّ ِِ َخ  ـْ ظَ  نَ قْ ُٓ ُِ ُْ يَ وَ  .87

 

َ هَ وْ أَ رَ  قْ لَ وَ  َٕ  فْ َٔ ْٖ ا الت  قْ الُ زَ ٝ 

 

 ُح ْٗ بِ قَ  هُ رُ ٝهِ طَ  ـٍ َس َح  ؿْ كَ  .88

 

 ُح ْٗ ِٓ وَ  فُ اُ٘ قَ ْٕ ظُ  ٢ٍ ِٔ َش وَ 

 

 ُؾ ْٗ ِّ ثَ  :-فُ ُٔ َٓ َْ تَ  ْد قَ - ؼ  احْلَ وَ  .89

 

َ٘ َّٓ إِ  ٝهُ بَ ْٙ يَ   ُؾ ْٗ ِٓ قَ  رٌ َِ  

 

ـَ  ِىْ َْٝ الْ  ُؾ ٝقِ ََ الْ وَ  .90  ٝلِ َج الرِّ  ِو

 

 ٝلِ َّ ادَْ  ِف رُ ْخ زُ بِ  لْ ِٕ ثَ ْٕ  يَ َٓ 

 

 دُ وْ دُ رْ وَ  فُ لُ قْ قَ  وَّ ُد ََ الْ  إنَّ  .91

 

 دُ قْ ُس احلَْ  ُق دَّ َي يُ  ْٝ وَ  ؾَّ قَ وَ 

 

 دِ ٝهِ َص  ْرِ َُ ى بِ قَ ظْ الدَّ  ُؾ بَ ّْ  تُ َٓ  .92

 

 ََ وُ  ـْ وِ  ٝنَ كَ  َوٝ َم َّٗ  ِش َٓ 
 دِ ِٝ٘

 

َّٓ بِ  ـُ ِس ْح ادُْ  ُؾ ُج الرَّ وَ  ؿِ ْٗ ِّ ٝلسَّ بِ  ءُ يْ َزِ الْ  ُذ َخ ْٚ يُ أَ  .93  ؟!ؿِ ْٗ ئِ ٝل
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َ  ُح ِي ْٕ تَ ْس يَ  ـْ وَ  اكَ َذ كَ  .94 ْٕ  يْ دِ ٝظَ ا

 

 دِ ْٝ َس َِ الْ وَ  شِّ ُِ ٝلْ بِ  فُ َ٘ ُيْرُدوْ 

 

 َٝٝ٘ هَ ذْ ى أَ رَ تَ  ـْ ؾَّ وَ قَ إنَّ أ .95

 

 َٝٝ٘ َس ْح اْلِ  ةَ ٝءَ َش اْلِ  َٞ ِس َح  ـْ وَ 

 

 كَٕ ْس ٝحْلُ بِ  ىَد َِ الْ  اِت ٝءَ َش إِ  عْ فَ ٝدْ فَ  .96

 

 كَٕ ْٔ ُٗ الْ  َؾ ثْ وِ  اكَ ْنَ يُ  ْؾ  َُتَ َٓ وَ 

 

 ُد ئِ َْٝ وَ  -ـْ َٔ َٓ ٝظْ فَ - ٝلِ َج ٓرِّ لِ وَ  .97

 

 ُد ائِ َد َص  ةٌ رَ َْ ْٕ وُ  عٌ َد ِخ وَ 

 

ْ َٓ  ُب ْد الَّٕ وَ  .98 ََ  دِ ائِ َد ٓىَّ لِ  عُ ًَ  

 

 دِ ئِ َْٝ ٝدَْ بِ  ٝظُ تَ ُْ  يَ َٓ وَ  ,ط  قَ 

 

 ْد ِٖ تَ اْج وَ  ,ٍػ ٌْ ُٓ بِ  َق رْ اْلَ  عِ قِّ رَ فَ  .99

 

ْ ذَ إِ  رْ ُْ اوْ وَ   ْد كِ وَ  ,ُق ْد اليِّ  عِ َِ ْٕ يَ  ا َل

 

 ُد ْٗ ِْ يَ  ذْ إِ  مُ ٝزِ ا احْلَ َذ َْ َٖ فَ  .100

 

َ  ِىْ  غُ ُٓ بْ يَ  ْٕ  ُد يْ رِ ٝ يُ وَ  اءِ َد ظْ ا

 

ٍَّ  ِىْ  ؿُ ُٖ ْٕ وِ  يءٌ رِ بَ  قَ هْ وَ  .101  رِ ٝهِ ال

 

َ  ُٞ ًِ تَ ُوْ  هُ ْرُ غَ وَ  ْٕ  رِ ٝفِ طَ ا
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 فِ ِس ِْ َ٘  رَ وْ أَ  ُح ِٓ ْي يُ  ـْ وَ  ؿُ ْٖ الىَّ وَ  .102

 

 فِ ِش رْ ظِ وَ  هِ دِ لْ وُ  ؾِ تْ َّ بِ  قْ لَ وَ 

 

 فِ ِش ِضْ  عَ ْٓ قَ  ُد ِي ّْ يَ  ـْ وَ  نَّ ِٛ فَ  .103

 

 ْ   ْد ِٔ تَ َْ يَ  َل
 فِ ِس ِْ َ٘  َح ََل  َص َّٓ إِ

 

َّٓ  صَّ َخ  ـْ وَ  نَّ إِ وَ  .104  ال
 اَد ٝلَّٕ بِ  ؿَ ْٗ ئِ

 

ْ رَ يُ  ـْ َٔ كَ  فُ تَ ْد َج وَ   اَد َش أَ  ّبِّ

 

َّٓ  عِ بْ ٌَّ ال ِىْ  َس ْٗ لَ وَ  .105  رُ ْْ ُص  ؿِ ْٗ ئِ ال

 

َ  ِىْ  َس ْٗ لَ وَ  ْٕ  ْنُ َ٘  ِّنِّ الدَّ  ؾِ ْص ا

 

 فْ َِ َّٓ كَ وَ  فُ وَ زَ لْ أَ  ـْ وَ  نَّ إِ وَ  .106

 

 فْ َِ َي ْ٘ ٝ أَ وَ  فِ َِ بْ ضَ  ِىْ  يْ ذِ الَّ  دَّ ِو 

 

َٓ َّٖ الُْ  عُ ِٕ ٌَ ْي يَ  ـْ وَ  اكَ َذ كَ  .107 ٝ 

 

َ  رُ ثِ ْٚ يُ وَ  ْٕ َ وَ  اَل ذَ رْ ا ْٕ َٓ َذ ْ٘ ا  ا

 

 ارُ رَ ْح أَ  ٌؾ ِٝو فَ أَ  ؿْ ُْ َّ٘ أَ  قْ لَ  .108

 

َ ُؿ ُْ َٕ ْٗ بَ  ْت رَ َٖ ٝ طَ وَ  ْٕ  ارُ ْذَ ا

 

ُ  نَّ إِ  .109 ْٕ  ٝظَ وْ رُ ُِ الْ  ُب ذِ َتْ  قَل ُص ا

 

 ََٝ ْٗ ضِ ا أُ ذَ ٌٝس إِ شَّ دَ  ُق رْ َِ الْ وَ 

 

 ١ُ يْ دِ َح  هُ ُد َنْ  ـْ ٝ وَ كَ  زَ َٓ وَ  ١ُ ْٗ بِ َخ  فُ ُٓ ْص أَ  عٌ رْ فَ  َٝب ٝ ضَ وَ  .110
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 َٝٗ ْ٘ الد   ٝ ِىْ بً تَ رُ  قنَ ُُ ُٓ بْ يَ  ْد قَ  .111

 

ك ـْ ا وِ رً ضَ وَ  قنَ كُ رِ ْد يُ وَ  َٔ َْ ُ٘ 

 

 مْ رَ َْ لْ ا ِىْ  نَ قْ ُُ ُٓ بْ  يَ َٓ  ؿْ ُٖ َّٕ ِْ لَ  .112

 

 مْ َد ٝ قِ َٖ ْٗ فِ  فُ لَ  نَ ٝكَ  ـْ وَ  غَ َٓ بْ وَ 

 

َ  ـْ وَ  ؾ  كُ وَ  .113  فُ افُ رَ ضْ أَ  ٠ْ َٓ ثَ َٝت

 

 فُ فُ ََل ْش أَ  ٠ْ وَ رُ كَ وَ  ,َٖٝ ِّٗ ضَ  ِىْ 

 

ٝ بِ ْٗ ِٓ َخ  ٝنَ كَ  .114  مْ رَ َْ الْ وَ  ءِ ََل ََ ٝلْ ًّ

 

 ؿْ َٗ الىِّ  ـُ ْس ُح  فِ ِٓ ْص أَ  ِىْ  ٠ْ ظَ رَ بَ وَ 

 

 َٝلِ ََ الْ  ْيَ بَ  مَ ق آدَ ُٕ  بَ َٓ قْ لَ  .115

 

 ِٝلِ ََ الْ  ُؾ ًْ فَ  قلِ ُّ َُ ْٓ لِ  ٝنَ ٝ بَ وِ 

 

 مْ رَ كَ وَ  ُجْقًدا َؽ ْٗ ٌِ َْ يُ  ٌد احِ قَ فَ  .116

 

 ؿْ َٓ طَ  ْد َّ فَ  هُ رُ ُِ ْْ يَ  ـْ وَ  اكَ َذ فَ 

 

 فْ ََ َٝ٘ َي ُٔ ْٓ لِ  َؽ ْٗ ٌِ َْ يُ  ٌد احِ وَ وَ  .117

 

 فْ ََ اقِ وَ  َؽ ْٗ لَ إِ  فُ لَ  ٍٟ َٝج َح  وْ أَ 

 

  ـْ هَ ََّْ  تَ َٓ  .118
 ؾِ ٝجِ ظَ  ٝمٍ ٌَ ل ُح إِ

 

ْٔ  سِ ِْ َٕ بِ  ْت دَ وْ أَ  ٍٟ َٓ كْ أَ  ؿْ كَ   ؾِ كِ ا

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َٝدُة  .119 ََ َ  :-َفْٝحَذْرَهٝ-َوبِْئَس٠ِ اْل  هْ الََّّ

 

ْ وَ  فُ تَ يْ أَ  رَ َم بِ  ْس قِ وَ   هْ رَ تَ  ٝ َل

 

 فْ وِ رَ كَ ك وَ تَ َِ الْ  ؾِ ّْ ظَ  ـْ وِ  َس ْٗ َٓ فَ  .120

 

 فْ وِ رَ َّ لِ  ؾٍ ٝوِ كَ  صٍ ْخ َص  ٝدُ َس فْ إِ 

 

 اءُ وَ دَ  فُ لَ  ٝوَ  اءٌ دَ  لُ ُْ بَ ٝلْ فَ  .121

 

فُ وَ  ٍؽ ْٓ دُِ  َس ْٗ لَ   ٝءُ َّ بَ  ََ

 

 عِ تَ رْ ادَْ  ؿُ ْٗ ِخ وَ  :-هُ رْ َذ ْٝح فَ - لُ ُْ بَ الْ وَ  .122

 

 عِ ْنَ ادَْ  ُد يْ دِ َص  :-فُ كْ رُ ٝتْ فَ – ُٞ ْج َُ الْ وَ 

 

اجِ  ٌح ْٗ بِ قَ  دِ ْٖ ََ ٝلْ بِ  رُ ْد َُ الْ وَ  .123  دًّ

 

 اَد ْٖ ظَ ك ظَ رْ يَ  َس ْٗ لَ  ـْ وَ  :ىرَ قَ الْ  َذ  

 

َ  َد ْٕ ظَ  .124  فُ ُي ّْ َ٘  وْ ُد بْ يَ  ءِ رْ ادَْ  ٝمِ َت

 

 فُ ُص رْ حِ  َص يْ رِ احْلَ   َضَّ َم بَّ رُ وَ 

 

 َْٝ ٝلِ وَ  ُض َْ بَ  كَ  َضَّ َم بَّ رُ وَ  .125

 

 َْٝ ٝلِ َج رِ  ـْ وِ  ـُ ِس ْح ادُْ  كَ ٝءَ َش وَ 

 

 هِ رِ فْ قَ بِ  فُ َس ِْ َ٘  يْ دِ ِْ يَ  ءُ رْ ٝدَْ فَ  .126

 

 هِ ْهِ أَ  ـْ وِ  فِ بِ  قْ ُج ْٕ يَ  نْ أَ  ٝهُ َس ظَ 

 

َ ِٛ فَ  هْ َد ٝئِ فَ  ْرِ َُ ًئٝ بِ ْٗ َص  َيْ ٌِ َْ  تُ َٓ  .127  هْ َد ِٝش َِ ٝ الْ ٝيَ َج السَّ  ـَ ٝ وِ ّنَّ
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*** 

 فُ تُ َسْ اْخ وَ  فُ تُ ِْ ألَّ  يْ ذِ ا الَّ َذ هَ  .128

 

ـْ  يْ  ِو ِ  فُ تُ بْ َخ تَ اْ٘ وَ  ,ِػ َرَجِز الََّّ

 

ْٔ  ُٟ ُحْروَ وَ  .129 َ هْ ٝ أَ اِب يَ دَ ا ْٕ  ْب دَ َؾ ا

 

ِ إِ  ََ ٝ بِ َٝ٘ تَ أَ  ْد َػ قَ يْ نَّ الََّّ  ْٞ َج ٝل

 

ٝ إِ ْٗ ٝ ََجِ َٕ ْٓ قُ  .130  ْه:زَ َج ٝ رَ َٕ َْ ِٔ َش  ذْ ًَ

 

َْ ٌد بِ َّٔ ك ُهَ تَ أَ  ْد قَ  ؿْ كَ   !هْ زَ جِ ُٔ

 

ـْ  .131  ُد ْٗ ِي قَ  ُرهُ ٌْ ٠ٍ َص ْٗ ؾِّ بَ كُ  ِو

 

َٕ ُْ فَ   ُد ْٗ ِف َظبِ تِ ْٗ بَ ٝ لِ ٓ 

 

ْٔ  ِىْ  فُ لَ  ُٟ الِلِْحَ رَ وَ  .132  هْ رَ ِخ ا

ََلُم َدائِ -133 ََلُة َوالسَّ  َم ُثؿَّ اليَّ

َ َخ   هْ رَ افِ قَ َبِٝت الْ َع الِْ وَ  ٌٟ ِٝت

ْشِؾ َجَٝء َخِٝتَٝ  َظَذ الَِّذْي لِٓر 

 

*** 
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 احلقار والتَّٓٗٝت

*** 

جَٖٓٝ تقضئٟ  -رحف الِل-هذه إبٗٝت وـ ٍ٘ؿ الََلوٟ ابـ حجٟ- 1-18  

وتّدوٟ دٝ ا٘تخبف وـ أرجقزة )اليٝدح والبٝغؿ( ٓبـ البٝريٟ, وظبٝرتف بَد 

ٟٔٗ إرجقزة, وذكر وٝ ا٘تّٝه وا٘تخبف وـ )اليٝدح والبٝغؿ( ى)خزاٟ٘ تس

. ِٟ ِٟ واُلٌب  إدب(: وصدرُتٝ ِوـ ٍ٘ٔل بٙبٍٗٝت تّقُم وَّٝم الديبٝج

ٝ. "َجَٖٗٝ"ققلف: -4 َٖ  ٓ  ى ٘سخٟ: َوُك

٠َْٕ  "ققلف: َْ  ى ج: شٓب٠. "َش

ادٍٕقم )اليٝدح  ادراد بف: ابـ البٝريٟ صٝحٞ إصؾ "ظذ الَّيػ"ققلف  -8

 والبٝغؿ(.

 قٝل ى )وتٝر اليحٝح(: "بٕبذه"ققلف:-9

ْبَذًة(  َ٘ ْبَذًة( َو ) ُ٘ ََٓس ) ْثَرِة. َوَج َْ ْٓ َد لِ بََّذُه ُصدِّ َ٘ َب َو ُٝه َوَبُٝبُف َضَ َّ َبَذُه( َأْل َ٘ ن ب ذ: )

 . ًٟ َٗ ِٝح َ٘  َٞ َتَبَذ( َذَه ْ٘ . َو )ا ًٟ َٗ ِٝح َ٘ ٝ َأْي  َٖ ؿِّ الٕ قِن َوَفْتِح ًَ ْبٌذ( ِوُْٕف بِ َ٘ َل ) ِّ َٞ َوُٝلُف َوَب َوَذَه
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. َوَأَصَٝب  ٍٞ ْٗ ـْ َص ْبٌذ ِو َ٘ . َوِى َرْأِشِف 
ـْ َكََلٍ ـْ َوٍٝء َوِو ْبٌذ ِو َ٘ َْٙرِض َكَذا  ْتِح الٕ قِن. َوبِ َِ بِ

ٌء َيِسٌر. ٌٍَر َأْي َرْ ـْ َو ْبٌذ ِو َ٘ َْرَض  ْٕ  1ا

 وى )الّٝوقس ادحٗط(:

َب,الَّْٕبُذ: َضْرُحَؽ المَء  ُؾ: كَّضَ َْ , والِ  أوَٝوَؽ أو وراَءَك, أو ظٝم 

ََٓس  بٝذ, وَج ْ٘ , والمُء الُّٓٗؾ الٗسُر, ج: أ ًٟ َِْرِق, كٝلََّٕبذاِن, هرك َبُٝن ال وـ: َضَ

 ًٟ : ٘ٝحٗ ْبَذًة, ويًؿ   2ا٘تٖك. .َ٘

 فَذ هذا يقز ى الٕقن الِتح والًؿ, وإن كٝن الِتح أرجح, والِل أظٓؿ.

ـْ  "ققلف:-12 ٍل َوَأْوَشٍط َوآِخرِ ِو يَٕل: أ٘ف ا٘تّك أبٗٝتٝ وـ أول أرجقزة  "َأوَّ

 )اليٝدح والبٝغؿ( ٓبـ البٝريٟ, ووـ أوشٌٖٝ, ووـ آخرهٝ.

 ى ج: وواشٍط. "َوَأْوَشطٍ  "وققلف:

بَد هذا الب٠ٗ قٝل الََلوٟ ابـ حجٟ ى )خزاٟ٘ إدب(: وهذا أول )اليٝدح -13

 تّٝه.والبٝغؿ(, ثؿ شٝق وٝ ا٘تخبف وا٘

                                                           

 .(303)ص:  1
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٠ْ  ":ققلف:14 َٔ َْ٘سَج  ى ج: واشتج٠َٔ. "َوا

 ى )الزاٟ٘( ظّٞ هذا الب٠ٗ:  -رحف الِل-قٝل الََلوٟ ابـ حجٟ -14-15

 , وقٝل ظّبف: 15ووٝ أبدع وٝ جٝء بَده, ثؿ ذكر الب٠ٗ 

 َٟ ووـ هٕٝ يٙيت هذا التٙلٗػ َجَٗف ظذ هذا الٕٔط, ووٝ أردت بذا التٕبٗف إٓ يٍّ

 ادتٙوِؾ.

 ى ٘سخٟ: يرغٞ. "برظ٠"ققلف:-17

 ى ب:إذا, واليحٗح: إذ بُر ألػ. "إِذْ  "ققلف:-22

بٛثبٝت الٗٝء ظذ لُٟ صحٗحٟ, وقريء بٝ ى ادتقاتر, وى  "َجِٝريْ  "ققلف:-24

 ."جٝر"ج:

وى ب: إذا وٝ تّٓك يري...إلخ, وٓ َِك وٝ فٗف وـ الزيٝدة التل تٚدي إل 

 اْ٘سٝر الب٠ٗ.

 ى ٘سخٟ: فٛن بٝلِٝء. "إِنَّ وَ  "ققلف:-28

 ى ٘سخٟ: فٝدرء بٝلِٝء. "وادرء "ققلف:-32

 ى ٘سخٟ: ذو الردى. "إٓ بٝلردى"ققلف:-33

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رْ  "ققلف:-34 َسِ ُْ ْر  "َت َسِ ُْ , وى ج: َي بِؽ ادًَػ ٕجؾ القزن, وأصٖٓٝ:تَُسَّ

 بٝلٗٝء ادثٕٝة وـ فقق.

 , ى ٘سخٟ: بٝحلِظ."بٝلِض"ققلف:-34

 هـ: 321: قٝل ابـ دريد تـ"ف: بٝلِضووَٕل ققل

ْٗش: إِذا  ََ ْقم ِى خِض وـ اْل َّ ٝ شَٖل, َواْل ًَ وظٗش خٝفض رافغ: إِذا َكَٝن َواِش

ْٗش شٖؾ َواشع. ُ٘قا ِى َظ َكٝ
3 

 هـ: 393وقٝل القهري تـ

ِْٗش. ََ ـَ اْل ٍض ِو ِْ ٌْٗش َخٝفٌِض, َوُهْؿ ِى َخ ُٝل: َظ َّ , ُي ُٟ َظ ُض: الدَّ ِْ  4اْلَ

 هـ: 1205زبٗدي تـ وقٝل ال

الِض: الدظٟ, كم ى اليحٝح والَبٝب, وزاد غرمهٝ: والسْقن والٓي. زاد ى 

إشٝس: وآْ٘سٝر, وى الٓسٝن: الَٗش الٌٗٞ, وكؾ ذلؽ وتّٝرب, ويّٝل: 

                                                           

 (607/ 1َجٖرة الُٟٓ ) 3

 (.1074/ 3اليحٝح )تٝج الُٟٓ وصحٝح الَربٟٗ( ) 4
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, كم ى "ظٗىٟ راوٟٗ"هؿ ى خِض وـ الَٗش, وـ ادجٝز: ظٗش خٝفض, كـ

 اليٝغّٝن:إشٝس, وقد خِض ظٗىٖؿ كْرم, وأ٘ىد 

ٍٟ*** ٘زوع ٍِ٘س إل أهؾ وأوضِٝن(  )ٓ ئََّٕٕؽ خِض الَٗش ى دظ

ّْٓك بْؾ بَلد إن ح٠ٓٓ بٝ *** أهَل بٙهٍؾ وجرا٘ٝ بجِراِن(  )َت

قٝل صٗخٕٝ: وتققػ شَدي أفٕدي ى ققل الىٝظر هذا, وأصٝر ادرزوقل إل أن 

 5خِض الَٗش: شَتف ورغده. ووَٕك الدظٟ: الراحٟ والسْقن.

 قٝل الََلوٟ ابـ حجٟ ى )الزاٟ٘( ظّٗٞ هذا الب٠ٗ: -35

 كٗػ أتب٠َُ ققلف: -أهيٝ ادتٙوؾ-اٍ٘ر

َُٗٝة َكْٝدَُداَوفْ  َم احْلَ َّ٘  َفِٛ

 بّقلف:

ِْٙس, َْ ُر ِوْثُؾ اْل ْٔ َُ  َواْل

 وإذا ٍ٘رَت إل آخر الب٠ٗ الثّٝن رأي٠َ آتَِٝق الَجٗٞ. 

                                                           

 (.318/ 18تٝج الَروس ) 5
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دِّ  "ققلف:-38 ًِّ د. "بِٝل  ى ج: بٝليَّ

 ى ن..وٝرق, وى ج: شٝبؼ. "َوٝئٌِؼ  "ققلف:-40

 وى )لسٝن الَرب(:

 ُٞ ْقَكك, َيْذَه َ٘ ُع: َوْققك ِوَثُٝل: َحّْك و ْٔ ًٝ وَغبٝوًة. َقَٝل ِشَٗبَقْيِف: َواْلَ ٝلُِؽ ُحّْ ادٝئُؼ: اْلَ

ْْٓك, َوَقْد و ُْٙجري ُنَْرى َه ْؿ, ف
قِلِ ُّ ٌء ُأصٗبقا بِِف ِى ُظ ُف َرْ َّ٘ ًٝ إَِل َأ ًٝ وُوقق قُق َوْقق ُٔ َٝق َي

٠ُ: وٝئٌؼ  َْ ُٝل: أحُؼ وٝئٌؼ, َوالَّٕ َّ ًٟ واْشَتمَق, واُدقُق: ُحْؼ ِى َغبٝوٍة. ُي ًٝ وَوقاق وق ُٚ وُو

 . ٌٟ  ووٝئِّ

 ًٝ ًٟ وُوٚوق ًٟ وَدواق قُق وَيُدوق َوقاق ُٔ : ُهَق وٝئِؼ وداِئؼ, َوَقْد وَٝق وداَق َي اْلَِْسٝئِل 

 .ًٝ  وُدُؤوق

ٍر: ِى َقْقلِفِ َقَٝل َأبُ  ْْ ُٟ َأْقَقاٍل:  "ُفََلٌن وٝئٌؼ  "ق َب  َثََلَث

 ٝ َ٘ ًبٝ َوَأ ًَ ٠َ ُُمَْتٌِٓئ َغ ْ٘ ٝ َوئِؼ َأْي: َأ َ٘ ْؿ: َأ٠٘ َتئِؼ َوَأ ـْ َقْقِلِ ُٓؼ ِو َقَٝل َقْقٌم: ادٝئؼ: الِزء اُل

ُؼ,  ِِ تَّ َ٘ ُٓؼ َفََل   ّدء اُل

 ًٕ َْ َْٗس َلُف َو ُؼ: إَحؼ َل
ُه, َوِقَٗؾ: ادٝئِ  ك َغْرَ
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ًٝ َأْي:  ْؿ: َوٝ َأبَٝتْتف َوئِّ ـْ َقْقِلِ ُِٓٗؾ احَلْزِم والثَّبٝت, ِو َّ ِٝء, اْل َْ يُع اْلُب ِ َوَقَٝل َقْقٌم: ادٝئُؼ: النَّ

.ًٝٗ
 6َوٝ َأَبَٝتْتُف َبٝكِ

ـِ  "ققلف:-40  ى ب: ظذ, ويٍٖر أ٘ف تيحٗػ. "َظ

 ٕجؾ القزن. أصٖٓٝ: أظداؤه, وحذف٠ الٔزة "َأْظَداهُ  "ققلف:-44

ْربِفِ  "ققلف:-46  ى ج: بحربف بٝلبٝء. "حِلَ

 ى ب: هٝرب. "َفَحِٝرِب  "ققلف:-47

 ى ب: جٝري٠. "َحَٝرْب٠َ  "ققلف:-48

َؽ  ":ققلف:-52 ُّ  ى ج: بسبّؽ بٝلبٝء. "َفَسْب

َْٙقَه  "ققلف:-58 ُؿ َف ْٓ ُه السِّ  ى ب و ج: ظزه, وى ج: السٓؿ قٝقٜ!. "َغرَّ

َٞ  "ققلف:-61 َٓ  ى ب: أغٓٞ. "َغ

 ى ب و ج: فرٍح بٝحلٝء ادٖٟٔٓ. "َفَرٍج  "ققلف:-62

ِػ  "ققلف:-62 َْ يقز ى الًٝد الًؿ والِتح, وقريء بم ى ادتقاتر, وإ٘سٞ  "ُو

ِٞ وع   ."ُلٌػ"هٕٝ: الًؿ, لٓتُٕٝش
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َٗٝسِ  "ققلف:-63  آخر الىٌر الثّٝن. "اْلتَِمسِ  "بٛبدال الٔزة ألِٝ لٓتٕٝشٞ وع  "اْل

 .... وب٠ٌ الراء ى إصؾ بٝلًؿ."روح"ققلف:-63

 وى )لسٝن الَرب(:

) ُٞ ِذي ْٖ َٝل: 7)التَّ ََ ٌَٗٝة "َفَرْوٌح َوَرْيٝنٌ ":َوَقْقُلُف َت ِسُرُه: َفَح ِْ اَء, َت ـْ َوؿَّ الرَّ ؛ َظَذ ِقَراَءِة َو

ـْ َقَٝل:  ٝ, َوَو َٖ ََ َٓ َوْقَت َو  ٌٟ َٔ
َُٕٝه: فٝشس"َفَرْوٌح "َدائِ َْ َٔ  احٟ, , َف

َدُهْؿ بُِروٍح ِوْٕفُ "وَأوٝ ققلف:  وَن؛ َقَٝل: "َوَأيَّ ُ نِّ َِ ٍٟ ِوُْٕف, َقَٝل: َكَذلَِؽ َقَٝل اْدُ َُٕٝه: بَِرْحَ َْ َٔ ؛ َف

َٝل:  ََ ؛ َقَٝل الِلَُّ َت
ِٟ
ْحَ َٕك: الرَّ َْ َٔ ْوح بِ قُن الرَّ ُْ ـْ َرْوِح الِلَِّ "َوَقْد َي َُٙشقا ِو ْٗ ـْ  "َٓ َت َأي: ِو

 ِٟ ٝ؛ َرْحَ َٟ ِبَ ْوَح والراح ًٝ, َٕن الرَّ َهٝ َرْوح  الِلَِّ؛ َشمَّ

َٝل ِذْكُرُه. "َوُروٌح ِوْٕفُ "َقَٝل إَزهري: َوَكَذلَِؽ َقْقُلُف ِى ِظَٗسك:  ََ ٌٟ ِوُْٕف, َت  8َأي: َرْحَ

ِٝجٌذ  "ققلف:-64 َ٘ ِٝجد بٝلدال ادٖٟٔٓ. "َو َ٘  ى ج: َو

 ى ٘سخٟ: يٕسِْؽ. "وٕسِْؽ  "ققلف:-64

. "إَِذا "ققلف:-68  ى ج: إنَّ

                                                           

 أي: قٝل إزهري ى كتٝبف: تذيٞ الُٟٓ. 7

8
 (2 /459). 
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ْػ  "ققلف:-68 ِّ  ى ب: يّػ بٝلٗٝء ادثٕٝة وـ حت٠, آخر احلروف. "َت

 ى ٘سخٟ : وكؿ. "فْؿ "ققلف:-69

ءِ  "ققلف:-74 ْٞ
َِ ْٓ  ى ج:لُٓٞ!. "لِ

 ى ٘سخٟ: ئؾ. "أَجؾ"ققلف:-74

 ى ج: إْجَسِٝم. "السٝم"ققلف:-77

 ى ٘سخٟ: هق. "هل"ققلف:-77

ؾِ لِ  "ققلف:-78 ْٔ َح  ى ج:احلٔؾ. "ْٓ

َس  "ققلف:-79  ِْ  ى ب: إِ٘س. "الَّٕ

رْ  "ققلف:-79 َّ َت بٝلققػ ظٖٓٗٝ وـ غر ألػ ظذ لجٟ صحٗحٟ, والُٟٓ ادىٖقرة  "ُهْ

 أن يّػ ظٖٓٗٝ بٙلػ واحدة هْذا: هتّرا.

ْل إِْحَراِجفِ  "ققلف:-80 ِِ ْيَؿ, َف ِرِج اْلَ ْيؿَ  "َٓ حُتْ ِرِح اْلَ َٓ ُتْ ْل إِْجَراِحِف.ى ج:  ِِ  , َف

ِٝجِف  "وققلف:  ى ج: حلٝحف بٝحلٝئي ادٖٔٓتي. "َلَ

 قٝل صٝحٞ )وتٝر اليحٝح(:
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قٌج( َو  ٠َْ٘ )َلُ َٙ َم, َف ِٖ ِم فِٗ ْتِح الَلَّ َِ ( بِ ًٟ َٝج ًٝجٝ( َو )َلَ ْنِ )َلَ َْ ْج٠َ( بِْٝل ل ج ج: )َلِ

ْج  . َو )َلَ ِٟ َُ َبَٝل ُٔ ْٓ
ُٝء لِ (, َواْلَ ٌٟ قَج (: التََّمِدي )َلُ ُٟ . َو )ادََُْلجَّ ٌٟ َُ ْنِ ُل َْ ْتِح َت٢ِٓ  بِْٝل َِ ٠َ( بِْٝل

قٌج. َزٍة َأْي: َلُ ( بَِقْزِن: مُهَ ٌٟ َج . َوَرُجٌؾ )ُلَ
ِٟ ُيقَو  9ِى اْلُ

ٍٟ  "ققلف:-83 َت ْْ  ى ج: ْ٘بٟ. "ُ٘

ِٝرَهٝ "ققلف:-83 َٖ  ى ب: إِطٝ َهِٝرَهٝ!. "إِْط

ـَ  "ققلف:-84  صؾ بًؿ السي.وب٠ٌ ى إ "َحَس

٠ْ  "ققلف:-86  ى ب: صح٠. "َوجَّ

ٍٟ  "ققلف:-86 َْٗح
 ى ج: دٕحٟ. "َوِٓ

فُ  "ققلف:-88 ُ٘ ُٟ  "ُظَْٕقا َُ  ٓ , ِهَل ال ؿِّ ًَّ ٕقان, بِٝل َُ يقز ى الَي الًؿ والْن, وال

 ُٟ ِيَٗح َِ  , وكذا يقز: ظٕٗٝن بٝلٗٝء وُظٓقان بٝلَلم. 10اْل

 ل.ى ب: يٕتٖ "َيَْٕثِٕلْ  "ققلف:-90

ْٝ  "ققلف:-91   كتب٠ ى إصؾ وقصقلٟ:وقٓم. "َوَقؾَّ َو
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َبُؾ  "ققلف:-92 ّْ  ئْـ وبٌٖٝ ٓ َتَّبِؾ. "ُت

ْيءُ  "ققلف:-93  ى ج:الزّي. بٝلبدال. "اْلَزِ

ـْ َتَرى "ققلف:-95 َ٘رى. "َو  ى ج: وٝ 

 ى ج: إشٝءة. بٝلفراد. "إَِشَٝءاِت  "ققلف:-96

 لٕقن, وى ب: إًذا.ى إصؾ: إن بٝ "إذ"ققلف:-100

 "َوِظْرِشفِ  "ققلف:-102

 ى )وتٝر اليحٝح(: 

َثك:  ْ٘ ُ ْٕ َكُر َوا َل الذَّ ِّٔ َم ُش ُع: )َأْظَراٌس( . َوُربَّ ْٔ ُجِؾ, َواْلَ : اْوَرَأُة الرَّ ْنِ َْ َِْرُس( بِْٝل َو )اْل

.)  11)ِظْرَشْيِ

ِشفِ  "ققلف:-103  ى ب: ضرشف بٝلٌٝء ادٖٟٔٓ!. "ِضْ

ِّنِّ  "ققلف:-105  ييح أيًٝ بٝلٔز : الدّنء. "الدَّ

َٓ  "ققلف:-107 َذا ْ٘ َ ْٕ َٓ بٝلدال ادٖٟٔٓ. "َوا َدا ْ٘ َ ْٕ  ى ج: َوا
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 وى )ادختٝر(:

ِذيٌؾ( َأْي:َخِسٌٗس.  َ٘ ْذٌل( َو ) َ٘ َق ) ُٖ ـْ َبِٝب َطُرَف, َف ُذَل( ِو َ٘ , َوَقْد ) ُٟ َٝل َِ (: السَّ ُٟ )الََّٕذاَل
12 

ارُ  "ققلف:-108 َْذَ ْٕ اُر بٝلسي ادٖٟٔٓ. ى "ا َْهَ ْٕ  ب و ج: ا

 ى إصؾ و ج: َ٘م.-111

ٝ "ققلف: َٖ ِّٗ  ى ب: طٕٖٝ. "َض

قِل...إلخ, ى ب: "ققلف:-115 ُّ َُ ْٓ
َٝلِ*** ِوٝ َبَٝن لِ ََ َٓ َبُٕق آَدَم َبْيَ اْل  َلْق

 ...وـ الَٝل***وٝ بٝن الَّقل.  

لْٕٖٝ لجٟ لبَض الَرب كم إصؾ أن يّقل: َوَكَروٝ, و "َوَكَرمْ  "ققلف:-116

 شبؼ.

ٍٟ  "ققلف:-118 َٓ  يقز فتح الٔزة وؤٖٝ. "َأْك

كِؾِ  "وققلف: ْٔ ِس ا ِْ ٍٟ َأْوَدْت بَِٕ َٓ حْٟٔ جٟٓٗٓ وق٠َ ى كَلم َجٝظٟ وـ  "َكْؿ َأْك

 إكٝبر هل وٍ٘ٝئرهٝ وٕٖؿ:

َقاِرْزِولّ  بَّٝس اْلَ ََ د بـ اْل َّٔ الََلوٟ َأُبق بْر ُهَ
 :, ووـ ذلؽ ققلف13
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ُْٙكؾ, َوكِك بِْٝدَْرِء ظٝرا: َأن يْقن  َٗ َِٗش ل َٓ َأن ي ُْٙكؾ لَٗٗش,  ِٝقؾ: َأن َي ََ َوحّؼ اْل

ف ظذ ُكٓف, ويَي َفرظف ظذ َأصٓف, َوكؿ  ًِ َْ سيع وآكٓف, وقتٗؾ أ٘ٝوٓف, َوَأن يٕل بَِب

 ٝ َٖ َٟٓ و٠َٕ أكَلت دهر, َوكؿ وـ حَلوة حتت ٟ أت٠ِٓ ِ٘س حر, َوكؿ وـ َأك َٔ َْ وـ ٘

 َٓ َقة ذهب٠ بَِِٕس  ْٖ ْقت, َوكؿ وـ َص َِ ٝ بىٝظٟ اْل َٖ وَراَرة اْدَْقت, َوكؿ وـ ظذوبٟ حتت

٠َ٘ تٕبق َظُٕف السٗقف البقاتر, وهدو٠ ظٔرا  يّقى َبٝ الَسٝكر, َوق٠ٌَ جسدا َكٝ

ُٗقت بؾ ديٝر أويٝر اّْنََدو٠ بِِف َأظمر, َوَخرَب٠ْ بخرابف ب
 .ا٘تٖك14

 رب( لََٓلوٟ الزوَّي:وى )ادستّه ى أوثٝل الَ

َٝ ترض فٗحتٔك وـ َغرَهٝ, َوأول وـ َقَٝلف: َظٝور بـ  َّنَّ
ِٕ رب أكٟٓ و٠َٕ أكَلت, 

ٝن  ُٓقك َغسَّ ٢, َفَرآُه وٓؽ وـ ُو الٍرب الَدوا٘ك, َوَذلَِؽ َأ٘ف َكَٝن يْدفع بِٝلَِّٕٝس ى احْلَ

ََٙلُف َأن ي َٓ أترك َهَذا الَدوا٘ك َأو أذلف, َفَس َٝل:  َّ مَّ َف َٓ ْقوف فْٗروف وَيُْبقه, َف َّ ِْٗف ب َٓ ِد َظ

َ٘ٝئِؿ والقى  ْقِوِف: الرأى  َّ َىَػ َلُف َبٝضِـ اْدٓؽ َقَٝل لِ َْ ْ٘ ِْٗف أْكروف َوَققوف, ثؿَّ دٝ ا َٓ َوفد َظ

 َّ َّٓ َوٝ ُهَق خر ِوُْٕف, َف َْٗس بَده إِ ُٝلقا َلُف: قد أكروٕٝ َهَذا اْدٓؽ َكَم ترى, َوَل َّ َٝل: يٍّٝن, َف

                                                                                                                                                                             

 ( بّقلف:223/ 4) (يتٟٗٔ الدهر)ترَجف الََلوٟ الثَٝلبل ى  13

ََدب َوظٓؿ الٕثر َوالٍّٕؿ ,وظٝل اْلًِؾ والٍرف, َوَكَٝن ئع َبي الِيٝحٟ الَجٗبٟ  ْٕ ْهر, وبحر ا بٝقَٟ الدَّ

َََرب وأيٝوٖٝ ودواويٕٖٝ َُٟ والٕحق َوالىَ ,والبَلغٟ ادِٗدة, ويٝض بٙخبٝر اْل  ٓ ؾ  ,رويدرس كتٞ ال ُْ َّٓؿ بِ َْ َويَت

ؾ فّرة ودرة ,٘ٝدرة ُْ ْٙيِت بِ ََدب كؾ وبٓغ ,َوَي ْٕ ويُٓٞ ظذ كؾ هسـ بِحسـ وىٝهدتف  ,ويبٓغ ِى َهِٝشـ ا

تف, ووَلحٟ ِظَبَٝرتف َٔ َْ  َوَكَذلَِؽ ديَقان صَره. ,وديقان رشٝئٓف وٓد َشٝئِر ,وحَلوة هزلف ,وبراظٟ جده ,وَٟ٘ٔ ٘

 (.229/ 4يتٟٗٔ الدهر ) 14

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َٟٓ و٠َٕ أكَلت, ثؿَّ احتٝل َحتَّك ارحتؾ َظُٕف, َوبٓغ بََِلده  ٝوٝ, َورب َأك ََ إِن لْؾ َظٝم َض

 يّْضب ى التحذير, َقَٝل:

٠ََ أخٝهٝ *** بٓذِة َشَٝظٟ أكَلِت دهِر(. َٟٓ وٕ  15)وُربٟ َأك

 ى ِ٘س ادَٕك: -رحف الِل-وّٕب بْر بـ أحد 

ًٟ ***أش٠ّٔ   جسم شٝدٝ بٝلّتخؿيٝ زائدا ى أكٓف لّٔ

 16فٗٝلٝ وـ لّٟٔ أش٠ّٔ*** جسم, ورّدت ظّدة ِوـ لّؿ.

 وقٝل الٗقد ى ذح هذا ادثؾ:

ٍٟ و٠َٕ أكَلٍت: إكؾ وَروف؛ وإكٟٓ بٝلِتح: ادرة وٕف, وبٝلًؿ: رء  ُربَّ أكٓ

 يٚكؾ, ووٝ يَٓف أكؾ ى فٗف.

ًٝ فٙداه إل تر ك إكؾ ودة بًٟٗ وُتٟٔ أو ورض وادَٕك: أنَّ ال٘سٝن ربم أكؾ صٗئ

 وثَل. قٝل أّب هروٟ:

ٍٟ أكَلت دهرِ   ورب٠ أكٟٓ و٠َٕ أخٝهٝ ***بٓذة شٝظ

ٍٞ يسَك لمء*** وفٗف هَلُكف, لق كٝن يدري!  وكؿ وـ ضٝل
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ـ  َٔ ويّضب ى: كؾ وـ اقتحؿ صٗئٝ يِقت ظٓٗف بسببف وٝ هق أكثر وٕف أو أذف ك

 17ف وـ أخرة وَٖ٘ٗٔٝ ادّٗؿ, ظٗٝذًا بٝلِل.رض وـ ظرض الد٘ٗٝ الِّٝن بم فقت ظٓٗ

 وقٝل الََلوٟ ابـ الّٗؿ وهق يتْٓؿ ظـ ظقاقٞ القى:

فٗتٙوؾ كؿ أفٝت٠ وَيٗتف وـ فًٟٗٓ, وكؿ أوق٠َ ى رذيٟٓ, وكؿ أكٟٓ و٠َٕ  

أكَلت, وكؿ وـ لذة فقت٠ لذات, وكؿ وـ صٖقة كنت جٝهٝ, وْ٘س٠ رأشٝ, 

ٓ, وألزو٠ ظٝرا ٓ يُسٓف ادٝء؟, غر أن ظي وقبح٠ ذكرا, وأورث٠ ذوٝ, وأظّب٠ ذ

 18صٝحٞ القى ظٔٗٝء.

ْرِوفْ  "ققلف:-120 ِّ  ى ب: لّقوف. "لِ

 (:اليحٝح وتٝر) وى

َرمُ : )م ر ق ّْ َِرُ ( اْدُ َرمُ  اْلَب ْْ ُؾ  َٓ  ,اْدُ َٔ ْٗفِ  ُيْ َٓ َٓ  ,َظ ـْ  ,ُيَذلَُّؾ  َو قنُ  َوَلِْ ُْ ِٟ  َي َٓ ْح ِِ ْٓ  َوَكَذا ,لِ

ْرمُ ) َّ ِّٗدِ  ِقَٗؾ  َوِوْٕفُ  ,(اْل َرمٌ  َقْرمٌ  :لِٓسَّ ّْ ٝ َوُو ًٖ ٝ ,بِفِ  َتْىبِٗ ِدي١ِ  ِى  الَِّذي َوَأوَّ َِرِ : »احْلَ  َكْٝلَب
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َْقَرمِ ) ْٕ ٌٟ ( ش ا َُ ُٓ ٌٟ  َف قَل ُٖ َرمُ ) وَ . َنْ َّ ْتَحَتْيِ ( اْل َِ ةُ  :بِ َقةِ  ِصدَّ ْٖ َّْٓحؿِ  َص َّْٓحؿِ  إَِل ( َقِرمَ ) َوَقْد  ,ال  ال

ـْ   19.َضِرَب  :َبِٝب  ِو

لُ  "ققلف:-121 ُْ  ى ج: فٝلِٕل. "َفْٝلَب

ْدرُ  "ققلف:-123 َُ  ى ب: والَذر!. "َواْل

 ى إصؾ ترظك بٝلتٝء ادثٕٝة وـ فقق. "يرظك"ققلف:-123

ٝ "ققلف:-125 َْ  : رجٝئْٝ.ى ب "ِرَجٝلِ

 بٛشْٝن القاو ٕجؾ القزن. "َأْن  َيُْٕجقْ "ققلف:-126

َجَٝيٝ "ققلف:-127  ى ب: السخٝيٝ!. "السَّ

ٓ يراد بف الّسؿ بُر الِل قٌَٝ, إذ الٕٝطؿ وـ أشٝضي  "وحروٟ أداب"ققلف:-129

إن صدق(,  -وأبٗف-الَٓمء, وأظٗٝن إدبٝء, وإ٘م هق ظذ غرار: لَٔري, أو )أفٓح 

ٓذا رفَتٖٝ, وشٙل٠ فٖٗٝ أحد وىَٝل إكٝبر, فقجٖٖٝ أّنٝ ظذ تّدير هذوف: ف

بٝلْن, وظذ كؾ حٝل, فٔـ  "حروٟ"ورب حروٟ أداب وثَل, فحٕٗئذ تًبط 

 ادَٓقم أن الّسؿ بُر الِل تَٝل ٓ يقز, وئْـ إصَلح الىٌر بٙن ّ٘قٓ وثَل:
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ٕٝ القهِٝب يٝ أهؾ إدْب...إلخ.  وربِّ

ادراد بف: ابـ البٝريٟ صٝحٞ إصؾ ادٍٕقم)اليٝدح  "إن الَّيػ"ى الب٠ٗ: وققلف

 والبٝغؿ( كم ور.

ٌد  "ققلف:-130 َّٔ  يَٕل: بف الَّيػ ابـ البٝريٟ رحف الِل. "ُهَ

ـْ ُكؾِّ  "ققلف:-131  ى ج:بْؾ. "ِو

ْٗتِفِ  "ققلف:-131  ى ب: لٗتٗف!. "لَِب

ْشؾِ  "ققلف:-133 ٕجؾ القزن, وهل لُٟ صحٗحٟ فيٗحٟ  بٛشْٝن السي "لِٓر 

 قريء بٝ ى ادتقاتر.

يقز ى التٝء الِتح والْن, وقريء بم ى ادتقاتر, ويّدم  "َخِٝتَٝ "ققلف:-133

 ."َدائَِم  "الْن ى وبط الب٠ٗ دٕٝشبٟ كن الٔزة ى ققلف آخر الىٌر إول:

 واحلٔد لِل الذي بَٕٔتف تتؿ اليٝحلٝت

*** 
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 إجٝزة

ة،  ـَ ٍد َطاِِل ادَـِْز ال  طذ كبقِّـا حمؿَّ الة واـسَّ اْلْؿُد هللِ طذ كَِعِؿه ادَُتَسْؾِسَؾة، وآِٓئه ادُتَِّصؾة، واـصَّ

 وطذ آـِه وَصْحبِه وُؿلِّ تابٍع ـه، وبعُد:

(21)........ (20)ؽؼد .....  

...........................................22 :  

اِدِح  )َتْغِرْيدُ  (اـصَّ  

مة ةَ  ابن ـؾعالَّ ًة، وبجؿقع ما يصحل ِل وطـِّي 23، وَأَجْزُتُه)-َرمِحَه اهلل-اْلَؿِوي ِحجَّ ( هبا خاصَّ

َّٓ َيـَْساي وواـديَّ وأهظ ومشاخيي من  ط اُدْعَتَز طـد أهل اْلديث واألََ ر، وُأوِصقه َأ ًة باـػَّ طامَّ

ال  طذ سقِّد صاـح َدَطَواتِه يف َخَؾَواتِه وَجَؾوَ  الة واـسَّ اتِه، واْلَْؿُد هللِ ربِّ اـعادع، واـصَّ

 اُدْرَسؾِع وآـِه وَصْحبِه َأمْجَِعع.

 وؿتب:

 اـزمان:

 ادؽان:

 اـشفود:

 رؾم اإلجازة:

 

 

                                                           
َّ، أو  ٌما مًعا(: إذا كان سماًعا مه لفظ الشٍخ؛ فٍُْكَتة: َسِمع مىًِّ، أو تقراءة-قراءة-ٌُْكَتة ٌىا ووع التََّلقًِّ )سماع (20) غٍري؛ فٍُْكَتة: َسِمع عل

.َّ  تقراءة الطالة؛ فٍُْكَتة : َقَرَأ عل

 (.(آِخري –أوَّلً  –أكثري  –جزءي  -تعضً ) غٍَر كامٍل -ٌُْكَتة ٌىا ِمْقَدارا الجزء المسموع أو المقروء )كامًلا  (21)

 ( ٌىا ٌكتة اسم الُمتلقًِّ.22)

 ( وإذا كاوت أوثى ُتَضاف األلف.(23
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 ُؿـَّاش ـتدوين اـػوائد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ؛ وٌو طالة الزاوٌة والُكتَّاب.«للزاويِّ»رواٌة: ( وفً (24

َاـِِب  ُبدَّ ـِؾطَّ ِمْن ُؿـَّاشِ  (24)َٓ  

 

 َيْؽُتُب ؽِقِه َراِؿًبا َأْو َماِر  
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