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الحمد لله رب العاملني

 والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني                وبعد: 

 بعد جمعها وتنقيحها جهدي جهد املقل،  مثلها قرابة انتقيتها من  فهذه فوائد
، ه  جنى قراءة متواضبعة   مثرا  علمية،شبذرا  معرفية، و لكن حسبب  أنها 
حسبببب     أبوابهبا  رتبب ،  متبباننبةيف أزمبا     متفباوتبة،ببذائقبة    ،فرتا  متقطعبة

قارئها لعل  ف فيه كثً،  صببببببر ، وت                               مشبً ا ملصبدرها ىلعىل ضبعفه أحيانا  األهم، 
 هذا املجموع.  نتبني له أهمية تدونن الفوائد، وإ  مل نستفد من

ننفع به. وعنه                                        أرجو الله أ  نتقبله خالصا  لوجهه، ونرىض 

                   وصل  اللهم عىل نبيك
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                                                                     جرب مثال  أن تقول لشخص يستفتيك: هذه معاملة بنكية ربوية حمرمة ابإلمجاع، ويف  ▪
موقف آخر: قدم آبايت القرآن يف حترمي الراب، مث اذكر احلكم الشرعي، وسرتى فارق  
االستجابة بني املوقفني بسبب ما تصنعه اآلايت القرآنية من ترويض النفوس والقلوب 

متام ا كما   تعاىل:                            خلالقها وموالها،  َمَثاِِنَ ﴿قال  ُمتََشابًِها  اْْلَِديِث كَِتابًا  ْحَسَن 
َ
أ َل  نَزه  ُ اَّلله

ِيَن ََيَْشْوَن َربهُهْم ُثمه تَلنُِي ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إََِل ذِْكرِ 
 ( 1) .[23]الزمر:    ﴾  اَّلل  َتْقَشعِرُّ ِمنُْه ُجلُوُد اَّله

أفرد ▪ هللا  أن  إال  عبادة  االستعانة  أن  العبادة وبرغم  بعد  ابلذكر  ِإَويهاَك  ﴿:ها  َنْعُبُد  إِيهاَك 
 ( 2) [5]الفاتحة:  ﴾٥نَْسَتعِنيُ 

بِْت َفُقلَْنا لَُهْم ُكونُوا قَِرَدةً َخاِسئنِيَ ﴿ ▪ ِيَن اْعَتَدْوا مِنُْكْم ِِف السه   [ 65]البقرة:    ﴾٦٥َولََقْد َعلِْمُتُم اَّله
وجمرد املعصية ابلصيد يف اليوم احملرم ال تستحق املسخ، فقد جرى لبين إسرائيل ما هو 
أكثر من ذلك ومل ميسخهم هللا، ولكن االحتيال على النص ابلتأويل ضاعف شناعتها  

 ( 3) عند هللا جل وعال.

التدبر كل  ▪ طاولة  على  أمامه  اإلنسان  يضع  أن  ابلقرآن  االنتفاع  وجوه  أعظم  ومن 
ت الفكرية املعاصرة عن النهضة واحلضارة والتقدم والرقي واإلصالح واالستنارة،  اخلطااب

إخل... مث يتدبر قارئ القرآن أعمال اإلميان اليت عرضها القرآن كمعيار للتقدم والرقي 
التسبيح...( مث قارن حضور هذه القضااي    -االستغفار  -اإلخالص  -التوكل  –)االنقياد  

لتجد الفكرية  اخلطاابت  تكون  يف  أن  فكري  إفالس  أي  خجوال !  شاحبا   حضورا                                                ه 
والتنوير هي يف ذيل  والتقدم  الرقي  ويثين  هبا وجيعلها مقياس  اليت حيبها هللا                                                                          األعمال 

 (4)اخلطاابت الفكرية املعاصرة املخالفة ألهل السنة!

تار من الدعاء إال أعظمه، وأعظم الدعاء ما خاف اإلنسا ▪ ن                                                                         ويف املواضع العظيمة ال ُي 
من ضده، فإذا كان هللا اختار لنا "تكرار طلب اهلداية" يف قلب أعظم سورة تكلم هبا  

 
 16: القرآنالطريق إىل  (1)
 17: الطريق إىل القرآن (2)
 44: الطريق إىل القرآن (3)
 57: الطريق إىل القرآن (4)
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سبحانه وتعاىل، دل هذا على أن ضد اهلداية وهو الضالل أمر أقرب إىل أحدان من 
 (1) عمامته اليت حتيط برأسه.

مة احلرب، وصار على خط املواجهة، والعدو                                 ابهلل عليك.. ختيل املسلم وقد لبس أل    ▪
يرتبص، والنفوس مضطربة، واألزيز ميخر األجواء، والدم حتت األرجل.. ومع ذلك مل 
تنتهوا، بل مل يقل دعوا "صالة اجلماعة"، وإمنا شرح هلم   يقل هللا دعوا الصالة حىت 

ََلةَ  ِإَوَذا ُكنَْت فِيِهْم  ﴿ كيف يصلون مجاعة يف هذه اللحظات العصيبة:   َقْمَت لَُهُم الصه
َ
فَأ

تِ 
ْ
ْسلَِحَتُهْم فَإَِذا َسَجُدوا فَلَْيُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َوْْلَأ

َ
ُخُذوا أ

ْ
َطائَِفٌة    فَلَْتُقْم َطائَِفٌة ِمنُْهْم َمَعَك َوْْلَأ

ْسلَِحَتُهْم  َوده 
َ
ُخُذوا ِحْذرَُهْم َوأ

ْ
ْخَرى لَْم يَُصلُّوا فَلُْيَصلُّوا َمَعَك َوْْلَأ

ُ
ِيَن َكَفُروا لَْو َتْغُفلُوَن  أ  اَّله

ْمتَِعتُِكْم َفَيِميلُوَن َعلَيُْكْم َميْلًَة َواِحَدةً  َوََل ُجَناَح َعلَيُْكْم إِْن ََكَن بُِكْم  
َ
ْسلَِحتُِكْم َوأ

َ
َعْن أ

ْسلَِحَتُكْم  وَُخُذوا ِحْذَرُكْم  إِ 
َ
ْن تََضُعوا أ

َ
ْو ُكنُْتْم َمرََْض أ

َ
ًذى ِمْن َمَطٍر أ

َ
َعده لِلََْكفِرِيَن  أ

َ
َ أ نه اَّلله

                                                 ..." هل تعرف يف الدنيا كلها شاهد ا على حب وتعظيم  [102]النساء:    ﴾١٠٢َعَذابًا ُمِهيًنا 
هللا جل وعال واالرتباط ابهلل واستمرار مناجاته أكثر من ذلك؟! وهل يوجد رجل فيه 

وعصر وسائل   شيء من خوف هللا يهمل صالة اجلماعة وهو يف حال األمن والرفاهية
الراحة، وهو يرى ربه تعاىل يطلب من املقاتلني صالة اجلماعة، وهم حتت احتماالت 

 (2)القصف واإلغارة؟!

َضاقَۡت َعلَۡيِهُم   ﴿عن قصة الثالثة الذين خلفوا: فبعد أن ضاق عليهم اخلارج  املؤلف  قال   ▪
ۡرُض ٱ
َ
الداخل    [118]التوبة:    ﴾ۡۡل عليهم  نُفُسُهمۡ وََضاقَۡت  ﴿وضاق 

َ
أ   [ 118]التوبة:    ﴾َعلَۡيِهۡم 

اإلميان   ذروة  إىل  اآلية  إَِْلْهِ ﴿تصل  إَِله   ِ اَّلله ِمَن   
َ
َملَْجأ ََل  ْن 

َ
أ ليس   [ 118]التوبة:    ﴾َوَظنُّوا 

العجب يف أهنم فقط تعلقوا ابهلل.. بل العجب إشارة اآلية إىل املبدأ واملنتهى، أعين 
 إىل هللا! فاهلل هاهنا هو املخوف، وهللا نفسه هو إشارهتا إىل أنه ال جناة من هللا إال

 (3) املالذ! هذه هي القلوب اليت حيبها هللا.

 
 67: الطريق إىل القرآن (1)
 89: الطريق إىل القرآن (2)
 99: الطريق إىل القرآن (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





6 

 

َمره كَ ﴿ ▪ هُ  ا َكَشْفَنا َعنُْه ُُضه قَائًِما فَلَمه ْو 
َ
أ قَاِعًدا  ْو 

َ
أ ِِلَنْبِهِ  َدََعنَا   ُّ نَْساَن الُّضُّ اْْلِ لَْم  ِإَوَذا َمسه  ْن 

َ
أ

َمسه   ٍ إََِل ُُضر َيْعَملُونَ يَْدُعَنا  ََكنُوا  َما  لِلُْمْْسِفنَِي  ُزيرَِن  َكَذلَِك  أتمل كيف    [ 12]يونس:    ﴾١٢ُه  
                                                                      وصف هللا الضجر الذي يصيب اإلنسان أثناء املصيبة فيدعو هللا يف كل أحواله قائما   
                                                                        أو قاعد ا أو مستلقيا ، مث إذا كشف هللا مصيبته غفل ونسي تلك اللحظات اليت كان  

 (1) زبت عن ابله ذكرى تلك االبتهاالت إىل هللا حال الكرب.يناجي فيها ربه.. ع

                                                                       من أمجل األمور أن يضع اإلنسان ألهل بيته برانجما  يف التفسري فيقرأون ويتبارون يف  ▪
ِ ٱ َما ُيۡتََلٰ ِِف ُبُيوتُِكنه ِمۡن َءاَيِٰت  ۡذُكۡرنَ ٱ وَ ﴿االستنباط...  َ ٱإِنه  ْۡلِۡكَمةِ  ٱ وَ  َّلله ََكَن لَِطيًفا   َّلله

 (2) فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يتلو على نسائه القرآن.، [ 34]األحزاب:   ﴾ ٣٤َخبرًِيا 

وألق   ▪ قلبك عند تالوته ومساعه،  االنتفاع ابلقرآن فامجع  أردت  "إذا  القيم:  ابن  يقول 
مسعك واحضر حضور من ُياطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه  

ْمَع  ﴿عاىل:  لك على لسان رسوله، قال ت لََْق السه
َ
ْو أ
َ
إِنه ِِف َذلَِك ََّلِْكَرى لَِمْن ََكَن ََلُ قَلٌْب أ

القلب ...    [37]ق:    ﴾٣٧وَُهَو َشِهيدٌ  القابل وهو  القرآن، واحملل  املؤثر وهو  فإذا حصل 
احلي، ووجد الشرط وهو اإلصغاء، وانتفى املانع وهو اشتغال القلب ... حصل األثر  

  ( 3) .(3االنتفاع والتذكر" )الفوائد صوهو 

الصاحب  ▪ مالزمة  له  مالزما   إذا كان  إال  للقرآن  صاحب  أبنه  القارئ  يوصف                                                                   وال 
لصاحبه... فاملرء على دين خليله... يقول ابن القيم: "صاحب القرآن هو العامل به  

ه  العامل مبا فيه وإن مل حيفظه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ومل يفهمه ومل يعمل ب
  ( 4).فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم" )الفوائد( 

)يقول مطرف بن الشخري: إين ألستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن، وأعرض  ▪
  ﴾ ١٧ََكنُوا قَلِيًَل ِمَن اللهيِْل َما َيْهَجُعونَ ﴿عملي على عمل أهل اجلنة، فإذا أعماهلم شديدة:  

أراين[ 17]الذاريات:   فال  اآلية:    ...  نفسي على هذه  فأعرض  َما َسلََكُكْم ِِف  ﴿فيهم، 

 
 100: الطريق إىل القرآن (1)
 118: الطريق إىل القرآن (2)
 39 : هكذا عاشوا مع القرآن  (3)
 45 : هكذا عاشوا مع القرآن  (4)
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َوآَخُروَن اْعََتَفُوا بُِذنُوبِِهْم  ﴿فأرى القوم مكذبني، وأمر هبذه اآلية:    [ 42]المدثر:    ﴾٤٢َسَقرَ 
َ َغُفوٌر رَ  ْن َيُتوَب َعلَيِْهْم  إِنه اَّلله

َ
ُ أ ]التوبة:  ﴾ ١٠٢ِحيمٌ َخلَُطوا َعَمًَل َصاِْلًا َوآَخَر َسيرِئًا َعََس اَّلله

 (1) .(2/198فأرجو أن أكون أان وأنتم اي إخواته منهم( )حلية األولياء  [ 102

                                                                         وبكل صراحة فإين ال أعرف مفهوما  عقليا  ال يكاد املرء حني يتأمله أن يطيق آاثره   ▪
يت اإلميانية مثل املقارنة بني )أبدية احلياة اآلخرة( و)أتقيت احلياة الدنيا(... مقارنة التأق

                                                                          ابألبدية جتعل الدنيا رقما  مهمال  ال يستحق الذكر أصال ، األبدية ليست مئة سنة، و  
ألف سنة، وال مليون سنة، وال مليار، ولكنه أبد اآلبدين بال هناية. من يستطيع أن  
يتصور؟ ... أتمل معي هذا املثال! لو قيل لشخص من الناس: إنك ستجلس يف هذا  

ني، مث سننقلك إىل بلد جماور وستعيش فيه مئة سنة،  البلد الذي أنت فيه مخس سن
                                                                         فماذا ترى هذا الرجل صانعا ؟ ال شك أنه سيحول كل ممتلكاته وأمواله وأرصدته إىل 
البلد الثاين الذي سيعيش فيه الزمن األطول، وسيقتصد يف الصرف يف بلده األول قدر 

نزلني أحدمها مخس سنني الطاقة، ويتبلغ ابلكفاف... إذا كان هذا يف املقارنة بني م
واآلخر مئة سنة! فكيف ابهلل عليك سيكون التصرف حني املقارنة بني منزل مؤقت  
ينتهي أصال ؟ مث ليس األمر مؤبدا  فقط، بل قد يكون مؤبدا  أبعلى                                                                         ومنزل مؤبد ال 
                                                                      درجات السعادة يف قصور اجلنة ونعيمها، أو مؤبدا  يف أحط درجات اآلالم اجلسدية  

 (2) أودية النار وهليبها كلها أبد اآلبدين.  والنفسية يف

يتندرون    –أو من أصابتهم شعب التغريب    –وترى أمثال هؤالء املفكرين التغريبيني   ▪
انتظار املوت( على سبيل    :مبن يكثر من ذكر املوت، بل ويسميها بعضهم )عقيدة 

يف كتاب   االستهانة واالنتقاص، ابلرغم من أن انتظار املوت شعبة من شعب اإلميان
َ َعلَيْهِ  فَِمنُْهْم َمْن قَََض ََنَْبُه  ﴿هللا، قال تعاىل:   الُْمْؤمِننَِي رَِجاٌل َصَدقُوا َما ََعَهُدوا اَّلله ِمَن 

لُوا َتبِْديًَل   ( 3) .[23]األحزاب:   ﴾٢٣َوِمنُْهْم َمْن يَنَْتِظُر  َوَما بَده

 
 50 : هكذا عاشوا مع القرآن  (1)
 24رقائق القرآن:    (2)
 27رقائق القرآن:    (3)
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نظرته للمؤلفات والكتب ويدب طالب العلم اجلاد الذي تشبع حبقيقة املوت ختتلف   ▪
 إليه الزهد يف الرتف النظري، ويصبح مقصوده يف الكتب)معرفة اهلدى بدليله(، ويضمر

شغفه مبلح العلم ونكته ولطائفه اجلانبية، وتصبح يف مرتبة تبعية غري مقصودة ابألصالة،  
 ( 1).وإمنا مقصوده األصلي معرفة )معاين كالم هللا ورسوله( 

نيه لقاء هللا، واملنزلة عند هللا، وكيف ستبدل اآلخرة من منازل الناس  ومن وضع بني عي  ▪
استحضر    من  [3]الواقعة:    ﴾٣َخافَِضٌة َرافَِعةٌ ﴿بشكل انقاليب، كما قال تعاىل عن اآلخرة:  

أهنا   وأيقن  قلبه،  والرايسة، وكسد سوقها يف  والظهور  الشهرة  ذلك كله، علم رخص 
                                       ستحق دقيقة جهد فضال  أن يذهب عناء السنني أهداف يف غاية التفاهة حبيث ال ت

 ( 2) ألجل مديح الناس.

النصوص   ▪ بتأويل  املخارج  لنفسه  يلتمس  بدأ  قلبه فقصر يف طاعة هللا،  إذا قسا  املرء 
لتوافق هواه، فرتاه يدس رأسه يف مسائل اخلالف يبحث عن القول الذي يوافق تقصريه،  
وحيين رماح النصوص حىت ال تصيبه، أو يلوي أعناقها لتعزز مساره، كما قال تعاىل يف 

ِفُوَن الََْكَِم  ﴿حتريف النصوص: وصف أتثري قسوة القلب على  وََجَعلَْنا قُلُوبَُهْم قَاِسَيًة  ُُيَرر
ُِروا بِهِ  ا ُذكر ا ِممه  (3) .[13]المائدة:  ﴾َعْن َمَواِضعِهِ  َونَُسوا َحظًّ

فانظر كيف ينتقم هللا من الزيغ ابلزيغ، ويعذب مرض القلب بزايدته... وهكذا فإن   ▪
فَبَِما ﴿ يداوها املرء مبزيد من قسوة القلب...: هللا يعاقب على قسوة القلب إذا مل

 ٗۖ ِيَثَٰقُهۡم لََعنهُٰهۡم وََجَعلَۡنا قُلُوبَُهۡم َقِٰسَية   (4) .[13]المائدة:  ﴾ َنۡقِضِهم مر

ويف أواسط سورة السجدة ذكر هللا املؤشرات الظاهرة اليت تدل على إميان الباطن، حيث   ▪
بقوله:   ِ ﴿استفتحها  ب يُْؤِمُن  صورت   [ 15]السجدة:    ﴾آيَاتَِنا إِنهَما  املؤشرات  تلك  ثنااي  ويف 

اآلايت مشهد ذلك املؤمن الصادق وهو يف فراشه هتامجه ذكرى اآلخرة، فال يستطيع 

 
 31رقائق القرآن:  (1)
 53رقائق القرآن:    (2)
 59رقائق القرآن:    (3)
 61رقائق القرآن:    (4)
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َتَتَجاَِف ُجُنوبُُهْم َعِن الَْمَضاِجِع يَْدُعوَن  ﴿ :  جنبه أن يسرتخي للنوم، أتمل قول هللا تعاىل
 (1) . [16]السجدة:   ﴾َربهُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا  

ومن ألطف مواضع السهر اإلمياين أن هللا جعله من أهم عناصر التأهيل الدعوي يف  ▪
قُِم  ﴿:  بداية الطريق... الحظ معي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف بداية الدعوة ومع ذلك يقول له

وِ انُْقْص ِمنُْه قَلِيًَل  ٢اللهيَْل إَِله قَلِيًَل 
َ
 (2) .[3-2]المزمل:   ﴾٣نِْصَفُه أ

ِ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوقُِنونَ وَ   ﴿ ▪ ْحَسُن ِمَن اَّلله
َ
أال يعين هذا أن من فاته إدراك   [ 50]المائدة:    ﴾ ٥٠َمْن أ

 (3).مجال وحسن أحكام الشريعة إمنا كان ذلك بسبب ما فات قلبه من اليقني!

وجعل هللا يف هذا القرآن "رمحة"، لكن الناس يتفاوتون يف االنتفاع هبذه الرمحة القرآنية   ▪
َهَذا بََصائُِر لِلنهاِس وَُهًدى َورَْْحٌَة  ﴿حبسب ما يف قلوهبم من اليقني، كما قال هللا سبحانه:  

 (4) .[20]الجاثية:   ﴾٢٠لَِقْوٍم يُوقُِنونَ 

تعاىل ▪ قوله  مَ ﴿:يف  إََِل  ْت  وََسارُِعوا  ِعده
ُ
أ رُْض 

َ
َواْۡل َماَواُت  السه َعرُْضَها  وََجنهٍة  َربرُِكْم  ِمْن  ْغفَِرٍة 

ُ ُُيِبُّ   ١٣٣لِلُْمتهقِنيَ  اءِ َوالََْكِظِمنَي الَْغيَْظ َوالَْعافنَِي َعِن انلهاِس  َواَّلله ه اءِ َوالُّضه ه ِيَن ُينْفُِقوَن ِِف الْسه اَّله
ِيَن إِ   ١٣٤الُْمْحِسننِيَ  نُوبِِهْم َوَمْن  َواَّله َ فَاْسَتْغَفُروا َِّلُ نُْفَسُهْم ذََكُروا اَّلله

َ
ْو َظلَُموا أ

َ
َذا َفَعلُوا فَاِحَشًة أ

وا لََعَ َما َفَعلُوا وَُهْم َيْعلَُمونَ  ُ َولَْم يُِِصُّ نُوَب إَِله اَّلله ولَئَِك َجَزاؤُُهْم َمْغفَِرةٌ ِمْن َربرِِهْم   ١٣٥َيْغفُِر اَّلُّ
ُ
أ

ْجُر الَْعاِملنِيَ وََجنهاٌت  
َ
نَْهاُر َخاِِلِيَن فِيَها  َونِْعَم أ

َ
:  [136-133]آل عمران:    ﴾١٣٦ََتْرِي ِمْن ََتْتَِها اْۡل

فوصف املتقني مبعاملة اخللق ابإلحسان إليهم: ابإلنفاق، وكظم الغيظ، والعفو عنهم،  
هم فجمع بني وصفهم ببذل الندى وكف األذى وهذا هو غاية حسن اخللق... مث وصف

نُوبِِهمْ ﴿أبهنم:   َِّلُ فَاْسَتْغَفُروا   َ اَّلله َذَكُروا  نُْفَسُهْم 
َ
أ َظلَُموا  ْو 

َ
أ فَاِحَشًة  َفَعلُوا  عمران:    ﴾ إَِذا  ]آل 

                                                                       ... ودل على أن املتقني قد يقع منهم أحياان  كبائر... لكنهم ال يصرون عليها،  [ 135
 (5) بل يذكرون هللا عقب وقوعها فيستغفرونه.

 
 99رقائق القرآن:    (1)
 101رقائق القرآن:    (2)
 156رقائق القرآن:    (3)
 157رقائق القرآن:    (4)
 95خمتصر جامع العلوم واحلكم:    (5)
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وكان الناس قبل نوح على ملة واحدة مل حيتاجوا إىل رسول، مث كثروا واختلفوا، فكانت   ▪
ًة َواِحَدةً  ﴿حاجتهم إىل الرسل، فأرسل هللا تعاىل الرسل، قال هللا عز وجل:   مه

ُ
ََكَن انلهاُس أ

ِيَن َوُمنِْذرِينَ  ِ ُ انلهبِيرنَِي ُمبَّشر  (1) .[ 213]البقرة:  ﴾َفَبَعَث اَّلله

وَْحيَْنا ﴿بل نوح عليه السالم رسول، بدليل قول هللا تعاىل:  فليس ق ▪
َ
وَْحيَْنا إَِْلَْك َكَما أ

َ
إِنها أ

 ( 2) .[163]النساء:   ﴾إََِل نُوٍح َوانلهبِيرنَِي ِمْن َبْعِدهِ  

ْن يَُكوَن لَُهمُ ﴿ ▪
َ
أ ْمًرا 

َ
أ ُ َورَُسوَُلُ  ْمرِهِْم  َوَما ََكَن لُِمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة إَِذا قَََض اَّلله

َ
أ   ﴾  اْْلرَِيَُة ِمْن 

وهلذا أقول: من اخلطأ أن بعضهم إذا جاءه األمر من هللا ورسوله بدأ    [36]األحزاب:  
                                                                     يتساءل فيقول: هل األمر للوجوب أو االستحباب؟!... أنت تشهد أن حممدا  رسول 

، فهنا  هللا، فافعل ما أمرك به... ويف حالة إذا ما وقع اإلنسان يف مسألة وخالف األمر
 (3) له احلق أن يسأل.

الُْمرَْسلنِيَ ﴿ ▪ نُوٍح  بَْت قَوُْم  قبله رسول؟!   [105]الشعراء:    ﴾١٠٥َكذه يكن  نوحا  ومل                                     إمنا كذبوا 
لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع، وكذلك تكذيب واحد من الكتب 

 ( 4)يف أنه من عند هللا تكذيب للجميع.

ْ   ٧٨َوَُضََب نَلَا َمَثًَل َونََِسَ َخلَْقُه  قَاَل َمْن ُُيِِْي الْعَِظاَم َوِِهَ َرِميمٌ ﴿ ▪ ن
َ
ِي أ َل  قُْل ُُيْيِيَها اَّله وه

َ
َها أ
َ
َشأ

َعلِيمٌ  َخلٍْق   ِ
بُِكلر وَُهَو  ٍة   ِمنُْه    ٧٩َمره نُْتْم 

َ
أ فَإَِذا  نَاًرا  ْخَُّضِ 

َ
اْۡل َجرِ  الشه ِمَن  لَُكْم  َجَعَل  ِي  اَّله

                                                    معىن اآلية: أن يف بالد احلجاز شجرا  يقال له املرخ والعفار   [80-78]يس:    ﴾٨٠تُوقُِدونَ 
لقادر على أن ُيلق من الشيء ضده قادر على أن                                  يضربونه ابلزند مث يشتعل انرا ...فا

 ( 5)يعيد الشيء نفسه.

يرَِباِت َواْعَملُوا َصاِْلًا ﴿ ▪ َها الرُُّسُل ُُكُوا ِمَن الطه يُّ
َ
فأمرهم ابألكل الذي به   [51]المؤمنون:  ﴾يَا أ

 (6)قوام البدن، مث أمرهم ابلعمل الذي يكون به نتيجة لألكل.

 
 32: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (1)
 33: البن عثيمني النووية  شرح األربعني (2)
 34: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (3)
 اجلامع: ألن رسالة األنبياء واحدة )توحيد هللا((. ، )قال 75: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (4)
 75: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (5)
 165: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (6)
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ٌء    ﴿القصاصقول هللا عز وجل يف آية   ▪ ِخيهِ ََشْ
َ
أنه   مع  [178]البقرة:    ﴾َفَمْن ُعِِفَ ََلُ ِمْن أ

 (1).                                 قاتل، حتنينا  وتعطيفا  هلذا املخاطب

ِِخ ََلُ تِْسٌع َوتِْسُعوَن َنْعَجًة  ﴿ ▪
َ
هؤالء خصوم ويقول: إن هذا أخي،    [23]ص:    ﴾إِنه َهَذا أ

 (2) وهذا أدب رفيع...

قال عبدالرمحن بن أيب ليلى: دخلت علي امرأة وأان أقرأ )سورة هود( فقالت يل: اي   ▪
 ( 3)عبدالرمحن هكذا تقرأ سورة هود؟ وهللا إين فيها منذ ستة أشهر وما فرغت من قراءهتا.

وأتمل ما يف تسبيحهم يف هذا املقام من    [16ور:  ]الن  ﴾١٦ُسبَْحانََك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيمٌ   ﴿ ▪
 (4) املعرفة ابهلل وتنزيهه أن جيعل لرسوله امرأة خبيثة. 

( املقصود ابألذى )أي: يف حادثة اإلفك(، فال يليق أن  ملسو هيلع هللا ىلص                        وأيضا  فإنه )أي: النيب   ▪
يشهد برباءهتا، وكان عنده من القرائن أكثر مما عند املؤمنني، ولكن لكمال ثباته وصربه  

 (5)                           ورفقه، وّف  مقام الصرب حقه.

فرصة القربة إذا حضرت فاحلزم يف انتهازها، فإن العزائم سريعة االنتقاض، وهللا سبحانه   ▪
                                                                            يعاقب من فتح له اباب  إىل اخلري فلم ينتهزه أبن حيول بني قلبه وبني إرادته. قال تعاىل:  

﴿ ِ ِ َول ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا َّلِله َها اَّله يُّ
َ
ا ﴿ ..  [24]األنفال:    ﴾لرهُسوِل إَِذا َدََعُكْم لَِما ُُيْيِيُكْم  يَا أ فَلَمه

ُ قُلُوبَُهمْ  َزاَغ اَّلله
َ
 ( 6) ..[5]الصف:  ﴾ َزاُغوا أ

 ﴾ َُيُْكُم بِهِ َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْديًا بَالَِغ الَْكْعَبةِ  ﴿ :    (الشيخ انصر العمر: )قال الشارح ▪

استدل هبا العلماء على أن الصالة يف حدود احلرم مبئة ألف؛ ألن اهلدي    [ 95]المائدة:  
 (7).ال يذبح حول الكعبة، بل يف حدود احلرم

 
 187: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (1)
 232: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (2)
 31: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (3)
 195: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (4)
 195: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (5)
 232: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (6)
 ( 694/ 2ج)منار السبيل  تعليق الشيخ على     (7)
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ْدِخَل اِْلَنهَة َفَقْد فَازَ   ﴿ ▪
ُ
أي: دفع ببطء، وذلك   [185]آل عمران:    ﴾َفَمْن زُْحزَِح َعِن انلهارِ َوأ

ألن النار حمفوفة ابلشهوات، والشهوات متيل إليها النفوس، فال يكاد اإلنسان ينصرف 
عن هذه الشهوات إال بزحزحة؛ ألنه يقبل عليها بقوة؛ هلذا قال: )زحزح عن النار(  

 (1) .(2/511تفسري آل عمران -رمحه هللا -أي: دفع عنها مبشقة وشدة. )ابن عثيمني 

قََْص الَْمِدينَةِ يَْسََع  ﴿ ▪
َ
ابدر مع أن يف املدينة رسل وعلماء،    [20]القصص:    ﴾وََجاَء رَُجٌل ِمْن أ

ومل يشغله عمله يف النجارة عن الدعوة، إذ ليس بطالب علم، وجاء من بيته الذي جعل 
– ر                                                                        مقره يف طرف املدينة لفقره سعيا  خشية فوات األجر، ومل يذكر امسه لكن فعله ذك 

 (2)...-فليس املهم من أنت املهم ماذا قدمت؟

قال ابن القيم: "هو الذي قد سلم من كل    [84]الصافات:    ﴾٨٤إِذْ َجاَء َربهُه بَِقلٍْب َسلِيمٍ ﴿ ▪
شهوة ختالف أمر هللا وهنيه، ومن كل شبهة تعارض خربه...". قال الشيخ انصر العمر 

: )مل ينقل عنه أنه دعا على أحد من أعدائه..  عليه السالم  عن سالمة قلب إبراهيم  
نفس.. أقول: بعده عن حظ الوكذا أما دعاؤه للمؤمنني فما أكثره يف القرآن والسنة.. 

                                                                          بعض املنتسبني للدعوة يربون أجياال  على احلقد والبغض.. فليتهم يسريون مع إخواهنم  
 (3) .من املسلمني بسرية إبراهيم مع أعدائه(

الكتب  ▪ آالف  مكتبيت  "تضم  آرنست:  جوزيف  الفيلسوف:  امللحد  الفرنسي  قال 
أقرأها أكثر من مرة واحدة.. ولكن   السياسية واالجتماعية واألدبية وغريها، واليت مل 

أحسست  فكلما  )القرآن(  املسلمني  هو كتاب  دائما ،  قراءته  تؤنسين                                                                     هناك كتاب 
ابإلجهاد وأردت أن تنفتح يل أبواب املعاين والكماالت طالعت القرآن، حيث إنين ال 
أحس ابلتعب أو امللل مبطالعته بكثرة، لو أراد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السماء  

الك ذلك  هلا خصائص فإن  ليست  األخرى  الكتب  إن  إذ  القرآن ال غري،  هو  تاب 
  ( 4)القرآن".

 
 39:                جملسا  يف التدبر  30  (1)
 )بتصرف(   84:                جملسا  يف التدبر  30  (2)
 )بتصرف(   91:                جملسا  يف التدبر  30  (3)
 16فن التدبر:   (4)
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نهُهْم ُْحٌُر ُمْستَنْفَِرٌة  ٤٩َفَما لَُهْم َعِن اْلهْذكَِرةِ ُمْعرِِضنيَ ﴿ ▪
َ
- 49]المدثر:  ﴾ ٥١فَرهْت ِمْن قَْسَوَرةٍ  ٥٠َكأ

، القسورة: األسد                                                            : احلمر: مجع محار.. مستنفرة: شديدة النفار اهلاربة ذعرا  وخوفا  [15
محار! وليس هذا فقط،    –عند ربه    – أو الرامي. واملعىن أن املعرض عن القرآن كأنه  

 (1)بل هو محار هائج خائف مذعور.

َوتَْصِديَةً ﴿ ▪ ُمََكًء  إَِله  اْْلَيِْت  ِعنَْد  َصََلُتُهْم  ََكَن  الصفري..  [35]األنفال:    ﴾ َوَما  املكاء:   ..
التصدية: التصفيق.. قال بعض العلماء: واملقصود عندهم ابلتصفري والتصفيق: حىت ال 

 (2) ..  ملسو هيلع هللا ىلص يسمع الناس القرآن من النيب 

يَْسُجُدوَن  ﴿ ▪ َوََلُ  َويَُسبرُِحونَُه  ِعَباَدتِهِ  َعْن  وَن  يَْسَتْكِِبُ ََل  َربرَِك  ِعنَْد  ِيَن  اَّله ]األعراف:    ﴾٢٠٦إِنه 

                                                : "وإمنا ذكرهم هبذا لي تشبه هبم يف طاعتهم وعبادهتم،  -رمحه هللا-يقول ابن كثري    [062
، كما جاء يف احلديث: -عز وجل-وهلذا شرع لنا السجود هاهنا ملا ذكر سجودهم هلل  

يف  ويرتاصون  األول،  الصفوف  يتمون  رهبا؟  عند  املالئكة  تصف  تصفون كما  "أال 
 (3) .الصف""

:"واملطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل -رمحه هللا-بن تيمية  يقول شيخ اإلسالم ا ▪
)الفتاوى   والدين".  العلم  أهل  من  يكن  مل  حافظه،  مهة  هذه  تكن  مل  إن  فإنه  به، 

 (4).(1/213الكربى

يصف بعض قراء زمانه: "... إن أحدهم ليقول:   -رمحه هللا-يقول احلسن البصري   ▪
                                           ا ، وقد وهللا أسقطه كله، ما ي رى له القرآن يف  لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرف

 ( 5).(3/363خلق وال عمل". )رواه عبدالرزاق يف املصنف

َحدٌ ﴿:" وإذا كانت  -رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم   ▪
َ
ُ أ تعدل   [1]اإلخالص:    ﴾١قُْل ُهَو اَّلله

                                                                       ثلث القرآن، مل يلزم من ذلك أهنا أفضل من الفاحتة، وال أهنا ي كتفى بتالوهتا ثالث 

 
 24فن التدبر:   (1)
 85ء: تصحيح الدعا   (2)
 55:  فقه األدعية واألذكار   (3)
 68:  فقه األدعية واألذكار   (4)
 72:  فقه األدعية واألذكار   (5)
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                                                                        مرات عن تالوة القرآن... فإن القرآن ي قرأ كما كتب يف املصحف، ال يزاد على ذلك 
َحدٌ ﴿    وال ينقص منه... ولكن إذا قرئت :

َ
ُ أ تقرأ مفردة     [1]اإلخالص:    ﴾١قُْل ُهَو اَّلله

وأكثر من ذلك، ومن قرأها فله من األجر ما يعدل ثلث القرآن، لكن  ثالث مرات  
ُ  ﴿  عدل الشيء يكون من غري جنسه". وقال:" وكان بعض الشيوخ يرقي بـ قُْل ُهَو اَّلله

َحدٌ 
َ
وكان هلا بركة عظيمة، فريقي هبا غريه، فال حيصل ذلك، فيقول:  [1]اإلخالص:   ﴾١أ

تنفع   العلم واإلميان:  ليس "قل هو هللا أحد" من كل أحد  كل أحد". )جواب أهل 
133-141).(1) 

ارِقَُة فَاْقَطُعوا ﴿                                : "ملا مسع بعض العرب قارائ  يقرأ:  -رمحه هللا–قال ابن القيم   ▪ ارُِق َوالسه َوالسه
 ِ يِْدَيُهَما َجَزاًء بَِما َكَسَبا نََكاًَل ِمَن اَّلله

َ
)وهللا غفور رحيم(، قال: ليس هذا   [38]المائدة:    ﴾أ

م هللا تعاىل، فقال القارئ: أتكذب بكالم هللا؟ فقال: ال، ولكن ليس هذا بكالم كال
ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ ﴿هللا! فعاد إىل حفظه، وقرأ:   فقال األعرايب: صدقت،   [38]المائدة:    ﴾٣٨َواَّلله

 (2).(108عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ملا قطع..." )جالء األفهام:

: "وهلذا كان أنفع الدعاء، وأعظمه، وأحكمه:  -رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   ▪
اَط الُْمْسَتقِيمَ ﴿:دعاء الفاحتة َ ِ نَْعْمَت َعلَيِْهْم غَ   ٦اْهِدنَا الِصر

َ
ِيَن أ اَط اَّله رْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم ِِصَ

الرنِيَ  الضه وترك    [7-6]الفاتحة:    ﴾٧َوََل  طاعته  على  أعانه  الصراط،  هذا  هداه  إذا  فإنه 
 ( 3).(8/215معصيته، فلم يصبه شر ال يف الدنيا وال يف اآلخرة" )جمموع الفتاوى 

َد ِمَن اْْلَيِْت ِإَوْسَماِعيُل َربهَنا ِإَوذْ يَْرَفُع إِبَْراهِيُم الَْقَواعِ ﴿جاء عن وهيب بن الورد أنه قرأ:   ▪
ِميُع الَْعلِيمُ  نَْت السه

َ
، مث بكى، ويقول: "اي خليل الرمحن [127]البقرة:    ﴾١٢٧َتَقبهْل ِمنها  إِنهَك أ

 (4) .)تفسري ابن كثري( .ترفع قواعد بيت الرمحن وأنت مشفق أال يتقبل منك"

 
 80:  فقه األدعية واألذكار   (1)
 117:  واألذكار فقه األدعية   (2)
 413:  فقه األدعية واألذكار   (3)
 793:  فقه األدعية واألذكار   (4)
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أ على املازين )أحد أئمة العربية ( "كتاب"                                       وبلغنا أن يهوداي  حص ل النحو فجاء ليقر  ▪
سيبويه، فبذل له مئة دينار، فامتنع، وقال: هذا الكتاب يشتمل على ثالث مئة آية  

 ( 1)                            وني ف، فال أمك ن منها ذميا .

بكى ابن املنكدر يف قيام الليل حىت خشي أهل الدار، بكى حىت استعجم، فأرسلوا  ▪
ِ َما    ﴿إىل أيب حازم، فسأله: فقال: مرت يب آية، قال: وما هي؟ قال:   َوبََدا لَُهْم ِمَن اَّلله

 (2) .فبكيا بشدة [ 47]الزمر:   ﴾٤٧لَْم يَُكونُوا َُيْتَِسُبونَ 

ْيَمانِِهْم   ﴿دعائه: .. وأنت قلت:  كان عمر بن ذر يدعو، ومما قال يف   ▪
َ
ِ َجْهَد أ قَْسُموا بِاَّلله

َ
َوأ

َمْن َيُموُت   ُ َيبَْعُث اَّلله لتبع ث ن من ميوت،   [38]النحل:    ﴾ََل  أمياننا                                          وحنن نقسم ابهلل جهد 
 (3) أفرتاك جتمع بني أهل القسمني يف دار واحدة؟

عتب يف احلق، قليل الرضا عن طلبة                                                 كان حيىي بن معمر فقيها  أندلسيا  ورعا  ال يبايل ابل ▪
األول عداوة،   وبني  بينه  الذي حصلت  بن حيىي  ومنهم حيىي  عليهم،                                                                      قرطبة، شديدا  
معمر  بن  ليحىي  يقول  أن  بن حيىي إبشبيلية أوصى رسوال   احتضر حيىي  فلما                                                                     وعزله، 

يه ُمنَْقلٍَب َينَْقلُِبونَ ﴿بقرطبة :  
َ
ِيَن َظلَُموا أ ، وملا قرأها الرسول [227]الشعراء:    ﴾٢٢٧وََسَيْعلَُم اَّله

 (4) على حيىي بن معمر بكى واسرتجع وقال: "ما أظن الرجل إال خدعنا فيه".

ن امرأة حل هبا قوم أضياف عليها، وبعد وقت إذ أقبل على البيت  أذكر األصمعي   ▪
راكب على انقة، فعلمت أن الناقة البنها لكن الراكب ليس هو، فلما جاء الراكب إذ 

ِ  ﴿                                   يقرأ عليها شيئا  من القرآن، فقرأ:  أن جها ينعي هلا ابنها، فسألت أحدهم به زو  ِ َوبَّشر
ابِرِينَ     (5)فقامت وصلت ودعت... ...[ 155]البقرة:  ﴾ ١٥٥الصه

رُْض ِمنُْهْم  وَِعنَْدنَا كَِتاٌب َحفِيٌظ ﴿ ▪
َ
... مييز تلك األجزاء   [4]ق:    ﴾٤قَْد َعلِْمَنا َما َتنُْقُص اْۡل

اليت اختلطت ابألرض واستحالت إىل العناصر حبيث ال تتميز، فأخرب سبحانه أنه قد 

 
 1017يف سري أعالم النبالء:  نزهة الفضالء    (1)
 )بتصرف(   613يف سري أعالم النبالء:  نزهة الفضالء    (2)
 )بتصرف(   670يف سري أعالم النبالء:  نزهة الفضالء    (3)
 )بتصرف(    94: روائع القصص اإلسالمي   (4)
 )بتصرف(   349: روائع القصص اإلسالمي   (5)
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علم ما تنقصه األرض من حلومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عامل بتلك األجزاء؛  
 (1)                                                            فهو قادر على حتصيلها ومجعها بعد تفرقها وأتليفها خلقا  جديدا .

ومل يقل: عنه... وجاء هذا يف املصدر وإن مل    [22]ق:    ﴾ ِِف َغْفلٍَة ِمْن َهَذا  لََقْد ُكنَْت  ﴿ ▪
كأن غفلته وشكه ابتداء منه،    -فال يقال غفلت منه وال شككت منه –جييء يف الفعل  

فهو مبدأ غفلته وشكه! وهذا أبلغ من أن يقال: يف غفلة عنه وشك فيه؛ فإنه جعل 
 (2) للغفلة والشك.    أ  يقني ومنشأمها مبدما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة وال

لْقَِيا ِِف َجَهنهمَ ﴿ ▪
َ
                                                    ا إما أن يكون خطااب  للسائق والشهيد، أو خطااب  للملك  ذوه  [ 24]ق:    ﴾أ

)يف                                                                       املوك ل بعذابه وإن كان واحدا ، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب يف خطاهبا  
 (3).                                                                      احلاشية: كقوهلم يف أشعارهم: خليلي ! واي صاحيب ! وإمنا يقصدون خماطبا  واحدا (

لبعض... وأن كل ما يكاثر به    و"التكاثر": تفاعل من الكثرة؛ أي: مكاثرة بعضكم ▪
فهو داخل يف هذا   -سوى طاعة هللا ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده–العبد غريه  

التكاثر. فالتكاثر يف كل شيء؛ من مال، أو جاه، أو رائسة، أو نسوة، أو حديث، 
  أو علم... والتكاثر يف الكتب، والتصانيف، وكثرة املسائل وتفريعها،وتوليدها.والتكاثر 

 (4) أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غريه،وهذا مذموم، إال فيما يقرب إىل هللا.

الُْمْحِسننِيَ ﴿ ▪ لََمَع   َ اَّلله ُسُبلََنا  ِإَونه  نَلَْهِدَينهُهْم  فِيَنا  َجاَهُدوا  ِيَن  علق    [69]العنكبوت:    ﴾٦٩َواَّله
ض اجلهاد جهاد                                                             سبحانه اهلداية ابجلهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا ، وأفر 

النفس وجهاد اهلوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه األربعة يف هللا  
هداه هللا سبل رضاه املوصلة إىل جنته، ومن ترك اجلهاد فاته من اهلدى حبسب ما عطل 

 (5)من اجلهاد.

 
 44الفوائد البن القيم:   (1)
 52الفوائد البن القيم:   (2)
 53الفوائد البن القيم:   (3)
 90الفوائد البن القيم:   (4)
 149الفوائد البن القيم:   (5)
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نهُه إِ ﴿ ▪
َ
َ َُيُوُل بنَْيَ الَْمرِْء َوقَلْبِهِ َوأ نه اَّلله

َ
ونَ َواْعلَُموا أ املشهور يف اآلية    [ 24]األنفال:    ﴾٢٤َْلْهِ َُتَّْشُ

أنه حيول بني املؤمن وبني الكفر، وبني الكافر واإلميان، وحيول بني أهل طاعته وبني  
أنه سبحانه   املعىن  معصيته، وبني أهل معصيته وبني طاعته... ويف اآلية قول آخر: 

قلبه... فإن هللا سبحانه بني العبد قريب من قلبه، ال ختفى عليه خافية، فهو بينه وبني  
وقلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه؟ وهل أضمر ذلك أو أضمر خالفه؟ وعلى القول 
األول؛ فوجه املناسبة أنكم إن تثاقلتم عن االستجابة وأبطأمت عنها فال أتمنوا أن حيول 

ى تركها                                                                 هللا بينكم وبني قلوبكم فال ميك نكم بعد ذلك من االستجابة؛ عقوبة لكم عل 
 (1) بعد وضوح احلق واستبانته...

نَْيا ِمَن اْْلِخَرةِ  ﴿ ▪ رَِضيُتْم بِاْْلََياةِ اِلُّ
َ
وعلى قدر رغبة العبد يف الدنيا ورضاه    [ 38]التوبة:    ﴾أ

 (2) هبا يكون تثاقله عن طاعة هللا وطلب اآلخرة.

ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه يف مجيع أموره مع صدق العزمية، فيصدقه يف عزمه  ▪
تعاىل:   قال  فعله،  لَُهمْ ﴿ويف  ا  َخرْيً لَََكَن   َ اَّلله َصَدقُوا  فَلَْو  ْمُر 

َ
اْۡل َعَزَم    [ 21]محمد:    ﴾٢١فَإَِذا 

 فسعادته يف صدق العزمية وصدق الفعل: فصدق العزمية مجعها وجزمها وعدم الرتدد
                                                                        فيها، بل تكون عزمية ال يشوهبا تردد وال تلو م. فإذا صدقت عزميته بقي عليه صدق  
يتخلف عنه بشيء من ظاهره   فيه وأن ال  الوسع وبذل اجلهد  استفراغ  الفعل، وهو 
وابطنه. فعزمية القصد متنعه من ضعف اإلرادة واهلمة، وصدق الفعل مينعه من الكسل  

وره، صنع هللا له فوق ما يصنع لغريه. وهذا الصدق والفتور. ومن صدق هللا يف مجيع أم
إخالصه   من صح   الناس  فأصدق  التوكل؛  اإلخالص وصدق  من صحة  يلتئم                                                                معىن 

 (3)وتوكله.

 
 220الفوائد البن القيم:   (1)
 231الفوائد البن القيم:   (2)
 409الفوائد البن القيم:   (3)
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الناس وقلبك خال  من  ▪ التعظيم والتوقري لك من  الظلم واجلهل أن تطلب                                                                        من أعظم 
 توقر هللا أن يراك تعظيم هللا وتوقريه، فإنك توقر املخلوق وجتله أن يراك يف حال ال

ِ َوقَاًرا ﴿عليها! قال تعاىل:    (1) . [13]نوح:   ﴾١٣َما لَُكْم ََل تَرُْجوَن َّلِله

                                    للذي هو يف غاية االمتناع شرعا ، كقوله   ملسو هيلع هللا ىلصوإمنا جتيء "ال ينبغي" يف كالم هللا ورسوله   ▪
ا﴿تعاىل:   ْن َيتهِخَذ َوَِلً

َ
ْعَر َوَما  ﴿وقوله:    ،[ 92]مريم:    ﴾ ٩٢َوَما يَنَْبِِغ لِلرهْْحَِن أ ِ َوَما َعلهْمَناهُ الشر

َياِطنيُ ﴿، وقوله: [69]يس:  ﴾ يَنَْبِِغ ََلُ  لَْت بِهِ الشه   ﴾ ٢١١َوَما يَنَْبِِغ لَُهْم َوَما يَْسَتِطيُعونَ  ٢١٠َوَما تَََنه
ْن َنتهِخَذ ِمْن  قَالُوا ُسبَْحانََك َما ََكَن يَنَْبِِغ نَلَا  ﴿:  ، وقوله عن املالئكة[211-210]الشعراء:  

َ
أ

ْوِْلَاءَ 
َ
 (2) .[18]الفرقان:  ﴾ُدونَِك ِمْن أ

" ومل يقل: فسلخناه، بل أضاف االنسالخ إليه...وأما [175]األعراف:   ﴾فَانَْسلََخ ِمنَْها  ﴿ ▪
 (3) املؤمن ولو عصى هللا تبارك وتعاىل ما عصاه فإنه ال ينسلخ من اإلميان ابلكلية.

                                                الصواب أن مهه كان هم  خطرات فرتكه هلل فأاثبه هللا عليه،   [24]يوسف:    ﴾وََهمه بَِها   ﴿ ▪
 ( 4) ومهها كان هم إصرار بذلت معه جهدها..

                                                                   مل ُيتلف املفسرون يف ف س ر )أي: تفسري، وكالمها مصدر( كلميت: س م اخلياط، وهو  ▪
]األعراف:    ﴾َحَّته يَلَِج اِْلََمُل ﴿ثقب اإلبرة، لكنهم ذهبوا مذاهب شىت يف فسر قوله تعاىل:  

و)اجل م ل(،  [40 و)اجل م ل(،  )اجلم ل(  فقرئت:  القراءات،  اختالف  بسبب  وذلك   ،                                                                  
                                                                                و)اجل م ل(، و)اجل م ل(. ففس ر األول ابحليوان املعروف، أما اجل م ل: حبل السفينة الغليظ  

 (5)                                                                 أو الذي ي صعد به النخل، وسائر القراءات ال خترج عن معىن احلبل الغليظ.

: من متام املروءة أن ُيدم الرجل ضيفه كما  -رضي هللا عنهما–قال علي بن احلسني   ▪
: -عز وجل–بنفسه وأهله، أما مسعت قول هللا    -ليه السالمع -خدمهم أبوان إبراهيم  

تُُه قَائَِمةٌ ﴿
َ
 (6) . [ 71]هود:   ﴾ َواْمَرأ

 
 411الفوائد البن القيم:   (1)
 192الداء والدواء:   (2)
 )بتصرف(   150: روضة احملبني  (3)
 )بتصرف(   237: روضة احملبني  (4)
 )بتصرف(    54: كناشة الفوائد   (5)
 130: هتذيب املستطرف    (6)
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ٍة َونََذرُُهْم ِِف ُطْغَيانِِهْم َيْعَمهُ ﴿ ▪ َل َمره وه
َ
بَْصارَُهْم َكَما لَْم يُْؤِمُنوا بِهِ أ

َ
فْئَِدَتُهْم َوأ

َ
]األنعام:   ﴾ونَ َوُنَقلرُِب أ

م احلق ومل يقبله ويذعن له من أول وهلة فإن ذلك قد يفوته  فاإلنسان إذا عل   [110
 (1).-والعياذ ابهلل-وحيرم إايه

                                                                             هللا سبحانه وتعاىل قد مين  على العبد فيعصمه من املعصية إذا علم من قلبه حسن النية.   ▪
                   جل ى هللا ذلك عن قلبه   ملسو هيلع هللا ىلص                             ملا ه م أن يزو ر على الرسول  - رضي هللا عنه-           فإن كعبا   

 (2) .ملسو هيلع هللا ىلص وعزم على أن يصدقه النيب ،لبهوأزاحه عن ق
ُخلرُِفوا ﴿ ▪ ِيَن  اَّله اثلهََلثَةِ  أمرهم،   118التوبة:    [ 118]التوبة:    ﴾ َولََعَ  يف  البت   خ ل  ف                            أي: 

 (3) وليس املراد ختلفوا عن الغزوة.
ِْلُْعرُِضوا  ﴿ ▪ إَِْلِْهْم  انَْقلَبُْتْم  إَِذا  لَُكْم   ِ بِاَّلله رِْجٌس   َسَيْحلُِفوَن  إِنهُهْم  َعنُْهْم   ْعرُِضوا 

َ
فَأ َعنُْهْم  

يَْكِسُبونَ  ََكنُوا  بَِما  َجَزاًء  َجَهنهُم  َواُهْم 
ْ
ابهلل-  [95]التوبة:    ﴾٩٥َوَمأ اخلمر   -نعوذ  رجس! 

 ( 4) .رجس! القذر الذي ُيرج من دبر اإلنسان رجس! روث احلمري رجس! هؤالء مثلهم
هؤالء   –والعياذ ابهلل    -سخط اخلالق عز وجل   وما أكثر الذين يطلبون رضى الناس ب ▪

هم يف سخط هللا ولو رضي عنهم الناس، فال ينفعهم رضى الناس، قال هللا تعاىل هنا:  
َ ََل يَرََْض َعِن الَْقوِْم الَْفاِسقنِيَ ﴿   ﴾ ٩٦َُيْلُِفوَن لَُكْم لََِتَْضْوا َعنُْهْم  فَإِْن تَرَْضْوا َعنُْهْم فَإِنه اَّلله

ما نفعهم؛ ألن هللا ال يرضى    -أشرف اخللق  -   ملسو هيلع هللا ىلصحىت لو رضي عنهم النيب  [96  ]التوبة:
 (5)عن القوم الفاسقني.

ْجرَُهْم بَِغرْيِ ِحَساٍب ﴿ ▪
َ
ابُِروَن أ وهذا يدل على أن أجره عظيم،    [10]الزمر:    ﴾ ١٠إِنهَما يَُوَّفه الصه

                    ال ي قال مثال : احلسنة وأن اإلنسان ال ميكن أن يتصور هذا األجر؛ ألنه مل يقابل بعدد.  
 (6) بعشر أمثاهلا إىل سبعمئة ضعف، بل يقال: إنه يوّف أجره بغري حساب.

 
 ( 1/134):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (1)
 ( 1/139):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (2)
 ( 1/162):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (3)
 ( 1/162):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (4)
 ( 1/164):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (5)
 ( 1/179):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (6)
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                                                                        ينبغي أن ي علم أن املغفرة ملن أساء إليك ليست حممودة على اإلطالق، فإن هللا  تعاىل  ▪
ِ   ﴿                                            قي د هذا أبن يكون العفو مقروان  ابإلصالح، فقال:   ْجُرُه لََعَ اَّلله

َ
ْصلََح فَأ

َ
  ﴾ َفَمْن َعَفا َوأ

 (1)                                                     أما إذا مل يكن يف العفو واملغفرة إصالح فال تعف  وال تغفر.  [ 40]الشورى:  

 (2) .مرتبة بني هاتني املرتبتني ملسو هيلع هللا ىلص " والقرآن حجة لك أو عليك " ومل يذكر النيب ▪

 ( 3) .تيسر وال تطلب حقك كله  خذ ما عفا من الناس وما  [199]األعراف:    ﴾ُخِذ الَْعْفوَ ﴿ ▪

ِْلمٞ ﴿ ▪
َ
ِرُ   ٢٤رِيٞح فِيَها َعَذاٌب أ ۡمرِ َربرَِها   تَُدمر

َ
ِۢ بِأ ء هاجت عليهم سبع    -والعياذ ابهلل–   ﴾ُُكه ََشۡ

                                                                         ليال  ومثانية أايم؛ ألهنا بدأت من الصباح وانتهت ابلغروب... حىت إهنا حتمل الواحد  
 (4) منهم إىل عنان السماء مث ترمي به.

َحَرُة َساِجِدينَ ﴿  ▪ لَِْقَ السه
ُ
السجود   [ 46]الشعراء:    ﴾٤٦فَأ )أ لقي( كأن هذا                                      انظر إىل كلمة 

 ( 5)                                                                         جاء اندفاعا  بال شعور... كأهنم من شدة ما رأوا اندفعوا بدون شعور وال اختيار.

بنو إسرائيل من شدة خوفهم من فرعون وقع يف نفوسهم أن فرعون مل يغرق،  ▪ وكان 
قال:   املاء،  على سطح  فرعون  لَِمْن  ﴿فأظهر هللا جسد  ِْلَُكوَن  بَِبَدنَِك  يَك  ِ ُنَنجر فَاْْلَوَْم 

، حىت يشاهدوه أبعينهم؛ واطمأنوا أن الرجل قد 92يونس:    [92]يونس:    ﴾َخلَْفَك آيَةً 
 (6) هلك.

لَيَْس َِل ُملُْك  ﴿                                                   ن أ هلك ابملاء والغرق، وكان يفتخر ابملاء، يقول لقومه:  فرعو  ▪
َ
يَا قَوِْم أ

ونَ  فَََل ُتبِِْصُ
َ
نَْهاُر ََتْرِي ِمْن ََتَِّْت  أ

َ
 (7) .[51]الزخرف:  ﴾٥١ِمِْصَ وََهِذهِ اْۡل

 
 ( 1/180):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (1)
 ( 1/192):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (2)
 ( 1/277):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (3)
 ( 1/334):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (4)
 ( 1/337):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (5)
 ( 1/339):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (6)
 ( 1/339):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (7)
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هل العقل يف الدماغ أو العقل يف القلب؟ احلقيقة أن األمر فيها واضح أن العقل يف  ▪
رِْض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعقِلُوَن بَِها ﴿القلب، وأن القلب يف الصدر:  

َ
فَلَْم يَِسرُيوا ِِف اْۡل

َ
 ﴾أ

 (1) ...[46]الحج: 

ء واألرض، ينفخ فيه                                                         قال الشارح عن الص ور: وهو قرن عظيم دائرته كما بني السما ▪
 (2)إسرافيل.

لَُهْم فِيَها َزفرٌِي وََشِهيقٌ ﴿قال يف سورة هود:   ▪ ِيَن َشُقوا فَِِف انلهارِ  ا اَّله مه
َ
َخاِِلِيَن فِيَها َما   ١٠٦فَأ

اٌل لَِما يُرِيدُ   َما َشاَء َربَُّك  إِنه َربهَك َفعه
رُْض إَِله

َ
َماَواُت َواْۡل ا   ١٠٧َداَمِت السه مه

َ
ِيَن ُسعُِدوا فَِِف    َوأ اَّله

رُْض إَِله َما َشاَء َربَُّك  َعَطاًء َغرْيَ ََمُْذوذٍ 
َ
َماَواُت َواْۡل ]هود:   ﴾ ١٠٨اِْلَنهةِ َخاِِلِيَن فِيَها َما َداَمِت السه

                                                                        ففي أهل اجلنة قال: )ع ط اء  غ ري   جم  ذ وذ  ( يعين: غري مقطوع، بل هو دائم.    [ 106-108
                                                                            : )إ ن  ر ب ك  فـ ع ال  ل  م ا ي ر يد ( فهل هذا يعين أن أهل النار ينقطع عنهم ويف أهل النار قال

-                                                                      العذاب؟ فاجلواب: نقول: ال، ولكن ملا كان أهل اجلنة يتقلبون بنعمة هللا بني  هللا  
أن عطاءهم ال ينقطع، أما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل هللا    -سبحانه وتعاىل

                                                                جم  ذ وذ  ( فال معق ب حلكمه وقد أراد أن يكون أهل النار يف النار،                      قال: )ع ط اء  غ ري   
 (3) فهو يفعل ما يريد.

َ َما اْسَتَطْعُتمْ ﴿يستفاد من قوله تعاىل:   ▪ : أن اإلنسان إذا مل يستطع [ 16]التغابن:    ﴾فَاتهُقوا اَّلله
ك قول النيب أن يقوم أبمر هللا على وجه الكمال فإنه أييت منه مبا قدر عليه، ومن ذل

                                                                          ملسو هيلع هللا ىلص لعمران بن حصني : "صل   قائما  فإن مل تستطع فقاعدا  فإن مل تستطع فعلى جنب"  
 (4) فرتب النيب ملسو هيلع هللا ىلص  الصالة على حسب االستطاعة...

 
 ( 1/341):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (1)
 ( 1/440):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (2)
 ( 473-1/472):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (3)
 ( 1/514):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (4)
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ُ   ف ات ق وا ﴿وهذه اآلية:   ▪ ه    َ َ اَّلل       ه َ  م ا      ُ ْ اس ت ط ع ت م       ْ  َ  َ  ْ ليست آية يقصد هبا التهاون بتقوى   [١٦  :اْلغابن]  ﴾  
                                                      احلث على التقوى بقدر املستطاع، أي: ال تد خر وسعا  يف تقوى هللا، وإمنا يقصد هبا  

 (1) هللا.

يكون له وألمته، إال إذا قام دليل على أنه خاص به... فمما    ملسو هيلع هللا ىلصاخلطاب املوجه للنيب   ▪
ْح لََك َصْدَركَ ﴿                                      دل  الدليل على أنه خاص به قوله تعاىل:   لَْم نَّْشَ

َ
،  ومثل   [ 1]الشرح:    ﴾١أ

 (2) . [87]الحجر:  ﴾٨٧َولََقْد آتَيَْناَك َسبًْعا ِمَن الَْمَثاِِن َوالُْقْرآَن الَْعِظيمَ ﴿قوله: 

ِيِهْم بَِها ﴿ ▪ ِرُُهْم َوتَُزكر ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُتَطهر
َ
، فإذا أديت الزكاة فانظر هل [103]التوبة:    ﴾ُخْذ ِمْن أ

              هل زك ت مالك؟   طهرتك هذه الزكاة من األخالق الرذيلة، هل طهرتك من الذنوب،
 ( 3) ؟             هل زك ت نفسك 

ِي َخلََق َسبَْع َسَماَواٍت  ﴿أشار هللا يف سورة الطالق إىل أن األرضني سبع، فقال:   ▪ ُ اَّله اَّلله
رِْض ِمثْلَُهنه 

َ
، أي: مثلهن يف العدد، وليس مثلهن 12الطالق:    [ 12]الطالق:    ﴾َوِمَن اْۡل

 ( 4)بكثري.                                           يف اخللقة والع ظم، بل السماوات أعظم من األرض

تْ ﴿ ▪ رُْض ُمده
َ
يدل على أهنا اآلن ليست ممدودة لكنها مسطوحة ،  [3]االنشقاق:    ﴾٣ِإَوَذا اْۡل

شبه كرة   أهنا  أي  أيضا  كروية،  هي  املسطحة  األرض  وهذه  أهنا كالسطح...                                                                     يعين 
 (5)مستديرة من كل جانب.

▪ ﴿ 
َ
ْحَسَن ِمنَْها أ

َ
، فبدأ ابألحسن، مث قال: [86]النساء:    ﴾ْو ُردُّوَها ِإَوَذا ُحيرِيُتْم بَِتِحيهٍة فََحيُّوا بِأ

بصوت  عليه  ترد   ، بني  واضح  إنسان بصوت  عليك  إذا سلم  ر د وه ا(... كذلك                                                                          )أ و  
 (6)                   واضح بني  على األقل.

ُِموَن َما  ﴿ ▪ ِ َوََل بِاْْلَوِْم اْْلِخرِ َوََل ُُيَرر ِيَن ََل يُْؤِمُنوَن بِاَّلله ُ َورَُسوَُلُ َوََل يَِدينُوَن قَاتِلُوا اَّله َحرهَم اَّلله
ْزيََة َعْن يٍَد وَُهْم َصاِغُرونَ  وتُوا الِْكَتاَب َحَّته ُيْعُطوا اِْلِ

ُ
ِيَن أ ِ ِمَن اَّله   [ 29]التوبة:   ﴾٢٩دِيَن اْْلَقر

 
 ( 1/514):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (1)
 ( 1/568):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (2)
 ( 1/578):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (3)
 ( 1/580):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (4)
 ( 1/588):  البن عثيمني الصاحلني رايض شرح    (5)
 ( 2/13):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





23 

 

حىت يعطوا اجلزية( أي: يبذلون اجلزية لنا )عن يد( فيها قوالن للعلماء: )عن يد(:  )
منا عليها، أو )عن يد( يعين: عن واحدة من أيديهم، حبيث ميدها هو  يعين عن قوة  

وهلذا قال العلماء: لو أرسل هبا خادمه مل أنخذها حىت   -اليهودي أو النصراين–بنفسه  
أييت هو بنفسه ويسلمها للمسؤول من املسلمني. وتصوروا كيف يريد هللا منا؟ وكيف  

 (1) يكون اإلسالم يف هذه العزة؟ ...

ِ  ﴿:  األمور قد يسلطون على الناس، بسبب ظلم الناس، كما قال تعاىلوالة   ▪
َوَكَذلَِك نَُوّلر

الِِمنَي َبْعًضا بَِما ََكنُوا يَْكِسُبونَ   (2) .[129]األنعام:   ﴾١٢٩َبْعَض الظه

ُهونَ ﴿ ▪   ، ا أنبتناه ومل يقل: لو نشاء م،  [65]الواقعة:   ﴾٦٥لَْو نََشاُء َِلََعلَْناهُ ُحَطاًما َفَظلُْتْم َتَفكه
                                 فإذا جعل حطاما  بعد أن تعلقت به    ،ألنه إذا نبت وشاهده الناس تعلقت به قلوهبم

 (3) صار ذلك أشد نكاية. ،القلوب 

فإهنا مأخوذة    ،وذلك من مدلول اشتقاقها ،املغفرة جتمع بني سرت الذنب والتجاوز عنه ▪
 (4) فهو واق وساتر.  ،وهذا ما يوضح على الرأس عند احلرب ليقي السهام ،من املغفر

هذه حرفان من حروف اهلجاء، أحدمها طاء، والثاين هاء، وليست   [1]طه:    ﴾ ١طه﴿ ▪
 ( 5)كما زعم بعضهم.ملسو هيلع هللا ىلص                    امسا  من أمساء النيب 

ْهلِهِ فََجاَء بِعِْجٍل َسِمنيٍ ﴿                       معلقا  على قوله تعاىل:    - رمحه هللا-  ابن عثيمني قال   ▪
َ
  ٢٦فََراَغ إََِل أ

بَُه إَِْلِْهمْ  ُكلُونَ َفَقره
ْ
ََل تَأ

َ
وهُ بُِغََلٍم َعلِيمٍ   ٢٧ قَاَل أ ُ وَْجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة  قَالُوا ََل ََتَْف  َوبَّشه

َ
  ٢٨فَأ

ْت وَْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز َعقِيمٌ  ٍة فََصكه تُُه ِِف َِصه
َ
ْقَبلَِت اْمَرأ

َ
قَالُوا َكَذلِِك قَاَل َربُِّك  إِنهُه ُهَو    ٢٩فَأ

 :[30-26]الذاريات:  ﴾٣٠لِيمُ اْْلَِكيُم الْعَ 

العلماء: معناه انصرف مسرعا  خبفية   ذهب   -وهذا من حسن الضيافة-                                             )فراغ( قال 
                                                                               مسرعا  لئال مينعوه... )فقربه إليهم( ما وضعه يف مكان بعيد وقال هلم: اذهبوا إىل مكان  

ومل يقل هلم: كلوا. و )أال( أداة عرض،    (نالطعام، وإمنا قربه إليهم... مث قال: )أال أتكلو 
 

 ( 2/58):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (1)
   ( 2/35):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (2)
 ( 2/126):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (3)
 ( 2/146):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (4)
 ( 2/210):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (5)
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يعين عرض عليهم األكل ومل أيمرهم، ولكن املالئكة مل أيكلوا، فهم ال أيكلون، ليس 
                                                                          هلم أجواف، بل خلقهم هللا من نور جسدا  واحدا : )يسبحون الليل والنهار ال يفرتون(  

. )فأقبلت امرأته يف                                                          دائما  يقولون: سبحان هللا.. سبحان هللا، فلم أيكلوا هلذا السبب..
                                                                          صرة( أي: يف صيحة... مث قال تعاىل: )إنه هو احلكيم العليم(  وهنا قد م احلكيم على 
العليم، ويف آايت كثرية يقدم العليم على احلكيم؛ والسبب أن هذه املسألة )أي: كوهنا 
                                                                         تلد وهي عجوز( خرجت عن نظائرها، ما هلا نظري إال اندرا ، فبدأ ابحلكيم الدال على

 (1)                                          احلكمة، يعين أن هللا حكيم  أن تلدي وأنت عجوز.

                                               و ) ال ( هذه ي راد هبا التوكيد، ولو قال: فوربك ال   [65]النساء:    ﴾فَََل َوَربرَِك ََل يُْؤِمُنونَ ﴿ ▪
قِْسُم بَِيوِْم الْقَِياَمةِ﴿                                                           يؤمنون؛ لتم  الكالم، ولكنه أتى بـ) ال ( للتوكيد كقوله تعاىل:  

ُ
  ﴾ ١ََل أ

 ( 2) ليس املراد: النفي أن هللا ال يقسم بيوم القيامة، بل املراد: التأكيد. [ 1: ]القيامة

نُْفِسِهْم َحرًَجا ِممه ﴿ ▪
َ
ُِموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُثمه ََل ََيُِدوا ِِف أ ا  فَََل َوَربرَِك ََل يُْؤِمُنوَن َحَّته ُُيَكر

تَْسلِيًما  الكتاب والسنة،    [ 65]النساء:    ﴾٦٥قََضيَْت َويَُسلرُِموا                                         يعين: أن اإلنسان قد حيك م 
                                                                         ولكن يكون يف قلبه حرج، يعين: ما يطمئن أو ما يرضى إال رغما  عنه، فال بد من أن 
                                                                       ال جيد اإلنسان يف نفسه حرجا  مما قضى هللا ورسوله، )ويسلموا تسليما( أي: ينقادوا 

 (3) روط ثالثة ال يتم اإلميان إال هبا.                                            انقيادا  اتما ، ليس فيه أتخر وال تقهقر، فهذه ش

نَا لََعَ الَْقوِْم الََْكفِرِينَ   ﴿ ▪ نَْت َمْوََلنَا فَانُِْصْ
َ
  [ 286]البقرة:    ﴾ ٢٨٦َواْعُف َعنها َواْغفِْر نَلَا َوارَْْحَْنا  أ

هذه ثالث كلمات، كل كلمة هلا معىن، )واعف عنا( يعين: تقصريان يف    286البقرة:  
 (4).يعين: انتهاكنا للمحرم، )وارمحنا( يعين: وفقنا للعمل الصاحل )واغفر لنا( الواجب

                                                                                  تر د )األمة( يف القرآن الكرمي على أربعة معان : )أمة( مبعىن الطائفة، و)أمة( مبعىن املل ة،   ▪
  : اآلية  الطائفة هذه  فمن  القدوة...   و)أمة( مبعىن  السنني،  َوْْلَُكْن  ﴿)وأمة( مبعىن 

يَْدعُ  ٌة  مه
ُ
أ ُهُم  ِمنُْكْم  ولَئَِك 

ُ
َوأ الُْمنَْكرِ   َعِن  َويَنَْهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
َويَأ اْْلَرْيِ  إََِل  وَن 

ِإَونه ﴿                                     . و)األمة( مبعىن املل ة مثل قوله تعاىل:  ..، أي طائفة [104]آل عمران:    ﴾١٠٤الُْمْفلُِحونَ 
 

 ( 194-193-2/192):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (1)
 ( 2/259):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (2)
 ( 2/261):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (3)
 ( 2/326):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





25 

 

نَا َربُُّكْم فَاتهقُ 
َ
ًة َواِحَدةً َوأ مه

ُ
ُتُكْم أ مه

ُ
، أي: دينكم دين واحد.  [52]المؤمنون:    ﴾٥٢ونِ َهِذهِ أ

ةٍ ﴿و)األمة( مبعىن السنني مثل قوله تعاىل:   مه
ُ
َكَر َبْعَد أ ِي ََنَا ِمنُْهَما َواده ]يوسف:   ﴾َوقَاَل اَّله

إِنه إِبَْراهِيَم ََكَن  ﴿أي: بعد زمن. و)األمة( مبعىن القدوة واإلمام مثل قوله تعاىل:  ،  [45
ةً  مه
ُ
 (1) .[ 120]النحل:  ﴾أ

اإلنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه بدون فخر، فإنه ال يعد هذا من ابب مدح  ▪
قوله:   عنه يف  اليت هنى هللا  النفس  وتزكية  بَِمِن  ﴿النفس  ْعلَُم 

َ
أ ُهَو  نُْفَسُكْم  

َ
أ وا  تَُزكُّ فَََل 

 (2).32النجم:   [32]النجم:  ﴾٣٢اتهََق 

، وفيه اإلشارة إىل أن اإلنسان قد  ملسو هيلع هللا ىلص"إين أحب أن أمسعه من غريي" هكذا قال النيب   ▪
 ( 3)يكون إنصاته لقراءة غريه أخشع لقلبه مما لو قرأ هو...

عمن جيلب العمالة غري املسلمة ويفضلهم على العمالة    -رمحه هللا -ابن عثيمني  قال   ▪
فضل الكافر على املؤمن، هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حىت ي  املسلمة:

ولَئَِك يَْدُعوَن إََِل انلهارِ    ﴿وهللا عز وجل يقول:  
ُ
ْعَجَبُكْم  أ

َ
َولََعبٌْد ُمْؤِمٌن َخرْيٌ ِمْن ُمّْشٍِك َولَْو أ

ُ يَْدُعو إََِل اِْلَنهةِ َوالَْمْغفَِرةِ بِإِذْنِهِ   (4) .[221]البقرة:  ﴾َواَّلله

وهي مل تتمن املوت لكنها متنت    [23]مريم:    ﴾ ٢٣َقبَْل َهَذا َوُكنُْت نَْسًيا َمنِْسيًّا يَا َْلَْتِِن ِمتُّ  ﴿ ▪
 (5) أن مل أيهتا هذا الشيء حىت املوت.

ا َُتِبُّونَ ﴿ ▪ : يعين اخلري الكثري، ومنه مس ي   [92]آل عمران:    ﴾لَْن َتَنالُوا الِِْبه َحَّته ُتنْفُِقوا ِممه                               الرب 
: اخلالء الواسع.  (6)                    الرب 

وتُوا    ﴿ ▪
ُ
أ ا  ِممه ََيُِدوَن ِِف ُصُدورِهِْم َحاَجًة  : ال جيدون يف صدورهم يعين  [9]الحشر:    ﴾َوََل 

 (7)                                                         حسدا  مما أويت املهاجرون من الفضل والوالية والنصرة لرسول هللا.

 
 )بتصرف(   ( 2/352):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (1)
 ( 2/377):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (2)
 ( 3/345):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (3)
 ( 2/440):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (4)
 ( 3/71):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (5)
 ( 3/161):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (6)
 ( 3/256):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (7)
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ُخُشوًَع  ﴿ ▪ َويَزِيُدُهْم  َيبُْكوَن  ذْقَاِن 
َ
لِْْل وَن  واملراد   [109]اإلسراء:    ﴾١٠٩َويَِخرُّ عليها،  يعين: 

 (1)املبالغة يف السجود حىت تكاد أذقاهنم تضرب ابألرض.

  

 
 ( 3/344):  البن عثيمني رايض الصاحلني شرح    (1)
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                                                                        وعنه )أي: زبيد اليامي( قال: "انو  يف كل شيء حىت يف خروجك للك ن اسة. )موضع   ▪
  (1) .القمامة(

الدنيا، واستهانة به، حيث  : "إىل ما هاجر إليه" حتقري ملا طلبه من أمر    ملسو هيلع هللا ىلصويف قوله   ▪
 (2)مل يذكره بلفظه.

واترة يكون العمل هلل ويشاركه   -2                        فتارة يكون رايء  حمضا ...  -1العمل لغري هللا أقسام:   ▪
 - 3الرايء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطالنه وحبوطه... 

                  خاطرا ، ودفعه؛ فال   وأما إذا كان أصل العمل هلل مث طرأت عليه نية الرايء: فإن كان
يضره بغري خالف. وإن اسرتسل معه.... يف ذلك خالف بني العلماء... وذكر ابن 
جرير أن هذا االختالف إمنا هو يف عمل يرتبط آخره أبوله: كالصالة والصيام...، فأما 
بنية الرايء اليت طرأت عليه  ال ارتباط فيه: كالقراءة والذكر واالنفاق ... فإنه ينقطع 

 (3) اج إىل جتديد نية.وحيت

وقال يوسف بن احلسني الرازي: " وكم أجتهد يف إسقاط الرايء عن قليب؛ وكأنه ينبت   ▪
 (4) . فيه على لون آخر"

"وأن تعبد هللا كأنك تراه" يشري إىل أن العبد يعبد هللا على هذه الصفة: وهي استحضار  ▪
 ( 5) قربه، وأنه بني يديه كأنه يراه...

: توحيده والقيام بطاعته... والنصيحة لكتابه: اإلميان به وتعظيمه...  فالنصيحة هلل تعاىل ▪
والنصيحة لرسوله: اإلميان به ومبا جاء به... والنصيحة ألئمة املسلمني: معاونتهم على 

 (6) احلق...

 (7)قال بعض السلف: "وددت أن اخللق أطاعوا هللا؛ وأن حلمي قرض ابملقاريض"!  ▪

 
 16:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (1)
 17:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (2)
 20 -19:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (3)
 21:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (4)
 26:  واحلكمخمتصر جامع العلوم    (5)
 48:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (6)
 49:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





29 

 

ثالثة أايم، وجائزته يوم وليلة..." ففي هذه األحاديث:   قال: "الضيافة  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب   ▪
 (1) أن جائزة الضيف: يوم وليلة، وأن الضيافة ثالثة أايم، ففرق بني اجلائزة والضيافة.

"ايغالم، إين أعلمك كلمات... واعلم أن األمة... إىل آخر احلديث". هذا احلديث  ▪
الدين أمور  أهم  من  وقواعد كلية  عظيمة  وصااي  العلماء:  يتضمن  بعض  قال  ، حىت 

"تدبرت هذا احلديث، فأدهشين، وكدت أطيش! فواأسفي من اجلهل هبذا احلديث، 
 ( 2) وقلة التفهم ملعناه".

"والصدقة برهان" الربهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس... كذلك الصدقة برهان  ▪
حت إبخراجه  على صحة اإلميان، وسبب هذا: أن املال حتبه النفوس وتبخل به، فإذا مس

 (3) هلل دل على صحة إمياهنا..

"ال ضرر وال ضرار" منهم من قال: مها مبعىن واحد، على وجه التأكيد. وقيل: )الضرر(:   ▪
                                                                           أن يدخل على غريه الضرر مبا ينتفع هو به، و)الضرار(: أن يدخل على غريه ضررا  مبا  

(: أن يضر مبن قد ال منفعة له به.. وقيل: )الضرر(: أن يضر من ال يضره، و)الضرار
 ( 4)أضر به على وجه غري جائز.

املستقيم ▪ الصراط  )اقتضاء  يف  تيمية  ابن  عن  املختص ر  "وإنكار  1/272                                                  ذكر  قوله:   )
القلب: هو اإلميان أبن هذا منكر، وكراهته لذلك، فإذا حصل هذا، كان يف القلب 

هذ ارتفع  املنكر،  وإنكار  املعروف،  هذا  معرفة  القلب  فقد  فإذا  من إميان،  اإلميان  ا 
 (5)القلب".

                                                                          "سهل هللا به طريقا  إىل اجلنة" قد يراد بذلك: أن يسهل له العلم الذي طلبه.. فإن   ▪
إذا قصد به  –                                                                العلم طريق موصل إىل اجلنة، وقد يراد أيضا : أن هللا ييسر لطالب العلم  

                                                                    االنتفاع به، والعمل مبقتضاه، فيكون سببا  هلدايته ولدخول اجلنة. وقد ييسر   -وجه هللا

 
 82:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (1)
 103:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (2)
 126:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (3)
 172:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (4)
 178:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (5)
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                                                         علوما  أ خ ر. وقد يدخل يف ذلك أيضا : تسهيل طريق اجلنة احلسي   هللا لطالب العلم
 (1)يوم القيامة وهو )الصراط( وما قبله وما بعده من األهوال.

"كن يف الدنيا كأنك غريب"... يتخيل اإلقامة لكن يف بلد غربة... قلبه متعلق بوطنه   ▪
 ( 2) زه إىل الرجوع إىل وطنه...جها                                                       الذي يرجع إليه؛ وإمنا هو مقيم يف الدنيا ليقضي  م ر م ة

                                                                          "ما مأل آدمي وعاء  شرا  من بطنه، حبسب ابن آدم لقيمات...فثلث لطعامه..." روي   ▪
ملا قرأ هذا احلديث قال:" لو استعمل الناس هذه الكلمات    -الطبيب–أن ابن ماسويه  

املستشفى( سلموا من األمراض واألسقام، ولتعطلت املارستاانت )مجع مارستان وهو  
:" احلمية رأس الدواء،  -طبيب العرب –ودكاكني الصيادلة"... وقال احلارث بن كلدة 

والبطنة رأس الداء". روى ابن أيب الدنيا يف كتابه اجلوع إبسناده عن حممد بن واسع 
 (3)                                            قال:" من قل  طعمه فهم، وأفهم، وصفا، ورق ". 

يف".. املراد: املؤمن القوي يف إميانه  "املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضع ▪
 (4)ال يف جسمه. فكم من إنسان قوي اجلسم ال خري فيه. 

 ( 5)قال: "والشر ليس إليك". ملسو هيلع هللا ىلصالشر ال ينسب إىل هللا تعاىل، ألن النيب  ▪

                                                                       "مث يكون مضغة مثل ذلك" أي: أربعني يوما ، واملضغة: هي قطعة حلم بقدر ما ميضغه  ▪
 ( 6)اإلنسان.

ا غريب، ولسنا نعلم منها إال ما جاء يف الكتاب والسنة... فإذا كنت ال فالروح أمره ▪
عز   صفات هللا  تعرف كيفية  أن  حتاول  فكيف  جنبيك  بني  اليت  نفسك  عن  تدري 

 (7)وجل؟.. حجة مقنعة ملن يبحث عن كيفية صفات هللا عز وجل.

 
 193:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (1)
 . يقضي مرمة جهازه: جيمع متاع بيته. 209:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (2)
 225 -224:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (3)
 90شرح األربعني النووية البن عثيمني:   (4)
 91شرح األربعني النووية البن عثيمني:   (5)
 101شرح األربعني النووية البن عثيمني:   (6)
 111شرح األربعني النووية البن عثيمني:   (7)
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ال يقتل  فإن قال قائل: كيف تقتلونه على هذا الوجه )أي يف رجم الزاين(، ملاذا  ▪
:"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"؟ فاجلواب: أنه ليس املراد  ملسو هيلع هللا ىلص ابلسيف وقد قال النيب 

إبحسان القتلة سلوك األسهل يف القتل، بل املراد إبحسان القتلة موافقة الشريعة، كما  
ا  ﴿قال هللا عز وجل: ِ ُحۡكم  ۡحَسُن ِمَن ٱَّلله

َ
 (1) . [50]المائدة:    ﴾َوَمۡن أ

هني عن الغضب.. أو هي هني ملا يقتضيه الغضب؟ إن نظران "التغضب" هل هي   ▪
لظاهر اللفظ قلنا: "التغضب" أي الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة.. وميكن 
أبن يقال: اضبط نفسك عند وجود السبب حىت ال تغضب... واملعىن الثاين:.. أي  

 (2) ال تنفذ مقتضى الغضب..

يف عون أخيه، ففيه احلث على عون إخوانه من   هللا تعاىل يف عون العبد ما كان العبد ▪
املسلمني.. حىت يف تقدمي نعليه له إذا كان يشق على صاحب النعلني أن يقدمهما،  

 (3)                                                                          وحىت يف إركابه السيارة، وحىت يف إدانء فراشه له إذا كان يف بر   أو ما أشبه ذلك.

ى نفسه ووعد هبا..  "كتبها هللا عنده عشر حسنات" هذه العشر حسنات كتبها هللا عل  ▪
 (4) "إىل سبعمئة ضعف" وهذا حتت مشيئة هللا..

 (5) ( حمافظته على سنة الفجر أشد من مجيع النوافل.  ملسو هيلع هللا ىلصوكان ) أي: النيب  ▪

ويف ليلته؛ ألن كل خري   ملسو هيلع هللا ىلصاستحباب كثرة الصالة فيه )أي: يوم اجلمعة( على النيب   ▪
صل هلم يوم اجلمعة: فإن فيه  انلته أمته يف الدنيا واآلخرة على يديه، وأعظم كرامة حت

 ( 6)بعثهم إىل منازهلم يف اجلنة وهو يوم املزيد إذا دخلوها، وقرهبم من رهبم يوم املزيد...

كان إذا سال السيل،   ملسو هيلع هللا ىلصقال الشافعي: أخربين من ال أهتم عن يزيد بن اهلاد، أن النيب   ▪
مد هللا عليه" وأخربين                                                            قال: "اخرجوا بنا إىل هذا الذي جعله هللا طهورا ، فنتطهر منه، وحن

 
 190شرح األربعني النووية البن عثيمني:   (1)
 206شرح األربعني النووية البن عثيمني:   (2)
 391شرح األربعني النووية البن عثيمني:   (3)
 400شرح األربعني النووية البن عثيمني:   (4)
 27خمتصر زاد املعاد:   (5)
 37خمتصر زاد املعاد:   (6)
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من ال أهتم عن إسحاق بن عبدهللا: أن عمر كان إذا سال السيل ذهب أبصحابه إليه،  
 (1) وقال: ما كان ليجيء من جميئه أحد إال متسحنا به.

                                                                            وكان إذا صلى عليه تبعه إىل املقابر ماشيا  أمامه، وسن للراكب أن يكون وراءها..   ▪
 (2)                           إن كانوا لريملون هبا رمال ..وكان أيمر ابإلسراع هبا حىت 

 ( 3) وكان سروره وفرحه مبا يعطيه أعظم من سرور اآلخذ مبا أخذه. ▪

وثبت عنه:"إن أحب األمساء إىل هللا: عبدهللا وعبدالرمحن، وأصدقها: حارث ومهام،   ▪
 (4) .وأقبحها: حرب ومرة"

اسم حزن جد ابن املسيب بسهل، فأىب، وقال: السهل يوطأ!    (   ملسو هيلع هللا ىلص )أي: النيب         وغري   ▪
 (5) . )يقول ابن املسيب: فال زالت احلزونة فينا(

أبيك؟ فقال: شهاب. قال:  ▪                                                                    سأل عمر رجال  عن امسه فقال: مجرة. فقال: ما اسم 
فمنزلك؟ قال: حبرة النار. قال:فأين مسكنك؟قال: بذات لظى.قال: اذهب فقد احرتق  

 ( 6) وجد األمر كذلك!مسكنك.فذهب ف

من العجز والكسل، ومها مفتاح كل شر، ويصدر عنهما اهلم واحلزن،    ملسو هيلع هللا ىلصاستعاذ النيب   ▪
 (7)واجلنب والبخل..

  وملا كان العاطس قد حصل له ابلعطاس نعمة ومنفعة خبروج األخبرة احملتقنة، شرع له  ▪
زلزلة اليت هي  محد هللا على هذه النعمة، مع بقاء أعضائه على هيئتها، بعد هذه ال ملسو هيلع هللا ىلص

 (8) للبدن كزلزلة األرض هلا. 

 
 44خمتصر زاد املعاد:   (1)
 51خمتصر زاد املعاد:   (2)
 59خمتصر زاد املعاد:   (3)
 90خمتصر زاد املعاد:   (4)
 90خمتصر زاد املعاد:   (5)
 91خمتصر زاد املعاد:   (6)
 97خمتصر زاد املعاد:   (7)
 112خمتصر زاد املعاد:   (8)
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التكبري  ▪ فإن  احلريق فكربوا،  رأيتم  "إذا  مرفوعا :  بن شعيب                                                                         ويذكر من حديث عمرو 
فوجدانه   هذا  وغريان  حنن  جربنا  وقد  احلريق،  طفئ  ربه  املسلم  فإذا كرب   .. يطفئه" 

 (1)كذلك.

واملعافاة". ▪ والعافية  العفو  هللا  "سلوا  النسائي:  سنن  إزالة  ويف  تتضمن  الثالثة  وهذه   .
 (2) الشرور املاضية ابلعفو، واحلاضرة ابلعافية، واملستقبلة ابملعافاة.

ويف الصحيح: "غطوا اإلانء وأوكوا السقاء، فإن يف العام ليلة ينزل فيها وابء، ال مير  ▪
إبانء ليس عليه غطاء، وال سقاء ليس عليه وكاء؛ إال وقع فيه من ذلك الداء" قال 

بن سعد أحد رواة احلديث: األعاجم عندان يتقون تلك الليلة يف كانون األول.   الليث
 (3)                                                    وصح  عنه أنه أمر بتخمري اإلانء ولو أن يعرض عليه عودا .

ويف الطيب من اخلاصية أن املالئكة حتبه، والشياطني تنفر منه؛ فاألرواح الطيبة حتب  ▪
 ( 4) خلبيثة.األرواح الطيبة، واألرواح اخلبيثة حتب األرواح ا

قال له:    ملسو هيلع هللا ىلصوثبت يف صحيح مسلم من حديث الرجل امللدوغ من العقرب، أن النيب   ▪
"أما لو قلت حني أمسيت: أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل تضرك" ويف  
رواية الرتمذي :"ثالث مرات".. قال الرتمذي بعد سوق احلديث الثاين: "كان أهلنا 

 (5) ."                                           كل ليلة، فلدغت جارية منهم، فلم جتد هلا وجعا  تعلموها، فكانوا يقولوهنا  

شرح ابن القيم حديث: "سبحان هللا وحبمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه،   ▪
ومداد كلماته" فقال: ")سبحان هللا وحبمده عدد خلقه(... فإن جتدد املخلوقات ال 

احلاضر... )ورضا نفسه(... وال ريب أن رضا نفس الرب أمر   ى                   ينتهي عددا ، وال حيص
ال هناية له يف العظمة والوصف... )وزنة خلقه(... أثقل املخلوقات على اإلطالق، إذ  
لو كان شيء أثقل منه، لوزن به التسبيح... )ومداد كلماته( ... ومعىن هذا: أنه لو  

 
 245خمتصر زاد املعاد:   (1)
 246خمتصر زاد املعاد:   (2)
 247خمتصر زاد املعاد:   (3)
 248خمتصر زاد املعاد:   (4)
 )بتصرف(    489فقه األدعية واألذكار:    (5)
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ألقالم تستمد بذلك املداد، فتفىن                                              فرض البحر مدادا ، ومجيع أشجار األرض أقالما ، وا
 (1).(30-27البحار واألقالم، وكلمات الرب ال تفىن وال تنفد" )املنار املنيف:

                                      تسأله خادما ، فقال: "أال أخربك ما هو خري  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  -رضي هللا عنها-أتت فاطمة  ▪
وتكربين                                                            لك منه: تسبحني هللا عند منامك ثالاث  وثالثني، وحتمدين هللا ثالاث  وثالثني، 

القيم   :"وقد شاهدت من قوة    -رمحه هللا-                                          هللا أربعا  وثالثني"... ويف هذا يقول ابن 
رمحه  -                                                                            شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مشيته وكالمه وإقدامه وكتابته أمرا  عجيبا "...ونـ ق ل  

عن شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه قال: " بلغنا أنه من حافظ على هؤالء الكلمات،   -هللا
 (2) .(156/206- 155إعياء فيما يعانيه من شغل وغريه". )الوابل الصيب:    مل أيخذه

                              ... قيل يف معناه: "أي خوفا  من   -  أي بعد اخلروج من اخلالء  -وقوله: )غفرانك(   ▪
تقصريه يف شكره هذه النعمة اجلليلة... فتداركه ابالستغفار". )الفتوحات الرابنية البن 

 (3) .(1/401عالن: 

اجلد منك اجلد"، أي: ال ينفع عنده، وال ُيلص من عذابه، وال يدين من  "وال ينفع ذا   ▪
العيش...   والغىن وطيب  والرايسة  امللك  آدم: أي حظوظهم من  بين  كرامته: جدود 

 (4).(177)كتاب الصالة البن القيم: 

                                                                  أن يقول إذا اشتدت الريح: "اللهم القحا  ال عقيما " )األدب املفرد، رقم:   ملسو هيلع هللا ىلصمن هديه   ▪
 (5)                                    .. ومعىن )القحا ( أي: ملقحة للسحاب...(.718

هو الدعاء ابخلري... وقيل معناه: أبعدك هللا عن   (أي: تشميت العاطس)والتشميت   ▪
 ( 6)الشماتة، وجنبك ما يشمت عليك به.

 
 )بتصرف(    515فقه األدعية واألذكار:    (1)
 )بتصرف(    547فقه األدعية واألذكار:    (2)
   581فقه األدعية واألذكار:    (3)
 608فقه األدعية واألذكار:    (4)
 698فقه األدعية واألذكار:    (5)
 732فقه األدعية واألذكار:    (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





35 

 

الوارث منا" أي: اجعل هذه احلواس والقوى صحيحة سليمة ابقية إىل أن   ▪ "واجعله 
 ( 1) أموت.

ال" أما ضلع الدين، أي: ثقله وشدته، حىت مييل صاحبه عن "ضلع الدين، وغلبة الرج ▪
 (2) االستواء لثقله...

التيمي   ▪ سليمان  من  أصدق  أحدا   رأيت  ما  قال:  شعبة  إذا    -رمحه هللا-                                                  عن  ، كان 
 (3) تغري لونه. ملسو هيلع هللا ىلص             حد ث عن النيب 

                                                   فعا  ومنافحا  عن أئمة اجلرح والتعديل أثناء حديثه عن امد  -رمحه هللا-  انربى الذهيب ▪
فقال:   معني،  بن  احلف اظ "خحيىي  لوال  فوهللا  ابريها،  القوس  وأعط  العناء،  عنك                                                 ل 

 .(4) "األكابر خلطبت الزاندقة على املنابر 

زيد،   ▪ بن  ومالك، ومحاد  مل جيمع حديث شعبة وسفيان  بن سعيد: من  عثمان  قال 
فهو عيينة،  بن  احلديث  وسفيان  احلفاظ-مفلس يف  درجة  بلغ  ما  أنه  )قال -يريد   .

الذهيب(: وبال ريب أن من مجع علم هؤالء اخلمسة، وأحاط بسائر حديثهم، وكتبه  
                                                                         عاليا  وانزال ، وفهم علله، فقد أحاط بشطر السنة، بل أبكثر من ذلك، وقد عدم يف  

أن احملدث اليوم االعتناء  زماننا من ينهض هبذا، وببعضه، نسأل هللا املغفرة... وإمنا ش
علم   فعلى  ويدين ابحلديث،  ربه،  يتقي  بذلك حىت  ينتفع  ال  مث  الستة...  ابلدواوين 
                                                                         احلديث وعلمائه ليبك من كان ابكيا ، فقد عاد اإلسالم احملض غريبا  كما بدأ، فليسع 

 (5) امرؤ يف فكاك رقبته من النار...

                               النسائي( شافعيا ، له مناسك على   قال ابن األثري يف أول جامع األصول، وكان )أي ▪
                                                                         مذهب الشافعي، وكان ورعا  متحراي ، قيل: إنه أتى احلارث بن مسكني يف زي أنكره،  
                                                                           عليه قلنسوة وق باء، وكان احلارث خائفا  من أمور تتعلق ابلسلطان. فخاف أن يكون  

 
 )بتصرف(    752فقه األدعية واألذكار:    (1)
 937فقه األدعية واألذكار:    (2)
 648نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:    (3)
 929نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:    (4)
 )بتصرف(   1110نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:    (5)
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                                                                        عينا  عليه، فمنعه، فكان جييء فيقعد خلف الباب ويسمع، ولذلك ما قال: حدثنا  
 ( 1)                                                         احلارث، وإمنا يقول: قال احلارث بن مسكني قراءة  عليه وأان أمسع.

                                                                        يف ترمجة إسحاق بن هب لول احلافظ اجملتهد زمن املتوكل، قال عنه ولده: احندر والدي   ▪
                                                                    إىل بغداد ومل حيمل معه كتبه، فطالبه حممد بن عبدهللا بن طاهر أن حيد ث، فحدث  

ُيطئ يف شيء منها. قال الذهيب: كذا ببغداد من حفظه خبمسني ألف حديث، مل  
فليكن احلفظ وإال فال، قنعنا اليوم ابالسم بال جسم، فلو رأى الناس يف وقتنا من يروي  

 (2)                                  ألف حديث أبسانيدها حفظا  النبهروا.

                                                         قال: "ليس الشديد ابلص ر ع ة..." قال يف احلاشية: الص ر عة من   ملسو هيلع هللا ىلص وعنه أن رسول هللا   ▪
 (3))لسان العرب البن منظور(. الرجال: الذي ال يغلب

ف ه م الـم ل ..." قال اإلمام النووي  ▪ أي   -رمحه هللا–                                                                 ويف احلديث اآلخر: "... فكأمنا ت س 
كأمنا تطعمهم الرماد احلار، وهو تشبيه ملا يلحقهم من اإلمث مبا يلحق آكل الرماد من 

 (4)األمل.

                                                     قال: "احلرب خ دع ة" بفتح اخلاء وسكون الدال وهو أفصحها    ملسو هيلع هللا ىلص وعنه أن رسول هللا   ▪
 (5).-قاله اخلطايب –

                     : "عليكم ابلد لـ جة،    ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: قال رسول هللا    - رضي هللا عنه–عن أنس بن مالك   ▪
فإن األرض تطوى بليل". )بضم الدال وفتح الالم: السري من أول الليل/لسان العرب، 

 ( 6) .مادة دجل(

  

 
 تصرف(  )ب 1156نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   1143نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   106نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   107نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:    (4)
 137نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:    (5)
 143نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:    (6)
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ف من استحسان بعض البدع، فإمنا ذلك يف البدع اللغوية، ال  ل وما وقع يف كالم الس  ▪
الناس يف قيام رمضان...:    -رضي هللا عنه-الشرعية، فمن ذلك: قول عمر ملا مجع 

البدعة هذه"... ومراده أن هذا الفعل مل يكن على هذا الوجه   قبل هذا    –"نعمت 
كان حيث على   ملسو هيلع هللا ىلص                                                   لكن له أصوال  يرجع إليها من الشريعة، فمنها أن النيب  ، و -الوقت  

   (1) قيام رمضان...

قرب اخلليل    -2...  قرب نوح    -1ومن هذه القبور اليت فنت هبا العامة، وهي مكذوبة:   ▪
متثال اخلشب    -4شرقي جامع دمشق..    -عليه السالم-قرب هود    -3)مغارة اخلليل(..  

ويسمى      -عليه السالم-ذي يقال إن حتته رأس نيب هللا حيىي  يف اجلامع األموي، ال
اليحيوي(.   قرب احلسني يف املسجد، ابلقاهرة،   -6قرب شعيب ابألردن.    -5)املقام 

أكلته السباع يف وقعة كربالء،    -رضي هللا عنه -ف  اختلقه العبيديون.. فإن بدنه الشري
  - 9قرب نفيسة ابلقاهرة.    -8  قرب خالد بن الوليد حبمص.  - 7ورأسه مدفون ابلبقيع.  

ما عرف عند الرافضة   -10قبور اجليالين، الذي انتشر له يف العامل ما يزيد عن مئة قرب.  
  (2) ابسم: "مراقد األئمة"...

انقرضت، وأهنا ضرب من اخليال،   -أي هجر سورة تبت–وكنت أظن أن هذه الضاللة   ▪
ي بدمشق لكاتبه: حممد سعيد رمضان                                           حىت رأيت كالما  منشورا  يف جملة التوجيه اإلسالم

وفيه: أن والده رأى يف    (3)البوطي )مؤيد للنظام السوري، قتل بتدبري من النظام نفسه(
وهو يعاتبه على قراءة هذه السورة، قال: فما قرأها بعد حىت مات؛   ملسو هيلع هللا ىلصاملنام النيب  

: وهذه مثلبة وليست مكرمة... وال أرى  -والكالم للمؤلف–أقول    .ملسو هيلع هللا ىلص              إكراما  للنيب  
   (4)ذكره هلا عن أبيه إال من العقوق، والعقوق يتنوع، ومعتقد ذلك على خطر عظيم.

َ ٱ۞إِنه  ﴿ة الثانية آبية النحل:  يف اخلطبة حمداثت، منها: ... التزام ختم اخلطب ▪ ُمُر    َّلله
ۡ
يَأ

 ِ ذِي    ْۡلِۡحَسٰنِ ٱ وَ   لَۡعۡدلِ ٱب َعِن    لُۡقۡرَبٰ ٱِإَويَتآيِٕ    ْۡلَِۡغِ  ٱ وَ   لُۡمنَكرِ ٱوَ   لَۡفۡحَشآءِ ٱَويَۡنََهٰ 

 
 154:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (1)
 )بتصرف(   102 : تصحيح الدعاء   (2)
 ما بني القوسني توضيح من اجلامع وليس من كالم املؤلف    (3)
 258 : تصحيح الدعاء   (4)
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ُرونَ  تََذكه لََعلهُكۡم  وأصل ذكر هذه اآلية يف آخر اخلطبة   [90]النحل:    ﴾٩٠يَعُِظُكۡم 
رمحه هللا  –كما ذكره مال علي قاري    -رمحه هللا تعاىل–ينسب إىل عمر بن عبدالعزيز  

آية:    -تعاىل قراءة  والتزام  الروافض(...  ذم  يف  العوارض  )شم  َ ٱ إِنه  ﴿ يف كتابه    َّلله
َٰٓئَِكَتهُ  ي ٱ يَُصلُّوَن لََعَ    ۥَوَملَ ِ َها    نلهِبر يُّ

َ
َٰٓأ ِ ٱيَ تَۡسلِيًما  ينَ َّله وََسلرُِمواْ  َعلَۡيهِ  َصلُّواْ    ﴾٥٦َءاَمُنواْ 

 (1) ... وااللتفات يف اخلطبة ال يشرع.[56]األحزاب: 

... والتبليغ مل يقع إال مرة (2) تبليغ املؤذن تكبريات اإلمام لغري حاجة )أي إهنا حمدثة( ▪
يف مرض موته... لذا فهو مشروع للحاجة، وعند عدمها   ملسو هيلع هللا ىلصواحدة يف عهد النيب  

 ( 3) .منكر جيب تركه

وقد اختار فيه أن اسم هللا األعظم  -قال اإلمام أبو عبدهللا بن منده يف كتابه )التوحيد(،   ▪
ه أن يتسمى به أحد من خلق  عز وجل   : "فامسه "هللا" معرفة ذاته، منع هللا -هو هللا

خلقه، أو يدعى ابمسه إله من دونه، جعله أول اإلميان وعمود اإلسالم، وكلمة احلق 
تفتتح   وبه  القتل،  من  القائل  تجز  حي  فبه  واإلشراك،  األضداد  وخمالفة                                                                       واإلخالص، 
                                                                            الفرائض، وتنعقد األميان، وي ستعاذ من الشيطان، وابمسه ي فتتح وُيتم األشياء، تبارك  

 (4) .(2/21، وال إله غريه". )التوحيد امسه

( 4/338قال األزهري يف هتذيب اللغة: "ومعىن تنزيه هللا من السوء: تبعيده منه...") ▪
 ( 5) فالتسبيح: هو إبعاد صفات النقص من أن تضاف إىل هللا...

                                                                       جاءت الرافضة زيدا  )ابن احلسني بن علي بن أيب طالب(، فقالوا: تربأ من أيب بكر  ▪
                                                                       حىت ننصرك، قال: بل أتوالمها. قالوا: إذا  نرفضك. فمن مث   قيل هلم: الرافضة.  وعمر  

  (6) وأما الزيدية فقالوا بقوله وحاربوا معه.

 
 455 : تصحيح الدعاء   (1)
 ما بني القوسني توضيح من اجلامع وليس من كالم املؤلف    (2)
 457 : تصحيح الدعاء   (3)
 133:  فقه األدعية واألذكار   (4)
 186:  فقه األدعية واألذكار   (5)
 621يف سري أعالم النبالء:  نزهة الفضالء    (6)
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كان ابن تيمية حيسن الظن يف ابدئ األمر اببن عريب ويعظمه، وكان مل يطالع كتابه   ▪
مل يشاركهم  )الفصوص( بعد. وكان ممن حضر يف أول عمره جملس مساع للصوفية لكنه 
(:  10/418ورد عليهم فيما بعد يف مسألة حلول احلوادث، وقال يف جمموع الفتاوى )

"وتبني لبعض من كان فيهم ممن له معرفة وعلم أنه كان معهم الشياطني، وكان فيهم 
 (1) من هو سكران ابخلمر".

: النيب )واملسيح يعين  -عليه السالم–يهود الدومنة : مل يعرتف اليهود مبسيحية عيسى   ▪
املخلص، وابلعربية تعين: الطاهر(، ولذلك ظلوا ينتظرون املسيح ليعيد دولتهم على حد  
زعمهم، وتسبب هذا يف ادعاء كثريين ابملسيحية املنتظرة، منهم: سااباتي زيف، وهو 
مؤسس السااباتئية )يهود الدومنة(. ظهر سااباتي يف وقت كان اجلنود العثمانيون يعيثون  

فيقت أورواب              فسادا   يف  واليهود  الدولة...  يهدد  والعدو  عليهم،  والثائرين  السلطان  لون 
يتعرضون لالضطهاد، وهناك حماكم التفتيش قائمة. ويف ظل ذلك ظهر سااباتي الذي  

إزمري   يف  خالل 1626لد  من  ينتظرون  اليهود  وكان  أسباين،  يهودي  أصل  من  م 
يقود اليهود وحيكم العامل،   م الذي زعموا أنه سيخرج فيه رجل1648حساابهتم عام  

وهو نفس العام الذي بلغ فيه سااباتي العشرينات، فأخذ يعد العدة ويتأهب ويدرس 
ليكون املسيح املنتظر، ويف ذات العام ادعى ذلك يف جو أشاعت فيه اخلامات اليهودية  
  خبروج املسيح، وظل يتنقل يف البالد وزار فلسطني ومصر وإزمري واهنالت عليه اليهود 

       جزءا     38من بلدان خمتلفة، وقلدته أملانيا اتج )ملك امللوك(، وقسم سااباتي العامل  
                                                                          أمال  يف حكمه العامل. وظهر مسيح آخر أيضا  فاشتكى على السلطة العثمانية سااباتي  
وأنه سيتمرد على الدولة، فاعتقلت الدولة سااباتي، لكن اخلبيث أنكر وأظهر اخلوف 

الدولة  أسلم، ووظفته  نفسه   مث  السلطاين، فسمى  القصر  البوابني يف  رئيس  العثمانية 
                                                                            )حممد البواب(، وأرسل ألتباعه: )أن يـ ه وه )اسم لإلله( جعله مسلما .. هكذا أمرين  
فأطعت( لكن أخاه قدم التوضيح اآليت: )سااباتي القدمي ارتفع للسماء أبمر من يهوه،  

مامة(. وعلى هذا أطلق األتراك                                             ترك ملكا  يستمر يف كونه املسيح لكنه حتت جبة وع
لقب يهود الدمنة على أتباع سااباتي، والدومنة صفة تعين العائد، أي الذي أسلم بعد 

 
 روائع القصص اإلسالمي لعمر األشقر.   (1)
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                                                                        يهوديته، مث أصبحت اصطالحا  يعين املسلم ظاهرا  اليهودي ابطنا . واستأذن سااباتي  
 بعد ذلك السلطة للدعوة لإلسالم فانطلق يشيع مذهبه، وحثهم على التجمع معلنني

                                                                    اإلسالم مبطنني اليهودية وأصدر هلم أحكاما  حىت أن منها: صوم رمضان واألضحية 
                                                                       يوم العيد وعدم الضيق بذلك ذرعا ، واحلفاظ على املظاهر اإلسالمية. مات سااباتي  

أتباعه على ضفاف األهنار    49م وعمره  1675 ألنه دفن على –سنة واليوم يقف 
 ( 1)  ننتظرك"! يدعون قائلني: "سااباتي إننا -ضفة هنر

إذا جرى على العبد مقدور يكرهه، فله فيه ستة مشاهد: أحدها: مشهد التوحيد، وأن  ▪
هللا هو الذي قدره وشاءه وخلقه... الثاين: مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل  
املقدور غالبة لغضبه وانتقامه،  الرمحة وأن رمحته يف هذا  الثالث: مشهد  فيه قضاؤه. 

اخلامس:   ورمحته حشوة. عبثا .  قضاه  وال  يقدره سدى  مل  احلكمة...                                                          الرابع: مشهد 
السادس:   وجوهه.  من مجيع  ذلك  على  التام  احلمد  سبحانه  له  وأن  احلمد،  مشهد 
العبودية، وأنه عبد حمض من كل وجه، جتري عليه أحكام سيده... فيصرفه  مشهد 

 (2) حتت أحكامه القدرية كما يصرفه حتت أحكامه الدينية...

ال تصح املواالة إال ابملعاداة، كما قال تعاىل عن إمام احلنفاء احملبني أنه قال لقومه:  ف ▪
ا ُكنُتۡم َتۡعُبُدونَ ﴿ فََرَءۡيُتم مه
َ
نُتۡم َوَءابَآؤُُكُم    ٧٥أ

َ
قَۡدُمونَ ٱ أ

َ
ٓ إَِله َربه    ٧٦ۡۡل ِ

ٞ َلر   ﴾ ٧٧لَۡعٰلَِمنيَ ٱفَإِنهُهۡم َعُدور
هذه املواالة واخللة إال بتحقيق    -عليه السالم-فلم يصح خلليل هللا    [ 77- 75]الشعراء:  

 (3) هذه املعاداة، فإنه ال والء هلل إال ابلرباءة من كل معبود سواه.

                                                                         فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون انئمة فإذا ن بهت انتبهت،   ▪
وهي يف القلب مبنزلة    ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إىل القيام أقرب،

الروح يف البدن، فروح ميتة، وروح مريضة إىل املوت أقرب، وروح إىل احلياة أقرب، وروح 
 (4) صحيحة قائمة مبصاحل البدن.

 
 110  -107العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (1)
 94-93البن القيم: الفوائد  (2)
 278الداء والدواء:   (3)
 279الداء والدواء:   (4)
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إن معهم وعد بلفور، وهذا وعد من رب بلفور الذي خلقهم وخلق بلفور. )تعليق  ▪
 ( 1) املسلمون اليهود...(.  املؤلف على احلديث يف البخاري: ال تقوم الساعة حىت يقاتل

                                                                      ُيطئ خطأ  كبريا  من يقول: إن أهل الكتاب مؤمنون ابهلل، وكيف يكون ذلك وهم مل   ▪
كفروا به    ملسو هيلع هللا ىلصيقبلوا شرع هللا ومل يذعنوا له، فاليهود والنصارى حيث بعث رسول هللا  

وليسوا مبسلمني ودينهم دين ابطل، ومن اعتقد أن دينهم صحيح مساو لدين اإلسالم 
 (2) .كافر خارج عن اإلسالم، فاإلميان قبول وإذعانفهو  

  ﴾ ٥ۡسَتَوىٰ ٱ   لَۡعۡرِش ٱ لََعَ    لرهۡحَمٰنُ ٱ﴿عن قول هللا تعاىل:    -رمحه هللا–وقد سئل اإلمام مالك   ▪
                                      برأسه وجعل يتصبب عرقا  من ثقل ما ألقي   -رمحه هللا–كيف استوى؟ فأطرق      [ 5]طه:  

عليه وتعظيمه للرب جل وعال، مث رفع رأسه وقال: "االستواء غري جمهول" أي أنه معلوم  
العربية، استوى على كذا: أي عال عليه واستقر... "والكيف غري معقول"  اللغة  يف 

بدع عنه  "والسؤال  واجب"  به  عنه "واإلميان  يسأل  مل  السؤال  هذا  مثل  ألن  ة"... 
 (3) .                              وهم أشد منا حرصا  على معرفة هللا ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  - رضي هللا عنه –الصحابة 

النيب   ▪ الثالثة كان  "اللهم رب    ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء  الليل فيقول:  يذكرهم عندما يستفتح صالة 
فجربيل جربائيل وميكائيل وإسرافيل" واحلكمة من هذا أن كل واحد منهم موكل حبياة:  

موكل ابلوحي وهو حياة القلوب... وميكائيل موكل ابلقطر والنبات وهو حياة األرض،  
وإسرافيل موكل ابلنفخ يف الصور وهو حياة الناس احلياة األبدية... إذا كان قيام الليل 

 (4)                                                    بعثا  وهؤالء املالئكة موكلون حبياة صارت املناسبة واضحة.

 ( 5) وأمر ابلعمل به ولكن مل يؤمر بتبليغه.النيب هو من أوحي إليه بشرع  ▪

)انتقل إىل مثواه األخري( وهذا غلط عظيم، ولوال أننا نعلم مراد قائله لقلنا: إنه ينكر   ▪
 (6) البعث! ألنه إذا كان القرب مثواه األخري فهذا يتضمن إنكار البعث.

 
 )مابني القوسني توضيح من اجلامع ليس من كالم املؤلف(  14للطنطاوي:   فصول يف الثقافة واألدب   (1)
 43: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (2)
 47: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (3)
 50: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (4)
 54: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (5)
 60: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (6)
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فعلته قد شاءه                                                             فإذا فعل فعال  وحصل خالف املقصود، مل يقل ليتين مل أفعل، ألن الذي   ▪
 (1) هللا عز وجل.

هل وجد التطاول يف البنيان؟ واجلواب: هللا أعلم، فإنه قد يوجد ما هو أعظم مما هو   ▪
 ( 2)يف هذا الزمان... كل زمن يقول أهله: هذا من أشراط الساعة، وهللا أعلم.

ِ فَاِطرِ   ْۡلَۡمدُ ٱ ﴿املالئكة أجسام بال شك، قال هللا عز وجل:  ▪ َمٰ ٱَّلِله ۡرِض ٱ وَ  َوٰتِ لسه
َ
َجاِعِل  ۡۡل

َٰٓئَِكةِٱ ثَِۡنٰ َوثَُلَٰث َوُرَبَٰعي  لَۡملَ ۡجنَِحةٖ مه
َ
ْوِّلٓ أ

ُ
 (3). [ 1]فاطر:  ﴾ رُُسًَل أ

                                                                           "حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين" علما  يرتتب عليه الثواب والعقاب، ألن علم هللا   ▪
 (4)األزيل السابق ال يرتتب عليه ثواب وال عقاب.

                                                                      إنسان ال حيمله على الورد ليال  أو هنارا  إال خمافة شرور اخللق... فهذه الشرور فكم من   ▪
 ( 5)خري.

 (6) ( : "إن هللا طيب". ملسو هيلع هللا ىلصمن أمساء هللا تعاىل: الطيب، لقوله )أي: النيب  ▪

َفَقۡد  ﴿وأما اخليانة فال يوصف هللا هبا، ألهنا نقص بكل حال..   ▪ ِخَياَنَتَك  ِإَون يُرِيُدواْ 
َ ٱَخانُواْ   ۡمَكَن مِۡنُهۡمۗۡ    َّلله

َ
: فقد خانوا هللا من قبل فخاهنم،  يقل  ومل  [ 71]األنفال:    ﴾ِمن َقۡبُل فَأ

 (7)                                    ألن اخليانة خدعة.. وهي صفة ذم مطلقا .

"إن هللا فرض فرائض فال تضيعوها...وسكت عن أشياء رمحة بكم..." وصف هللا عز   ▪
إنه   إذ  وجل،  عز  متام كماله  من  هذا  ابلسكوت،  مل  وجل  شاء  وإذا  تكلم  شاء  إذا 

 (8)يتكلم.

 
 63: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (1)
 67: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (2)
 74: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (3)
 78: ن عثيمنيالب النووية شرح األربعني   (4)
 89: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (5)
 166: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (6)
 167: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (7)
 340: البن عثيمني النووية شرح األربعني   (8)
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                                                                    وكان شيخ من البصريني يقول: إن هللا إمنا جعل نبيه أميا  ال يكتب وال حيس ب وال  ▪
                                                                           ينس ـ ب، وال يقرض الشعر، وال يتكلف اخلطابة، وال يتعمد البالغة... ليكون إذا جاء  

 (1).                                                            ابلقرآن احلكيم، وتكلم ابلكالم العجيب، كان ذلك أدل  على أنه من هللا

الفطرية على وجود هللا عز وجل:   ▪ األولية: كاليت ال *  الدالئل  العقلية  املبادئ  داللة 
داللة النزعة األخالقية كإدراك اخلري والشر وملاذا العدل قيمة أخالقية    * حتتاج إىل برهان.  

اجلانب الغريزي: كاهتداء الطفل لثدي أمه! وهجرة   *لدى البشرية؟ من الذي أودعها؟  
ور ملكان معني يف زمن معني وملاذا قيمة اجلمال مغروسة يف اجلميع؟ وكذلك حب الطي

الشعور ابلغائية: كالنفس فإهنا تريد وهلا مطلوب وحاجة تريد الوصول هلا.    *  البقاء؟  
اإلرادة احلرة: كوجود الفطرة اليت يفرق هبا اإلنسان بني اختياره للشيء واضطراراه    *

 (2) له... 

  

 
 ( 4/32: )البيان والتبيني  (1)
 )بتصرف(   85  -79- 57-39: مشوع النهار   (2)
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قبل وقوعها، وال جييبون عن  ▪ احلوادث  السؤال عن  الصحابة يكرهون  كان كثري من 
ذلك: كان زيد بن اثبت إذا سئل عن الشيء؛ يقول: "كان هذا؟" فإن قالوا: ال؛ قال: 

 (1) "دعوه حىت يكون".

قمت مقام                                                                  فما دام األكل حالال ، فالعمل الصاحل مقبول.. قال وهيب بن الورد: "لو   ▪
 (2) .                                                             هذه السارية؛ مل ينفعك شيء حىت تنظر ما يدخل بطنك: حالل  أم حرام"

يف صفة رفع يديه يف الدعاء أنواع متعددة: فمنها: أنه كان    ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي عن النيب   ▪
– يشري إبصبعه السبابة فقط... ومنها: أنه رفع يديه وجعل ظهورمها إىل جهة القبلة  

ا يلي وجهه. ومنها: عكس ذلك... ومنها: رفع يديه  وجعل بطوهنا مم  -وهو مستقبلها
 ( 3)وجعل كفيه إىل السماء وظهورمها إىل األرض... ومنها: عكس ذلك.

وإن علم املرء أن هللا قد خصه على غريه بفضل؛ فأخرب به ملصلحة دينية، كان إخباره   ▪
ابن                                                                       على وجه التحدث ابلنعم، ويرى نفسه مقصرا  يف الشكر، كان جائزا ؛ فقد قال

 ( 4)                                         مسعود: "ما أعلم أحدا  أعلم بكتاب هللا مين".

ن  ﴿                                                                         وكما أن احلسنة متحو السيئة، فالسيئة متحو احلسنة اليت دوهنا قدرا ، لقوله تعاىل:   ▪
َ
أ

نُتۡم ََل تَۡشُعُرونَ 
َ
ۡعَمٰلُُكۡم َوأ

َ
]البقرة:   ﴾ ََل ُتۡبِطلُواْ َصَدَقٰتُِكم﴿:  ولقوله   [2]الحجرات:    ﴾ ٢ََتَۡبَط أ

264 ] ... (5) 

                                                                              النجش يف البيع: وهو أن يزيد يف السلعة م ن ال يريد شراءها؛ إما لنفع البائع... أو   ▪
 ( 6) إبضرار املشرتي...

وأما شرب اخلمر للعطش فال جيوز؛ قال أهل العلم: ألن اخلمر ال يزيد العطشان إال   ▪
 (7)                            عطشا  فال تندفع به الضرورة.

 
 54خمتصر جامع العلوم واحلكم:    (1)
 58خمتصر جامع العلوم واحلكم:    (2)
 61خمتصر جامع العلوم واحلكم:  (3)
 71خمتصر جامع العلوم واحلكم:  (4)
 97خمتصر جامع العلوم واحلكم:  (5)
 182خمتصر جامع العلوم واحلكم:  (6)
 ( 1/158شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (7)
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 (1) جيد سوى هذا احملرم، وأن تندفع به الضرورة.الضرورة إىل احملرم هي: أن ال  ▪

  ملسو هيلع هللا ىلصهل هذا يعين أنه يستحيل أن جياب )أي دعاء آكل احلرام(؟ واجلواب: ال.. والنيب   ▪
 ( 2)                   استبعد هذا تنفريا .

لنا بعري وعجزان عن  ▪ ند                                                                         فالذي ليس مقدورا  عليه حيل بطعنه يف أي موضع... فلو 
 (3)                              يكون حالال ؛ ألنه غري مقدور عليه.إدراكه ورميناه ابلرصاص... فإنه 

                                                                      غيبة العامل ليست قدحا  يف شخصه فقط، بل يف شخصه وما حيمله من الشريعة، ألنه   ▪
إذا ساء ظن الناس فيه فإهنم لن يقبلوا ما يقول من شريعة هللا، وتكون املصيبة على 

 (4)الشريعة أكثر.

الذين أعتربهم مفسدين يف   ولذلك أحذركم ما حذرتكم به من قبل، من أولئك القوم ▪
                                                                              األرض، أيتون اجملالس يغتابون فالان  وفالان ... احذروا هؤالء، وال تركنوا إليهم، وانبذوهم 
                                                                    من جمالسكم نبذا ؛ ألهنم مفسدون يف األرض، سواء قصدوا أو مل يقصدوا؛ فالفساد 

 (5)مىت حصل فصاحبه مفسد، لكن مع نية اإلفساد يكون ضرره أكثر وأعظم.

ستمع له حكم القارئ يف الثواب، وهلذا قال هللا عز وجل يف قصة موسى وهارون:  وامل ▪
ۡعَوتُُكَما   ﴿ ِجيَبت ده

ُ
.. وهلذا شرع   -عليه السالم-والداعي موسى    [89]يونس:    ﴾قَۡد أ

 ( 6) لإلنسان املستمع لقراءة القارئ إذا سجد القارئ أن يسجد.

ويف قول الصديق لعروة: "امصص بظر الالت" دليل على جواز التصريح ابسم العورة  ▪
 (7).إذا كان فيه مصلحة

 
 ( 159/ 1شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (1)
 ( 172/ 1شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (2)
 ( 216/ 1شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (3)
 ( 317/ 1شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (4)
 ( 378/ 1)شرح رايض الصاحلني البن عثيمني:    (5)
 ( 1/394شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: ) (6)
 200: خمتصر زاد املعاد  (7)
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جهاد املنافقني إمنا هو ابحلجة، وهو أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد اخلواص،   ▪
و  العامل  هللا  وأفراد  عند  األعظمون  فهم  عددا ،  األقلني  هم  وإن كانوا  عليه،                                                              املعاونون 

 (1)       قدرا .

تعاىل:   ▪ قال  الكبرية، كما  ابحلسنة  ت ك ف ر  قد  العظيمة  يُۡذهِۡۡبَ    ْۡلََسَنٰتِ ٱ إِنه  ﴿                                                       الكبرية 
ِ ٱ ير تعاىل:    [114]هود:    ﴾اِت    َ لسه لقوله  ُتۡبِطلُواْ  ﴿وابلعكس  ِ ََل  ب َذىٰ ٱ وَ   لَۡمنرِ ٱَصَدَقٰتُِكم 

َ
  ﴾ ۡۡل

 ( 2) .[264]البقرة: 

من أحدث يف التعبد كالذكر والدعاء املقيد ما ليس منه تسن نا ، فقد أمث من جهات  ▪
املشروع هجر  الشرع  ،أربع:  على  يشرع  ،االستدراك  مل  ما  العامة   ،استحباب  إيهام 

 ( 3)مبشروعيته..

؛ ملا  -كل حمرم أو مكروه من قول وعمل، ال جيوز افتتاحه بشيء من ذكر هللا تعاىل   ▪
فيه من االمتهان وافتتاح املعصية ابلطاعة... أو احلمد والصالة والسالم على رسول هللا  

 (4)وحنو ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص

وعن مكحول األزدي قال: قلت البن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب اخلمر والسارق   ▪
ۡذُكرُۡكمۡ   ۡذُكُروِنٓ ٱفَ ﴿:ذكر هللا وقد قال هللا تعاىلوالزاين ي

َ
قال: إن ذكر ؟  [152]البقرة:    ﴾أ

(. علق على هذا األثر 1/273هللا هذا ذكره هللا بلعنته حىت يسكت".)عمدة التفسري
قائال : "وهذا الذي قال ابن عمر حق، ينطبق متاما  على   -رمحه هللا تعاىل–أمحد شاكر  

يف مواطن   -سبحانه وتعاىل–الفسق واجملون يف عصران، من ذكر هلل  ما يصنعه أهل  
فسقهم وفجورهم، ويف األغاين الداعرة، والتمثيل الفاجر... ويف قصصهم املفرتى.. ويف  

 ( 5) تالعبهم ابلدين مبا يسمونه القصائد الدينية..."

ذلك، هي وقاعدة املفاضلة بني أنواع العبادات، من دعاء وذكر وصالة وجهاد، وحنو   ▪
إذ قال: ".. إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة    -رمحه هللا-كما ذكره ابن القيم  

 
 124: خمتصر زاد املعاد  (1)
 207: خمتصر زاد املعاد  (2)
 44تصحيح الدعاء:    (3)
 48تصحيح الدعاء:    (4)
 48تصحيح الدعاء:    (5)
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الرب يف كل وقت مبا هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات يف وقت 
اجلهاد: اجلهاد، وإن آل إىل ترك األوراد من صالة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك  

يف حال األمن. واألفضل يف وقت حضور الضيف مثال : القيام إمتام صالة الفرض، كما  
واألهل...   الزوجة  حق  أداء  يف  وكذلك  املستحب،  الورد  عن  به  واالشتغال  حبقه، 
واألفضل يف أوقات ضرورة احملتاج ابجلاه أو ابلبدن أو املال: االشتغال مبساعدته، وإغاثة  

وقت قراءة القرآن: مجعية القلب    هلفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. واألفضل يف
)مدارج  به..."  ُياطبك  تعاىل  هللا  كأن  حىت  وتفهمه  وتدبره  فهمه  على 

 (1).(77()التقريب لعلوم ابن القيم:129()مفتاح دار السعادة:92-1/85السالكني

يوما : سئل بعض أهل العلم: أميا أنفع    - رمحه هللا-"وقلت لشيخ اإلسالم ابن تيمية   ▪
يح أو االستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا  فالبخور وماء الورد أنفع له،  للعبد: التسب

: فكيف والثياب   -رمحه هللا-وإن كان دنسا  فالصابون واملاء احلار أنفع له، فقال يل  
 (2).(199-196ال تزال دنسة؟" )الوابل الصيب: 

التمايل واالهتزاز وال ▪ النكري على  تحرك عند قراءة "اشتدت كلمة علماء األندلس يف 
: ملا نشر موسى عليه 2/102القرآن، وأهنا بدعة يهود" "قال الزخمشري يف الكشاف

السالم األلواح وفيها كتاب هللا تعاىل، مل يبق شجر وال جبل وال حجر إال اهتز، فلذلك 
 (3) ال ترى يهوداي  يقرأ التوراة إال اهتز وأنغص هلا رأسه". 

وإذا كان التصفيق يف حالة التعبد بدعة ضاللة.. فإن اختاذه يف احملافل واالجتماعات..   ▪
 (4) عند التعجب هو الثناء على هللا وذكره.. ملسو هيلع هللا ىلصتشبه منكر ومعصية. هدي النيب 

على  ▪ يشوش  حبيث  به  جيهر  ال  لكن  املساجد...  يف  العظيم  القرآن  قراءة  تستحب 
 (5)ى املسلمني.املصلني؛ ألن املسجد يف أصله وقف عل 

 
 49تصحيح الدعاء:    (1)
 52تصحيح الدعاء:    (2)
 80تصحيح الدعاء:    (3)
 87تصحيح الدعاء:    (4)
 298 - 297تصحيح الدعاء:    (5)
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ومن احملداثت... افتتاح املؤمترات واالجتماعات واجملالس واحملاضرات والندوات آبايت  ▪
أما   ملسو هيلع هللا ىلصمن هجرة النيب    1342من القرآن الكرمي، وال أعلم حدوث هذا إال بعد عام  

قبل ذلك فال... مل يعهد من هديه فعل ذلك... وهكذا اخللفاء الراشدون من بعده 
مشروعا ، أما إذا كان حمظورا  أو حمرما  أو مكروها    .. هذا إذا كان األمر املفتتح  ملسو هيلع هللا ىلص

 (1) فيحرم شرعا  افتتاحه ابلقرآن... ملا فيه من تعريض كالم هللا تعاىل لالمتهان..
"اللهم صل عل سيدان حممد": لفظ "سيدان" ال يعرف يف األحاديث الوارد يف الصالة   ▪

ة، وابن القيم... وابن حجر ، قرر ذلك احلفاظ، منهم: ابن تيميملسو هيلع هللا ىلصوالسالم على النيب  
 (2)العسقالين.

شعائر   ▪ من  هذا  وجهه"  "كرم هللا  عنه...  النهي  يف  احلديث  ثبت  وجهه"  "قبح هللا 
الرافضة... "اي رب القرآن العظيم" حيرم هذا الدعاء، وهو من نفثات اجلهمية، إذ القرآن 

 (3) كالم هللا.
الر  ▪ العالية  "الدرجة  أو  الرفيعة"  "الدرجة  يف زايدة:  الرفيعة  العالية  "الدرجة  أو  فيعة" 

 (4) اجلنة..."...ال يثبت شيء من هذه األلفاظ يف دعاء الوسيلة...
ومن الدعاء أبساليب الصحافة واإلعالم، قول بعض الداعني لألمة اإلسالمية: "ترفل  ▪

فانظر كيف   التبخرت واخليالء،  يف ثوب الصحة والعافية" فمادة: "رفل" مدارها على 
دعاء أبن تقابل النعمة ابملعصية؟ وهكذا يفعل جتاوز الس نن، وهجر التفتيش  حيصل ال

 (5)بكتب لسان العرب.
"ابلر  فاء والبنني"... والر  فاء: ابلكسر واملد، على وزن "كساء": وهو االجتماع. ويظهر  ▪

العرب يف   "والبنني"؛ ألن  لفظ:  أجل  التهنئة هو من  النهي عن هذه  أن  أعلم  وهللا 
ِ ﴿  جاهليتهم كانت تكره البنات، كما قال تعاىل منكرا  عليهم: َحُدُهم ب

َ
َ أ ِ نَثٰ ٱ ِإَوَذا بُّشر

ُ
  ۡۡل

ا وَُهَو َكِظيمٞ   ۥَظله وَۡجُههُ  َ بِهِ   لَۡقوۡمِ ٱَيَتَوَٰرٰى ِمَن    ٥٨ُمۡسَودر  ِ ُيۡمِسُكهُ   ۦٓي ِمن ُسوِٓء َما بُّشر
َ
ۡم   ۥأ

َ
ٰ ُهوٍن أ لََعَ

 
 298تصحيح الدعاء:    (1)
 328تصحيح الدعاء:    (2)
 331 - 330تصحيح الدعاء:    (3)
 381تصحيح الدعاء:    (4)
 475تصحيح الدعاء:    (5)
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هُ  اِب  ٱِِف    ۥيَُدسُّ َ ََل َسآَء َما َُيُۡكُمونَ   لَتُّ
َ
... فصارت هتنئة اجلاهلية اليت [ 59-58]النحل:    ﴾٥٩أ

 (1) هنينا عنها: الدعاء للمتزوج ابلبنني )فقط(. 

 من تعليقات الشيخ: انصر العمر على منت منار السبيل: ▪

 ال بد لإلمام عند إانبته آخر أن يكون النائب أفضل من اإلمام أو مثله. -

 . جيوز القسم على غلبة الظن -

كل ما تصيبه العني جتوز له الرقية ولو كان حيواان  أو مجادا . ورد أثر عن ابن عباس    -
ه راقيا  حليوان. وإن أحدهم رقى )ماطور( سفينة يوما  ما. وأ خذ ذلك من قول أنه أرسل
ُ ٱ َولَۡوََلٓ إِۡذ َدَخلَۡت َجنهَتَك قُلَۡت َما َشآَء  ﴿تعاىل:   ِ   َّلله  ب

ِي ٱََل قُوهَة إَِله ويقول ابن  [39]الكهف:    ﴾ َّلله
 جربين: هذا جمرب.

 الصحيح أن إجارة الشقق ملن يضعون الدش ال جيوز.  -
)دقة العلماء(: وال يصح إجارة ديك ليوقظه للصالة. نص عليه؛ ألنه غري مقدور   -

 : )قال بعضهم: جيوز إذا كان عدال  (. -من ابب الفكاهة– الشيخعليه. قال 

 مرات.  3القرعة هي جائزة ولو مرة واحدة. لكن األفضل  -

ساملا ، جاز الدخول القاعدة يف املسابقات : إذا كان من يدخل املسابقة غامنا  أو    -
 فيها. أما إذا كان غامنا  أو غارما  مل جيز.

 درمها   11الدينار يف كتب الفقه هو الذهب، والدرهم هو الفضة، والدينار=  -

للش   - للميت، تصرف يف مصارفها كالصدقة عنه، ومثل   يخيظهر  الوصية جتوز  أن 
 ألمته، ومنهم موتى.   ملسو هيلع هللا ىلصذلك يوم ضحى النيب 

ال تزوج إال يف حاالت خاصة جدا ، كأن تكون لوحدها يف بالد  ما دون التسع    -
 (2) الغرب وال ويل هلا؛ فيزوجها خوفا  على دينها.

بن جربين   ▪ عبدهللا  الشيخ:  تعليقات  وكفاية    -رمحه هللا-من  العابد  بداية  منت  على 
 الزاهد:

 
 528تصحيح الدعاء:    (1)
 . 2على منار السبيل ج - حفظه هللا – مجيع ما سبق من تعليقات الشيخ انصر     (2)
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سجل. ال يصلى على احلشائش اليت تسقى مباء اجملاري. يشرع الرتديد مع األذان امل -
بعضهم قدر الصالة على القرب بشهر، والصواب جيوز الصالة عليه ولو بعد سنة. 
جيوز أتخري الصالة لعذر، كأن ينتظر ثواب  نظيفا  ألن ما معه جنس. ومن السنن 

 املشي للمسجد يوم اجلمعة، فقد كان الصحابة ميشون لساعتني. 

ألنه قد ينشف حلقه فال ينطق يسن بل  احللق عند املوت من قبل أرفق أهله به؛   -
الشهادة. والتلقني إما أن يقول له: قل، أو يذكرها عنده، وال يزيد عن ثالث لئال  

 يضجر، ولو تكلم بعدها عاد لتذكريه وتلقينه. 

ويف اللحد تفك العقد سوى ما فوق رأس امليت وما حتت قدميه؛ ألن اإلنسان  -
 ينتفخ يف القرب.

النار  وال يدخل معه )أي مع امليت(   - ، وهذا من -كالبالط وحنوه– شيء مسته 
 ابب التفاؤل.

 ( 1) ذكر الفقهاء أن أجر األعمال يصل للميت إذا نويت له، حىت األعمال القولية. -

:"وليس كل ما كان أفضل ي شرع ألي أحد، بل كل   -رمحه هللا-  قال شيخ اإلسالم ▪
دقة أفضل له من أحد ي شرع له أن يفعل ما هو أفضل له، فمن الناس من تكون الص

 (2) .(1/233الصيام، وابلعكس..." )الفتاوى الكربى

وقد تنازع العلماء يف لعنة الفاسق املعني، فقيل: إنه جائز، وقيل: إنه ال جيوز، واملعروف   ▪
ََل  ﴿: كراهة لعن املعني، وأن يقول كما قال هللا تعاىل:   -رمحه هللا   –عن اإلمام أمحد  

َ
أ

ِ ٱلَۡعَنُة   لِِمنيَ ٱلََعَ    َّلله ٰ ... مث ساق املؤلف حديث شارب اخلمر الذي أيت [ 18]هود:    ﴾١٨لظه
 (3) .ملسو هيلع هللا ىلصبه فضرب ولعنه أحد الصحابة فنهاه النيب 

 
 على بداية العابد وكفاية الزاهد.  -رمحه هللا-مجيع ما سبق هو من تعليقات الشيخ ابن جربين    (1)
 89فقه األدعية واألذكار:    (2)
 )بتصرف(    440فقه األدعية واألذكار:    (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





53 

 

أثنائه، فإنك تسمي، وليس  ▪ التسمية يف أول الوضوء، مث ذكرهتا يف  "... إذا نسيت 
ابز   ابن  فتاوى  )جمموع  ابلنسيان"  معذور  ألنك  أوال ،  تعيد  أن  ومقاالته  عليك 

7/100).(1) 

بعض املصلني إذا فرغ من التشهد األول واإلمام ال يزال جالسا  أعاد تشهده ليقطع  ▪
ذلك  ودليل  ابلدعاء،  التشهد  على  الزايدة  تؤيد  والسنة  حمدث،  فعل  وهذا  صمته، 
حديث ابن مسعود والذي جاء فيه بعد ذكر التشهد: "مث ليتخري من الدعاء أعجبه  

: "ويف احلديث فائدة هامة، وهي مشروعية الدعاء يف    -رمحه هللا  – اين  إليه". قال األلب
التشهد األول. ومل أر من قال به من األئمة غري ابن حزم، والصواب معه... أما هذا 
احلديث فهو يف نفسه نص واضح مفس ر، ال يقبل التقييد، فرحم هللا امرءا  أنصف واتبع  

 (2) .السنة"

كان يعقد التسبيح بيمينه، ومن سبح ابليدين فال حرج، إلطالق    ملسو هيلع هللا ىلص"ثبت أن النيب   ▪
"    ملسو هيلع هللا ىلصغالب األحاديث، لكن التسبيح ابليمني أفضل عمال  ابلسنة الثابتة عن النيب  

 (3) (.)ابن ابز

قال أبو سليمان اخلطايب: "من عادة العرب التلثم ابلعمائم على األفواه، فنهوا عن ذلك  ▪
 أن يعرض للمصلي الث وابء فيغطي فمه عند ذلك، للحديث الذي جاء  يف الصالة، إال

 (4) (.83فيه" قال ابن ابز: "يكره التلثم يف الصالة إال من علة")الفتاوى:

قال ابن حبيب: "أدركت الناس ابملدينة ورجال موكلون ابلصالة، فإذا رأوا أحدا  صلى  ▪
القبلة حيتمل أن يدخ له ذهبوا به بعد الصالة إىل يف صف، والصف الذي يليه إىل 

 (5).(265احلبس".)تنبيه الغافلني البن النحاس

 
 582فقه األدعية واألذكار:    (1)
 )بتصرف(   62يف الطهارة والصالة واملساجد: إرشادات عن بعض املخالفات     (2)
 122يف الطهارة والصالة واملساجد: إرشادات عن بعض املخالفات     (3)
 125جد: يف الطهارة والصالة واملساإرشادات عن بعض املخالفات     (4)
 139يف الطهارة والصالة واملساجد: إرشادات عن بعض املخالفات     (5)
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تقضى الصالة اجلهرية على هيئتها ابجلهر ابلقراءة ولو كانت هنارا ، وكذلك السرية وإن   ▪
 (1) قضاها ليال .

جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة أن السنة للمستمع لإلقامة أن يقول كما يقول املقيم،   ▪
، فتجاب كما جياب األذان، إال يف احليعلتني فيحوقل، ويقول مثله عند  ألهنا أذان اثن 
الوارد يف ذلك  أقامها هللا وأدامها؛ ألن احلديث  قوله: قد قامت الصالة، وال يقول 

ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة...    ملسو هيلع هللا ىلصيم يصلي على النيب  ضعيف، وإذا انتهى املق
 (2).(249-6/248جملة البحوث  -)بتصرف 

اعتقاد وجوب قراءة سورة السجدة واإلنسان فجر اجلمعة اعتقاد خاطئ، إمنا فعل ذلك  ▪
على سبيل السنة اليت ال تلزم املداومة. ويف حاشية فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم أن  

ة صلى هبم إمامهم فجر مخيس ابلسجدة واإلنسان فظنوا أن ذلك اليوم اجلمعة أهل قري
فصلوا اجلمعة يوم اخلميس، فلما جاء يوم اجلمعة انتبهوا لذلك بعدما أخربهم من قدم 

كما    – يخ األلباين  ش من خارج القرية، ولذلك جاؤوا يسألون عن فعلهم! وحدث لل
يف أحد املساجد اجلمعة مبرمي وقال:   أنه صلى ابلناس  -حدث بذلك يف أحد أشرطته

مل أكن أحفظ السجدة، فلما ركعت خر القوم سجدا ، فلما سلمت علمت منهم أهنم 
اعتادوا على قراءة السجدة فجر اجلمعة فظنوا أنه كان يقرأها، فقال: أمل تسمعوين أقرأ: 

 يوجبه  "كهيعص"؟! فانظر ما يؤول إليه األمر إذا أوجب اإلنسان على نفسه شيئا  مل
 (3) . ملسو هيلع هللا ىلصهللا تعاىل عليه وال رسوله  

وليست جناسة اخلنزير مبانعة من استعمال أعضائه لضرورة العالج، فقد أجاز الفقهاء   ▪
قدامة  البن  املغين  ويف  واضحة.  مزية  من  ملاله  اخلنزير،  بشعر  واألسقية  القرب  خرز 

حلاجة تدعو املقدسي:" ورخص فيه احلسن، ومالك، واألوزاعي، وأبو حنيفة، ألن ا
:   ۸والتثنية    ۷:11إليه". واخلنزير جنس العني يف مجيع األداين كما يف سفر الالويني  

 ۳۳:  ۸ولوقا    ۱۳:    5ومرقس    ۳۲:  ۸و    6:    7  یوإجنيل مت  65:    4وإشعيا    14

 
 )بتصرف(   167يف الطهارة والصالة واملساجد: إرشادات عن بعض املخالفات     (1)
 178يف الطهارة والصالة واملساجد: إرشادات عن بعض املخالفات     (2)
 197 -195املساجد: يف الطهارة والصالة و إرشادات عن بعض املخالفات     (3)
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وكما هو يف الشريعة اإلسالمية إبمجاع فقهائها ، استنادا  إىل نصوص القرآن واحلديث 
فيما قبل سنة    صرينيالقول بنجاسته متتد جذوره إىل عقيدة قدماء امل. وقد وجدت  

 (1) قبل امليالد... 444

  

 
 22: كناشة النوادر   (1)
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                                                                            كان حممد بن واسع يبيع محارا  له؛ فقال له رجل: " أترضاه يل ؟" قال: " لو رضيته؛   ▪
 لنفسه. مل أبعه"! وهذا إشارة منه إىل أنه ال يرضى ألخيه إال ما يرضى 

                                                                        )مث ذكر املختص ر يف احلاشية خربا  فقال: وأعجب من ذلك ما كان من جرير بن عبدهللا  
                                                                          البجلي، فإن غالمه اشرتى له فرسا  بثالمثئة، فلما رآه جرير أعجبه، وخشي أن يكون  
غنب البائع، فذهب إليه، وأخربه أبن فرسه يساوي أكثر من ذلك! ومل يزل يزيده حىت 

 (1) ((.1/168نظر: "فتح الباري" البن حجرأعطاه مثامنئة! )ا 
بن عبدالعزيز   ▪ أمتمت   -      يوما  –خطب عمر  لو  له:  فقيل  الناس، فقطع خطبته،                                           فرق  

 ( 2) كالمك رجوان أن ينفع هللا به، فقال: "إن القول فتنة، والفعل أوىل ابملؤمن من القول".

                     اء  ثوابه، واترة خوف                                                         واعلم أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، اترة حيم ل عليه رج ▪
ورجاء   هلم  والرمحة  للمؤمنني  النصيحة  هلل..واترة  الغضب  واترة  تركه،  يف  العقاب 

 (3)                                       إنقاذهم..واترة حيمل عليه إجالل  هللا وحمبته. 

                                                                   وقد روي عن بعض السلف، قال: "أدركت قوما  مل يكن هلم عيوب، فذكروا عيوب  ▪
أقواما   وأدركت  عيواب !  هلم  الناس  فذكر  فكفوا عن عيوب                                            الناس،   كانت هلم عيوب، 

 (4) الناس، فنسيت عيوهبم" أو كما قال.

                                                                       ومن أعظم خصال النفاق العملي: أن يعمل اإلنسان عمال  ويظهر أنه قصد به اخلري،  ▪
له ذلك...   فيتم  له سيء،  به إىل غرض  ليتوصل  ِينَ ٱ وَ ﴿وإمنا عمله  ْ ٱ  َّله َُذوا ا    َته َمۡسِجد 

ا َوَتۡفرِيَقَۢا بنَۡيَ   ا َوُكۡفر  ار  رَِمۡن َحاَرَب    لُۡمۡؤِمننِيَ ٱُِضَ ا ل َ ٱ ِإَورَۡصاد  ي َوَْلَۡحلُِفنه إِۡن    ۥ َورَُسوََلُ   َّلله ِمن َقۡبُل
َرۡدنَآ إَِله 

َ
ى ٱأ ُ ٱ وَ  ْۡلُۡسَِنٰ  (5) .[107]التوبة:  ﴾١٠٧يَۡشَهُد إِنهُهۡم لََكِٰذبُونَ  َّلله

                                                                 ا قلت حقا  تريد به وجه هللا فال بد أن يؤثر، حىت لو رد أمامك فال بد أن  اعلم أنك إذ ▪
موسى   قصة  ويف  السالم- يؤثر،  له    -عليه  مجع  أنه  وذلك  هللا،  إىل  للدعاة  عربة 

واْ لََعَ  ﴿السحرة... فلما اجتمعوا كلهم قال هلم:   ِ ٱ َوۡيلَُكۡم ََل َتۡفََتُ َكِذب ا فَيُۡسِحَتُكم    َّلله
 

 70:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (1)
 78:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (2)
 179:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (3)
 191:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (4)
 228:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (5)
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َفتََنٰزَُعٓواْ  ﴿كلمات يسرية، قال هللا عز وجل:    [61]طه:    ﴾٦١فََۡتَىٰ ٱ ۡد َخاَب َمِن  بَِعَذاٖبى َوقَ 
واْ   ََسُّ

َ
ۡمرَُهم بَيَۡنُهۡم َوأ

َ
.. والفاء للسببية والرتتيب والتعقيب.. فتأمل [62]طه:    ﴾٦٢نلهۡجَوىٰ ٱأ

 (1) كيف أثرت هذه الكلمات..

يقول: إذا كره العبد ما أنعم هللا به على   -رمحه هللا-  اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  ▪
 (2)                                 غريه فقد حسده وإن مل يتمن  الزوال.

                                                                        ال حتقر أخاك املسلم، حىت لو سألته عن مسألة كل  يفهمها وهو مل يفهمها ال حتتقره،  ▪
 (3)فلعل هللا يفتح عليه ويتعلم من العلم ما يكون به أعلم منك.

ن: "أان" "يل" "عندي"، فإن هذه ابتلي هبا إبليس وفرعون وليحذر كل احلذر من طغيا  ▪
فـ   ِۡنهُ   ﴿ وقارون:  مر َخرۡيٞ  نَا۠ 

َ
  [ 51]الزخرف:    ﴾ َِل ُملُۡك ِمِۡصَ  ﴿إلبليس، و   [12]األعراف:    ﴾ أ

ٰ ِعلٍۡم ِعنِدٓي  ﴿لفرعون، و لقارون، وأحسن ما وضعت "أان" يف قول   [ 78]القصص:    ﴾لََعَ
 (4)غفر املعرتف.العبد: أان العبد املذنب املست

وبني  ▪ بينه  عليه خلى  هان  فمن  جرائمهم،  عقوابت  سبحانه يف  الرب  يفعل  وهكذا 
 (5)                                        معاصيه، فكلما أحدث ذنبا  أحدث له نعمة.

وقدرها  ▪ نفقته،  ونفع  وإحسانه  وإخالصه،  وإميانه  املنفق  يضاعف حبسب حال  وهللا 
 (6).(1/141)ابن القيم: إعالم املوقعني .ووقوعها موقعها

قال ابن اجلوزي: ورمبا رأى العاصي سالمة بدنه فظن أن ال عقوبة، وغفلته عما عوقب  ▪
قال  املعصية. كما  املعصية عقاب  بعد  املعصية  قال بعض احلكماء:  به عقوبة. وقد 

أعاقبك وأنت بعض أحبار بين إسرائيل: اي رب! كم أعصيك وال تعاقبين؟ فقيل له: كم  
 (7) ال تدري؟! أليس قد حرمتك حالوة مناجايت.

 
 154: عثيمنيالبن النووية  شرح األربعني   (1)
 187: البن عثيمنيالنووية  شرح األربعني   (2)
 383: البن عثيمنيالنووية  شرح األربعني   (3)
 123خمتصر زاد املعاد:   (4)
 234خمتصر زاد املعاد:   (5)
 23                      ثالثون جملسا  يف التدبر:    (6)
 37                      ثالثون جملسا  يف التدبر:    (7)
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"يف القلب شعث ال يلمه إال اإلقبال على هللا، وفيه وحشة ال يزيلها إال األنس ابهلل،   ▪
وفيه حزن ال يذهبه إال السرور مبعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق ال يسكنه إال االجتماع  

 (1).3/156ج السالكني عليه والفرار إليه.." ابن القيم يف مدار 

( 2/155                                                                   "ما شيء أجده يف قليب ألذ  عندي من قيام الليل" اثبت البناين )صفة الصفوة ▪
 ( 2).( 9/275. "لوال الليل ما أحبوا البقاء ابلدنيا" أبو سليمان الداراين )حلية األولياء

اجلبهة   ▪ وضع  من  فيه  ملا  التواضع،  غاية  "والسجود  البهويت:  أشرف    –قال  وهي 
منتهى    -عضاءاأل )شرح  الركوع".  من  أفضل  وهلذا كان  األقدام؛  مواطئ  على 

 (3).(1/195اإلرادات 

: ألن أسبح هللا تسبيحات أحب إيل من أن أنفق   -رضي هللا عنه-يقول ابن مسعود   ▪
 ( 4)عددهن داننري يف سبيل هللا.

القيم   ▪ ابن  أكثرهم ذكرا  هلل  -رمحه هللا -يقول  أهل كل عمل  أفضل  "إن  ،  جلعز و                                       : 
                                    يف صومهم، وأفضل احلجاج أكثرهم ذكرا  هلل عز وجل                               فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا  هلل  

 (5).(152                                      ، وهكذا سائر  األعمال". )الوابل الصيب:عز وجل

هذه اجلبال وهي احلجار الصلبة والصخور الصماء، كيف أهنا تسبح حبمد رهبا وختشع  ▪
أهنا خافت من رهب ا وفاطرها وخالقها، على له وتشفق وهتبط من خشيته؟! وكيف 

ابن   إذ عرضها عليها، وأشفقت من محلها؟! قال  شدهتا وعظم خلقها، من األمانة 
:" فسبحان من اختص برمحته من شاء من اجلبال والرجال... هذا -رمحه هللا-القيم  

                                                                              وإهنا لتعلم أن هلا موعدا  ويوما  تنسف فيه نسفا ، وتصري كالعهن من هوله وعظمه، فهي 
                                                                  من هول ذلك املوعد، منتظرة  له... فهذا حال اجلبال وهي احلجارة الصلبة، مشفقة  

                                                                       وهذه رقتها وخشيته وتدكدك ها من جالل رهبا وعظمته... فيا عجبا  من مضغة حلم  

 
 69                      ثالثون جملسا  يف التدبر:    (1)
 103                      ثالثون جملسا  يف التدبر:    (2)
 125                      ثالثون جملسا  يف التدبر:    (3)
 34فقه األدعية واألذكار:    (4)
 36فقه األدعية واألذكار:    (5)
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                                                                      أقسى من هذه اجلبال، تسمع آايت هللا تتلى عليها، وي ذكر الرب فال تلني، وال ختشع، 
 (1).(2/98وال تنيب؟!". )مفتاح دار السعادة 

                                                     ، قال: "ال يكون من الذاكرين هللا كثريا  والذاكرات حىت يذكر -رمحه هللا-وعن جماهد   ▪
 (2). (10                                            هللا قائما  وقاعدا  ومضطجعا " )األذكار، للنووي:

: "هذه الضمة  -رضي هللا عنه-عن ضمة القرب لسعد بن معاذ    -رمحه هللا-قال الذهيب   ▪
أمر جيده املؤمن كما جيد أمل فقد ولده ومحيمه  ليست من عذاب القرب يف شيء، بل هو  

يف الدنيا، وكما جيد من أمل مرضه، وأمل خروج نفسه، وأمل سؤاله يف قربه وامتحانه، وأمل  
أتثره ببكاء أهله عليه، وأمل قيامه من قربه، وأمل املوقف وهوله، وأمل الورود على النار،  

وما هي من عذاب القرب... وال راحة                                            وحنو ذلك. فهذه األراجيف كلها قد ت نال العبد 
                                                                           للمؤمن دون لقاء ربه... ومع هذه اهلزات فسعد  ممن نعلم أنه من أهل اجلنة... كأنك 
                                                                        اي هذا تظن أن الفائز ال يناله هول  يف الدارين، وال روع وال أمل وال خوف. سل ربك 

 ( 3)العافية وأن حيشران يف زمرة سعد".

، عن أبيه، قال: شهدت خيرب، وكنت   -هللا عنهرضي  -                        عن ابن بريدة بن احل صيب   ▪
                                                                        فيمن صعد الثلمة، فقاتلت حىت ر ئي مكاين، وعلي  ثوب أمحر، فما أعلم أين ركبت يف 

                      : بلى، ج هال زماننا،  -أي الذهيب–                                              اإلسالم ذنبا  أعظم علي  منه. )يعين الشهرة(. قلت  
مال ابلنيات، ولعل  يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم اجلهاد، وبكل حال فاألع

                                                                           بريدة إبزرائه على نفسه، يصري له عمله طاعة وجهادا ! وكذلك يقع يف العمل الصاحل،  
إََِلٰ َما  ﴿  رمبا افتخر به الغر ونوه به، فيتحول إىل ديوان الرايء. قال هللا تعاىل:  َوقَِدۡمَنآ 

نُثوًرا   (4) .[23ن: ]الفرقا ﴾ ٢٣َعِملُواْ ِمۡن َعَمٖل فََجَعلَۡنُٰه َهَبآء  مه

بن سلمة،ت: ▪ وائل )شقيق  أيب  قال: كنت عند  الزبرقان،  (، فجعلت أسب 82عن 
احلجاج وأذكر مساوئه، فقال: ال تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر يل، فغفر  

 
 184فقه األدعية واألذكار:    (1)
 485فقه األدعية واألذكار:    (2)
 154-153نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 286نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
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                                                                           له. وكان إذا صلى يف بيته ينشج نشيجا ، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد  
 (1) يراه، ما فعله.

                                                           ق العجلي: تعلمت الصمت يف عشر سنني، وما قلت شيئا  قط إذا غضبت           قال مور    ▪
                                                                       أندم عليه إذا زال غضيب. ولقد سألت هللا حاجة منذ عشرين سنة فما شف عين فيها،  

 (2) وما سئمت من الدعاء.

 (3)                                                                      كان ابن عون يقول: إن الرجل يكون مظلوما ، فال يزال يقول حىت يكون ظاملا . ▪

عمر، قعد عمر على شفري قربه، وهو يقول: اي بين، شغلين احلزن لك ملا مات ذر بن   ▪
بطاعتك  أمرته  إنك  اللهم  لك؟  قيل  وما  قلت،  ما  فليت شعري  احلزن عليك،  عن 
وبربي، فقد وهبت له ما قصر فيه من حقي، فهب له ما قصر فيه من حقك. وقيل: 

 (4).رحم الرامحنيإنه قال: انطلقنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك، فنستودعك أ

                                                                       قال عون بن عمارة: مسعت هشاما  الدستوائي يقول: وهللا ما أستطيع أن أقول: إين   ▪
. قلت: وهللا وال أان... )مث  عز وجل                                        ذهبت يوما  قط أطلب احلديث أريد به وجه هللا  

 (5) اسرتسل الذهيب يف ذكر النوااي وأصحاهبا(.

ق هللا عبد أحب الشهرة. قلت: عن طالوت: مسعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صد  ▪
عالمة املخلص الذي قد حيب الشهرة، وال يشعر هبا، أنه إذا عوتب يف ذلك ال حيرد 
                                                                  وال يربئ نفسه، بل يعرتف، ويقول: رحم هللا من أهدى إيل عيويب، وال يكن معجبا  

 (6)بنفسه وال يشعر بعيوهبا، بل ال يشعر أنه ال يشعر، فإن هذا داء مزمن.

                                                                     حسن بن بشر: حضرت جنازة داوود الطائي فح مل على سريرين أو ثالثة، تكس ر  قال   ▪
 (7)من الزحام.

 
 462نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   506نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 667نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 670نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
 )بتصرف(   698نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (5)
 722نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (6)
 726نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (7)
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عاد محاد بن سلمة سفيان الثوري، فقال سفيان: اي أاب سلمة، أترى هللا يغفر ملثلي؟  ▪
                                                                فقال محاد: وهللا لو خريت بني حماسبة هللا إايي وبني حماسبة أبوي ، الخرتت حماسبة  

 (1)                     ن هللا أرحم يب من أبوي .هللا؛ وذلك أل

 ر ي، عز ى رجال ، فقال: لئن كانت مصيبتك اببنك مل  ▪
                                              قال األصمعي: شهدت صاحل امل
                       

 ( 2)حتدث لك موعظة يف نفسك، فهي هينة يف جانب مصيبتك بنفسك، فإايها فابك.

                                                                            قال ابن املبارك: إن البصراء ال أيمنون من أربع: ذنب قد مضى ال ي درى ما يصنع فيه   ▪
                                                                 ، وعمر قد بقي ال ي درى ما فيه من اهللكة، وفضل قد أ عطي العبد لعله  عز وجللرب  ا

                                                                           مكر واستدراج، وضاللة قد ز ينت يراها هدى، وزيغ قلب ساعة فقد يسلب املرء  دينه  
 ( 3) وال يشعر.

                                                                     مر  أمحد بن حرب بصبيان يلعبون، فقال أحدهم: أمسكوا، فإن هذا أمحد بن حرب  ▪
فقبض على حليته، وقال: الصبيان يهابونك وأنت تنام؟ فأحىي   الذي ال ينام الليل،

 ( 4)الليل بعد ذلك حىت مات. قال: ...تركت رضى الناس حىت قدرت أن أتكلم ابحلق.

                                                                    حدث حيىي يوما  حبديث، فقال له عفان: ليس هو هكذا. فلما كان من الغد، قيل  ▪
ن عندي على خالف  ليحىي، فقال: هو كما قال عفان، ولقد سألت هللا أن ال يكو 

 (5)ما قال عفان.

عن شقيق البلخي قال: .. مل أدر أين مراء حىت لقيت ابن أيب رواد، إذ قال يل: اعرف   ▪
 ( 6)هللا بقلبك، وكن مبا يف يد هللا أوثق منك مبا يف أيدي الناس. قلت: بل مبا يف يدك.

 
 730ء هتذيب سري أعالم النبالء: نزهة الفضال   (1)
 739نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 786نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 923نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
 )بتصرف(   892نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (5)
 )بتصرف(   842أعالم النبالء: نزهة الفضالء هتذيب سري    (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





63 

 

وع حيث ال قال حممد بن القاسم: كان حممد بن أسلم حيلف مرات: لو قدرت أن أتط ▪
                                                                         يراين ملكاي لفعلت خوفا  من الرايء. وكان يدخل بيته، وال أدري ما يصنع حىت مسعت  

 (1)                           ابنا  له صغريا  حيكي بكاءه.

تنازع احللقة ثالثة شيوخ يف مصر: البويطي وابن عبداحلكيم واملزين، فبلغ ذلك الشافعي  ▪
البويطي حىت كتب فيه                                                       فحكم هبا للبويطي، فاعتزل احللقة ابن عبداحلكيم. وس عي يف  

ابن أيب دؤاد إىل وايل مصر، فامتحنه فلم جيب، وكان الوايل حسن الرأي فيه، فقال: 
قل فيما بيين وبينك، قال: إنه يقتدي يب مئة ألف، وال يدرون املعىن، قال: وقد كان  
                                                                      أمر أن حيمل إىل بغداد يف أربعني رطال  من حديد. وكان يقول: برئ الناس من دمي 

ثة: حرملة، واملزين، وآخر. قال الذهيب: سل ربك العافية، فكالم األقران بعضهم إال ثال
 (2) يف بعض أمر عجيب. فرحم هللا اجلميع. 

عن عبدهللا املقدسي قال: قدمت مصر فبدأت حبرملة، فكتبت عنه كتاب عمرو بن   ▪
لت احلارث، ويونس بن يزيد والفوائد، مث ذهبت إىل أمحد بن صاحل فلم حيدثين، فحم 

 ( 3)فلم يرض، ومل حيدثين.  -أرضيه بذلك وليتين مل أخرقه  –                           كتاب يونس فخر قته بني يديه  

 قال الشاعر:  ▪

ودوائـــــــــه بـــــــــطـــــــــبـــــــــه  الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــب   إن 
 

أتـــــى  ــدور  مـــــقـــــ دفـــــع  يســــــــــــــــــتـــــطـــــيـــــع   ال 
ــذي  الـــــ ــداء  ابلـــــ ميـــوت  لـــلـــطـــبـــيـــــــب  ــا   مـــــ

 
مضــــــــــــــى   فيمـــــــا  مثلـــــــه  يربي   قـــــــد كـــــــان 

والــــــــذي  داوى 
 

ــ واملــــــ املــــــــداوي  ــلــــــــك             هــــــ
 
               

 
الـــــدواء وابعـــــه    اشــــــــــــــرتىجلـــــب   ( 4)ومن 

قال أمحد بن مهدي )اإلمام القدوة(: جاءتين امرأة ببغداد ليلة، فذكرت أهنا من بنات  ▪ 
الناس، وأهنا امتحنت مبحنة، وأسألك ابهلل أن تسرتين، فقد أكرهت على نفسي، وأان  
                                                                      حبلى، وقلت: إنك زوجي، فال تفضحين، فنك بت عنها، ومضيت. فلم أشعر إال وإمام 

واجلري  لإلمام احمللة  الثاين  يف  ووزنت  التهليل،  ،فأظهرت  امليمون  ابلولد  يهنئونين  ان 

 
 )بتصرف(   1011نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   1000 - 999نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   1009نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
   1012نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:   (4)
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دينارين، حىت أتى على ذلك سنتان، فمات الطفل، فجاءين الناس يعزونين، فكنت 
أظهر هلم التسليم والرضى، فجاءتين بعد أايم ابلداننري فردهتا ودعت يل، فقلت: هذا  

 (1) .الذهب كان صلة للولد، وقد ورثتيه، وهو لك 

                                                                         حيىي بن معني يقول: إان لنطعن على أقوام، لعلهم قد حط وا رحاهلم يف اجلنة، من أكثر  ▪
من مئيت سنة!... قال ابن مهرويه: فدخلت على عبدالرمحن بن أيب حامت )ابن أيب 
حامت الرازي مرتجم له يف ملف الرتاجم وله قصة(، وهو يقرأ على الناس كتاب "اجلرح 

ذا فبكى، وارتعدت يداه، حىت سقط الكتاب، وجعل يبكي،  والتعديل"، فحدثته هب
ويستعيدين احلكاية. قلت: أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة، وإال فكالم الناقد 

 ( 2)الورع يف الضعفاء من النصح لدين هللا والذب عن السنة.

 ماتت،                                                                      كان األاب ر من أزهد الناس، استأذن أمه يف الرحلة إىل قتيبة، فلم أتذن له، مث  ▪
فخرج إىل خراسان، مث وصل إىل بلخ وقد مات قتيبة، فكانوا يعزونه على هذا، فقال: 

 (3) هذا مثرة العلم، إين اخرتت رضا الوالدة.

                                                                                كان النوري إذا رأى منكرا  غريه، ولو كان فيه تلفه، رأى زورقا  فيه ثالثون دان ، فقال  ▪
                              ه أنه مخر للمعتضد، فأخذ م د ري للمالح: ما هذا؟ قال: ما يلزمك؟ فأحل عليه فأخرب 

قال:  أنت؟  من  ويلك  فقال:  املعتضد،  على  وأ دخل  فأ خذ  د ن ،  غري                                                                        وكسرها كلها 
حمتسب. قال: من والك؟ قال: الذي والك اإلمامة اي أمري املؤمنني! فأطرق، وقال: ما  
                                                                       محلك على ذلك؟ قال: شفقة عليك. قال: كيف سلم هذا الدن ؟ فذكر أنه كان يكسر 

 (4) انن ونفسه خملصة خاشعة، فلما وصل هذا الدن أعجبته نفسه، فاراتب وتركه.الد

الذي  ▪ األمر  إن  مصر:  جيوش  أمري  ابن  األفضل   أندلسي(  )فقيه  الطرطوشي                                                                   وعظ 
أصبحت فيه من امللك، إمنا صار إليك مبوت من قبلك، وهو خارج عنك مبثل ما صار  

 (5) إليك، فاتق هللا فيما خولك من هذه األمة...
 

 )بتصرف(   1059نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 1099نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 1120نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   1153نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
 )بتصرف(   1493نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (5)
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إذ سأله عن مسألة،   ▪ أيوب،  بن  الشيخ يوسف  السقاء مقرائ  جمو دا ، آذى  ابن                                                                          كان 
فقال: اجلس، إين أجد من كالمك رائحة الكفر... فاتفق أنه صحب رسول طاغية  
                                                                            الروم، مث تنصر ابلقسطنطينية! وحدث أنه ر ئي مريضا  على دكة هبا، فسئل: هل القرآن 

بََما يََودُّ  ﴿  منه إال آية واحدة:                             ابق  على حفظك؟ قال: ما أذكر   ِينَ ٱ رُّ َكَفُرواْ لَۡو ََكنُواْ    َّله
 (1) ، والباقي نسيته.[2]الحجر:  ﴾٢ُمۡسلِِمنيَ 

                                                                           علق الذهيب على أخذ املال من األمراء حباجة أو بال حاجة بعد أن تكلم عنها، قائال :   ▪
 (2)                                      فاستفت قلبك، وكن خصما  لربك على نفسك.

أن ضيعة   األيويب، صاحب دمشق، مث صاحب خالط، جاءته فتاة تشكواألشرف   ▪
فلما رآها هاله  ،                                                               أموال أبيها صاحب املكانة سابقا  واملتوّف اآلن قد أخذها أمري املدينة

حسنها ومجاهلا، فاستغرب أن مل يكن يعلم بوجودها من قبل، فهمت بكشف وجهها،  
ففنهاها يومه،  للناس بقوت  تعمل  هلا،  ا  لما علم أبهنا  أغرته فبكى راثء هلا، وحكم 

، قال: فوقع يف قليب تغري الزمان وأن خالط ميلكها غريي، وحتتاج بنيت ماهلاعجوز جب
الشابة ابكية   فقامت  القعدة، فقلت: معاذ هللا، ما هذا من شيميت،  تقعد هذه  أن 

 (3) تقول: صان هللا عواقبك.

البغدادي، يقول املؤي ▪ الناصر لدين هللا  د العلقمي: إن املاء الذي يشرب منه  اخلليفة 
سبع   ويغلى  فراسخ،  بسبعة  بغداد  فوق  من  الدواب  به  جتيء  الناصر كانت  اإلمام 
                                                                           غلوات، مث حيبس يف األوعية أسبوعا  مث يشرب منه. وما مات حىت س قي الـم رق  د )شراب 

 ( 4)                                            يرق د( ثالث مرار، وش ق ذكره، وأخرج منه احلصى.

نه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، وهذا غري كل أحد أييت هللا سبحا ▪
شهادة جوارحه، وغري شهادة األرض اليت كان عليها له وعليه، وغري شهادة رسوله  
                                                                          واملؤمنني، فإن هللا سبحانه يستشهد على العباد احلفظة  واألنبياء واألمكنة اليت عملوا 
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 )بتصرف(   1661نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
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حيكم عليهم مبجرد علمه، وهو أعدل  عليها اخلري والشر واجللود اليت عصوه هبا، وال  
العادلني، وأحكم احلاكمني، وهلذا أخرب نبيه أنه حيكم بني الناس مبا مسعه من إقرارهم 
وشهادة البينة ال مبجرد علمه،فكيف يسوغ حلاكم أن حيكم مبجرد علمه من غري بينة  

 (1) والإقرار.

اء، فذلك حمض وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى ابملعصية والغي على من ش ▪
أمسائه   ومن  به. كيف  الالئق  موضعه  يف  واخلذالن  اإلضالل  وضع  ألنه  فيه،  العدل 
احلسىن: العدل، الذي أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق؟! وهو سبحانه قد أوضح  
السبل، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأزاح العلل، ومكن من أسباب اهلداية والطاعة 

ل. وهذا عدله. ووفق من شاء مبزيد عناية وأراد من نفسه أن ابألمساع واألبصار والعقو 
يعينه ويوفقه. فهذا فضله. وخذل من ليس أبهل لتوفيقه وخلى بينه وبني نفسه، ومل يرد 
سبحانه من نفسه أن يوفقه، فقطع عنه فضله ومل حيرمه عدله. وهذا نوعان: أحدمها:  

للعبد على إعراضه عنه، وإيثاره  الطاعة واملوافقة عليه،                                                   ما يكون جزاء  منه  عدوه يف 
                                                                         وتناسي ذكره وشكره، فهو أهل أن ُيذ له ويتخلى عنه. والثاين: أن ال يشاء له ذلك 
                                                                                 ابتداء ، ملا يعلم منه أنه ال يعرف قدر نعمة اهلداية وال يشكره عليها، وال يثين عليه هبا،  

 (2) وال حيبه، فال يشاؤها له لعدم صالحية حمله..

ابن القيم على دعاء: "وأن جتعل القرآن ربيع قليب ... وذهاب مهي..." قال: يف تعليق   ▪
وملا كان احلزن واهلم والغم يضاد حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهاهبا ابلقرآن؛ 
فإهنا أحرى أال تعود، وأما إذا ذهبت بغري القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة  

 (3)ك.أو ولد، فإهنا تعود بذهاب ذل
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ليس العجب من مملوك يتذلل هلل ويتعبد له وال ميل من خدمته مع حاجته وفقره إليه،   ▪
إمنا العجب من مالك يتحبب إىل مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه أبنواع إحسانه مع 

 ( 1) غناه عنه.

يغار  فالغرية على احملبوب ال تتم إال ابلغرية من املزاحم... والغرية احملمودة يف حقه أن   ▪
                                                                         احملب على حمبته أن يصرفها إىل غريه، أو يغار عليها أن يط لع عليها الغري فيفسدها 
عليه، أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغري حمبوبه، أو يغار عليها أن يشوهبا 
ما يكره حمبوبه من رايء أو إعجاب أو حمبة إلشراف غريه عليها، أو غيبته عن شهود  

وابجلملة فغريته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها هلل،    منته عليه فيها... 
 (2) وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت يف غري رضى حمبوبه.

 ( 3)                                                              ومن عظم وقار هللا يف قلبه أن يعصيه، وق ره هللا يف قلوب اخللق أن يذلوه. ▪

 (4) ثقله وال ينفعه.                                                 العمل بغري إخالص وال اقتداء كاملسافر ميأل جرابه رمال  ي ▪

 (5)                                                                  ألف ت  عجز العادة، فلو علت بك مهتك راب املعايل، الحت لك أنوار العزائم. ▪

 (6) الدنيا ال تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها. ▪

                                                                     بني العبد وبني هللا واجلنة قنطرة ت قطع خبطوتني: خطوة عن نفسه، وخطوة عن اخللق،  ▪
بينه وبني هللا، فال                        في سق ط نفسه ويلغيها   الناس فيما  الناس، ويسقط  بينه وبني  فيما 

 (7) يلتفت إال إىل من دله على هللا وعلى الطريق املوصلة إليه.

                                                                             الرزق واألجل قرينان مضموانن، فما دام األجل ابقيا ، كان الرزق آتيا ، وإذا سد عليك  ▪
 (8) ه.                                               طريقا  من طرقه، فتح لك برمحته طريقا  أنفع لك من -حبكمته–
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أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس ابإلخالص، وعن نفسك بشهود املنة، فال ترى   ▪
 ( 1) فيه نفسك وال ترى اخللق.

                                                                          وأعلى اهلمم يف ابب اإلرادة أن تكون اهلمة متعلقة مبحبة هللا والوقوف مع مراده الديين   ▪
منا يعبده ملراده  األمري، وأسفلها أن تكون اهلمة واقفة مع مراد صاحبها من هللا، فهو إ

منه ال ملراد هللا منه؛ فاألول يريد هللا ويريد مراده، والثاين يريد من هللا وهو فارغ من 
 (2) إرادته. 

 (4) ، فلهذا قل وارده.(3) احلب غدير يف صحراء، ليست عليه جادة ▪

 (5) اشتغل به يف احلياة يكفك ما بعد املوت. ▪

 عنك الويل، فال تظن أن الشيطان غلب، اتهلل ما عدا عليك العدو إال بعد أن توىل ▪
 (6)ولكن احلافظ أعرض.

َٰٓئَِكةِ  ﴿قال املؤلف عن قوله تعاىل:   ▪ ْ ٱ ِإَوۡذ قُلَۡنا لِلَۡملَ ٓ إِبۡلِيَس ََكَن ِمَن   ۡسُجُدوا ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إَِله
نرِ ٱ َربرِهِ   ِۡلِ ۡمرِ 

َ
أ َعۡن  َفَتتهِخُذونَهُ   ۦٓۗۡ َفَفَسَق 

َ
ِيهَتهُ   ۥأ بِۡئَس    ٓۥ َوُذرر ۚي  َۢ َعُدوُّ لَُكۡم  وَُهۡم  ُدوِن  ِمن  ۡوِْلَآَء 

َ
أ

لِِمنَي بََدَل   ٰ عرفت قدر نفسك عندان ما أهنتها ابملعاصي، إمنا    لو :   [50]الكهف:    ﴾٥٠لِلظه
                                                                          أبعدان إبليس إذ مل يسجد لك وأنت يف صلب أبيك، فوا عجبا ! كيف صاحلته وتركتنا! 

بينه   أن عقدمت  املعاداة  عاقبة هذه  معاداته ألجلكم، مث كان  فكانت  إبليس  عاديت 
 ( 7)وبينكم عقد املصاحلة؟

فإذا كان كل خري فأصله التوفيق، وهو بيد هللا ال بيد العبد؛ فمفتاحه الدعاء واالفتقار  ▪
يف ذلك   وصدق اللجإ والرغبة والرهبة إليه... وعلى قدر نية العبد ومهته ومراده ورغبته

يكون توفيقه سبحانه وإعانته؛ فاملعونة من هللا تنزل على العباد على قدر مهمهم وثباهتم 

 
 145الفوائد:  (1)
 135الفوائد:  (2)
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ورغبتهم ورهبتهم، واخلذالن ينزل على قدر ذلك... ومالك ذلك الصرب؛ فإنه من اإلميان 
 (1)مبنزلة الرأس من اجلسد..

املألوفات والعوائد من تركها   ▪ أما من تركها صادقا  وإمنا جيد املشقة يف ترك                             لغري هللا، 
                                                                        خملصا  من قلبه؛ فإنه ال جيد يف تركها مشقة، إال يف أول وهلة؛ ليمتحن... فإن صرب  
                                                                      على تلك املشقة قليال  استحالت لذة... وقوهلم: "من ترك هلل شيئا  عوضه هللا خريا  

وطمأنينة    منه": حق، والعوض أنواع خمتلفة، وأجل ما يعوض به: األنس ابهلل، وحمبته، 
 ( 2)القلب به، وقوته ونشاطه وفرحه، ورضاه عن ربه تعاىل.

 (3) إذا مات القلب مل يشعر مبعصية! ▪

ومن لطائف التعبد ابلنعم: أن يستكثر قليلها، ويستقل كثري شكره عليها، ويعلم أهنا   ▪
وصلت إليه من سيده من غري مثن بذله فيها، وال وسيلة توسل هبا إليه،وال استحقاق  

 (4)هلا، وأهنا هلل يف احلقيقة ال للعبد.منه 

                                                                        والغرية هلا حد، إذا جاوزته صارت هتمة وظنا  سيئا  ابلربيء، وإذا قصرت عنه كانت  ▪
                              ذال  ومهانة، ومن قص ر عنه احنرف   كان                                              تغافال  ومبادئ ودايثة. وللتواضع حد، إذا جاوزه  

 (5) إىل الكرب والفخر.

  كن يف جانب هللا ورسوله ولو اجتمع اخللق كلهم عليك... وال تستصعب خمالفة الناس  ▪
إىل هللا ورسوله   بعينه وكالءته    ملسو هيلع هللا ىلصوالتحيز  وأنت  فإن هللا معك،  ولو كنت وحدك، 

                                                                     وحفظه لك، وإمنا امتحن  يقينك وصربك. وأعظم األعوان لك على هذا بعد عون هللا  
 (6) التجرد من الطمع والفزع.

ِينَ ٱ وَ ﴿ ▪ ْ ٱ   َّله ى َوَءاتَىُٰهۡم َتۡقَوىُٰهمۡ   ۡهَتَدۡوا ... فإن اهلداية ال هناية هلا،  [17]محمد:    ﴾ ١٧َزاَدُهۡم ُهد 
ولو بلغ العبد فيها ما بلغ، ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك اهلداية هداية أخرى..  
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                                                                           إىل غري غاية؛ فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إىل هداية أخرى... وكلما فو ت حظا  من 
وكلما   هداه،  زاد  اتقى  فكلما  بسببه.  اهلداية  من  حظ  فاته  زادت التقوى،  اهتدى 

 (1) تقواه.

قال ابن مسعود: لو تعلمون مين ما أعلم من نفسي حلثومت على رأسي الرتاب. وخرج   ▪
ذات يوم، فاتبعه أانس، فقال هلم: ألكم حاجة؟ قالوا: ال، ولكن أردان أن منشي معك. 

 (2) قال: ارجعوا؛ فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع.

بن ع ▪ الطبقات عن عمر  ابن سعد يف  املنرب  ذكر  إذا خطب على  أنه كان  بدالعزيز: 
                                                                    فخاف على نفسه العجب قطعه، وإذا كتب كتااب  فخاف فيه العجب؛ مزقه. مث بني 
ابن القيم أنه جيب على العبد عند العمل أن يطالع منة هللا عليه وتوفيقه له وأنه ابهلل ال 

ا فتارة حيال بنفسه، فإن مل تغب عنه تلك املالحظة مل حيضره العجب. وإن غاب عنه
                                                                         بينه وبني متامه )أي: متام العمل( وي قطع عليه، ويكون ذلك رمحة به حىت ال يغيب عن 
مثرته   تكون  أمثر  وإن  مثرة،  له  يكون  ال  ولكن  له  يـ ت م  واترة  والتوفيق.  املنة                                                                              مشاهدة 

 (3) ضعيفة...

وقد أحبها  فإن احلسد يف احلقيقة نوع من معاداة هللا، فإنه يكره نعمة هللا على عبده    ▪
                                                                        هللا، وحيب زواهلا عنه وهللا يكره ذلك؛ فهو مضاد  هلل يف قضائه وقدره وحمبته وكراهته،  

 (4)ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة؛ ألن ذنبه كان عن كرب وحسد.

                                                                          وقلع الغضب مبعرفة النفس وأهنا ال تستحق أن ي غضب هلا وينتقم هلا، فإن ذلك إيثار   ▪
                                                ا وفاطرها. وأعظم ما تدفع به هذه اآلفة أن يعو دها هلا ابلرضى والغضب على خالقه

أن تغضب له سبحانه وترضى له، فكلما دخلها شيء من الغضب والرضى له خرج  
 (5)                                   منها مقابل ه  من الغضب والرضى هلا.

 
 298الفوائد:  (1)
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ذكر ابن القيم أن املعرفة اليت توجب احلياء من هللا هلا ابابن: التفكر يف آايت القرآن،   ▪
                                                            املشهودة وقدرة هللا وحكمته وعدله وقسطه فيها. مث قال: ومج  اع ذلك: والتأمل يف آايته  

ابخللق  وتعلقها  بذلك  وتفرده  وكماهلا  وجالهلا  احلسىن  هللا  أمساء  معاين  يف  الفقه 
 (1)واألمر...

وابلنصيحة،   ▪ واخلدمة،  وابلبدن  وابجلاه،  ابملال،  مواساة  أنواع:  للمؤمنني  املواساة 
.. وعلى قدر اإلميان تكون هذه املواساة، فكلما ضعف اإلميان وابلدعاء، وابلتوجع هلم

 (2) ضعفت املواساة، وكلما قوي قويت.

ويكفي يف مجاله أن كل مجال ظاهر وابطن يف الدنيا واآلخرة، فمن آاثر صنعته، فما   ▪
 (3)الظن مبن صدر عنه هذا اجلمال؟!

ا ▪ من  اللسان، وكان  القلب  فيه  واطأ  ما  وأنفعه  الذكر  النبوية، وشهد  وأفضل  ألذكار 
 (4) الذاكر معانيه ومقاصده.

                                                                                  فإن كم ل القيام ابألوامر ظاهرا  وابطنا  انله اللطف ظاهرا  وابطنا ، وإن قام بصورها دون   ▪
: وما                                                                            حقائقها، انله اللطف يف الظاهر وقل  نصيبه من اللطف يف الباطن. فإن قلت 

من السكينة والطمأنينة وزوال ل للقلب عند النوازل  صاللطف يف الباطن؟ فهو ما حي
إليه   انظرا   مستكينا   له  ذليال   سيده  يدي  بني  فيستخذي  واجلزع،  واالضطراب                                                                          القلق 
                                                                           بقلبه، ساكنا  إليه بروحه وسره، وقد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من 
ري عليه                                                                         األمل، وقد غي به عن شهود ذلك معرفته حبسن اختياره له وأنه عبد حمض جي 

يده أحكامه رضي أو سخط، إن رضي انل الرضى، وإن سخط فحظه السخط:  س
 ( 5)                                                                        فهذا اللطف الباطن مثرة  تلك املعاملة الباطنة يزيد بزايدهتا، وينقص بنقصاهنا.

                                                                           ومكثت مبكة تعرتيين أدواء وال أجد طبيبا  وال دواء ، فكنت أعاجل نفسي ابلفاحتة، فأرى   ▪
يربأ سريعا .                                 هلا أتثريا  عجيبا ، فكنت أصف ذلك   أملا ، فكان كثري منهم  يشتكي                                            ملن 
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ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن األذكار واآلايت واألدعية اليت يستشفى هبا  
                                                                         ويرقى هبا، هي يف نفسها انفعة شافية، ولكن تستدعي قبول احملل ، وقوة مه ة الفاعل، 

عدم قبول احملل املنفعل...  وأتثريه، فمىت ختلف الشفاء كان لضعف أتثري الفاعل أو ل
ة مؤثرة أثر يف مه القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول اتم، وكان للراقي نفس فعالة و 

 (1) إزالة الداء.

كان يف مرض   ملسو هيلع هللا ىلصأورد ابن القيم حديث عائشة رضي هللا عنها حيث روت أن النيب   ▪
له، فأمرها أن تفرق ستة أو سبعة داننري كانت عنده، فشغلها مرض رسول هللا فنسيت 
حىت عافاه هللا، مث سأهلا عنها فأخربت أهنا مل تفرقها، فدعا هبا ووضعها يف كفه وقال: 
                                                                         "ما ظن حممد بربه لو لقي هللا وهذه عنده"!. علق ابن القيم قائال : "فيا هلل! ما ظن 

 (2)الكبائر والظلمة ابهلل إذا لقوه ومظامل العباد عندهم!".أصحاب 

وذكر ابن أيب الدنيا من حديث جعفر بن حممد عن أبيه عن جده، قال: قال علي:  ▪
"أييت على الناس زمان ال يبقى من اإلسالم إال امسه، وال من القرآن إال رمسه، مساجدهم 

اهلدى،   من  خراب  وهي  عامرة،  منهم يومئذ  السماء،  أدمي  من حتت  شر                                      علماؤهم 
 ( 3)خرجت الفتنة وفيهم تعود". )رواه البيهقي يف الشعب(

قال العمري الزاهد: من ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خمافة من املخلوقني،  ▪
 ( 4)نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه الستخف حبقه.

                                                  ى الناس داره فيعظهم ويذكرهم، فرأى ولدا  له يغمز يف كان حرب من بين إسرائيل يغش  ▪
من سريره وانقطع خناعه،    -أي احلرب–النساء فما زاد إال أن قال: مهال اي بين! فسقط  

                                                                        وأسقطت امرأته، وقتل بنوه، وأوحى هللا لنبيهم: أن أخرب فالان  احلرب أين ال أخرج من  
 (5)            مهال  اي بين!                                             صلبك صديقا  أبدا ، ما كان غضبك يل إال أن قلت: 

 
 14الداء والدواء:   (1)
 39الداء والدواء:   (2)
 70الداء والدواء:   (3)
 )بتصرف(   78الداء والدواء:   (4)
 )بتصرف(   79الداء والدواء:   (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





73 

 

عن حممد بن سريين أنه ملا ركبه دين اغتم لذلك، فقال: "إين ألعرف هذا الغم بذنب  ▪
سنة". وهنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس يف أمر الذنب، وهي أهنم ال   40أصبته منذ  

                                                                            يرون أتثريه يف احلال، وقد يتأخر أتثريه في نسى، فيظن العبد أنه ال ي غرب  بعد ذلك...  
كم أهلكت هذه البلية من اخللق؟ وكم أزالت من نعمة؟ وكم جلبت من نقمة؟ وما و 

 (1)                                                   أكثر املغرتين هبا من العلماء والفضالء، فضال  عن اجلهال.

                                                                          ونظر بعض العباد إىل صيب، فتأمل حماسنه، فأ يت يف منامه وقيل له: لتجدن  غبها بعد  ▪
 (2) أربعني سنة!

برمحته إليه   عز وجللفها وحيبها ويؤثرها حىت يرسل هللا  وال يزال العبد يعاين الطاعة وأي ▪
 (3)                                                                    املالئكة تؤزه إليها أز ا ، وحترضه عليها، وتزعجه عن فراشه وجملسه إليها. 

                                                                                 قال املؤلف عن املعاصي مبينا  وهنها للقلب: "وتضعف إرادة التوبة شيئا  فشيئا ، إىل أن   ▪
 (4) نصفه ملا اتب إىل هللا".تنسلخ من قلبه إرادة التوبة ابلكلية، فلو مات 

 : فمنها )أي آاثر املعاصي(: حرمان العلم... ▪

حفظي  سوء  وكيع  إىل   شكوت 
 

املعاصي  ترك  إىل   فأرشدين 
نور   :وقال  العلم  أبن   اعلم 

 
عاص    يؤاته  ال  هللا                      ونور 

 ويف املسند: "إن العبد ليحرم الرزق ابلذنب يصيبه".  

هللا، وبينه وبني الناس، وال سيما أهل اخلري، حىت تقع ومنها: وحشة يف قلبه بينه وبني  
توهن  املعاصي  أن  ومنها:  نفسه.  وبني  وبينه  وأقاربه،  وولده  أهله  وبني  بينه  الوحشة 
القلب والبدن... فإن املؤمن قوته من قلبه. ومنها: حرمان الطاعة، فلو مل يكن للذنب 

 (5) عقوبة إال أنه يصد عن طاعة تكون بدله... 

 
": ال يثري الغبار، يعين ال يرى أثر الذنب بعد ذلك.   )بتصرف( ،  83الداء والدواء:   (1)                                                       "ال يغرب 
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بو هريرة: إن احلبارى لتموت يف وكرها من ظلم الظامل. وقال جماهد: "إن البهائم  قال أ ▪
لتلعن عصاة بين آدم إذا اشتدت السنة، وأمسك املطر، وتقول: هذا بشؤم معصية بين  
آدم". وقال عكرمة: "دواب األرض وهوامها حىت اخلنافس والعقارب يقولون: منعنا 

 (1) .قاب ذنبه حىت يبوء بلعنة من ال ذنب له القطر بذنوب بين آدم". فال يكفيه ع

                                                                 وقد ذكر اإلمام أمحد يف مسنده يف ضمن حديث، قال: "و جد يف خزائن بين أمية  ▪
حنطة، احلبة بقدر نواة التمر، وهي يف صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت يف زمن 

مما هي  العدل"... وأخربين مجاعة من شيوخ الصحراء أهنم كانوا يعهدون الثمار أكرب  
 ( 2)اآلن، وكثري من هذه اآلفات اليت تصيبها مل يكونوا يعرفوهنا ، وإمنا حدثت من قرب.

                                                         يعو ض عن كل ما سواه وال يعو ض منه شيء، ويغين عن كل شيء وال    عز وجلفاهلل   ▪
 (3) يغين عنه شيء.

به قبل  ▪ الدار، فهو يعذب  به ثالث مرات: يف هذه                                                                  من أحب شيئا  غري هللا عذب 
حصوله حىت حيصل، فإذا حصل عذب به ابخلوف على فواته، فإذا سلبه اشتد عليه 
وأمل  بضده،  الطاعة الشتغاله  فوات  وأمل  الفراق  أمل  يقارنه  فعذاب  الربزخ  ويف  عذابه. 

 ( 4)احلجاب عن هللا...

واملقصود أن العبد إذا وقع يف شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو   ▪
شيء له، فال ينجذب قلبه للتوكل على هللا تعاىل، وال اإلانبة إليه وال اجلمعية    أنفع

عليه... وال يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه مل جيمع بني قلبه ولسانه... وهذا 
 (5). كله أثر الذنوب واملعاصي
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ه من اليد  إمهاله وتركه وختليه عنه وإضاعته، فاهلالك أدىن إلي  :ونسيانه سبحانه للعبد ▪
للفم، وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه حلظوظها العالية وأسباب سعادهتا... فينسيه عيوب 

 (1) نفسه.. ينسيه أمراض نفسه وقلبه...

وال يزال امللك يقرب من العبد... فتتواله املالئكة يف حياته وعند موته وعند بعثه، كما   ▪
ِينَ ٱإِنه  ﴿قال تعاىل:   ُ ٱقَالُواْ َربَُّنا    َّله ْ ٱ ُثمه    َّلله ُل َعلَۡيِهُم    ۡسَتَقُٰموا َٰٓئَِكةُ ٱَتَتََنه َله ََتَافُواْ َوََل ََتَۡزنُواْ    لَۡملَ

َ
أ

 ِ واْ ب بِّۡشُ
َ
... وإذا تواله امللك تواله أنصح اخللق  [30]فصلت:    ﴾٣٠ُكنُتۡم تُوَعُدونَ   لهَِّت ٱ   ِۡلَنهةِٱَوأ

َٰٓئَِكةِ ٱإِۡذ يُوِِح َربَُّك إََِل  ﴿قوى جنانه، قال تعاىل:  فثبته وعلمه و   ؛وأنفعهم وأبرهم ِنرِ    لَۡملَ
َ
أ

َفَثبرُِتواْ   ِينَ ٱَمَعُكۡم  قُلُوِب    َّله ِِف  لَِۡق 
ُ
َسأ ْي  ِينَ ٱ َءاَمُنوا ْ ٱفَ   لرُّۡعَب ٱَكَفُرواْ    َّله ۡعَناقِ ٱ فَۡوَق    ُۡضِبُوا

َ
 ۡۡل

ْ ٱ وَ  وهو وليه يف يقظته ومنامه.. وإذا اشتد قرب  ...[12]األنفال:  ﴾١٢ِمۡنُهۡم ُُكه َبَنانٖ  ُۡضِبُوا
 ( 2) امللك من العبد تكلم على لسانه...

                                                                      فأن حيب خملوقا   كما حيب هللا فهذا من الشرك الذي ال يغفره هللا، وهو الشرك الذي   ▪
ِ ٱ َمن َيتهِخُذ ِمن ُدوِن    نلهاِس ٱَوِمَن  ﴿قال سبحانه فيه:   ِ    َّلله ا ُُيِبُّوَنُهۡم َكُحبر نَداد 

َ
ِۖٗ ٱ أ ِينَ ٱ وَ   َّلله   َّله

  ِۡۗ ه ِ َشدُّ ُحبر ا َّللر
َ
علوم أهنم ما سووهم به سبحانه يف اخللق والرزق  ... وم[ 165]البقرة:    ﴾َءاَمُنٓواْ أ

واإلماتة واإلحياء وامللك والقدرة، وإمنا سووهم به يف احلب والتأله واخلضوع والتذلل 
 (3) هلم.

أعظم الذنوب عند هللا إساءة الظن به، فإن املسيء به الظن قد ظن به خالف كماله   ▪
وعد هللا سبحانه الظانني به ظن  املقدس، وظن به ما يناقض أمساءه وصفاته، وهلذا ت

وۡءِى ٱَعلَۡيِهۡم َدآئَِرةُ  ﴿السوء مبا مل يتوعد به غريهم، كما قال تعاىل:   ُ ٱوََغِضَب    لسه َعلَۡيِهۡم   َّلله
ا لَُهۡم َجَهنهَمۖٗ وََسآَءۡت َمِصري  َعده 

َ
َوأ . )وللمؤلف كالم طويل يف ذات [6]الفتح:    ﴾٦َولََعَنُهۡم 

 (4)(.الصفحة عن الظن ابهلل
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جيهز جيشه وهو يف الصالة، فيكون قد   -أي عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه–وكان   ▪
 (1) مجع بني اجلهاد والصالة، وهذا من ابب تداخل العبادات يف العبادة الواحدة.

قال حيىي بن معاذ: "القلوب كالقدور تغلي مبا فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر إىل الرجل  ▪
لسانه يغرتف لك مما يف قلبه، حلو وحامض وعذب وأجاج، وغري حني يتكلم فإن  

 (2) ذلك، ويبني لك طعم قلبه اغرتاف لسانه".

ومن العجب أن اإلنسان يهون عليه التحفظ واالحرتاز من أكل احلرام والظلم والزىن  ▪
والسرقة وشرب اخلمر، ومن النظر احملرم وغري ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة  

ترى الرجل يشار إليه ابلدين والزهد والعبادة، وهو يتكلم ابلكلمات من   لسانه، حىت
 ( 3)                                                                      سخط هللا ال يلقي هلا ابال  ينزل ابلكلمة الواحدة منها أبعد مما بني املشرق واملغرب.

يف صالة الكسوف أنه قال: "اي أمة حممد! وهللا إنه ال أحد أغري من   ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبته   ▪
أمت تزين  أو  عبده  يزين  أن  عقب صالة  هللا  خبصوصها  الكبرية  هذه  ذكر  ويف  ه..." 

الكسوف سر بديع ملن أتمله، وظهور الزىن من أمارات خراب العامل، وهو من أشراط 
 (4) الساعة كما يف الصحيحني...

                                                                      وألن يقتل املفعول به خري من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا  ال يرجى له بعده صالح  ▪
ماء احلياء من وجهه، فال يستحي بعد ذلك                                 أبدا ، ويذهب خريه كله، ومتص األرض  

 (5) من هللا وال من خلقه، وتعمل يف قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم يف البدن.

من أعظم الفقه: أن ُياف الرجل أن ختذله ذنوبه عند املوت فتحول بينه وبني اخلامتة   ▪
 (6) احلسىن.

                                                                      أنه ) أي: غض البصر ( يكسب القلب نورا ، كما أن إطالق البصر يكسبه ظلمة،   ▪
واْ  ﴿وهلذا ذكر هللا سبحانه آية النور عقيب األمر بغض البصر، فقال:   قُل لرِلُۡمۡؤِمننَِي َيُغضُّ
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فُُروَجُهۡمي   َويَۡحَفُظواْ  بَۡصٰرِهِۡم 
َ
أ " [30]النور:    ﴾ِمۡن  ذلك:  إثر  على  قال  مث  ُ ٱ ۞﴿"  نُوُر    َّلله

َمَٰوٰتِ ٱ ۡرِض  ٱ وَ   لسه
َ
ِ   ۡۡل ۖٗ   ۦَمَثُل نُورِه أي: مثل نوره يف قلب   [35]النور:    ﴾ َكِمۡشَكٰوةٖ فِيَها ِمۡصَباٌح

 (1) عبده املؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. 

                                                                    فال ميكن أن جيتمع يف القلب حب احملبوب األعلى وعشق الصور أبدا ... وإذا كان   ▪
                      مع أنه ليس أهال  لصرف  –                                  نف ويغار أن ي شرك حمبة غريه يف حمبته  احملبوب من اخللق أي

فكيف ابحلبيب األعلى الذي ال تنبغي احملبة إال له وحده، وكل   -كل قوة احملبة إليه
 ( 2) حمبة لغريه فهي عذاب لصاحبها ووابل... فليخرت العبد إحدى احملبتني.

 (3) .العبد ال يرتك ما حيبه ويهواه إال ملا حيبه ويهواه ▪

وملا سأل إبراهيم عليه السالم الولد فأعطيه، وتعلق حبه بقلبه، فأخذ منه شعبة؛ غار   ▪
 (4) احلبيب على خليله أن يكون يف قلبه موضع لغريه...

                                                                   واحملبوب قسمان: حمبوب لنفسه، وحمبوب لغريه... وليس شيء حي  ب لنفسه إال هللا،   ▪
 (5) رب تبارك وتعاىل...وكل ما سواه مما حيب فإمنا حمبته تبع حملبة ال

فاعرض اآلن على نفسك أعظم حمبوب لك يف الدنيا، حبيث ال تطيب لك احلياة إال  ▪
معه، فأصبحت وقد أخذ منك، وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه، فكيف يكون  

 (6) حالك؟ هذا ومنه كل عوض، فكيف مبن ال عوض عنه؟!

                                         معشوقه ندا ، حيبه كما حيب هللا، فكيف إذا كانت                                العشق اترة يكون كفرا ، كمن اختذ   ▪
حمبته أعظم من حمبة هللا يف قلبه؟ ... وعالمة هذا العشق الشركي الكفري: أن يقدم 
العاشق رضى معشوقه على رضى ربه.. وآثر رضاه على رضاه. وبذل ملعشوقه أنفس 

 (7) أردأ ما عنده! -إن بذل–ما يقدر عليه وبذل لربه 

 
 )بتصرف(   255الداء والدواء:   (1)
 260الداء والدواء:   (2)
 273الداء والدواء:   (3)
 272الداء والدواء:   (4)
 267الداء والدواء:   (5)
 282الداء والدواء:   (6)
 )بتصرف(   299الداء والدواء:   (7)
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ء )العشق(: أن يعرف أن هذا العشق ضد التوحيد وأنه ما أصيب به إال دواء هذا الدا ▪
من جهله وغفلته، فعليه أن يعرف توحيد ربه، مث أييت من العبادات الظاهرة والباطنة  
أنفع من  له دواء  اللجأ والتضرع، وليس  فيه، ويكثر  الفكرة  قلبه عن دوام  مبا يشغل 

هلل:   َعنۡ ﴿اإلخالص  نِلَِۡصَِف  وٓءَ ٱُه  َكَذٰلَِك  ي ٱ وَ   لسُّ ِعَبادِنَا    ۥإِنههُ   لَۡفۡحَشآَء   ﴾ ٢٤لُۡمۡخلَِصنيَ ٱِمۡن 
.. فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله هلل مل يتمكن منه عشق الصور،  [24]يوسف:  

 فإنه إمنا يتمكن من قلب فارغ، كما قال: 

أعرف   أن  قبل  هواها  أاتين 
 اهلوى

 

فتمكنا  خاليا   قلبا    ( 1)                          فصادف 
 : (2)                                          من أحب شيئا  غري هللا عذب به، وال بد، كما قيل ▪ يي

 
 

القلوب من هللا   ▪ فأبعد  به؛ بعد من هللا،  اتصاله  العشق وقوي  القلب كلما قرب من 
 302 ==  قلوب عشاق الصور.

والداخل يف الشيء اليرى عيوبه، واخلارج منه الذي مل يدخل فيه اليرى عيوبه، واليرى  ▪
د وهلذا كان الصحابة الذين دخلوا يف اإلسالم بع  عيوبه إال من دخل فيه مث خرج منه.

 (3)                                    الكفر خريا  من الذين ولدوا يف اإلسالم.

النيب   ▪ إليه من ولده ووالده    ملسو هيلع هللا ىلصوقد أقسم  أنه: )ال يؤمن عبد حىت يكون هو أحب 
 (4) والناس أمجعني( فكيف مبحبة الرب جل جالله.

، وإمنا نعين احملبة اخلاصة، وهي اليت تشغل قلب احملب   ملسو هيلع هللا ىلص  وكذلك حب رسول هللا ▪
وإال فكل مسلم يف قلبه حمبة هلل ورسوله، ال يدخل يف اإلسالم وفكره وذكره مبحبوبه،  

 (5)                                                             إال هبا، والناس متفاوتون يف درجات هذه احملبة تفاوات  ال حيصيه إال هللا.

 
 300الداء والدواء:   (1)
 301الداء والدواء:   (2)
 303الداء والدواء:   (3)
 326الداء والدواء:   (4)
 334الداء والدواء:   (5)

 يف األرض أشـــــقى من حمبفما  
 

املــــــذاق    حلو  اهلوى  وجــــــد                           وإن 
حـــــــني  يف كـــــــل  ابكـــــــيـــــــا                       تـــــــراه 

 
ــتيـــــــاق    الشــــــــــــ أو  فرقـــــــة                        خمـــــــافـــــــة 

إليهم  ــوقــــــا   شــــــــــــ أنوا  إن                            فيبكي 
 

اـلفـراق   ــذر  حـــــ دنـوا  إن   ويـبـكـي 
الفراق  عنـــــــد  عينـــــــه   فتســــــــــــــخن 

 
التالق  عينـــــه عنـــــد   يوتســــــــــــــخن 
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 ( 1) .                                                        من املعلوم أن من أحب حمبواب  كان كالمه وحديثه أحب شيء  إليه ▪

 (2).فما ابتلي به )أي العشق( إال من سقط من عني هللا ▪

يف منزلة التسليم: "اعلم أن التسليم هو اخلالص من شبهة    –أي ابن القيم    –فقال   ▪
تعارض اخلرب، أو شهوة تعارض األمر، أو إرادة تعارض اإلخالص، أو اعرتاض يعارض 

 (3) القدر والشرع. وصاحب هذا التخلص: هو صاحب القلب السليم...". 

القيم(   ▪ ابن  الباطن   -راقبةأي امل–: "وهي  -رمحه هللا تعاىل–قال )أي  توجب صيانة 
اخلواطر   حبفظ  الباطن  وصيانة  الظاهرة،  احلركات  حبفظ  الظاهر  فصيانة  والظاهر. 

 ( 4) .واإلرادات واحلركات الباطنة اليت منها رفض معارضة أمره وخربه..."

– قال: مر عمر مبعاذ بن جبل    -رضي هللا عنهما-عن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب   ▪
   ملسو هيلع هللا ىلصيبكي، فقال: ما يبكيك اي معاذ؟ فقال: مسعت رسول هللا    وهو  -رضي هللا عنهما

يقول: "أحب العباد إىل هللا األتقياء األخفياء، الذين إذا غابوا مل يفتقدوا، وإذا شهدوا  
 (5).مل يعرفوا، أولئك أئمة اهلدى ومصابيح العلم" مستدرك احلاكم

شهد يف كل صالة، فلما  يتعوذ من النفاق بعد الت  -رضي هللا عنه-كان أبو الدرداء   ▪
قيل له: ومالك اي أاب الدرداء أنت والنفاق، قال: دعنا عنك فو هللا إن الرجل ليقلب 

 (6) عن دينه يف الساعة الواحدة فيخلع منه.

 (7)                                                           عن بالل بن سعد قال: " التكن وليا  هلل يف العالنية وعدوه يف السر". ▪

                                                                           عن القاسم بن حممد قال: كنا نسافر مع ابن املبارك فكثريا  ما كان ُيطر ببايل فأقول  ▪
يف نفسي: أبي شيء فضل علينا هذا الرجل، حىت اشتهر يف الناس هذه الشهرة، إن  
كان يصلي إان لنصلي، ولئن كان يصوم إان لنصوم، وإن كان يغزو  فإان لنغزو، وإن  

 
 335الداء والدواء:   (1)
 342الداء والدواء:   (2)
 19يوم تبلى السرائر:    (3)
 19يوم تبلى السرائر:   (4)
 45يوم تبلى السرائر:   (5)
 50يوم تبلى السرائر:   (6)
 53يوم تبلى السرائر:    (7)
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يف مسريان يف طريق الشام ليلة نتعشى يف بيت إذ كان حيج إان لنحج؟! قال: فكنا  
طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح فمكث هنيهة مث جاء ابلسراج، 
فنظرت إىل وجه ابن املبارك وحليته قد ابتلت من الدموع فقلت يف نفسي: هبذه اخلشية 

 (1)كر القيامة.فضل هذا الرجل علينا، ولعله حني فقد السراج فصار إىل الظلمة ذ 

قال أبو عبيدة السري: "النفاق خبث السريرة، فاتق هللا عز وجل أن يرى الناس أنك  ▪
 (2) ختشى هللا عز وجل وقلبك فاجر".

                                                                       وهب بن منبه يقول: "... من أسر عمال  صاحلا  مل يطلع عليه أحد إال هللا فقد اطلع  ▪
                      فال ختافن  على عمل صاحل                                                 عليه من هو حسبه، واستودعه حفيظا  ال يضيع أجره،  

 (3) .                              أسررته إىل هللا عز وجل ضياعا ..." 

قال الزهري: " ما رأينا الزهد يف شيء أقل منه يف الرايسة. ترى الرجل يزهد يف املطعم   ▪
 (4) واملشرب فإذا نوزع الرايسة حامى عليها وعادى ".

اب رسول هللا  قال عبدالرمحن بن أيب ليلى رمحه هللا: "أدركت مائة وعشرين من أصح ▪
ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إال ود أخاه كفاه ذلك. مث قد آل األمر إىل    ملسو هيلع هللا ىلص

إقدام أقوام يدعون العلم اليوم، يقدمون على جواب يف مسائل لو عرضت لعمر بن 
 (5) جلمع أهل بدر واستشارهم".  -رضي هللا عنه-اخلطاب 

ء، ونقله املقدسي من كتابه  ومن دقائق حب الشهرة والظهور: ما ذكره صاحب اإلحيا ▪
يريد   القاصدين، حيث يقول: "وأخفى من ذلك أن ُيتفي حبيث ال  خمتصر منهاج 
                                                                          االطالع عليه، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب  أن يبدؤوه ابلسالم، وأن يقابلوه  
له  ويوسعوا  املعاملة،  يف  ويساحموه  حوائجه،  قضاء  يف  وينشطوا  والتوقري،  ابلبشاشة 

 
 55يوم تبلى السرائر:   (1)
 57يوم تبلى السرائر:   (2)
 56يوم تبلى السرائر:   (3)
 69يوم تبلى السرائر:   (4)
 72يوم تبلى السرائر:   (5)
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إن قصر يف ذلك مقصر ثقل ذلك على قلبه، كأن نفسه تتقاضى االحرتام املكان، ف
 (1) على الطاعة اليت أخفاها...".

قال ابن رجب: "الصادق ُياف النفاق على نفسه وُيشى على نفسه سوء اخلامتة،   ▪
 (2) فهو يف شغل عن قبول املدح واستحسانه".

بة أن يضمحل من قلبه تعظيم  : "وكفى ابلعاصي عقو -رمحه هللا تعاىل-يقول ابن القيم   ▪
 ( 3) هللا جل جالله، وتعظيم حرماته، ويهون عليه حقه".

     فضال    – يقول ابن عقيل يف الفنون: "فأين رائحة اإلميان منك وأنت ال يتغري وجهك   ▪
وخمالفة هللا سبحانه وتعاىل واقعة من كل معاشر وجماور، فال تزال    –عن أن تتكلم  

إنكار وال منكر، وال معاصي هللا عز وجل والكفر يز  ينتهك، فال  الشرع  يد، وحرمي 
مفارقة ملرتكب ذلك وال هجران له، وهذا غاية برد القلب وسكون النفس، وما كان  

 (4) .                                                              ذلك يف قلب قط  شيء  من إميان؛ ألن الغرية أقل شواهد احملبة واالعتقاد"

وهللا املستعان، وأي                                                               يقول ابن القيم: "أكثر من يشار إليهم ابلدين هم أقل الناس دينا   ▪
دين وأي خري فيمن يرى حمارم هللا تنتهك، وحدوده تضاع، ودينه يرتك، وسنة رسول 

يرغب عنها، وهو ابرد القلب ساكت اللسان؛شيطان أخرس،كما أن املتكلم   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  
 (5).ابلباطل شيطان انطق؟وهل بلية الدين إال من هؤالء"

العبودية هلل تعاىل يف أداء األعمال وترك النواهي؛ فإن  وعندما يغفل العبد عن شهود   ▪
ابعث العادة واإللف هو الذي يغلب على أعماله، ومن مث تضعف مثار هذه األعمال،  
وقد ُيسرها عند هللا عز وجل... يقول ابن القيم: " وال يكون الباعث لك داعي العادة 

رى عليه، ولو اعتاد ضده لكان                                                 كما هو ابعث من ال بصرية له، غري أنه اعتاد أمرا  فج
 (6) كذلك...".

 
 73يوم تبلى السرائر:   (1)
 75يوم تبلى السرائر:   (2)
 111يوم تبلى السرائر:   (3)
 112يوم تبلى السرائر:   (4)
 113يوم تبلى السرائر:   (5)
 117يوم تبلى السرائر:   (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





82 

 

عرف ابن القيم التواضع أبنه: "انكسار القلب هلل، وخفض جناح الذل والرمحة بعباده،   ▪
للناس   الفضل  يرى  بل  حقا ،  أحد  عند  له  يرى  وال  فضال ،  أحد  على  له  يرى                                                                      فال 

 (1) عليه.."

ألخذوا الواحدة وتركوا                                                       يقول الشعيب: "لو أصبت تسعا  وتسعني مرة، وأخطأت واحدة،   ▪
 (2).التسع والتسعني"

يقول اإلمام عبد احلق اإلشبيلي رمحه هللا تعاىل: "واعلم أن سوء اخلامتة أعاذان هللا منها   ▪
ال تكون ملن استقام ظاهره وصلح ابطنه، ما مسع هبذا قط، وال علم به واحلمد هلل، 

الكبائر، وإقدام على العظائم،   وإمنا يكون ذلك ملن كان له فساد يف العقد، وإصرار على
ورمبا غلب ذلك عليه حىت ينزل به املوت قبل التوبة، ويثب عليه قبل اإلانبة، وأيخذه  
قبل إصالح الطوية؛ فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة، وُيتطفة عند تلك الدهشة، 

 (3)والعياذ ابهلل مث العياذ ابهلل". 

قال: مسعت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يوما،    -رضي هللا عنه–عن أنس بن مالك   ▪
                                                                  وخرجت معه، حىت دخل حائطا ، فسمعته يقول وبيين وبينه جدار، وهو يف جوف  

 (4) احلائط: "عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني بخ! لتتقني هللا ابن اخلطاب أو ليعذبنك!".

 - هللا عنهرضي  -                              : "د خل على أيب دجانة األنصاري  -رمحه هللا–قال زيد بن أسلم   ▪
وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء  

 ( 5) أوثق عندي من اثنتني: كنت ال أتكلم فيما ال يعنيين، واألخرى فكان قليب سليما".

: "احلسد يف احلقيقة نوع من معاداة هللا، فإنه يكره نعمة    -رمحه هللا-يقول ابن القيم   ▪
ه وقد أحبها هللا، وأحب زواهلا وهللا يكره ذلك؛ فهو مضاد هلل يف قضائه  هللا على عبد

 
 )بتصرف(    124يوم تبلى السرائر:   (1)
 145يوم تبلى السرائر:   (2)
 184يوم تبلى السرائر:   (3)
 214يوم تبلى السرائر:   (4)
 27: سالمة الصدر وأثرها يف حياة الداعية  (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





83 

 

عن كرب   ذنبه كان  ألن  حقيقة؛  عدوه  إبليس  ولذك كان  وكراهته،  وحمبته  وقدره 
 (1)وحسد".

                                                      كان يقول: " أرجو أن ألقى هللا وال حياسبين أين اغتبت أحدا ".    -رمحه هللا-البخاري   ▪
 (2) منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها".                            وقال أيضا : "ما اغتبت أحدا  

أنزلته    -رضي هللا عنه-قال عبدهللا بن عباس   ▪ بلغين عن أخ مكروه قط إال  : " ما 
إحدى ثالث منازل: إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظريي تفضلت عليه، 

 ( 3) وإن كان دوين مل أحفل به. هذه سرييت يف نفسي فمن رغب عنها فأرض هللا واسعة".

                     : "ما رأيت قوما  أألم -رضي هللا عنه-وملا قالت زوجة طلحة بن عبدالرمحن بن عوف   ▪
من إخوانك. قال: مه، ومل ذاك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت أمورك لزموك، وإذا عسرت 
تركوك. قال: هذا وهللا من كرمهم: أيتوننا يف حال القوة بنا عليهم، ويرتكوننا يف حال 

عنهم". مث علق   بنا  بقوله  الضعف  املوقف  املاوردي على هذا  :    -رمحه هللا-اإلمام 
 (4) "ومبثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا اهلفوات من إخواهنم".

: " من أراد أن يقضي هللا تعاىل له ابخلري فليحسن    -رمحه هللا-يقول اإلمام الشافعي   ▪
                                          فعاده أحد إخوانه فقال له: اي أاب عبدهللا: قو ى   -رمحه هللا-الظن ابلناس". وقد مرض  

هللا ضعفك! فقال: اي أاب حممد لو قوى هللا ضعفي على قويت أهلكين. فقال أبو حممد:  
                                                                        اي أاب عبدهللا ما أردت إال اخلري. فقال له اإلمام الشافعي: لو دعوت  هللا علي   لعلمت 

 (5) أنك مل ترد إال اخلري!".

: "وقد كان مجاعة من السلف إذا بلغهم   -رمحه هللا-مة املقدسي  قال اإلمام ابن قدا  ▪
 - رمحه هللا-                                                                أن شخصا  اغتاهبم أهدوا إليه هدية" . وقد أوذي اإلمام أمحد بن حنبل

 
 36:  حياة الداعيةسالمة الصدر وأثرها يف  (1)
 39: سالمة الصدر وأثرها يف حياة الداعية  (2)
 41: سالمة الصدر وأثرها يف حياة الداعية  (3)
 41: سالمة الصدر وأثرها يف حياة الداعية  (4)
 )بتصرف(    42: سالمة الصدر وأثرها يف حياة الداعية  (5)
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                                                                         أنواع اإليذاء إال أنه كان حيث على العفو والصفح، وملا أ خذ للعالج وأحس ابألمل قال 
 (1) رمحه هللا: "أحلل املعتصم من ضريب".

لصاحل حيرصون على الدعاء لغريهم وإن اعتدوا، سرق لعبدهللا بن مسعود اوكان السلف   ▪
عنهما- هللا  فقال    -رضي  السارق  على  يدعون  أصحابه  فجعل  هللا  -مال،  رضي 

له فيها، وإن كان محلته    -عنهما "اللهم إن كان محلته على أخذها حاجة فبارك   :
ومل   -رمحه هللا -جل إبراهيم بن أدهم  جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. وصفع ر 

                                                                           يعرفه، فلما أ خرب رجع واعتذر أشد االعتذار، فقال إبراهيم: وهللا ما ارتفعت يدك عين 
حىت سألت هللا تعاىل لك املغفرة. قال الرجل: وما محلك على ذلك؟ قال: ألنك ملا  

               ا  فأوص ل إليك                                                           صفعتين علمت أن هللا يثيبين على ذلك وما كنت  ابلذي ت وص ل إيل  خري 
 (2)        شرا ".

ترضيه    – ولو ابلباطل    – : " وطالب الرايسة    - رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   ▪
                                                                          الكلمة اليت فيها تعظيمه وإن كانت ابطال ، وتغضبه الكلمة اليت فيها ذمه وإن كانت 

 (3)        حقا ".

يف احلراسة وإن  يف احلديث :"طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه ... إن كان يف احلراسة كان   ▪
كان يف الساقة كان يف الساقة وإن استأذن مل يؤذن له، وإن شفع مل يشفع"، قال ابن  
حجر: "فمن أخرج من قلبه حب الرايسة يف الدنيا والرتفع فيها على الناس فهو الزاهد 

 (4) ."     حقا  

قبل أن يلي اخلالفة من أعطر الناس وألبسهم،   -رمحه هللا-كان عمر بن عبدالعزيز   ▪
                                                                         حىت قال عن نفسه: "ما لبست ثواب  قط فرآه الناس علي  إال خي ل يل أنه قد بلي".  

                                   حىت قوموا ثيابه ابثين عشر درمها ! وابع    - رمحه هللا-فلما استخلف خرج من ذلك كله  
كل ما ميلكه من الفضول من عبد ولباس وعطر وكل ما يستغىن عنه فبلغ ثالثة وعشرين 

 
 )بتصرف(   45سالمة الصدر وأثرها على حياة الداعية:  (1)
 )بتصرف(   49-48: سالمة الصدر وأثرها يف حياة الداعية  (2)
 55: سالمة الصدر وأثرها يف حياة الداعية  (3)
 56: سالمة الصدر وأثرها يف حياة الداعية  (4)
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:" يقولون مالك -رمحه هللا-وقال اإلمام مالك بن دينار    ألف دينار فجعله يف السبيل!
عبدالعزيز،   بن  عمر  الزاهد  إمنا  عندي  زهد  أي  فرتكها  أزاهد،  فاها  فاغرة  الدنيا  تته 

 (1) مجلة".

فقال له: "نكتب عن حممد بن منصور   - رمحه هللا-جاء رجل إىل اإلمام أمحد بن حنبل   ▪
وكرر ذلك –                     نصور فعم ن يكون ذلك  الطوسي؟ فقال: إذا مل نكتب عن حممد بن م

فما  -       مرارا   فينا،  ابتلي  صاحل  رجل  أمحد:  اإلمام  فقال  فيك.  يتكلم  إنه  فقال:   ،
 (2) نعمل؟!".

وحرض عليه جمموعة من العلماء والقضاة واهتموه ابلضالل   -رمحه هللا-                ا هتم ابن تيمية   ▪
يهتم بل   يغتم ومل  املالكي؛ فلم  النويري  النفس وأبرزهم: علي بن خملوف  كان مراتح 

إال  أقدر على خري  ما  لو عمل مهما عمل وهللا  وابن خملوف  يقول:"  البال  هادئ 
 ( 3) وأعمله معه، وال أعني عليه عدوه قط، وال حول وال قوة إال ابهلل".

                                  كرميا  جوادا  حمبا  للخري حريصا  على   -رضي هللا عنه-كان قيس بن سعد بن عبادة   ▪
قضاء حوائج الناس وإقراضهم ما حيتاجونه. فلما مرض مل يعده أحد خشية أن يطالبهم  
                                                                       بديونه، فأمر مناداي  ينادي: "من كان لقيس عليه مال فهو يف حل" فما أمسى حىت 

 (4)                                ك س رت عتبة اببه لكثرة من عاده!

                                                ه ابن تيمية: "وجئته يوما  مبشرا  مبوت أكرب أعدائه عن شيخ  - رمحه هللا-قال ابن القيم   ▪
وأشدهم عداوة، وأذى له، فنهرين وتنكر يل واسرتجع، مث قام من فوره إىل بيت أهله 
إال   مساعدة  إىل  فيه  حتتاجون  أمر  لكم  يكون  وال  مكانه  لكم  إين  وقال:  فعزاهم، 

 (5) وا هذه احلال منه".                                                        وساعدتكم فيه، وحنو هذا من الكالم؛ فسر وا به ودعوا له وعظم

 
 59: سالمة الصدر وأثرها يف حياة الداعية  (1)
 68: ثرها يف حياة الداعيةسالمة الصدر وأ  (2)
 )بتصرف(    68: سالمة الصدر وأثرها يف حياة الداعية  (3)
 )بتصرف(    70: سالمة الصدر وأثرها يف حياة الداعية  (4)
 )بتصرف(    70: سالمة الصدر وأثرها يف حياة الداعية  (5)
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▪ ﴿ ِ ِ  ٱَوقَُِضَ بَيَۡنُهم ب ِ    ْۡلَۡمدُ ٱ َوقِيَل    ْۡلَقر ِ َربر حذف الفاعل ألنه غري   [ 75]الزمر:    ﴾٧٥لَۡعٰلَِمنيَ ٱ َّلِله
معني؛ بل كل أحد حيمده على ذلك احلكم: فيحمده أهل السماوات واألرض، واألبرار 

 (1) والفجار، واإلنس واجلن، حىت أهل النار!

ْ ٱقِيَل  ﴿ ▪ بَۡوَٰب َجَهنهمَ   ۡدُخلُٓوا
َ
ِخِليَنٱ َمَع    نلهارَ ٱ   ۡدُخََل ٱَوقِيَل  ﴿  [72]الزمر:    ﴾أ َّٰ   [ 10]التحريم:    ﴾لد

أعلم  حذف وقال هلم، وهللا  بذلك  نطق  الكون كله  أعلم كأن  والسر وهللا   الفاعل؛ 
 (2)ابلصواب!

وهللا سبحانه وتعاىل جيزي العبد على عمله مبا هو من جنسه، فمن غض بصره عن  ▪
العلم وأبوابه   احملارم عوضه هللا سبحانه وتعاىل إطالق نور بصريته... ويفتح له طرق 

 (3)بسبب نور القلب.

بعض العارفني: من قرت عينه ابهلل قرت به كل عني، ومن مل تقر عينه ابهلل تقطعت    قال ▪
ر ج من القلب                                                                           نفسه على الدنيا حسرات، ويكفي يف فضل هذه اللذة وشرفها أهنا خت 
أمل احلسرة على ما يفوت من هذه الدنيا، حىت إنه ليتأمل أبعظم ما يلتذ به أهلها، ويفر 

 (4)                                           ذا موضع احلاكم فيه الذوق ال جمر د لسان العلم.منه فرارهم من املؤمل. وه

 ( 5). شغل قلوب حمبيه عن التلذذ مبحبة غريه  -عز وجل-وقال بعض احملبني: إن حبه  ▪

وهذا اجلمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن مل تكن ذات مجال، فتكسو صاحبها من  ▪
الصفات؛ فإن املؤمن يعطى اجلمال واملهابة واحلالوة حبسب ما اكتسب روحه من تلك  

مهابة وحالوة حبسب إميانه، فمن رآه هابه، ومن خالطه أحبه... وال سيما إذا رزق  
 ( 6)                                         حظا  من صالة الليل فإهنا تنور الوجه وحتسنه.

ِينَ ٱ إِنه  ﴿" ▪ َربَُّنا    َّله ُ ٱقَالُواْ  ْ ٱُثمه    َّلله ُل َعلَۡيِهُم    ۡسَتَقُٰموا َٰٓئَِكةُ ٱَتَتََنه َله   لَۡملَ
َ
واْ    أ بِّۡشُ

َ
َوأ ََتَافُواْ َوََل ََتَۡزنُواْ 

 ِ يناسبه ابلنصح واإلرشاد    [30]فصلت:    ﴾٣٠ُكنُتۡم تُوَعُدونَ   لهَِّت ٱ  ِۡلَنهةِٱب يتوىل من  فامللك 
 

 )بتصرف(    56روضة احملبني:   (1)
 )بتصرف(    56روضة احملبني:   (2)
 )بتصرف(    83روضة احملبني:   (3)
 129روضة احملبني:   (4)
 130روضة احملبني:   (5)
 167روضة احملبني:   (6)
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والتثبيت والتعليم وإلقاء الصواب على لسانه، ودفع عدوه عنه، واالستغفار له إذا زل، 
ء السكينة يف قلبه إذا خاف، وإيقاظه للصالة  وتذكريه إذا نسي، وتسليته إذا حزن، وإلقا

 (1) إذا انم عنها...

                                                                        فمن أحب شيئا  أكثر من ذكره بقلبه ولسانه، وهلذا أمر هللا سبحانه عباده بذكره   ▪
َها ﴿على مجيع األحوال، وأمرهم بذكره أخوف ما يكونون، فقال تعاىل:  يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ   َّله

ْ ٱَءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتۡم فِئَة  فَ  ْ ٱ وَ  ثۡبُُتوا َ ٱ  ۡذُكُروا ا لهَعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ  َّلله واحملبون   [45]األنفال:   ﴾٤٥َكثرِي 
 يفتخرون بذكرهم أحباهبم وقت املخاوف ومالقاة األعداء كما قال قائلهم: 

والرمــــــاح  كــــــأهنــــــا       ذكرتــــــك   ولقــــــد 
 أشطان بئر يف لبان األدهم

األدهــم   ــان  لــبـــــ يف  بــئــر  ــان   أشـــــــــــــــطـــــ
ــا        ألهنـــــ ـــيوف  الســــــــــــ ــل  ـتـقـبيـــــ  ـفوددت 

 
 ( 2)ملعـــت  كبـــارق  ثغرك  املتبســــــــــــــم 

 
 

فاحملبون ثالثة أقسام: منهم من يريد من احملبوب، ومنهم من يريد احملبوب، ومنهم من  ▪
 ( 3) يريد مراد احملبوب. وهذا أعلى أقسام احملبني.

النيب    - وكان أنس رضي هللا عنه ▪ يتتبعها من جوانب   ملسو هيلع هللا ىلص                             حيب الدابء كثريا ؛ ملا رأى 
 ( 4) .القصعة

فإنه إن ظفر مبحبوبه أحب خلوته به، وكره من يدخل بينهما غاية الكراهة؛ وهلذا السر  ▪
                                                  برد املار  بني يدي املصلي حىت أمر بقتاله... وال جيد أمل    ملسو هيلع هللا ىلصأمر النيب   –وهللا أعلم    –

وشدته إال قلب حاضر بني يدي حمبوبه مقبل... فمرور املار بينه وبني ربه مبنزلة  املرور 
 (5) دخول البغيض بني احملب وحمبوبه.

                                                                         وهللا سبحانه يغار على قلب عبده أن يكون معطال  من حبه وخوفه ورجائه، وأن يكون   ▪
على لسانه  فيه غريه. فاهلل سبحانه وتعاىل خلقه لنفسه واختاره من بني خلقه... ويغار  

 
 194روضة احملبني:   (1)
 197روضة احملبني:   (2)
 198روضة احملبني:   (3)
 202روضة احملبني:   (4)
 209روضة احملبني:   (5)
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تتعطل من طاعته   يتعطل من ذكره ويشتغل بذكر غريه، ويغار على جوارحه أن  أن 
 ( 1)وتشتغل مبعصيته...

                                                                       ومن غ ريته سبحانه وتعاىل غريته على توحيده ودينه وكالمه أن حيظى به من ليس من  ▪
ن يَۡسَتِمعُ ﴿أهله، بل حال بينهم وبينه غرية عليه، قال هللا تعاىل:   إَِْلَۡكۖٗ وََجَعلَۡنا    َوِمۡنُهم مه

اي ِإَون يََرۡواْ ُُكه َءايَةٖ َله يُۡؤِمُنواْ بَِهاۖٗ  ن َيۡفَقُهوهُ َوَِّفٓ َءاَذانِِهۡم َوقۡر 
َ
ِكنهًة أ

َ
ٰ قُلُوبِِهۡم أ َٰٓ إَِذا َجآُءوَك  لََعَ  َحَّته

ِينَ ٱ يَُجِٰدلُونََك َيُقوُل   َسِٰطرُي    َّله
َ
ٓ أ لنِيَ ٱَكَفُرٓواْ إِۡن َهَٰذآ إَِله وه

َ
، ولذلك ثبط  [25]األنعام:    ﴾٢٥ۡۡل

َراُدواْ ﴿سبحانه أعداءه عن متابعة رسوله واللحاق به غرية كما قال هللا تعاىل:  
َ
۞َولَۡو أ

ََلُ   ْۡلُُروجَ ٱ واْ  َعدُّ
َ
ة  َوَلِٰكن َكرِهَ    ۥَۡل ُ ٱ ُعده ْ ٱَفَثبهَطُهۡم َوقِيَل    ۢنبَِعاَثُهمۡ ٱ  َّلله   ﴾ ٤٦لَۡقٰعِِدينَ ٱَمَع    ۡقُعُدوا

وأصحابه أن ُيرج بينهم املنافقون، فيسعوا بينهم    ملسو هيلع هللا ىلصفغار سبحانه على نبيه    [46]التوبة:  
يقرأ:   تعاىل قارائ   بلي رمحه هللا  الش   َت  ﴿                                                          فثبطهم وأقعدهم عنهم. ومسع 

ۡ
قََرأ   لُۡقۡرَءانَ ٱ ِإَوَذا 

ِينَ ٱ َجَعلَۡنا بَيَۡنَك َوبنَۡيَ   ِ   َّله ا  ِحَجاب ا   ٓأۡلِخَرةِ ٱََل يُۡؤِمُنوَن ب ۡسُتور  فقال: أتدرون    [45]اإلسراء:    ﴾٤٥مه
                                                                     ما هذا احلجاب؟ هذا حجاب الغرية، وال أحد  أغري من هللا، يعين أنه سبحانه وتعاىل 

 ( 2)                          مل جيعل الكفار أهال  ملعرفته.

                                                                           ملا علم هللا سبحانه أن قلوب املشتاقني ال هتدأ إال بلقائه ضرب هلم أجال  للقاء تسكينا    ▪
ِ ٱ َمن ََكَن يَرُۡجواْ لَِقآَء ﴿لقلوهبم، فقال تعاىل:  َجَل   َّلله

َ
ِ ٱفَإِنه أ  (3) .[5]العنكبوت:  ﴾ ٓأَلٖت   َّلله

م وحمبيت لرتك يف بعض األخبار : لو يعلم املدبرون عين كيف انتظاري هلم ورفقي هب ▪
                                                                           معاصيهم ملاتوا شوقا  إيل  وانقطعت أوصاهلم من حمبيت، هذه إراديت للمدبرين عين فكيف  

 (4)إراديت للمقبلني علي؟!.

وأشد العقوابت العقوبة بسلب اإلميان، ودوهنا العقوبة مبوت القلب وحمو لذة الذكر  ▪
 (5) والقراءة والدعاء واملناجاة منه.

 
 225بني: روضة احمل   (1)
 226روضة احملبني:   (2)
 312روضة احملبني:   (3)
 314روضة احملبني:   (4)
 315روضة احملبني:   (5)
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 (1) .ه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهمقال احلسن: هانوا علي ▪

إليه، وهلذا يكون جزاؤه يف   ▪                                                                            والقلب معلق ابحلرام كلما هم  أن يفارقه وُيرج منه عاد 
الربزخ واآلخرة هكذا.. مث ذكر ابن القيم حديث عذاب الزانة يف التنور وفيه: "فإذا 

.." فتأمل مطابقة أوقدت النار ارتفعوا حىت يكادوا أن ُيرجوا، فإذا أمخدت رجعوا فيها.
هذا العذاب حلال قلوهبم يف الدنيا فإهنم كلما مهوا ابلتوبة واإلقالع واخلروج من تنور  
                                                                             الشهوة إىل فضاء التوبة أ ركسوا فيه وعادوا بعد أن كادوا ُيرجون. كما قال تعاىل عن 

ِعيُدواْ فِيَها َوقِ ﴿الكفار  
ُ
ن ََيۡرُُجواْ ِمۡنَهآ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
ِيٱ  نلهارِ ٱيَل لَُهۡم ُذوقُواْ َعَذاَب  ُُكهَمآ أ  ۦُكنُتم بِهِ   َّله

بُونَ  ِ يف الدنيا كلما أرادوا أن ُيرجوا من سجن الشرك إىل   ألهنم  [ 20]السجدة:    ﴾٢٠تَُكذر
 (2)سعة اإلميان عادوا ورجعوا فكانت عقوبتهم يف اآلخرة كذلك.

فال يركن العبد إىل نفسه وصربه وحاله وعفته، ومىت ركن إىل ذلك ختلت عنه عصمة   ▪
ن  ﴿هللا وأحاط به اخلذالن. وقد قال هللا تعاىل ألكرم اخللق عليه وأحبهم إليه:  

َ
َولَۡوََلٓ أ

ن دعائه: "اي  م  كان  وهلذا   [74]اإلسراء:    ﴾٧٤قَلِيًَل ا      ثَبهۡتَنَٰك لََقۡد كِدته تَرَۡكُن إَِْلِۡهۡم َشۡي 
ْ ٱ وَ ﴿مقلب القلوب ثبت قليب على دينك"... كيف وهو الذي أنزل عليه:   نه    ۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱأ   َّلله

نههُ  ۦَوقَلۡبِهِ  لَۡمۡرِء ٱَُيُوُل بنَۡيَ  
َ
ونَ  ۥٓ َوأ  ( 3).[ 24]األنفال:  ﴾٢٤إَِْلۡهِ َُتَّۡشُ

الفضاء؟ عرفنا إن األرض ذرة صغرية يف هذا الفضاء، فما الذي عرفناه من خرب هذا   ▪
                                                                         بعلومنا ما يعرفه أطفال يلعبون على شاطئ البحر احمليط، مجعوا قليال  من األصداف  

 -كما أذكر–امللونة وحسبوا أهنم وضعوا أيديهم على ما يف البحر. وهذا املثال ضربه  
 (4) نيوتن، ليس املثال من عندي.

ألن النور يقطع يف    يصل نورها إلينا يف حنو مثان دقائق؛   -على بعدها عنا-الشمس   ▪
ألف كيلومرت يف الثانية، أي: أهنا تبعد عن مثان دقائق ابلزمن الضوئي،    300مسريه  

والقمر يبعد عنا اثنية وثلث الثانية هبذا الزمن، فلو أننا فلو أننا استطعنا أن نصنع مركبة  

 
 316روضة احملبني:   (1)
 316روضة احملبني:   (2)
 327روضة احملبني:   (3)
 124فصول يف الثقافة واألدب:   (4)
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تسري بسرعة الضوء )وهي أقصى سرعة ممكنة، فإن زادت السرعة على ذلك ذهب 
كما يقول آينشتاين، وحتول طاقة( لبلغنا القمر يف اثنية وثلث الثانية، ولوصلنا    اجلسم،

                                                                          إىل الشمس يف مثان دقائق. وأن  هذه األجرام اليت تظهر لنا نقطة يف الفضاء يف الليلة 
                                                                             الظلماء )وقد ال تظهر لنا أبد ا( منها ما يبعد عنا ألف ألف )أي مليوان ( من السنني 

ها ما يبعد عنا مائة مليون وألف مليون سنة وأكثر، فاحسبوا كم  ابلزمن الضوئي، ومن
 مثان دقائق يف هذه املدة اليت تبلغ ألف مليون؛ لتتصوروا كم هي أبعد من الشمس.

إىل جنب   شيئ ا  تعد   ال  واألرض  أرضنا،  من  أصغر  القمر  أن  نعلم  فنحن                                                                        أما كربها 
فيه هي وسياراهتا، لكانت  الشمس، ومن النجوم العمالقة ما لو أن الشمس ألقيت  

                                                                         ابلنسبة إليه كحبة رمل أ لقيت يف بوادي جند، أو كقطرة ماء قطرت يف البحر احمليط. 

ماليني  على  عددها  يزيد  حتصى،  ال  ضخامتها كثرية  على  واألجرام  النجوم  وهذه 
املاليني، وتسري بسرعة مهولة، ومع ذلك ال تصطدم إال إذا اصطدمت ست حنالت 

وحدها حول األرض؛ ألن الفضاء واسع واسع كسعة جو األرض ابلنسبة إىل  تطري  
 النحالت، كما يقول مؤلف كتاب )النجوم يف مسالكها(... 

                                                                            وإذا كان علماء الفلك يقولون أبن  من النجوم واجملرات ما يسري الضوء الصادر عنه يف  
أننا إلينا إىل اآلن، فمعىن ذلك  الزمان، ومل يصل  لو اخرتعنا مركبة    الفضاء من أول 

                                                                          فضائية تسري بسرعة الضوء، ولو ركبنا فيها يوم و لد نوح، وسران من ذلك الوقت إىل 
ال نكون قد قطعنا من طريق السماء الدنيا إال كما تقطع النملة اليت متشي دقيقة   -اليوم

 واحدة من هنا إىل أمريكا. 

امه وفضائه حمبوس يف وسط  وأان حني أنتهي إىل هذه الصورة، وأرى أن عاملنا كله أبجر 
الكرة الصغرى اليت هي السماء الدنيا أجد ذهين ينتقل إىل اجلنني احملبوس يف بطن أمه  
هذا اجلنني لو استطعت أن تسأله، واستطاع أن جييبك، وقلت له: ما هي الدنيا؟ لقال 

ا
 
  لك: الدنيا هي هذا البطن وهذه األغشية. فلو خربته أن ها هنا دنيا أكرب، عامل
 
فيه                                                                         

                                                                           بر  وحبر وسهل وجبل ومدن كبار، وأن دار ا واحدة من دور هذه املدن أكرب من دنياه  
املرات  يتصوره، وكذلك حنن حني   -هو مباليني  أو أن  ما تقول  يفهم  أن  يستطع  مل 
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                                                                       نسمع أن  اجلنة عرضها كعرض السموات واألرض، وأن قصر ا واحد ا من قصورها أكرب 
 من هذه األرض كلها. 

لذي خلق هذه املخلوقات اليت يعجز العقل عن تصور مدى كربها، خلق أخرى وهللا ا
يعجز عن ختيل مدى صغرها، ففي الذرة اليت ال تراها العني شبه هذه الفضاء، فيها  
                                                                            قريب مما فيه من األجرام الدقيقة اليت متشي على نظام قد ره رب العاملني، يدور بعضها  

وختتل  وتتباعد،  تتقارب  بعض،  قانون حمكم وضعه رب من حول  على  وأتتلف،  ف 
                                                                               العاملني، ويف اخللية احلية وما كشفوه فيها من املور  اثت اليت تنقل بعض الطبائع والسمات  

 من اآلابء إىل األبناء آية أخرى.

الناس يف غفلة عن ذكر هللا   آية ولكن  له  قََدُرواْ  ﴿ويف كل شيء  َ ٱ َوَما  ِ   َّلله   ۦ َحقه قَۡدرِه
ۡرُض ٱ وَ 

َ
َقۡبَضُتهُ ََجِ  ۡۡل ا  َمَٰوُٰت ٱ وَ   لۡقَِيَٰمةِ ٱيَوَۡم    ۥ يع  بَِيِمينِهِ   لسه ا    ۥ ُسۡبَحَٰنهُ   ۦي َمۡطوِيهُٰتَۢ  َعمه َوتََعََٰلٰ 

 (1) . [67]الزمر:  ﴾ ٦٧يُّۡشُِكونَ 
يروي السيوطي يف )بغية الوعاة( أن ابن اببشاذ النحوي أحد أعالم العربية كان من  ▪

                                               علمائها ورجع إىل مصر واست خدم يف »ديوان الرسائل« جتار اللؤلؤ يف العراق، وأخذ عن  
يتأمل ما ُيرج من الديوان من اإلنشاء يف الرسائل، ويصلح ما يراه من اخلطأ يف الكتابة،  
أو يف النحو، أو يف اللغة، وكانت له حلقة اشتغال جبامع مصر، مث تزهد وانقطع عن 

ر ، فكان إذا ألقى شيئا ال                                                  التدريس؛ وسبب ذلك أنه كان جالسا  أيكل، فجاءه سنو 
أيكله ، بل حيمله يف فيه وميضي، وكثر ذلك منه، فتبعه يوما لينظر أين يذهب مبا حيمل 
فإذا هو حيمله إىل موضع مظلم فيه سنورة عمياء فيلقي إليها مبا حيمله فتأكله، فعجب 

عامل! وقال : إن الذي سخر هذا هلذا ليجيئها بقوهتا قادر على أن يغنيين عن هذا ال
فلزم منارة اجلامع مبصر. وخرج منها يف بعض الليايل والليل مقمر، ويف عينه بقية من  
نوم، فسقط من املنارة إىل سطح اجلامع فمات يف احلال . وكان هذا عاقبة إفراطه يف  

 (2)التوكل .

 : -رمحه هللا–قال الشافعي  ▪

 
 126فصول يف الثقافة واألدب:   (1)
 127كناشة الفوائد:    (2)
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اإلله يعصى  كيف  عجيب   فيا 
 

اجلاحد   جيحده  كيف   أم 
كل    آيةويف  له   شيء 

 
واحد  أنه  على   ( 1)تدل 

يقال: ال أتمن من كذب لك أن يكذب عليك ومن اغتاب عندك أن يغتابك عنده.   ▪ 
                                                                          وقيل للحسن: إن فالان  قد اغتابك، فأهدى إليه احلسن طبقا  من رطب، فأاته الرجل،  
له احلسن: أهديت إيل  حسناتك فأردت أن  اغتبتك فأهديت إيل؟ فقال  له:                                                                     وقال 

 (2)ك.أكافئ

ِن    ﴿قال بعض السلف: منع املوجود سوء ظن ابملعبود، وتال قوله تعاىل:   ▪ نَفۡقُتم مر
َ
َوَمآ أ

َُيۡلُِفهُ  َفُهَو  ءٖ  َخرۡيُ    ۖۥٗ ََشۡ زِقنِيَ ٱوَُهَو  صاحب .    [ 39]سبأ:    ﴾٣٩لرهٰ صيفي:  بن  أكثم  وقال 
– طلحة بن عبيدهللا                                                                املعروف ال يقع، وإن وقع و ج د  م ت كأ . وقال زايد بن جرير: رأيت  

 (3)                                                 فر ق مئة ألف يف جملس واحد، وإنه ليخيط إزاره بيده. -رضي هللا عنه

: ما أفشيت سري إىل أحد قط فأفشاه فلمته؛  -رضي هللا عنه–قال عمر بن اخلطاب   ▪
 (4) إذ كان صدري به أضيق.

تقضي                                  : إن يل أما  بلغ منها الكرب أهنا ال  -رضي هللا عنه–قال رجل لعمر بن اخلطاب   ▪
حاجتها إال وظهري هلا مطية، فهل أديت حقها؟ قال: ال، ألهنا كانت تصنع بك 

 (5) ذلك وهي تتمىن بقاءك، وأنت تصنعه وتتمىن فراقها! 

: إنك من أبر الناس وال نراك أتكل مع أمك -رضي هللا عنه–وقيل لعلي بن احلسني   ▪
تسبق   ما  يدها  يدي  تسبق  أن  أخاف  فقال:  قد  يف صحفة؟!  فأكون  إليه،  عيناها 

 (6) عققتها.

 
 8هتذيب املستطرف:    (1)
 73هتذيب املستطرف:    (2)
 103هتذيب املستطرف:    (3)
 112هتذيب املستطرف:  (4)
 113هتذيب املستطرف:    (5)
 114هتذيب املستطرف:    (6)
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 (1)                                                      قال األحنف بن قيس: ما تكرب  أحد إال من ذلة جيدها يف نفسه. ▪

ل ز الحق بن محيد، ببعض األمر، قال له أبو جملز: "أيها   ▪                                                                              وملا اهتم قتيبة بن مسلم أاب جم 
 (2) األمري تثبت؛ فإن التثبت نصف العفو".

                         : إن الناس إذا رأوان معا  -وأراد أن مياشيه    – وقال إبراهيم النخعي لسليمان األعمش   ▪
يسلموا  أن  علينا  وما  قال:  ونؤجر؟  أن أيمثوا  وما عليك  قال:  وأعور!  أعمش  قالوا: 

 ( 3) ونسلم.

وقال آخر: اعلم أن املصيبة واحدة إن صربت، وإن مل تصرب فهما مصيبتان. ومصيبتك  ▪
 ( 4)أبجرك أعظم من مصيبتك مبيتك.

يز فحمد هللا وأثىن عليه وصلى على نبيه مث وعظ، فكان مما  خطب عمر بن عبدالعز  ▪
 قال :

                                                                            مث أنتم يف كل يوم تشيعون غاداي  ورائحا  إىل هللا، قد قضى حنبه وبلغ أجله، مث تغيبونه  "
وفارق   األسباب،  خلع  قد  ممهد،  وال  موسد  غري  تدعونه  مث  األرض،  من  يف صدع 

 (5) "                                         احلساب، غني ا عما ترك، فقريا  إىل ما قدم...األحباب، وابشر الرتاب، وواجه 
                                                                     قال عمر لألحنف: من كثر ضحكه قـ ل ت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن  ▪

                                                                           كثر مزاحه كثر سقطه، ومن كثر سقطه ق ل  و ر عه، ومن ق ل  ورعه ذهب حياؤه، ومن 
 (6) ذهب حياؤه مات قلبه.

 
 118هتذيب املستطرف:    (1)
 ( 2/43البيان والتبيني: )  (2)
 ( 2/78البيان والتبيني: )  (3)
 ( 2/140البيان والتبيني: )  (4)
 ( 2/121البيان والتبيني: )  (5)
 ( 2/188البيان والتبيني: )  (6)
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كيف جتدك؟ قال: أفرق من املوت. قال:   دخل أبو الدرداء على رجل يعوده، فقال له:  ▪
إال   اخلري كله  مل تصب  تفرق ممن  فلم  قال:  قال: من هللا.  اخلري كله؟  أصبت  فممن 

 (1) منه؟!

صام رجل سبعني سنة، مث دعا إىل هللا حباجة فلم يستجب له، فرجع لنفسه فقال:  ▪
 (2)                                        "منك  أ تيت". فكان اعرتافه أفضل من صومه.

                                                         اهلمداين من بين م ره بة، وهو ذر بن عمر بن ذر، فوقف أبوه على                   مات ذر  بن أيب ذر   ▪
 قربه فقال:

 اي ذر، وهللا ما بنا إليك من فاقة، وما بنا إىل أحد سوى هللا من حاجة. 

 اي ذر، شغلين احلزن لك عن احلزن عليك. مث قال:

يل                                                                        اللهم إنك وعدتين ابلصرب على ذر صلوات ك ورمحت ك. اللهم وقد وهبت  ما جعلت  
                                                                                من أجر على ذر  لذر  فال تعر فه قبيحا  من عمله. اللهم وقد وهبت  له إساءته إيل  فهب 
يل إساءته إىل نفسه، فإنك أجود وأكرم. فلما انصرف عنه التفت إىل قربه وقال: اي  

 (3)                                               ذر ، قد انصرفنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك.

 (4)                          : فقال: جمنونة  أو أم صيب!                                         مسع احلجاج امرأة من خلف حائط تناغي طفال  هلا ▪

 (5) قال بعض احلكماء: "صاحب من ينسى معروفه عندك، ويتذكر حقوقك عليه". ▪

وخرج احلجاج ذات يوم فأصحر، وحضر غداؤه فقال: اطلبوا من يتغدى معي. فطلبوا  ▪
لة، فأيت به فقال: السالم عليكم. قال: هلم أيها األعرايب. قال: دعاين                                                                               فإذا أعرايب يف مش 
من هو أكرم منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: دعاين ريب إىل الصوم فأان صائم!  

 
 ( 3/131البيان والتبيني: )  (1)
 ( 3/145البيان والتبيني: )  (2)
 ( 3/145البيان والتبيني: )  (3)
 ( 3/224)البيان والتبيني:   (4)
 ( 3/227البيان والتبيني: )  (5)
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                                                  احلار! قال: صمت ليوم هو أحر  منه. قال: فأفطر اليوم قال: وصوم يف مثل هذا اليوم  
                                                                   وصم غدا . قال: ويضمن يل األمري أين أعيش إىل غد؟ قال: ليس ذلك إليه! قال: 
                                                                        فكيف يسألين عاجال  آبجل ليس إليه؟ قال: إنه طعام طيب. قال: ما طيبه خبازك وال 

 (1) ليوم! أخرجوه.طباخك! قال: فمن طيبه؟ قال: العافية. قال: اتهلل إن رأيت كا

 ( 2):  يف العزلة راحة من القرين السوء.  -رضي هللا عنه  –قال عمر بن اخلطاب  ▪

                                                                             إنه ليشدد على اإلنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتني عليه حىت ُيرج من الدنيا نقيا  من  ▪
 (3)الذنوب.

                 يغفروا لك ذنبا                                                                   لو أن األمة كلها من أوهلا إىل آخرها واجل ن ة واملالئكة اجتمعوا على أن  ▪
 (4)                                          واحدا  ما غفروه، ألنه ال يغفر الذنوب إال هللا.

قال: "من راءى راءى    ملسو هيلع هللا ىلص  واعلم أيها املرائي أن هللا سيفضحك عن قرب؛ ألن النيب ▪
 (5) هللا به"، يعين: أظهر مراءاته وعيوبه عند الناس...

 - إبذن هللا–العامل  ينفخ يف الصور النفخة الثانية، فيخرج من هذا الصور كل نفوس   ▪
سبحان هللا  –وتذهب كل نفس إىل جسدها الذي كانت تعمره يف الدنيا، ال ختطئه  

 (6) !-العظيم

: " كابدت نفسي أربعني سنة حىت استقامت" )جمموع    -رمحه هللا    –يقول ابن املنكدر   ▪
 (7) .(147/ 3الفتاوى 

 
 ( 4/98البيان والتبيني: )  (1)
 142قطوف الرحيان:   (2)
 ( 1/258)شرح رايض الصاحلني البن عثيمني:    (3)
 ( 2/15)شرح رايض الصاحلني البن عثيمني:    (4)
 ( 6/611)شرح رايض الصاحلني البن عثيمني:    (5)
 ( 6/653)شرح رايض الصاحلني البن عثيمني:    (6)
 ( 1/33أعمال القلوب للسبت: )   (7)
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ال ▪ ومقتضاه على  إال وظهر موج ب ه  القلب  يستقر شيء يف  بوجه من                                                      "فال  ولو  بدن، 
 (1).(121/ 14الوجوه" )جمموع الفتاوى 

على  ▪ رحيه  ينبه  القلب،  مسك  يف  مصون  مسك  اإلخالص   " اجلوزي:  ابن  ويقول 
( وأتمل قوله: "ينبه رحيه على حامله" فاإلخالص  27حامله..." )اللطف يف الوعظ  

ن وسكناته...  ال حيتاج منك إىل إظهار وإعالم ... وإمنا يظهر ذلك يف حركات اإلنسا
وأما الذي يتصنع للناس ويسعى إلعالمهم بعمله وصالح قلبه فهذا الذي يفسد قلبه  

 (2)                                    وال يزيده ذلك إال شينا  يف قلوب اخللق. 

ويقول يوسف بن احلسني رمحه هللا: "أعز شيء يف الدنيا: اإلخالص، وكم أجتهد يف   ▪
/  7)  ه أبو نعيم يف احلليةإسقاط الرايء عن قليب فكأنه ينبت على لون آخر!". أخرج

271.)(3) 

قيل حلمدون القصار: "ما ابل كالم السلف أنفع من كالمنا؟ قال: ألهنم تكلموا لعز   ▪
اإلسالم وجناة النفوس، ورضا الرمحن، وحنن نتكلم لعز النفس، وطلب الدنيا، وقبول 

 (4) (.231/ 10)اخللق". أخرجه أبو نعيم يف احللية 

وة االستمرار؛ ألن الذي يعمل لغري هللا سرعان ما ينقطع إذا اإلخالص ميد أصحابه بق ▪
مل جيد ما يسد شهوته، وحيصل به بغيته... وهلذا قيل: "ما كان هلل دام واتصل، وما  
عند  حمتسب  ابلعطاء،  موقن  املخلص   ) ألن   ( وانفصل".  انقطع  هللا  لغري  كان 

 (5) البالء... 

 
 ( 1/60أعمال القلوب للسبت: )   (1)
 ( 1/72أعمال القلوب للسبت: )   (2)
 ( 1/79أعمال القلوب للسبت: )   (3)
 ( 1/85أعمال القلوب للسبت: )   (4)
 ( 1/89أعمال القلوب للسبت: )   (5)
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رئي يف املنام، فقيل له: ما فعل هللا بك؟ فقال:   –رمحه هللا    –   عمرو بن الليثملا مات   ▪
                                                                   " أشرفت يوما  من جبل على جيوشي، فأعجبتين كثرهتم، فتمنيت أنين كنت حضرت 

فنصرته وأعنته، فشكر هللا يل، وغفر يل". )الشفا بتعريف حقوق    ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول هللا  
 (1) بتصرف(. 585/ 2قاضي عياض ل املصطفى، ل

                                           : " من طلب احلديث لغري هللا م ك ر به ". )أخرجه    -رمحه هللا    –سلمة  يقول محاد بن   ▪
 (2) .(251/ 6أبو نعيم يف احللية 

"فمن عود نفسه العمل هلل مل يكن عليه أشق من العمل لغريه، ومن عود نفسه العمل  ▪
 ( 3). (107عدة الصابرين: )هلواه وحظه مل يكن عليه أشق من اإلخالص والعمل هلل" 

"فمن حقق قوله: "إايك نعبد" خرج عن الرايء، ومن حقق قوله: "إايك نستعني" خرج   ▪
 (4) (.277/ 10)عن اإلعجاب". جمموع الفتاوى 

عن  ▪ فسألين  مريض  وهو  الشافعي  على  دخلت   " املرادي:  سليمان  بن  الربيع  قال 
غلبة،                                                                       أصحابنا، فقلت: " إهنم يتكلمون، فقال يل الشافعي: ما انظرت أحدا  قط على ال

على أال ينسب إيل منه    – يعين كتبه    – وبودي أن مجيع اخللق تعلموا هذا الكتاب  
 شيء، قال عذا الكالم يوم األحد، ومات هو يوم اخلميس رمحه هللا". 

                                                              وكان رمحه هللا يقول وهو حيلف: " ما انظرت أحدا  قط إال على النصيحة".

صاحب بدعة، فإين أحب أن                                                وقال أيضا : " ما انظرت أحدا  فأحببت أن ُيطئ إال
                                                                         ينكشف أمره للناس" وقال: " ما كلمت أحدا  قط إال أحببت أن يوفق ويسدد ويعان  

 ويكون عليه رعاية من هللا وحفظ". 

 
 ( 1/103)  أعمال القلوب للسبت:    (1)
 ( 1/106أعمال القلوب للسبت: )   (2)
 ( 1/115أعمال القلوب للسبت: )   (3)
 ( 1/139أعمال القلوب للسبت: )   (4)
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يقول حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم: " كنت إذا رأيت من يناظر الشافعي رمحته"  
وقال: " الشافعي علم وقال: " لو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع أيكلك"  

 (1) الناس احلجج".

                                                                       قال بعضهم: " رأيت يف الطواف رجال  بني يديه شاكري ة  )كلمة معربة مبعىن: اخلدم  ▪
واملماليك( مينعون الناس ألجله عن الطواف، مث رأيته بعد ذلك مبدة على جسر بغداد 

فيه، فابتالين                                                              يسأل شيئا ، فتعجبت منه، فقال يل: إين تكربت يف موضع يتواضع الناس  
 (2) (.331/ 2)هللا ابلذل يف موضع يرتفع الناس فيه". مدارج السالكني 

قال إبراهيم بن أدهم: " ما صدق هللا عبد أحب الشهرة" ) أخرجه أمحد يف الزهد:  ▪
380).(3) 

: " أريد أن أكون بشعب يف بعض تلك الشعاب   -رمحه هللا    –ويقول اإلمام أمحد   ▪
                                                   د بليت ابلشهرة، إين ألمتىن املوت صباحا  ومساء ". ) اتريخ                    مبكة حىت ال أ عرف؛ ق

 ( 4).(82/ 18اإلسالم 

 (5)صاحب اهلوى كمن يف املدبغة؛ فإنه ال جيد رحيها حىت ُيرج فيعلم أين كان. ▪

 قال احلكماء: عني اهلوى عوراء.  ▪

ا يتبني                                                                        وذكر ابن اجلوزي كالما  عجيبا  عن عيوب املرأة األجنبية اليت يهواها الرجل ومل
جارية    120عيوهبا بعد، وأهنا ال تتبني إال مع املخالطة، مث ذكر أن املتوكل كان لديه  

 (6).(548 -547ومع ذلك ما فيهن من تطلبها نفسه! )ذم اهلوى 

 
 ( 1/144)  أعمال القلوب للسبت:    (1)
 ( 1/146أعمال القلوب للسبت: )   (2)
 ( 1/161أعمال القلوب للسبت: )   (3)
 ( 1/162أعمال القلوب للسبت: )   (4)
 ( 1/257أعمال القلوب للسبت: )   (5)
 ( 1/258أعمال القلوب للسبت: )   (6)
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                                                                      قال شيخ اإلسالم: " وأما من دعا هللا خملصا  له الدين بدعاء جائز، مسعه هللا وأجاب  ▪
                                                   ملحوان ، بل ينبغي للداعي إذا مل تكن عادته اإلعراب: أال                           دعاءه، سواء كان معراب  أو  

يتكلف اإلعراب، وقد قال بعض السلف: إذا جاء اإلعراب ذهب اخلشوع، فإذا وقع 
بغري تكلف فال أبس به، فإن أصل الدعاء من القلب، واللسان اتبع للقلب، ومن جعل 

املضطر بقلبه دعاء يفتح                                                        مهته يف الدعاء تقومي لسانه أضع ف  توجه قلبه، وهلذا يدعو
عليه ال حيضره قبل ذلك، وهذا أمر جيده كل مؤمن يف قلبه. والدعاء جيوز ابلعربية وبغري 
العربية، وهللا سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده وإن مل يقوم لسانه؛ فإنه يعلم ضجيج 

الفتاوى   )جمموع  احلاجات".  تنوع  على  اللغات  ابختالف  -488/  22األصوات 
489 ) 

سواء يف املوعظة   –ال املؤلف: وكذا يف املوعظة؛ فإنه إذا كان هم الواعظ توقي اللحن  ق
فإن ذلك يؤثر يف وقعها على القلوب... فمن كانت عنايته يف   -أو اخلطبة أو احملاضرة

إصالح منطقه ولسانه، وتتبع وحشي اللغة وغريبها، كان هذا حظه منها، ومن تكلم 
لصا؛ كان حظه منها مثل حظوظ املخلصني. واجلزاء من بغري كلفة، وهو على هدى خم

 (1) جنس العمل.

:" ما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا هللا هبذه اآلية:    -رضي هللا عنه-قال ابن مسعود   ▪
ن ََتَۡشَع قُلُوبُُهۡم َِّلِۡكرِ  ﴿

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِن لَِّله

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ ٱ۞أ أربع   إال   [16]الحديد:    ﴾ْۡلَقرِ ٱ َوَما نََزَل ِمَن    َّلله

( وأنت كم مضى عليك وأنت تسمع القرآن وتشهد مع 3027سنني" )أخرجه مسلم  
 (2)الناس الصالة وقلبك ال يتحرك؟!

للتطوع بعدها  ▪ الظهر وقام  له فجاء، مث صلى هبم  البخاري إىل بستان صديق  دعي 
                                             ذيل قميصه: انظروا هل جتدون شيئا ؟ فإذا زنبور    فأطال، فلما انتهى قال هلم وقد رفع

 
 ( 1/295)  أعمال القلوب للسبت:    (1)
 ( 1/303أعمال القلوب للسبت: )   (2)
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                                                      موضعا ! وتورم جسده منها، فسألوه مل مل تقطع الصالة فأخربهم   17أو    16قد أبره يف  
 (1).(12/  2أنه كان يف سورة فأحب أن يتمها. )اتريخ بغداد 

 احللية قال جماهد: " كان عبد هللا بن الزبري إذا قام يف الصالة كأنه عود". )أبو نعيم يف  ▪
ذ م  335/  1                                                                  ( وكان إذا سجد وقعت العصافري على ظهره تصعد وتنزل ال تراه إال ج 

( ولقد مرت آجرة من رمي املنجنيق بني حليته  249حائط. )أخرجه أمحد يف الزهد:  
وصدره، فوهللا ما خشع هلا بصره، وال قطع هلا قراءته، وال ركع ما دون يركع، وكان إذا 

 (2).(173/ 28ن كل شيء إليها. )اتريخ دمشق: دخل يف الصالة خرج م

                                                                      وقد قال أبو حفص أليب عثمان النيسابوري: "إذا جلست للناس فكن واعظا  لقلبك  ▪
يراقب  تعاىل  وهللا  ظاهرك،  يراقبون  فإهنم  عليك،  اجتماعهم  يغرنك  وال  ولنفسك، 

 (3) .(66/ 2ابطنك". )مدارج السالكني 

أنه قال: " إذا مل جتد للعمل حالوة يف   –رمحه هللا-تيمية عن ابن  –ابن القيم –ونقل  ▪
                                                                           قلبك وانشراحا  فاهتمه؛ فإن الرب تعاىل شكور، يعين: أنه ال بد أن يثيب العامل على 
عمله يف الدنيا من حالوة جيدها يف قلبه، وقوة انشراح، وقرة عني، فحيث مل جيد ذلك؛ 

 ( 4)بتصرف(. 66/ 2فعمله مدخول". )مدارج السالكني 

وسئل بعضهم: " مب يستعني الرجل على غض بصره عن احملضورات؟ قال: بعلمه أن   ▪
 ( 5)رؤية هللا تعاىل سابقة على نظره لذلك احملظور".

 
 ( 1/307أعمال القلوب للسبت: )   (1)
 ( 1/307أعمال القلوب للسبت: )   (2)
 ( 1/163أعمال القلوب للسبت: )   (3)
 ( 1/321أعمال القلوب للسبت: )   (4)
 ( 1/339أعمال القلوب للسبت: )   (5)
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ومن لطيف ما حدث به ابن القيم عن شيخ اإلسالم رمحهما هللا، أنه قال له يف شيء   ▪
                        شرطا  يف النجاة". )مدارج من املباح: " هذا ينايف املراتب العالية، وإن مل يكن تركه  

 (1).(26/ 2السالكني 

 

 قال الشاعر:         ▪

 

احملبة الصادقة تزيد ابلعطاء وال تنقص ابملنع ) وهي من عالمات حمبة هللا للعبد (: وقد  ▪
له: اي أاب علي، مىت   الفضيل بن عياض، قيل  الرجل غايته من حب هللا  سئل  يبلغ 

تعاىل؟ فقال له الفضيل: "إذا كان عطاؤه ومنعه إايك عندك سواء فقد بلغت الغاية من 
 (3) .( واللفظ له113/ 8حبه". )أخرجه أبو نعيم يف احللية 

"اي هذا عندك بضائع نفيسة: دموع ودماء، أنفاس وحركات، وكلمات ونظرات، فال   ▪
                                                     يصلح أن تبكي لفقد ما ال يبقى، أو تتنفس أسفا  على ما ال تبذهلا فيما ال قدر له. أ

يفىن، أو تبذل مهجة لصورة عن قليل متحى، ... وحيك! دمعة فيك تطفئ غضب 
                                                                         ربك، وقطرة من دم يف الشهادة متحو زللك، ونـ ف س أ س ف  ينسف ما سلف، وخطوات  

عربة تثمر الزهد يف مرضاته تغسل اخلطيئات، وتسبيحة تغرس لك أشجار اخللد، ونظرة ب
 (4).، بتصرف يسري(495يف الفاين". )ابن اجلوزي يف املدهش: 

لقد بلغت ابلقوم احملبة إىل استحالء البالء، فوجدوا يف التعذيب عذوبة، لعلمهم أنه   ▪
مراد احلبيب... فهذا سويد بن مثعبة، ضىن على فراشه فكان يقول: "وهللا، ما أحب 

 
 ( 1/366أعمال القلوب للسبت: )   (1)
 ( 2/34أعمال القلوب للسبت: )   (2)
 ( 2/35أعمال القلوب للسبت: )   (3)
 ( 2/48أعمال القلوب للسبت: )   (4)

حياهتم  طول  هللا  حبب   شغفوا 
 

آاثما  لوداده   (2) فتجنبوا 
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( وأمر احلجاج  280/  8أن هللا نقصين منه قالمة ظفر". )رواه ابن سعد يف الطبقات  
                                                 هلل، ويعقد بيده حىت بلغ تسعا  وعشرين، فبقي شهرا   بصلب أحد العباد وهو يسبح وي

 ( 1) بعد موته ويده على ذلك العقد مضمومة.

: " الرجاء واخلوف زماانن على اإلنسان، فإذا  – رمحه هللا    –وقد قال سهل بن عبدهللا   ▪
استواي استقامت أحواله، وإن رجح أحدمها بطل اآلخر". )ذكره القرطيب يف تفسريه 

13 /107).(2) 

العبد اليأس والقنوط من قلبه: ... تكلم على هذا املعىن الشيخ عبدالرمحن بن   ةمدافع ▪
( بكالم حسن، وذكر 646-641يف أواخر كتابه الفتاوى )ص:  - رمحه هللا-سعدي  

مجلة من األعمال اليت ينبغي أن نتفطن ألمهية الرجاء فيها، فمن ذلك: أن طالب العلم 
اشتغاله به فرمبا يرى فيها تركه، فإن اسرتسل مع هذا إذا اشتغل بفن من فنونه، فبعد  

                                                                            قتله اليأس، وإن كان موفقا ، ومل ميلكه اخليال الضار، علم أن االدمي قابل لتعلم كل 
النافعة   ابلعلوم  اشتغاله  وأن جمرد  لذلك،  مهيأ  منها مصلحة-علم،   -ولو مل حيصل 

الصاحلة، فال يزال ساعيا  يف   النية  هذا األمر حىت يقوى رجاؤه                                                   عبادة، ألنه تصحبه 
 ( 3)                                                                          ويـ ن شط للمسري يف طلبه، وينفض عنه غبار اليأس، حىت يرتقي إىل درجته الالئقة به.

ومن توجه قلبه للمخلوقني فإنه مىت وجد احلث منهم والثناء نشط... وإذا وجد اللوم   ▪
، وهذا هو والتبكيت قعد.. وأما أهل العبودية احلقة فإهنم ال أتخذهم يف هللا لومة الئم

:" ابيعنا     -رضي هللا عنه-أصحابه عليه؛ كما يف حديث عبادة  ملسو هيلع هللا ىلصالذي ابيع النيب 

 
 ( 2/49أعمال القلوب للسبت: )   (1)
 ( 2/80أعمال القلوب للسبت: )   (2)
 ( 2/104أعمال القلوب للسبت: )   (3)
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على السمع والطاعة يف املنشط واملكره وأال ننازع األمر أهله، وأن نقول   ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  
 (1).ابحلق حيثما كنا، ال خناف يف هللا لومة الئم" )أخرجه البخاري ومسلم(

                            قام خطيبا ، فكان فيما قال:    ملسو هيلع هللا ىلص  أن النيب  -رضي هللا عنه-وعن أيب سعيد اخلدري   ▪
رض هللا  -                                                                 "أال ال مينعن رجال  هيبة  الناس أن يقول حبق إذا علمه"، فبكى أبو سعيد  

 (2).وقال: "وهللا رأينا أشياء فهبنا" )أخرجه األلباين يف الصحيحة( -عنه

ي عن املنكر خمافة املخلوقني قال عبدهللا العمري الزاهد: "من ترك األمر ابملعروف والنه ▪
                                                                           نزعت منه هيبة الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه الستخف  به". )أخرجه ابن أيب 

 (3) .الدنيا يف العقوابت(

َحًدا إَِله  ﴿ ▪
َ
ۗۡ ٱ َوََل ََيَۡشۡوَن أ َ نقص خوف العبد من هللا عز وجل خاف    فإذا  [39]األحزاب:    ﴾َّلله

املخلوقني  اخلوف من  يكون  تعاىل  اخلوف من هللا  نقص  قدر  وعلى  املخلوقني،  من 
يزاحم اخلوف من هللا جل   العبد... وإذا كان اخلوف من غري هللا                                                                    متعاظما  يف قلب 
الشرك  من  فهذا  املخلوقني،  من  خوفا   معصيته  يرتكب  أو  هللا،  أمر  فيرتك                                                                    جالله، 

َفَمن ََكَن يَرُۡجواْ لَِقآَء  ﴿في... وطريق التخلص من ذلك كله: اإلخالص هلل عز وجل:  اخل
ا َوََل يُّۡشِۡك بِعَِباَدةِ َربرِهِ  ۦَربرِهِ  َحَدَۢا ۦٓ فَلَۡيۡعَمۡل َعَمَل  َصٰلِح 

َ
 (4) .[110]الكهف:  ﴾١١٠أ

 قال الشاعر:  ▪

 
 ( 2/138أعمال القلوب للسبت: )   (1)
 ( 138/ 2أعمال القلوب للسبت: )   (2)
 ( 2/138أعمال القلوب للسبت: )   (3)
 ( 2/139أعمال القلوب للسبت: )   (4)
 ( 2/715أعمال القلوب للسبت: )   (5)

األانم عرف  لو  وهللا   أما 
 

غفلوا    ل ما  خلقوا   وانموا                       ل ما 
حشر  مث  قرب  مث   ممات 

 
عظام   وأهوال   وتوبيخ 

رجال  خلقت  قد  احلشر   ليوم 
 

وصاموا     فصل    خمافته  من   وا 
أ    إذا  هنينا           وحنن  أو   مران 

 
نيام  أيقاظ  الكهف   (5) كأهل 
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: قلت أليب وكيع: رمبا عرض يل شيء يف البيت -رمحه هللا-وقال يوسف بن أسباط    ▪
يل: " اي يوسف، من خاف هللا خاف منه كل شيء". قال يداخلين الرعب، فقال  

نعيم يف احللية   أبو  بعد قوله. )أخرجه  . فهذا  240/  8                                                       يوسف: فما خفت شيئا    )
عالج ألولئك الذين يعانون من خوف ال يدرون ما سببه... وذلك أن القلب وعاء،  

أمر   فهو حبسب ما ملئ به... ومن عجيب ما يذكر يف ذلك خرب بنان الزاهد حني 
                                                                       ابن  طولون ابملعروف، فأمر أن يلقى بني يدي السبع، فجعل السبع يشمه وال يضره، 
فلما أخرج من بني يدي السبع قيل له: "ما الذي كان يف قلبك حني مشك السبع؟ 
نعيم يف  أبو  السبع ولعاهبا". )أخرجه  الناس يف سؤر  أتفكر يف اختالف  قال: كنت 

 (1).(324/ 10احللية 

ثناء أو دعاء   –سالم ابن تيمية رمحه هللا: " ومن طلب من العباد العوض  قال شيخ اإل ▪
                                                     مل يكن حمسنا  إليهم هلل. ومن خاف هللا فيهم ومل ُيفهم يف هللا كان    –أو غري ذلك  

                                                                  حمسنا  إىل اخللق وإىل نفسه، فإن خوف هللا حيمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن 
مل لنفسه وهلم، حيث خاف غري هللا ورجاه،  ظلمهم، ومن خافهم ومل ُيف هللا فهذا ظا

ألنه إذا خافهم دون هللا احتاج أن يدفع شرهم عنه بكل وجه، إما مبداهنتهم ومراءاهتم،  
أو مبقابلتهم بشيء أعظم من شرهم أو مثله، وإذا رجاهم ومل يقم فيهم حبق هللا، وهو 

لم مل ال يظلمها فكيف  إذا مل ُيف هللا فهو خمتار للعدوان عليهم، فإن طبع النفس الظ
                                                                          مبن يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثري اخلوف من اخللق، كثري الظلم إذا ق د ر، م هينا   
                                                                        ذليال  إذا ق هر، فهو ُياف الناس حبسب ما عنده من ذلك، وهذا مما ي وقع الفنت بني 

 (2) .(54/ 1الناس..." ) الفتاوى 

 
 ( 2/168أعمال القلوب للسبت: )   (1)
 ( 2/168أعمال القلوب للسبت: )   (2)
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رغبة مرجوة، وأعوز نيله من مسرة   " ومن الصرب احملمود: الصرب على ما فات إدراكه من ▪
                                                                            مأمولة، فإن الصرب عنها يعقب السلو منها، واألسف بعد اليأس خ ر ق..." )املاوردي،  

 (1) ( بتصرف.454أدب الدنيا والدين 

أحوال:   ▪ ثالثة  يف  الصرب  هللا  إىل  الداعي  النية    -1"وحيتاج  بتصحيح  الدعوة  قبل 
أثناء الدعوة فيالزم الصرب عن دواعي   -2  واإلخالص وعقد العزم على الوفاء ابلواجب. 

القلب بني يدي هللا   النية وحضور  التقصري والتفريط ويالزم الصرب على استصحاب 
                                                                بعد الدعوة، وذلك من وجوه: أن يصرب  نفسه عن اإلتيان مبا يبطل عمله،   -3تعاىل. 

ديوان  وأن يصرب عن رؤيتها والعجب هبا، وأن يصرب على نقلها من ديوان السر إىل  
 (2) (.119- 118العالنية" ) بتصرف من كالم ابن القيم يف عدة الصابرين 

الريح..   ▪ فاعاضه منت  الذكر  اخليل حني شغلته عن  نبيه سليمان  هللا شكور... عقر 
منها حيث   يتبوأ  األرض  له يف  له ومكن  السجن فشكر هللا  يوسف ضيق  واحتمل 

ألعدائهم أعاضهم أبن صلى عليهم هو  يشاء.. وملا بذل الرسل أعراضهم يف سبيل هللا  
 (3) ومالئكته...

كيف يبلغ العبد شكر نعمة ربه، وتوفيقه إىل احلمد والشكر نعمة؟! ... لذلك قال  ▪
يف ثنائه على ربه عز وجل: " ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  

 (4)نفسك".

يقصر ابخللق ▪ مل  أنه  اعلم   « اإلحياء:  )الغزايل( يف  اجلهل   قال  إال  النعمة  عن شكر 
                                                                             والغفلة؛ فإهنم منعوا ابجلهل والغفلة عن معرفة النعم، وال ي تصور شكر النعمة إال بعد 
معرفتها ، مث إهنم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه : احلمد هلل، 

           اليت أ ريدت الشكر هلل، مل يعرفوا أن معىن الشكر: أن يستعمل النعمة يف إمتام احلكمة  
 

 ( 2/252أعمال القلوب للسبت: )   (1)
 ( 2/261أعمال القلوب للسبت: )   (2)
 ( )بتصرف(  2/402أعمال القلوب للسبت: )   (3)
 ( )بتصرف(  2/432أعمال القلوب للسبت: )   (4)
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هبا ؛ وهي طاعة هللا عز وجل. أما الغفلة عن النعم فلها أسباب، وأحد أسباهبا : أن  
الناس جبهلهم ال يعدون ما يعم اخللق ويسلم هلم يف مجيع أحواهلم نعمة، فلذلك ال 
يشكرون على مجلة ما ذكرانه من النعم؛ ألهنا عامة للخلق، مبذولة هلم يف مجيع أحواهلم،  

كل واحد لنفسه منهم اختصاصا به، فال يعده نعمة، وال تراهم يشكرون هللا  فال يرى  
                                                                              على روح اهلواء، ولو أ خذ مب ختـ ن ق هم حلظة حىت انقطع اهلواء عنهم ماتوا، ولو حبسوا 
يف بيت محام فيه هواء حار، أو يف بئر فيه هواء ثقل برطوبة املاء؛ ماتوا غما. فإن ابتلي 

                                                  مث جنا رمبا قدر ذلك نعمة ، وشكر هللا عليها ، وهذا غاية  واحد منهم بشيء من ذلك 
اجلهل؛ إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة، مث ترد عليهم يف بعض 
                                                                     األحوال، والنعمة يف مجيع األحوال أوىل أبن ت شكر يف بعضها، فال ترى البصري يشكر 

صره أحس به ، وشكره،  صحة بصره إال أن تعمى عيناه، فعند ذلك لو أعيد عليه ب
 وعده نعمة ... 

               نعما  كثرية، ال    ی                                                       إذا؛ كل من اعترب حال نفسه، وفتش عما خ ص به؛ وجد هلل تعال
سيما من خص ابلسنة واإلميان والعلم والقرآن، مث الفراغ والصحة واألمن، وغري ذلك" 

(4 /123-125). (1 ) 
قد أطاع هواه، وانقاد للشيطان،  ووجه غرية هللا: أن املسلم عند وقوعه يف املعصية يكون   ▪

والطاعة خاصة ابهلل تعاىل، وأيىب أن يشاركه فيها غريه، فكأنه مبعصيته جعل لغري هللا  
 (2)                                      نصيبا  يف طاعته وتوجهه وعمله وإرادته. 

                                                                       وهذا ايقوت احلموي زار بلدة يف اليمن يقال هلا: م رابط، يقول يف وصفها: "وأهلها  ▪
القدمي العرب  وزيهم زي  وتعصب، عرب،  وفيهم صالح مع شراسة يف خ لقهم...   ،                                        

                                                                            وفيهم قلة غ رية، كأهنم اكتسبوها ابلعادة، وذلك أنه يف كل ليلة خترج نساؤهم إىل ظاهر 
مدينتهم، ويسامرن الرجال الذين ال حرمة بينهم، ويالعبنهم وجيالسنهم إىل أن يذهب 

 
 ( 2/439أعمال القلوب للسبت: )   (1)
 ( 2/457أعمال القلوب للسبت: )   (2)
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هي تالعب آخر وحتادثه،    أكثر الليل، فيجوز الرجل على زوجته وأخته وأمه وعمته فإذا
                                                           في عرض عنها وميضي إىل امرأة غريه، فيجالسها كما ف ع ل بزوجته. 

وأنشدين   شيئا  كثريا ،  حيفظ  أديب،  عاقل  رجل  منهم:  جبماعة كثرية،  اجتمعت                                                                       وقد 
                                                                               أشعارا  وكتبتها عنه، فلما طال احلديث بيين وبينه قلت له: بلغين عنكم شيئا  أنكرته،  

فبد فقال: وال أعرف صحته،  أردت  غريه،  ما  الس م ر؟ قلت:  تعين  لعلك  وقال:                                                      رين 
الذي بلغك من ذلك صحيح، وابهلل أقسم إنه لقبيح، ولكن عليه نشأان، وله مذ خلقنا 
                                                                               ألفنا، ولو استطعنا أن نزيله ألزلناه، ولو قد ران لغريانه، ولكن ال سبيل إىل ذلك مع ممر  

 (1).(5/97البلدان  السنني عليه، واستمرار العادة به". )معجم

عمل املرأة املختلط ابلرجال يذهب احلياء؛ فتصبح مرتجلة، بل لرمبا أبدت أن لديها   ▪
قدرة على االندماج ومداخلة اآلخرين وكسر التقاليد، وما علمت أهنا تكسر شرفها 
وخلقها ودينها. فهذه امرأة من أشراف العرب زنت بعبدها، فسئلت عن سبب ذلك، 

 (2) "طول السهاد، وقرب الوساد". أي كثرة املخالطة مع طول احملادثة.فقالت: 

  

 
 ( 2/463أعمال القلوب للسبت: )   (1)
 ( 2/498أعمال القلوب للسبت: )   (2)
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َ ٱَوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَميَۡت َوَلِٰكنه    ﴿وإذا أتمل متدبر القرآن هذه اآلية   ▪   [ 17]األنفال:   ﴾َرَمٰ   َّلله
رميا آخر، فاملثبت هو احلذف  لوجد فيها إثباات  ونفي ا، فأثبت لرسول هللا رميا ، ونفى عنه  

 ( 1)واإللقاء، واملنفي هو اإليصال والتبليغ.

:" اسم    -رمحه هللا– مر مصطلح "العريب" مبراحل من حيث املراد به... قال ابن تيمية  ▪
العرب يف األصل كان امسا  لقوم مجعوا ثالثة أوصاف: أحدها: أن لساهنم كان اللغة 

أوالد العرب. الثالث: أن مساكنهم كانت أرض العرب، العربية. الثاين: أهنم كانوا من  
(... وبعد بزوع فجر اإلسالم 1/454وهي جزيرة العرب" )اقتضاء الصراط املستقيم  

وانتشاره.. أصبح العريب يراد به املسلم سواء بسواء، قال أبو جعفر حممد بن علي بن 
ق(.. مث صار كل من  احلسني بن علي: "من ولد يف اإلسالم فهو عريب" )املصدر الساب

يرفعه، قال: "من تكلم   -رضي هللا عنه–يتكلم اللغة العربية عربيا ، فقد روى أبو هريرة  
 (2)(1/458ابلعربية فهو عريب..." )اقتضاء الصراط املستقيم 

الصديق   ▪ بكر  أبو  تعلم  -رضي هللا عنه–قال  من  إيل  أحب  القرآن  إعراب  "لتعلم   :
رضي  –(، وقال عمر بن اخلطاب  75ائل اإلعراب:  حروفه" )تنبيه األلباب على فض

(...  1/470:" تعلموا العربية فإهنا من دينكم" )اقتضاء الصراط املستقيم    - هللا عنه
أحسنوا؛  :  : " ما تقول يف قوم يتعلمون العربية؟ فقال-رمحه هللا–وسئل احلسن البصري  

 (3)(1/23، تفسري القرطيب 30يتعلمون لغة نبيهم" )صناعة الكتاب: 

قال الزخمشري: "ولعل الذين يغضون من العربية ويضعون مقدارها، ويريدون أن ُيفضوا   ▪
ما رفع هللا من منارها...، ال يبعدون عن الشعوبية منابذة للحق األبلج، وزيغ ا عن سواء  
جورهم  وفرط  إنصافهم،  قلة  يف  هؤالء  حال  العجب  منه  ي قضى  والذي  املنهج. 

جيدون علما  من العلوم اإلسالمية فقهها وكالمها وع لمي  واعتسافهم؛ وذلك أهنم ال  

 
(1)

 98الطريق إىل القرآن:   
 19-18نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (2)
 20نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (3)
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تفسريها وأخبارها إال وافتقاره للعربية بني  ال ي دفع ومكشوف ال يتقنع" )املفصل يف  
 (1).(18صناعة اإلعراب:

حكي عن حيىي بن أكثم أنه قال: "بينما أان جالس مع املأمون إذ دخل الدار فىت أبرع  ▪
، وهو ال يلتفت إعجااب  بنفسه، فنظر إليه املأمون فقال: اي حيىي، الناس زاي وهيبة ووقارا  

هذا ال ُيلوا أن يكون هامشيا  أو حنواي ، مث بعث من يتعرف ذلك منه، فإذا هو حنوي،  
فقال املأمون: اي حيىي أعلمت أن علم النحو قد بلغ أبهله من عزة النفس وعلو اهلمة  

ن قعد به نسبه هنض به أدبه" )زهر األكم يف منزلة بين هاشم يف شرفهم؟ اي حيىي: م
 (2) .(1/263األمثال واحلكم 

النحو،   ▪ يعيب  األئمة  أحد  يقول: كان  ثعلبا   بن حيىي  أمحد  األنباري: مسع  ابن  "قال 
ويقول: أول تعلمه شغل وآخره بغي )ألن النحوي حيتقر من يلحن(... فقرأ يوما : إمنا  

العلماء ، فقيل له: كفرت، من حيث جتعل هللا ُيشى العلماء،  ُيشى هللا  من عباده  
فقال: وهللا ال طعنت على علم يؤدي إىل معرفة هذا أبدا " )تنبيه األلباب على فضائل 

 ( 3).(67-66اإلعراب:

ذكر املؤلف قصة له مع أحد الطالب القاداينيني يف جاكرات، حيث انقشه طمعا  يف  ▪
اد اليوم التايل وقد لقن اجلواب ، ومن ذلك قول املؤلف  فحم عهدايته والطالب كلما أ  

له: أتؤمن ابلقرآن؟ قال: نعم، قال: كيف تؤمن بنبوة غالم مريزا أمحد املزعومة، وهللا  
ِن ررَِجالُِكۡم َوَلِٰكن رهُسوَل  ﴿يقول:   َحٖد مر

َ
بَآ أ
َ
ٌد أ ا ََكَن ُُمَمه ِ ٱمه ِ ٱوََخاَتَم    َّلله ]األحزاب:    ﴾َنۗۡ ۧ نلهبِير

إذا  فال نيب بعد حممد صلى هللا عليه وسلم، فلم حير جوااب ، لكنه عاد اليوم التايل   [ 40
وهو يقول: إن معىن: )خامت النبيني( أي: أنه كاخلامت يف اليد! فسبحان هللا! لو عرف 

 (4)العربية حلرست عقيدته.
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  ِۡلَۡمعُ ٱ َسُيۡهَزُم  ﴿  -أي يرتمجوا–ينقلوا    وقال بعض احلكماء: "لو اجتهد مجيع الناس أن ▪
ُّوَن   بُرَ ٱَويَُول كيف  :  أقول"...  [44]هود:    ﴾لَۡمآءُ ٱوَِغيَض  ﴿ما قدروا، وكذا :  [45]القمر:    ﴾٤٥ِلُّ

ۡعرِۡض َعِن    ۡصَدعۡ ٱفَ ﴿  سيرتجم مرتجم قول هللا تعاىل:
َ
  [ 94]الحجر:    ﴾٩٤لُۡمّۡشِكنِيَ ٱبَِما تُۡؤَمُر َوأ

اليت ملا مسعها أعرايب سجد! فلما سئل: مل سجدت؟ قال: سجدت لفصاحة  هذه اآلية  
 ( 1) (14/86، روح املعاين2/149هذا الكالم. )اإلتقان يف علوم القرآن

وقال املستشرق اإلجنليزي سري هاملتون ألكسندر: ".... وال شك يف أن أتويل كلمات  ▪
وحيول   يشوهه،  أن  إال  ميكن  ال  أخرى  لغة  إىل  فخار"  القرآن  إىل  النقي  الذهب 

 .(30)االجتاهات احلديثة يف اإلسالم:

وقال اإلجنليزي روم الندرو :"... لكن حىت أفضل ترمجة ممكنة للقرآن ال تستطيع أن  
حتتفظ إبيقاع السور اجلرسي  اآلسر، على الوجه الذي يرتلها به املسلم..." )اإلسالم 

 ( 2) (31والعرب:

فرضا  واجبا ، حيث قال: "إن نفس اللغة العربية من   لكن شيخ اإلسالم.. جعل تعلمها ▪
الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة 

 (3)(1/527العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" )اقتضاء الصراط املستقيم 

ملؤمنني...أما إذا كان أحدمها غري كلمة )الزوج( مرادا  هبا )الزوجة( مل ترد إال يف حق ا ▪
أن   ذلك  السهيلي:  قال  نوح..؟  وامرأة  فرعون،  امرأه: كامرأة  لفظ  فتستعمل  مؤمن 
السبب كوهنن لسن أزواجا  هلم يف اآلخرة، ولذلك انسب عدم ذكر الزوجية وأبدل عنه  

 (4)(2/113مبا يدل على األنوثة فقط. )الروض األنف

ْ ٱ ِإَوۡذ قُلَۡنا ﴿قوله تعاىل:   ▪ ِإَوۡذ قِيَل ﴿... وقوله تعاىل:  [58]البقرة:  ﴾فََُكُواْ ِمۡنَها  لَۡقۡريَةَ ٱ َهِٰذهِ  ۡدُخلُوا
ْ ٱلَُهُم   ْ   لَۡقۡريَةَ ٱَهِٰذهِ    ۡسُكُنوا عطف )كلو( ابلفاء يف البقرة، وابلواو  ..  [161]األعراف:    ﴾َوُُكُوا

يف األعراف! ألنه تعاىل أمرهم يف سورة البقرة ابلدخول وهو سريع االنقضاء.. مث إنه  
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ال حيسن األكل مع الدخول وال قبله بل ال  يكون إال بعده... أما يف سورة األعراف 
 (1) فأمرهم ابلسكىن وهي االستقرار مما ميكن أن يكون معه األكل.

فََِهَ كَ ﴿ ▪ َذٰلَِك  َبۡعِد  ِنَۢ  مر قُلُوبُُكم  قََسۡت  ي    ْۡلَِجاَرةِ ٱ ُثمه  قَۡسَوة  َشدُّ 
َ
أ ۡو 
َ
اإلتيان  ..  [74]البقرة:    ﴾أ

: "أدخل  يف اإلسهاب من قول  بـ)أشد( أبني، وأدل على فرط القسوة.. وقال ابن املنري 
 (2) (1/290القائل: أقسى..." )حاشيته على الكشاف 

ا كَ ﴿ ▪ ۡبُتمۡ َفَفرِيق  ا َتۡقُتلُونَ   ذه عرب عن التكذيب ابلفعل املاضي، وعن   [87]البقرة:    ﴾٨٧َوَفرِيق 
املضارع   ابلفعل  وانقضى-القتل  حصل  القتل  أن  النفوس   -مع  يف  الستحضاره  ؛ 

 ( 3) .وتصويره يف القلوب؛ لفظاعته

ُ ٱ﴿:  مجع السماء وأفرد األرض ▪ ِيٱ  َّلله ۡرِض ٱَخلََق َسۡبَع َسَمَٰوٰٖت َوِمَن    َّله
َ
ۖٗ   ۡۡل ]الطالق:   ﴾ِمۡثلَُهنه

.. قال ابن جين:" السماء بعيدة عنا، فلسنا نشاهد حاهلا فنعلم  اتصال بعضها .[12
 (4).40ببعض، كاتصال أجزاء األرض..." اخلاطرايت:

َٰٓئَِك يَلَۡعُنُهُم  ﴿ ▪ ْولَ
ُ
ُ ٱأ مع إمكان أن يقال: يلعنهم هللا  ... [159]البقرة:    ﴾١٥٩للهٰعُِنونَ ٱَويَلَۡعُنُهُم    َّلله

هللا من  اللعن  إن  غريه  :والالعنون...  من  واللعن  رمحته،  من  واإلبعاد    : الطرد 
 ( 5)(2/68الدعاء..فالختالف املعىن تكرر الفعل. )التحرير والتنوير 

مضمنة معىن الشرط غالبا ، لكنها  :" )إذا( للوقت املستقبل  -رمحه هللا–قال ابن مالك   ▪
") ، وقال الكفوي:"  (113)كشف املعاين:  غالبا  ل ما تـ يـ ق ن كونه، أو ر ج ح، خبالف )إن 

تعاىل:   قوله  يف  ُل  ﴿ كما  وه
َ
أ نَا۠ 

َ
فَأ َوَِلٞ  لِلرهِنَٰمۡح  ََكَن  إِن  ]الزخرف:    ﴾ ٨١لَۡعٰبِِدينَ ٱ قُۡل 

 ( 6) (1021)الكليات:[ 81
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ۗۡ تِلَۡك ﴿ ▪ ةٞ ََكِملَةٞ قوله )كاملة(... قال الزملكاين: "واإلكمال إلزالة ...  [196]البقرة:   ﴾ َعَّشَ
 ( 1).(92-91نقصان العوارض بعد متام األصل". )الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن:

ۡهرِ ٱلُونََك َعِن    َ يَۡس ﴿ ▪ ما السر يف تكرار ..  [217]البقرة:    ﴾قَِتاٖل فِيهِى قُۡل قَِتاٞل فِيهِ َكبرِيٞي   ْۡلََرامِ ٱ   لشه
كلمة )قتال( مع إمكان أن يقال:قل هو كبري؟ لو جاء مضمرا  الختص احلكم بتلك 

 (2) .-رضي هللا عنه-احلادثة اليت وقعت يف سرية عبدهللا بن جحش 

للداللة على أن النفقة واجبة على من يكفل الوليد يف   [233]البقرة:    ﴾ََلُ   لَۡمۡولُودِٱَولََعَ  ﴿ ▪
 (3) حالة وفاة أبيه، كجده أو أخيه... فالتعبري هبذه اللفظة أمشل من التعبري ابألب.

ْ ٱفَ ﴿ ▪ َ ٱ  ۡذُكُروا َتۡعلَُمونَ   َّلله تَُكونُواْ  لَۡم  ا  مه َعلهَمُكم  تفيد   [239]البقرة:    ﴾٢٣٩َكَما  )الكاف( 
 (4) .[198]البقرة:  ﴾ َكَما َهَدىُٰكمۡ  ۡذُكُروُه ٱ وَ ﴿التعليل، فهي مبعىن الالم،...مثل...:  

  ۡسُمهُ ٱ﴿النحاة يقولون: إذا اجتمع اسم ولقب قدم االسم وجواب... ويف ظاهر هذه اآلية   ▪
أنه قدم اللقب... وحاول النحاة ختريج هذه    [45]آل عمران:    ﴾َمۡريَمَ   ۡبنُ ٱِعيََس    لَۡمِسيحُ ٱ

 ( 5)اآلية عدة خترجيات: أصحها أن املسيح ليس لقبا  لعيسى ابن مرمي وإمنا هو اسم له.

وَن َعن َسبِيِل  ﴿ ▪ ِ ٱلَِم تَُصدُّ ا   َّلله فالضمري يعود على   [99]آل عمران:   ﴾َمۡن َءاَمَن َتۡبُغوَنَها ِعوَج 
ِ ﴿)سبيل هللا(، والسبيل يذكر ويؤنث، وهذه اآلية شاهد على أتنيثه، ومثلها:     ۦ قُۡل َهِٰذه

التذكري،  [108]يوسف:    ﴾َسبِيَِلٓ  َسبِيَل    ﴿:  ومن  يََرۡواْ  ي   لَِۡغرِ ٱِإَون  َسبِيَل  ]األعراف:    ﴾َيتهِخُذوهُ 

146] . (6) 

ُ ٱلََقۡد َمنه  ﴿ ▪ )املن( صفة مدح وذم، [ 164]آل عمران:    ﴾إِۡذ َبَعَث فِيِهۡم رَُسوَل    لُۡمۡؤِمننِيَ ٱلََعَ    َّلله
 ( 7) فهي يف حق هللا مدح فمن هللا ابتداؤه وتفضله...
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)كان( اليت تدل على   -1املتأمل لكتاب هللا جيد فيه )كان( واردة على مخسة معان:  ▪
اليت    -2[48]النمل:    ﴾تِۡسَعُة رَۡهٖط   لَۡمِديَنةِٱَوََكَن ِِف  ﴿املاضي.. ومنه قوله تعاىل:   )كان( 

الدوام. على  ُ ٱَوََكَن  ﴿..تدل  رهِحيًما   َّلله ا  مبعىن  -3[96]النساء:    ﴾ ٩٦َغُفور  صار...  )كان( 
تعاىل: الزمن  -4  [ 31]القمر:    ﴾٣١لُۡمۡحَتِظرِ ٱَكَهِشيِم  ََكنُواْ  ﴿كقوله  على  الدالة  )كان( 

لَٰوَة ٱ إِنه  ﴿احلاضر، كقوله تعاىل:   ۡوقُوت ا   لُۡمۡؤِمننِيَ ٱََكنَۡت لََعَ    لصه ا مه -5.  [103]النساء:    ﴾ ١٠٣كَِتٰب 
تعاىل) االستقبال، كقوله  على  الدالة  ُه ﴿:  كان(  ََشُّ ََكَن  ا  يَۡوم  ا   ۥ َويََخافُوَن    ﴾ ٧ُمۡسَتِطري 

 (1).(262-261)انظر الوجوه والنظائر.  [7]اإلنسان: 

ۡيَطٰنُ ٱَعلَۡيِهُم    ۡسَتۡحَوذَ ٱ﴿ ▪ نَسىُٰهۡم ذِۡكَر    لشه
َ
ِي ٱفَأ زنديق –زعم ابن الراوندي    [19]المجادلة:    ﴾َّلله

يستحوذ عليه وعلى قلبه ويصده   هذا الذيزعم أن  -خبيث عارض القرآن وطعن فيه
عن هذا االعرتاض:    - رمحه هللا–عن دينه كيف يكون ضعيفا ؟ وقد أجاب الفخر الرازي  

أن   أنه ال يقدر على  الشيطان ضعيف:  يوسوس ويدعو ي"املراد أبن كيد  وإمنا  ضر، 
 صدق هذا اخلبيث حني قال عن نفسه:ما أ[فقط..." 

 وكنت فىت من جند  إبليس فارمتى    يب احلال حىت صار إبليس من جندي 

ن بعده     طرائق   فسق  ليس  حيسنها   بعدي   فلو مات قبلي كنت أ حس 
 (2).](18/94)تفسري الرازي 
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمَِّت   ْۡلَۡومَ ٱ﴿ ▪

َ
ۡكَملُۡت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
اإلكمال يكون إبزالة    [3]المائدة:    ﴾أ

النقص العارض، واإلمتام يكون إبزالة النقص يف األصل، فالنقص يف الدين كان عارضا   
 (3) فزال بعد اإلكمال، وأما نقصان النعمة فشيء البد منه، وال ميكن أن تكمل النعمة.

ْ ٱ وَ   ﴿ ▪ للتبعيض "[6]المائدة:    ﴾ بُِرُءوِسُكمۡ   ۡمَسُحوا والشافعي:الباء  حنيفة  أيب  قول 
ا يَّۡشَُب بَِها ﴿: مبعىن)من(كقوله بُونَ ٱَعۡين   (4) .[28]المطففين:  ﴾ ٢٨لُۡمَقره
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ۖٗ   لَۡمۡهدِ ٱِِف    نلهاَس ٱتَُكلرُِم  ﴿ ▪ اجلار    [110]المائدة:    ﴾َوَكۡهَل  متعلق  على  معطوفة  )كهال ( 
واجملرور.. فالتقدير: تكلم الناس كائنا  يف املهد وكهال . أما فائدة التكلم يف الكهولة أهنم 
كانوا يقولون: إن من يتكلم يف املهد ال يعيش فكانت املعجزة حيث خولفت العادة.  

 (1).(8/46ونقل أن املراد "ينزل من السماء آخر الزمان ويكلم الناس")التفسري الكبري

ۡو ُهۡم قَآئِلُونَ َوَكم  ﴿ ▪
َ
ُسَنا بََيًٰتا أ

ۡ
ۡهلَۡكَنَٰها فََجآَءَها بَأ

َ
ِن قَۡريٍَة أ القرية تطلق  ...[4]األعراف:    ﴾٤مر

املنازل عاد عليها الضمري مؤنثا ... املنازل وعلى أهلها، فإذا أريد هبا  فََجآَءَها ﴿  على 
ُسَنا بََيًٰتا 

ۡ
إرادهتما معا ؛ ألن طارق القرية ليال  ال حيس فغلب املنازل على أهلها مع    ﴾بَأ

أهلها... هلجعة  ابملنازل؛  قَآئِلُونَ ﴿إال  ُهۡم  ۡو 
َ
ألن   ﴾أ جمموعا   مذكرا   الضمري  أعاد  فقد 

القرية عكس  على  جالبة سكوان   والهي  القرية...  أهل  أكثر  شاملة  ليست  القيلولة 
 (2) البيات الذي تبدو)فيه( املنازل كاهلاجعة أيضا .

ٖ َزوَۡجنۡيِ    ْۡحِۡل ٱقُلَۡنا  ﴿ ▪
 -عليه السالم-ألن املقصود سفينة نوح    [40]هود:    ﴾ ۡثَننۡيِ ٱفِيَها ِمن ُُكر

  ﴾ ٢٢َُتَۡملُونَ   لُۡفلۡكِ ٱوََعلَۡيَها َولََعَ  ﴿وقد كانت مطبقة مغطاة فناسبت التعدية بـ)يف(... أما  
الذين    [22]المؤمنون:   الناس  هم  واحملمولون  سفينة،  يف  املقصود كل  عادة  يكونون 

 (3)أعالها.

ۡيُتُهۡم َِل َسِٰجِدينَ ﴿ ▪
َ
نعلم أن الكواكب غري عاقلة واألنسب يف الكالم   [ 4]يوسف:    ﴾٤َرأ

)رأيتها يل ساجدة( ولكنه عدل عن ذلك...ألنه ملا وصف النجوم ابلطاعة :البشري
 (4) .(7/149وهي من أفعال العقالء نزهلا منزلتهم. )الطربي

َذاَت  ﴿كلمة )ذات( حيث قال:أما تكرار   ▪ َماِلى ٱَوَذاَت    ْۡلَِمنيِ ٱَوُنَقلرُِبُهۡم  ِ   [ 18]الكهف:    ﴾ لشر
 (5) .(2/475فألن املدة بني التقليبني طويلة. )الكشاف
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 178نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (2)
 190  نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:   (3)
 192نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (4)
 220نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (5)
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مل ترد يف القرآن كلمة )الصوم( مرادا  هبا الصوم الشرعي... وإمنا وردت فيه مرادا  هبا   ▪
 (1)الصمت.

َصلرَِبنهُكۡم ِِف ُجُذوِع    ﴿ ▪
ُ
الصلب يكون على جذوع النخل ال فيها...    [ 71]طه:    ﴾نلهۡخلِ ٱَوَۡل

 (2) وجميء )يف( ههنا ألن اجلذع للمصلوب مبنزلة القرب للمقبور.

َراُدواْ بِهِ ﴿قوله تعاىل: ▪
َ
ا فََجَعلَۡنُٰهُم    ۦَوأ ۡخَْسِينَ ٱَكۡيد 

َ
َراُدواْ بِهِ ﴿وقوله:    [70]األنبياء:    ﴾ ٧٠ۡۡل

َ
 ۦفَأ

ا فََجَعلَۡنُٰهُم   ۡسَفلنِيَ ٱَكۡيد 
َ
.. ملا كانت املسألة حتداي  من الطرفني قال: [98]الصافات:    ﴾٩٨ۡۡل

 ( 3) )األخسرين(.. وملا كان فيها تشييد وبناء عال قال: )األسفلني(.

▪ ﴿ ْ كرر الكلمة دليال  على التكرير يف املعىن، كأن الواحد منهم    [94]الشعراء:    ﴾فَُكۡبِكُبوا
، 3/119إذا ألقي يف جهنم ينكب مرة بعد أخرى حىت يستقر يف قعرها. )الكشاف

 (4) .(3/34الربهان يف علوم القرآن

ِعَبادَِي  ﴿ ▪ ِۡن  مر ُكورُ ٱَوقَلِيٞل  ما   [13]سبأ:    ﴾ ١٣لشه الذي  هلل  الزركشي:"احلمد  قال 
أما)شكور(  والكثري،  ابلقليل  املثين  هو  الشاكر  ألن  مبالغة   قال)الشاكر(؛  فصيغة 

 (5).(3/514مبعىن:املويف  نعم هللا حقها من الشكر")الربهان يف علوم القرآن

ِن نهَهارِ ﴿ ▪  َساَعة  مر
خصت الساعة بكوهنا من ساعات النهار    [ 35]األحقاف:    ﴾لَۡم يَلَۡبُثٓواْ إَِله

الذابب وبظل  القطاة وبسالفة  وي شب ه إبهبام  فيه،  التشاغل  النهار يقصر بسبب  ألن 
 (6) الوتد.. أما الليل فإنه يوصف عادة ابلطول...

الفارسي)  [10]الممتحنة:    ﴾لُۡمۡؤِمَنُٰت ٱإَِذا َجآَءُكُم  ﴿ ▪ أبو علي  به  التكملة:    استشهد  يف 
الفاعل مما مجع أبلف واتء..ورد عليه   (89 على جواز تذكري الفعل وأتنيثه إذا كان 

 (7) جبواز الوجهني لوجود فاصل بني الفعل واملفعول وهو )ك م(.

 
 223نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (1)
 231نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (2)
 )بتصرف(   234نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (3)
 240نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (4)
 249نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (5)
 264نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (6)
 )بتصرف(   277يف القرآن الكرمي:  نظرات لغوية    (7)
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▪ ﴿ ٗۖٞ َسنهَدة مُّ ُخُشٞب  نهُهۡم 
َ
اخلشب    ووصف  [4]المنافقون:    ﴾ َكأ ألن  بقوله:"مسندة"  اخل ش ب 

املكان لكنها إذا س ندت مل يستفد منها. ووصف اخلشب ميكن أن تفيد إذا س قف هبا  
 (1) صف ابملفرد.وهي مفردة،فاجلمع إذا دل على الكثرة و   بقوله)مسندة(

▪ ﴿ ْ فبدأ ابلعفو وهو ترك العقوبة، مث ثىن ابلصفح وهو   [ 14]التغابن:    ﴾ِإَون َتۡعُفواْ َوتَۡصَفُحوا
 (2) ترك التثريب.

ا يَّۡشَُب بَِها ﴿ ▪ بُونَ ٱَعۡين  )شرب( يتعدى بـ)من(، لكنه ههنا ضمن   [ 28]المطففين:  ﴾٢٨لُۡمَقره
 ( 3)الفعل )يشرب( معىن: يلتذ.

َعَك َربَُّك َوَما قَََلٰ ﴿ ▪ جيعل النحويون هذه اآلية دليال  على حذف    [3]الضحى:    ﴾٣َما َوده
مع التوديع وحذفه مع الق لى، ويف هذا   ملسو هيلع هللا ىلصاملفعول... ذكر الضمري العائد على الرسول  

تكرمي للرسول صلى هللا عليه وسلم من أن ي واجه ابلق لى حىت لو كان يف سياق النفي...  
حمذور فيه، بل إنه ال يكون إال بني  أما التصريع ابملفعول مع التوديع فألن التوديع ال  

 (4) املتحابني.

لَۡهىُٰكُم  ﴿ مث أتملوا:   ▪
َ
فصيغة التفاعل تدل على التفاخر.. وعلى   [1]التكاثر:    ﴾١ْلهََكثُرُ ٱأ

 (5) فشوها يف املتخاصمني أو يف القبائل...

اإلعطاء،   ▪ من  أقوى  اإليتاء  فيجعلون  و)آتى(  )أعطى(  بني  اللغة  علماء  يفرق 
. فكيف استعمل يف  [ 26]آل عمران:    ﴾َمن تََشآءُ   لُۡملَۡك ٱتُۡؤِِت    ﴿ويستشهدون بقوله تعاىل:  

ۡعَطۡيَنَٰك  ﴿سورة الكوثر اإلعطاء فقال:  
َ
ومل يقل: آتيناك؟ قال   [1]الكوثر:    ﴾١لَۡكۡوثَرَ ٱأ

وأمته يردون على احلوض ورود    ملسو هيلع هللا ىلص :" ألن النيب    -رمحه هللا يف تعليل ذلك –الزركشي  
فيه:   فقال  اجلنان...  يف  اجلارية  واألهنار  العز  منازل  إىل  ويرحتلون  املاء،  على  النازل 

 
 281نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (1)
 284نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (2)
 287نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (3)
 )بتصرف(   290نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (4)
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"أعطيناك" ألنه يرتك ذلك عن قرب وينتقل إىل ما هو أعظم منه" )الربهان يف علوم  
 (1).(4/85قرآنال

َسدِۢ ﴿ ▪ ِن مه فاجليد لفظ ال يطلق إال على املرأة... والعنق   [5]المسد:    ﴾٥ِِف ِجيِدَها َحۡبٞل مر
العنق)الروض  لفظ  يطلق  والتعذيب  الغل  يراد  وحني  واملرأة..  للرجل  عام  لفظ 

مغرمات 2/113األنف: النساء  أن  اجلواب:  العنق؟  دون  ابجليد  عرب  فكيف   ..)
ب ابلتحل ي، وحينما تبشر املؤمنات بلبس أحسن احللي يوم القيام تبشر امرأة أيب هل

: "كانت   -رمحه هللا–حبلي هو حبل من جهنم يطوق عنقها... قال سعيد بن املسيب  
فيكون ذلك عذااب  يف   ملسو هيلع هللا ىلصهلا قالدة فاخرة من جوهر فحلفت لتنفقها يف عداوة حممد 

 (2)(.20/222)القرطيب جسدها يوم القيامة"

 (3) . النية: مشتقة من النوى وحمله جوف الثمر ▪

فارسية، وهم أتباع ديصان مث ماين مث مزدك، وكانوا يقرون أبن النور  أصل كلمة )زنديق(   ▪
الزاندقة... مث   الشر، وال يقرون خبالق غريمها، وهم أصل  خالق اخلري والظلمة خالقة 

 (4)أصبح لفظ )الزنديق( يطلق على امللحد واملنافق ومظهر الكفر والبغي األكرب.

  ألصوب أن يقال:)اإلزراء هبا(، ال )عليها(. )اإلزراء( مبعىن: عيب النفس واحتقارها. ا ▪
 ( 5).)انظر لسان العرب(

 (6) الربهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. ▪

وإحراق،   ▪ حرارة  نوع  فيه  الذي حيصل  النور  هو  والضياء:  )ضياء(،  فإنه  الصرب  وأما 
 (7) كضياء الشمس، خبالف القمر ، فإنه نور حمض، فيه إشراق بغري إحراق.

 
 )بتصرف(   294غوية يف القرآن الكرمي:  نظرات ل   (1)
 )بتصرف(   298نظرات لغوية يف القرآن الكرمي:     (2)
 15تعليق الشيخ عبدالعزيز الطريفي على خمتصر جامع العلوم واحلكم:    (3)
 )بتصرف(    52تعليق الشيخ عبدالعزيز الطريفي على خمتصر جامع العلوم واحلكم:    (4)
 145خمتصر جامع العلوم واحلكم:    (5)
 125خمتصر جامع العلوم واحلكم:    (6)
 126خمتصر جامع العلوم واحلكم:    (7)
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شوا"... )النجش( يف اللغة: إاثرة الشيء ابملكر واحليلة، ويسمى )الصائد(  "وال تناج ▪
انجشا  ألنه يثري الصيد حبيلته عليه وخداعه له، فيكون املعىن: ال تتخادعوا   -يف اللغة–

 ( 1) وال يعامل بعضكم بعضا ابملكر...

خذ  "من نف س عن مؤمن..." مأخوذ من تنفيس اخلناق، كأنه يرخي له اخلناق حىت أي  ▪
 (2)نفسا .

 (3) لو أمر من يساويه مسي: التماسا ، ولو طلب ممن فوقه مسي: دعاء  وسؤاال . ▪

ٰ يَرِۡجَع  ﴿)حىت( أتيت للتعليل وأتيت للغاية، فقوله تعاىل:   ▪ َح َعلَۡيهِ َعِٰكفِنَي َحَّته قَالُواْ لَن نهِۡبَ
ِينَ ٱُهُم  ﴿فهذه للغاية... وقوله عز وجل عن املنافقني:    [91]طه:    ﴾٩١إَِْلَۡنا ُموَسٰ  َيُقولُوَن   َّله

ٰ َمۡن ِعنَد رَُسوِل   ِ ٱََل تُنفُِقواْ لََعَ ْۗۡ  َّلله وا ٰ يَنَفضُّ  (4) للتعليل... فحىت هنا [7]المنافقون:   ﴾ َحَّته

 (5) استقساما .االستقسام ابألزالم... يطلبون هبا علم ما قسم هلم يف الغيب؛ وهلذا مسي   ▪

: الغائط من الغ و ط وهو املكان املنخفض؛ لذا  -الشيخ: إبراهيم الغيث   –قال الشارح   ▪
 . يصح قول: )هذه حفرة غويطة(

 .. قال الشارح: مسيت عورة؛ ألنه عار إخراجها

 (6) .قال الشارح: مسي الكف كفا ؛ ألنه يكف األذى عن البدن

كلمات فارسية،    [31]الكهف:  ﴾ٖس ِإَوۡسَتِۡبَقٖ ُسندُ  ﴿: -الشيخ انصر العمر–قال الشارح  ▪
بنِيٖ ﴿فكيف نوفق بينها وبني   ٖ مُّ هناك عدة أقوال، منها:    ؟   [ 195]الشعراء:    ﴾١٩٥بِلَِساٍن َعَرِبر

 .أهنا فارسية األصل وتعربت لكثرة استخدام العرب هلا

نفي الصحة: "ال    -2نفي الوجود: ال رجل يف الدار.    -1الشارح: أنواع النفي:  قال  
نفي الكمال: "ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد" )أي: ال    -3نكاح إال بويل".  

 صالة كاملة(. 

 
 )بتصرف(   182خمتصر جامع العلوم واحلكم:    (1)
 190خمتصر جامع العلوم واحلكم:    (2)
 147شرح األربعني النووية البن عثيمني:   (3)
 148شرح األربعني النووية البن عثيمني:   (4)
 114خمتصر زاد املعاد:   (5)
 ( 41-31-1/27شرح منار السبيل للشيخ: إبراهيم الغيث )  (6)
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ُ ٱ ُم  يُوِصيكُ ﴿قال الشارح:   ِ    َّلله َكرِ ِمۡثُل َحظر ۡوَلِٰدُكۡمۖٗ لَِّله
َ
نثََينۡيِ  ٱِِفٓ أ

ُ
دليل على    [ 11]النساء:    ﴾ۡۡل

  (1) أن الولد يطلق على االبن والبنت.

كان اليواننيون وغريهم من الوثنيني ينشدون "اإللياذة" هلومريوس، يف جماالت الذكر  ▪
البدعة إىل جهلة املتصوفة )يقصد: والتعاويذ والرقى، فانظر كيف سرت عدوى هذه  

الدنيا:   اليواننيني ابإللياذة( من املسلمني أبفسد إسناد عرفته  تعبدهم ابلشعر كهؤالء 
 ( 2) زنديق عن نصراين عن وثين، فهل يسوغ ملسلم بعد هذا أن يتخذ من اإلنشاد وردا ؟...

( 63البدع:وقد عرف رفع الصوت ابسم : "التقليس" وذكر الطرطوشي يف )احلوادث و  ▪
 (3) أنكر )التقليس( يف الدعاء، وهو رفع الصوت به. -رمحه هللا -أن اإلمام مالكا  

: أهنا نسبة يواننية لبلد ما، تقص  ▪ حتدث املؤلف يف صفحتني ونصف عن اإللياذة، فبني 
ألف بيت، عر هبا النصراين: سليمان    16قصة حرب طويلة على تلك البلد، وأهنا يف  

صفحة، أجحف يف مواضع وغلط يف أخرى. و)هومريوس(    200البستاين، وقدم هلا بـ
قران ، جمهول االسم والنسب، والذي   12لقب هلذا الشاعر الذي عاش قبل امليالد بــ  

سافر كثريا  وتنقل بني البلدان، مث عمي، ومات يف طريقه ألثينا بعد شهرة واسعة. وحلق 
النقود ابمسه، وتبارت طبقات اجملتمع يف سريته أساطري ونسج وغلو وإطرا ء. طبعت 

حفظ أشعاره، وابلغوا هبا حىت جعلوا منها تعاويذ وحجب. ودخلت قصائده للعرب 
يف عصر العباسيني يف بغداد. ونبه املؤلف لغلط املعر  ب لإللياذة يف أهنا أطول قصيدة 

ر العامل يف ثالثني  ه( قصيدة يف أخبا335يف التاريخ، بل حملمد بن أمحد الشافعي )ت 
( له قصيدة يف أربعني 310ألفا  ومائة ألف بيت، وقبله بشر بن املعتمر اهلاليل )ت 

ألف بيت نظمها يف السجن،   36ألف بيت، وللبشري اإلبراهيمي قصيدة رجزية يف  
 (4) كما يف ترمجته لنفسه.

 
 877-863. وص: 2شرح منار السبيل للشيخ انصر العمر، اجلزء:   (1)
 96تصحيح الدعاء:    (2)
 82تصحيح الدعاء:    (3)
 )بتصرف(   98- 97-96تصحيح الدعاء:    (4)
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لدة.. قال "الس بحة" بضم السني وإسكان الباء: مشتقة من التسبيح... وهي كلمة مو  ▪
الزبيدي يف اتج العروس عن شيخه ابن الطيب الشرقي: إهنا ليست من اللغة يف شيء،  

 (1)وال تعرفها العرب، وإمنا حدثت يف الصدر األول إعانة على الذكر..

يظهر أن يف النصف من القرن الثاين اهلجري كان استعماهلا )أي: السبحة( قد تسرب  ▪
 أاب نواس ذكرها وهو يف السجن، يف قصيدة خاطب بني املسلمني، فإن الشاعر الشهري

 (2) هبا الوزير ابن الربيع... وهو أقدم ذكر للسبحة فيما نعرف ابلشعر العريب..

)كل (  ▪ صوابه:  حلن ،  الالم  بضم  بذلك  والتهنئة  الدعاء  خبري"  وأنت  عام  "كل  
 ( 3) بفتحها...

ا ذات لنب، ومسيت )بنت  : مسيت)بنت لبون(: ألن أمه-رمحه هللا -قال ابن جربين   ▪
خماض(: ألن أمها عادة ذات خماض وعمر هذه سنة، ومسيت )جذعة(: ألن أسناهنا  

 (4) جذعت، أي نبتت الثنااي الس ف ل. ومسيت )غنما (: ألهنا ت غن م.

قال احلسن )البصري( للفرزدق وهو يدفن امرأته: "ما أعددت هلذا اليوم؟ قال: شهادة   ▪
منذ سبعني سنة، فقال احلسن: نعم العدة، لكن لال إله إال هللا شروط،  أن ال إله إال هللا  

 ( 5). فإايك وقذف احملصنات" 

 (6)يقال: "عدو العقل الغضب" ويقال أيضا : "كل العطب يف الغضب". ▪

َ ٱِْلَۡوٖم َله َرۡيَب فِيهِ  إِنه    نلهاِس ٱَربهَنآ إِنهَك َجاِمُع  ﴿وقوله:   ▪ ]آل عمران:    ﴾٩لِۡميَعادَ ٱََل َُيۡلُِف    َّلله

... قال اإلمام الطربي: "وهذا من الكالم الذي استغىن بذكر ما ذ كر منه عما ت رك  [9
لنا يومئذ،   القيامة فاغفر  الناس ليوم  ذكره؛ وذلك أن معىن الكالم: ربنا إنك جامع 

 (7).(234-5/233الطربي:  واعف عنا..." )تفسري

 
 155تصحيح الدعاء:    (1)
 162تصحيح الدعاء:    (2)
 155تصحيح الدعاء:    (3)
 124-122على بداية العابد وكفاية الزاهد:  -رمحه هللا- شرح الشيخ عبدهللا اجلربين   (4)
 154فقه األدعية واألذكار:    (5)
 741واألذكار:  فقه األدعية   (6)
 871فقه األدعية واألذكار:    (7)
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أبو األسود الدؤيل بوضع شيء من النحو ملا مسع اللحن.  أمر علي بن أيب طالب   ▪
و الذي حنوت، فمن مث   مسي  فأراه أبو األسود ما وضع، فقال علي: ما أحسن هذا الن ح 
النحو حنوا . وقال املرب د: حدثنا املازين قال: السبب الذي وضعت له أبواب النحو أن  

احلصباء ابلرمضاء. قالت: إمنا تعجبت بنت أيب األسود قالت له: ما أشد  احلر. فقال:  
فأعطاه أصوال    -رضي هللا عنه-من شدته! فقال: أوقد حلن الناس؟ فأخرب بذلك عليا   

 (1) بىن منها، وعمل بعده عليها. وهو أول من نقط املصاحف.

ها كانت القاضية" بضم التاء)اتء ليت(، ومتام قيل إن الوليد بن عبدامللك قرأ: "اي ليت   ▪
ع عساكر  دناخلرب  عليك 17/424ابن  ليتها كانت  اي  عبدالعزيز:  بن  عمر  فقال   :

 (2) وأراحتنا منك.

يقال: أشأم من طويس )امسه عبداملنعم، كان أحول طواال (: قيل ألنه ولد يوم وفاة   ▪
، وفطم يوم موت أبو بكر، وبلغ يوم مقتل عمر، وتزوج يوم مقتل عثمان،    ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  

 (3) .-هللا عنه رضي-وولد )له( يوم مقتل علي 

قال املربد: مل يكن أحد بعد سيبويه أعلم ابلنحو من املازين، قال: وذكر لنا املازين أن  ▪
رجال  قرأ عليه "كتاب" سيبوبه يف مدة طويلة، فلما بلغ آخره، قال: أما إين مل أفهم منه  

 ( 4)وأما أنت فجزاك هللا خريا . شيئا ، 

ه( أن رجال  ذميا  طلب منه أن يقرأ عليه 247  املازين )ت روى املربد عن أيب عثمان   ▪
قال: تركت هذا ملا فيه    مه بعضهم،دينار، فامتنع، فلما ال  100كتاب سيبويه ويعطيه  
 من آايت هللا تعاىل!  

مث إنه صحح مسألة عند الواثق وحج رجال  حنواي  يف بيت شعر؛ فأعطاه الواثق ألف  
 ( 5) أبلف!  اردينار، فعوضه هللا عن املئة دين

 
 )بتصرف(   440نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   505نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   508نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:    (3)
 1017نزهة الفضالء يف سري أعالم النبالء:   (4)
 ه )بتصرف(  247خمتصر البداية والنهاية، أحداث سنة   (5)
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الشرس(، بيربس    -ابن طولون )طولون: تركية مبعىن: البدر(، قطز )تركية مبعىن: املسعور ▪
 (1) )تركية مبعىن: الفهد(.

مسيت األندلس هبذا االسم ألن قبائال  مهجية جاءت من السويد والدمنارك والنرويج   ▪
القبائل:   زمنا ، كانت تسمى هذه  البالد  هجمت عليها وسكنتها  الفندال، فسميت 

 ( 2)بـ)فندالسيا(، ومع الزمن حر ف لـ)أندوليسيا( فاألندلس.

وأطلقوها   ▪ املفهومة،  غري  املتجمعة  األصوات  على  الرببر  يطلقون كلمة  يف –والعرب 
على األمة اليت تسكن الساحل األفريقي، لكوهنم يتكلمون بلغة غري مفهومة   -عهدهم

 (3) .للعرب.)الرببر: هم األمازيغ(

وكلمة قشتالة حتريف لكلمة كاستول ة، وتعين )قلعة( ابللغة اإلسبانية، فحرفت يف العربية   ▪
 (4)لقشتالة.

الصبابة؛ ومسيت بذلك النصباب القلب إىل احملبوب.. الغرام؛ وهو لزوم احلب للقلب   ▪
 به.. لزوما  ال ينفك عنه، ومنه مسي الغرمي غرميا ؛ ملالزمته صاح

ويقال: هوى فالن وفالنة هواه، أي: مهويته وحمبوبته، وأكثر ما يستعمل يف احلب 
ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َربرِهِ ﴿املذموم؛ كما قال تعاىل:   مه

َ
]النازعات:   ﴾٤٠لَۡهَوىٰ ٱَعِن    نلهۡفَس ٱَوَنََه   ۦ َوأ

املمدوح  [40 احلب  يستعمل يف  وقد  بصاحبه.  يهوي  ألنه  هوى  إمنا مسي  ويقال:   .
:" اليؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا  ملا جئت   ملسو هيلع هللا ىلصاستعماال  مقيدا ، ومنه قول النيب 

 ( 5) .به"

با من الشوق يقال منه: تصااب وصبا يصبو صبوة وص ب وا ، أي:   ▪ يف "الصحاح": والص  
: أصل الكلمة من امليل، يقال: صبا  -والكالم البن القيم– مال إىل اجلهل... قلت   

 
 161العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (1)
 15قصة األندلس:   (2)
 )بتصرف(    28قصة األندلس:   (3)
 )بتصرف(   296قصة األندلس:   (4)
 )بتصرف(    27روضة احملبني:   (5)
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إىل كذا، أي: مال إليه، ومسيت الصبوة بذلك مليل صاحبها إىل املرأة الصبية. واجلمع 
 ( 1)صبااي، مثل: مطية ومطااي..

د: فهو احلب الذي يتبعه احلزن.. وأما التتيم: فهو التعبد، قال يف الصحاح:  ▪ وأما الو ج 
 ( 2) تيم هللا أي: عبدهللا، وأصله من قوهلم: تي مه احلب إذا عبد ه وذلـ له فهو متي م.

وأما  ▪ الشدة.  وهو  الربح  منه  أصابه  إذا  والشوق:  احلب  به  بر ح  فيقال:  التباريح  وأما 
 (3) و احلب الذي يتبعه ندم وحزن. يف الصحاح: السدم: الندم واحلزن..الس دم: فه

ِينُ ٱَوََلُ  ﴿الوصب: أمل احلب ومرضه... وقال تعاىل ▪ . أي: الطاعة [52]النحل:    ﴾َواِصًباي   ِلر
 (4) الدائمة.

– التبالة: فعالة من تبله إذا أفناه، قال اجلوهري: تبلهم الدهر وأتبلهم إذا أفناهم. قلت   ▪
 (5) ومنه قول كعب بن زهري:    ابنت سعاد فقليب اليوم متبول... -والكالم البن القيم

وأصل املادة )أي: ج ن( من السرت يف مجيع تصاريفها، ومنه أجنه الليل وجن عليه:  ▪
اجل نة الستتارها ابألشجار، ومنه   أمه، ومنه  بطن  اجلنني الستتاره يف  إذا سرته، ومنه 

رب به واملضروب، ومنه اجلن الستتارهم عن العيون خبالف اإلنس امل ج ن الستتار الضا
تعاىل: قوله  ومنه  واتقيت،  استرتت  ما  وهي  اجل نة  ومنه  يـ ر ون،  أي:  يؤنسون؛   فإهنم 

ْ ٱ﴿ َُذٓوا يَۡمَٰنُهۡم ُجنهة     َته
َ
. وأجننت امليت: واريته يف القرب فهو جنني. واحلب [2]المنافقون:    ﴾أ

 (6) العقل فهو شعبة من اجلنون.املفرط يسرت 

فأما الود: فهو خالص احلب وألطفه وأرقه. وأما اخللة: فتوحيد احملبة، فاخلليل هو الذي   ▪
توح د حبه حملبوبه.. وملا كانت اخللة مرتبة ال تقبل املشاركة امتحن هللا إبراهيم اخلليل  

 (7)مجيع أجزاء الروح. بذبح ولده، واملراد ذحبه من قلبه. وقيل مسيت خلة لتخلل احملبة

 
 )بتصرف(    27روضة احملبني:   (1)
 )بتصرف(   29-28روضة احملبني:   (2)
 )بتصرف(    34روضة احملبني:   (3)
 37روضة احملبني:   (4)
 40روضة احملبني:   (5)
 )بتصرف(    42روضة احملبني:   (6)
 45-44روضة احملبني:   (7)
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 (1) الوله: ذهاب العقل والتحري من شدة الوجد. ▪

 (2) .مس  يت املالئكة من األلوكة وهي الرسالة، فهم رسل هللا يف تنفيذ أوامره ▪

دخل الشعيب على عبدامللك بن مروان، فقال عبدامللك: كم عطاءك؟ قال: ألفي درهم.  ▪
فقال: كم عطاؤك؟ قال: ألفا درهم. قال: أمل تقل: فقال: حلن العراقي! مث رد عليه،  

وأكون  راجال   يكون  أن  فلحنت! ألين كرهت  املؤمنني  أمري  قال: حلن  درهم؟  ألفي 
 (3) فارسا .

كان فقريا  ضيق العيش، دخل مرة جملس املأمون، فجرى ذكر اللغوي  يقال أن املازين   ▪
) س داد (، لكن املازين ابلفتح    قاهلافيه كلمة ) سداد (، وكان املأمون قد    نبوي  حديث

داد ( ابلكسر، وكان املأمون متكئا  فجلس،  ذكر احلديث من رواية أخرى ونطقها ) س 
داد؟ قال: الس داد ههنا حلن! قال: وحيك تلحنين؟ قال: إمنا حلن  وقال: كيف قلت س 

املؤمنني لفظه.   ،( وكان حل انة ديثأحد رواة احلوهشيم هذا    ه شيم )   قال  فتبع أمري 
داد: البلغة املأمون : فما الفرق بينهما؟ قال: الس داد: القصد يف الدين والسبيل، والس  

وكل ما سدد به شيئا  فهو سداد، قال املأمون: وتعرف العرب هذا؟ قال: نعم، يقول 
 العرجي:

داد   ثغر      أضاعوين  وأي  فىت   أضاعوا          ليوم    كريهة   وس 

 (4) ال أدب له. قال: قبح هللا من

كان احلسن البصري كما قال األعرايب: فصيح إذا لفظ، نصيح إذا وعظ... والسر يف   ▪
 (5) . ملسو هيلع هللا ىلصفصاحة احلسن رضاعه من أم سلمة زوج النيب 

أما كلمة  ▪ الشوق...  إىل  والصواب: حديث شائق، أي داع  يقولون: حديث شي ق، 
 مشتاقا . قال املتنيب: شيق فمعناها: مشتاق، وال ميكن أن يكون احلديث 

 
 47روضة احملبني:   (1)
 52حملبني: روضة ا  (2)
 )بتصرف(    11قطوف من فقه اللغة:   (3)
)قلت: وهذا البيت مبارك، فقد دل الشافعي على يهودي فقري كان يردده يف بيته   12-11قطوف من فقه اللغة:   (4)

 املازين من غضب اخلليفة! (.  –ههنا   –                                              رافعا  به صوته فعلم حباله فأكرمه وأعطاه، وأجنى 
 )بتصرف(    13قطوف من فقه اللغة:   (5)
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 (1)ما الح برق أو ترمن طائر      إال انثنيت  ويل فؤاد شيق                 

الكشكشة: تعرض يف لغة متيم، كقوهلم يف خطاب املؤنث: ما الذي جاء بش ) ما   ▪
الذي جاء بك؟ (. الكسكسة: تعرض يف لغة بكر، كقوهلم يف خطاب املؤنث: أبوس  

أبوك وأ لغة قضاعة، كقوهلم: ظننت  عن ك وأمس )يريدون  العنعنة: تعرض يف  مك(. 
ذاهب )أي: أنك ذاهب( )وكقولنا: هيعة وسعال، أي: هيئة وسؤال(، اللخلخانية:  
شاء هللا(.   ما  )يريدون:  مشا هللا  وعمان، كقوهلم:  حر  الش   أعراب  لغات  يف  تعرض 

 ( 2) ن: طاب اهلواء(...الط مطمانية: تعرض يف لغات محري، كقوهلم: طاب امهواء ) يريدو 

 (3) مجوع ال واحد هلا من لفظها: النساء، اإلبل، األاببيل، املسام ، احملاسن، املقاليد. ▪

 قالوا يف النحو: ▪

   الكسائي: وقال       

 

يستعمل ) الفرق بني النفاد والفناء( النفاد هو فناء آخر الشيء بعد فناء أوله، وال   ▪
النفاد فيما يفىن مجلة، أال ترى أنك تقول: فناء العامل، وال يقال: نفاد العامل؛ ألنه يفىن 

 شيئا  فشيئا . 

 )الفرق بني اإلهالك واإلعدام( اإلهالك أعم ، كل إعدام إهالك، وليس العكس.

 )الفرق بني اهلم واإلرادة( أن اهلم آخر العزمية عند موافقة الفعل، قال الشاعر: 

 
 )بتصرف(    18قطوف من فقه اللغة:   (1)
 19قطوف من فقه اللغة:   (2)
 21قطوف من فقه اللغة:   (3)
 25-24 قطوف من فقه اللغة:  (4)

                           النحو ي صــــــــــلح من لســــــــــان األلكن 
 

ــحــــــن    ــلــــ يــــ مل  إذا  ــه  ــرمـــــ ــكــــ تــــ ــرء                            واملــــ
ــه  ــتـــــ ألــقــي إن  املــلــح  ــل  مــثـــــ ــنــحــو                           يف كل ضــــــــــد   من طعامك حيســــــــــن    وال

الــفــىت الــنــحــو   أبصــــــــــــــــر  ــا  مـــــ ــإذا                            فـــــ
 

واتســـــــــــــــــــع  ر ا  مـــــ  املـــــنـــــطـــــق  يف                            مـــــر  
ــالســـــــــــــــــــــه جـــــ ــن  مـــــ ــل  ــاه كـــــ ــقـــــ ــتــمــع   واتـــــ مســـــــــــــ أو  انطــق  جــلــيــس    مــن 
الــــفــــىت  ــنــــحــــو  الــ يــــبصــــــــــــــــــر  مل    ( 4)وانقمع  -      جبـنا   –هـاب أن ينطق     وإذا 
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 (1) يتين         تركت على عثمان تبكي حالئلهلمهمت ومل أفعل وكدت و 

قال النووي يف شرح صحيح مسلم: "قال أهل اللغة: إن  )كاد( موضوعة للمقاربة، فإن   ▪
تعاىل:   يفعل، كقوله  ومل  الفعل  ملقاربة  نفي كانت  يتقدمها  ُق ٱيََكاُد  ﴿ مل  ََيَۡطُف   لَِۡبۡ

بَۡصٰرَُهۡمۖٗ 
َ
َوَما ﴿. وإن تقدمها نفي كانت للفعل بعد بطء... كقوله تعاىل: [20]البقرة:    ﴾أ

 (2) .[71]البقرة:  ﴾ ٧١ََكُدواْ َيۡفَعلُونَ 

اختلف أهل اللغة يف )إذا ( أو )إذن( فبعضهم كاملربد يرون كتابتها ابلنون يف كل حال  ▪
تك أهنا  آخرون  ورأى  الظرفية،  بـ)إذا(  اختلطت  ابأللف  لو كتبت  ابأللف ألهنا  تب 

 ( 3) عليها يكون أبلف... فكاملازين والفراء وابن قتيبة ألن الوقو 

حتذف )كان( وامسها بعد )لو( ومنه حديث: "التمس حديدا  ولو خامتا  من حديد"   ▪
 (4) يف قصة التزويج.

)اد ارأمت(: أصله تدارأمت، فأدغمت التاء يف الدال وس كنت التاء ألن احلرف املدغم ال  ▪
إال   واز ي ن، أصلهما:  يكون  ادارأمت. مثل:اط ري   واجتلبوا هلا مهزة وصل؛فقالوا:  ساكنا ، 

 ( 5).تطري وتزين. ففعلوا هبما مثل ادارأمت

يقال: جاء ابلطم والرم. الطم: البحر، والرم: الثرى، يراد به الكثرة. ويقال: هم يف هياط   ▪
ا قوهلم: ماط  الدفاع، من  الصياح، واملياط:  واهلياط:  بعد، ومياط،  لشيء مييط أي: 

 (6) أماط األذى: أبعده.

يقال: حياك هللا وبياك: أي تلقاك ابلتحية، والتحية: كل بر من كالم ولطف يالقى   ▪
 (7) هبا اإلنسان. وأما )بياك( فقد قيل فيه: أضحكك، وقيل: اعتمدك ابخلري...

 
 29 قطوف من فقه اللغة:  (1)
 36 قطوف من فقه اللغة:  (2)
 )بتصرف(    36 قطوف من فقه اللغة:  (3)
 )بتصرف(    38 قطوف من فقه اللغة:  (4)
 )بتصرف(    40 قطوف من فقه اللغة:  (5)
 41 من فقه اللغة:قطوف    (6)
 )بتصرف(    41 قطوف من فقه اللغة:  (7)
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ة يعمي طالبه.  اللغز: من ألغز الريبوع ولغز إذا حفر لنفسه مستقيما  مث أخذ مينة ويسر  ▪
 (1) وقيل: ميلك ابلشيء عن وجهه...

تدبر وتفكر.   ▪ الكالم على عواهنه: كناية عمن خلط يف كالمه وألقاه من غري  ألقى 
وكان السلف يزمون الكلمة وُيطموهنا. والعاهن مبعىن احلاضر. وقيل من قولك عه ن 

وعج ل من   له كذا أي عج ل. ومعىن القول حينئذ: أرسل الكالم على ما حضر منه
 (2) خطأ وصواب.

)بعد اليت واللتيا(: املراد بعد األخذ والرد واجلدل واملعاانة. وقيل: اللتيا واليت مها الداهية  ▪
الكبرية والصغرية، وك ين  عن الكبرية ابلصغرية تشبيها  ابحلية، فإهنا إذا كثر مسها صغرت  

القض كبار   والقضيض(:  والقضيض صغاره.  ألنه أيكل جسمها. )ابلقض  احلصى، 
)احلابل والنابل(: احلابل: الصائد ابحلبالة أو املصيدة. والنابل: الصائد ابلنبل. يقال: 
اختلط احلابل ابلنابل. داللة على ارتباك األمر. )حلقة مفرغة(: تقال ملن يتحدث وال 

 ( 3)يصل حديثه لنهاية، كاحللقة املفرغة اليت ال يدرى أين طرفاها.

ظهر اجملن(: كناية عمن تنكر له صاحبه وحاربه بعد املساملة. واألصل فيه أن  )قلب له   ▪
العريب احملارب إذا صاحل صاحبه جعل بطن جمنه )الرتس( الذي يسترت به من الضرب  

 (4) مما يلي صاحبه املصاحل، فإذا حاربه قلب له ظهره استعدادا  للقتال.

الظل: من أول النهار إىل آخره، والفيء: بعد الزوال فقط، ومسي فيئا  ألنه ظل فاء من  ▪
ۡمرِ    ﴿جانب إىل جانب، أي: رجع، والفيء الرجوع، قال تعاىل:  

َ
َء إََِلَٰٓ أ ٰ تَِِفٓ ِي ٱ َحَّته   ﴾  َّلله

أي: ترجع. و) اجلبهة واجلبني( فاجلبهة: مسجد الرجل الذي يصيبه ندب   [9]الحجرات:  
 (5) السجود، واجلبينان: يكتنفاهنا من كل جانب جبني. 

يقولون: )فالن نسيج وحده( وأصله أن الثوب النفيس ال ينسج على منواله غريه، وإذا  ▪
جال. ويقولون:  مل يكن نفيسا  عمل على منواله عدة أثواب، فقيل ذلك لكل كرمي من الر 

 
 )بتصرف(    42 قطوف من فقه اللغة:  (1)
 )بتصرف(    42 قطوف من فقه اللغة:  (2)
 )بتصرف(   49-48 قطوف من فقه اللغة:  (3)
 )بتصرف(    52 قطوف من فقه اللغة:  (4)
 )بتصرف(    72 قطوف من فقه اللغة:  (5)
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)قد رفع عقريته( وأصله أن رجال  ق طعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على األخرى  
الساق  والعقرية:  عقريته،  رفع  قد  صوته:  رافع  لكل  فقيل  صوته.  أبعلى  وصرخ 

 (1)املقطوعة.

)أيضا( وهو مصدر من )آض( أي: صار إليه، كأنه قال ذلك عودا . )الجرم( أي: ال   ▪
 (2) . مث كثرت يف الكالم حىت صارت كقولك: حقا .بد، و ال حمالة

املثل يف طول الصحبة، قال   ▪ بنات نعش، يضرب هبما  )الفرقدان( جنمان من  يقال: 
 البحرتي:

 مل يع د  موضع فرقد عن فرقد      انظر   أتمل  إذا  كالفرقدين

ل يقال: ألبكينك الفرقدين، أي: طول طلوعهما، يقيمون األمساء مقام الظروف، قا
ابن سيده: يريدون طول طلوعهما فيحذفون اختصارا  واتساعا . ويقال: )القريتان(: ومها  

 (3) مكة والطائف.

ا َسَكَت  ﴿يقال: دعه حىت يسكت من غضبه، وال يقال: حىت يسكن، قال تعاىل:  ▪ َولَمه
وَس   . ويقال: شكرت لك ونصحت لك، وال يقال: [154]األعراف:    ﴾ لَۡغَضُب ٱ َعن مُّ

ِن    ﴿شكرتك ونصحتك، قال تعاىل:  
َ
َوََل يَنَفُعُكۡم نُۡصِِحٓ إِۡن  ﴿  [14]لقمان:    ﴾َِل   ۡشُكرۡ ٱأ

نَصَح لَُكمۡ 
َ
ۡن أ
َ
َردتُّ أ

َ
لول، وهو السيد، واجلمع: هباليل.[ 34]هود:   ﴾ أ  (4) . ويقال: هب 

عاصف    ▪ وريح  وطالق،  حائض  امرأة  هاء–يقال:  تعاىل:   -بغري  قال  قيل:  فإن 
ِيحَ ٱَولُِسلَۡيَمَٰن  ﴿ قيل: هذا على املبالغة يف املدح أو الذم، فالعرب    [81]األنبياء:    ﴾ََعِصَفة    لرر

 (5) تقول: رجل  عالمة، مج اعة، سي ارة، ابقعة، داهية، راوية. وهكذا.

الفصيح،   ▪ تركوا  ورمبا  أزهار...  طاقة  بل:  أزهار،  ابقة  تقولوا:  فال  اخلطأ.  هي  )ابقة( 
وجاؤوا مبا ال أصل له يف اللغة، كقوهلم: "دهست السيارة رجال " مع أن )دهس( ال  
أصل هلا واللفظ الفصيح هو: دعس. ومن اخلطأ الشائع قوهلم: اغرب عين، بغني و 

 
 )بتصرف(    72 غة:قطوف من فقه الل   (1)
 )بتصرف(    73 قطوف من فقه اللغة:  (2)
 )بتصرف(    75 قطوف من فقه اللغة:  (3)
 )بتصرف(   77-76 قطوف من فقه اللغة:  (4)
 )بتصرف(    78 قطوف من فقه اللغة:  (5)
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ةٖ   ﴿ومنه قوله تعاىل:    راء، مع أهنا )اعزب( بعني وزاي، ]سبأ:    ﴾ََل َيۡعُزُب َعۡنُه ِمۡثَقاُل َذره

3]. (1) 

كل ما كان من العيوب والعاهات تكون عني الفعل املاضي مكسورة واملضارع مفتوحة،   ▪
فمن كان مشقوق الشفة العليا يقال له: أعلم، ومنه املاضي: عل م، واملضارع: يعل م. 

له: أفلح، واملاضي منه واملضارع يقال فيهما كما    فإن كان مشقوق الشفة السفل يقال
قيل يف سابقه. وهذه القاعدة مطردة يف العيوب والعاهات كلها، تقول: خر س ُير س  

 (2) خر سا ، و بر ص يرب ص برصا ...

الناس، فهي عربية قرآنية. )قال حفيد  ▪ )الريع( معروفة وإن تركها  فعجبت ألن كلمة 
ِ رِيٍع َءايَة  َتۡعَبُثونَ ﴿لشعراء:  املؤلف )جماهد(: يف سورة ا 

تَبُۡنوَن بُِكلر
َ
  [ 128]الشعراء:    ﴾١٢٨أ

 ( 3)وللريع معان: منها: الطريق، والصومعة، وما ارتفع من األرض كالتل أو اجلبل(.

 (4).اجليب يف اللغة: فتحة القميص ▪

يدرك كله ال  ذهب جلها ومل يبق إال قـ ل ها )قال جماهد: أي القليل، ومنه قوهلم: "ما ال   ▪
 (5) يرتك ق له" وأكثر الناس ُيطئون يف رواية هذا املثل(.

يلعن   ▪ وحاضرها  معروف،  أصل  وال  اثبت  نسب  هلا  ليس  لغة  اإلجنليزية(  )أي:  إهنا 
ماضيها، وال يفهم إنكليزي اليوم كالم بلغاء اإلنكليز يف عصر املعر ي والشريف الرضي  

القيس وزهري.. وفيها   كلمات أملانية وفرنسية وعربية... وفيها  فضال  عن عصر امرئ 
كلمات من كل لسان. وهي )أي اإلجنليزية( على ضعفها وعجزها قد مست هبا مهم  

:  )حفيد املؤلف(أهلها حىت فرضوها على ثلث أهل األرض وأنطقوهم هبا! . )قال جماهد
وحديثة( ووسطية  )قدمية  طبقات  ثالث  إال  اإلجنليزية  اتريخ  يقسمون  اللغة  ،  علماء 

القدمية إال قليال ، فتلك أصوهلا جرمانية،   بتلك  لغة ال عالقة هلا  واإلنكليزية احلديثة 

 
 )بتصرف(    196مقاالت يف كلمات للطنطاوي )اجملموعة الثانية(:    (1)
 )بتصرف(    200مقاالت يف كلمات للطنطاوي )اجملموعة الثانية(:    (2)
 11فصول يف الثقافة واألدب:   (3)
 16فصول يف الثقافة واألدب:   (4)
 91فصول يف الثقافة واألدب:   (5)
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واحلديثة محلت كثريا  من مسات الفرنسية بسبب التغلب السياسي على إنكلرتا خالل  
 (1) احلقبة الوسطى(.

واللغة العربية هي أكمل لغات البشر وأجودها خمارج وأضبطها قواعد، ذات القياس   ▪
ط رد واألوزان املعروفة، واليت هي أقدم قدما من التاريخ، فال يعرفها التاريخ إال كاملة امل

طريق  يف  تدرجت  ومىت  طفولتها؟  ومىت كانت  ولدت؟  فمىت  النضج.  ابلغة  النمو، 
إلينا كاملة مكملة، مل حتتج إىل تبديل أو تعديل منذ وجد يف   الكمال حىت وصلت 

 (2) الدنيا اتريخ؟

ن تكوين املل ك ة الصحيحة ال حفظ القواعد اجملر دة. وهل كان العريب األول فاملطلوب إذ ▪
الذي أ خذت اللغة عنه يدري ما احلال وما التمييز، أو كان يعرف هذه األمساء اليت 

 (3)مسيتموها أنتم ومشاُيكم؟

لذلك كان من شروط فصاحة الكلمة أن تكون خالية من الغرابة، وأن تكون واضحة   ▪
البلغاء... الفصاحة فيما يدعونه : "السهل املمتنع"، الذي املعىن سا ئرة على ألسنة 

وصفه ابن املقفع أبنه الذي إذا مسعه اجلاهل ظن لسهولته أنه حيسن مثله، فإن جربه  
امتنع عليه ومل يصل إليه. هذا كالم هللا، وهو أبلغ الكالم، هل فيه الغموض املقصود؟ 

 ( 4)ذي نزل القرآن بلسانه؟أو لفظ يصعب فهمه على العريب ال

وإين ألعرف من شيوخنا من قرأوه )أي: النحو( وأقرأوه دهرا ، ووقفوا على مذاهبه وعلى   ▪
أقواله وعرفوا غوامضه وخفاايه... مث ال يكاد أحدهم يقيم لسانه يف صفحة يقرأها أو  

عاصرين خطبة يلقيها أو قصيدة يرويها! ومل يقتصر هذا العجز على طائفة من الشيوخ امل
ومن قبلهم من العلماء املتأخرين، بل لقد وقع فيه انس من جلة النحويني وأئمتهم منذ  
العهد األول! )مث ضرب الطنطاوي لذلك مثال  ذكره السيوطي)أن ابن خالويه صاحب 
منذ  أان  له:  فقال  النحو،  منه  ليتعلم  والذي جاءه رجل  املناظر،  العامل  الدولة  سيف 

 
 بتصرف(  )  150-149فصول يف الثقافة واألدب:   (1)
 )بتصرف(   151فصول يف الثقافة واألدب:   (2)
 )بتصرف(   157فصول يف الثقافة واألدب:   (3)
 159فصول يف الثقافة واألدب:   (4)
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و، ما تعلمت ما أقيم به لساين!( مث قال الطنطاوي: وما عق ده مخسني سنة أتعلم النح
بعضهم هذا التعقيد إال ليعجب الناس هبم فيأتوهنم ليسألوهم فيعطوهم من املال فيغتنوا،  

 (1) .فاختذوا النحو وسيلة للغىن واملال

سائغا ،  روى اجلاحظ يف كتاب احليوان أنه قال لألخفش: ما لك تكتب الكتاب فتبدؤه   ▪
ضح  امث جتعله صعبا  غامضا ، مث تعود به كما بدأت؟ قال: ذلك ألن الناس إذا فهموا الو 

! )أي: تكس ب منهم أتوين ففس رت هلم الغامض، فأخذت منهم )أي أفرحهم( فسر هم
 (2)ماال (

كان مقررا  علينا يف أول املدرسة املتوسطة كتاب: )قواعد اللغة العربية( حلفين انصف،   ▪
يب العالمة، وإلخوانه الذين ال يقلون عنه... وكنا نفهمه، وكنا حنفظه. فكم من األد

يكفي من أحاط به    -على صغره–األساتذة الكبار من حيفظه اآلن؟ إن هذا الكتاب  
 (3) فال حيتاج معه إىل غريه...

ا  ونرى من العرب واملسلمني من مييل عنها إىل اإلنكليزية، يتظر ف ابلنطق هبا، يزعم أهن ▪
أوسع من اللغة العربية؛ ألن )القاموس احمليط( ما فيه إال ستون ألف مادة، و )لسان 

– فيه مثانون ألفا ، وألن معجم أكسفورد يف اإلجنليزية    -وهو أوسع املعاجم–العرب(  
فيه أضعاف ذلك   -كما رأينا وعلمنا–ومعجم الروس الكبري يف الفرنسية    -كما مسعنا

هؤالء أن مثل االثنني كمثل رجلني، أحدمها عنده عشرة العدد من الكلمات، وينسى  
أوالد من صلبه وولدهتم زوجته، واآلخر عنده مخسون ولكنهم لقطاء، فهو كلما رأى  
لقيطا  محله إىل بيته وضمه إىل أسرته وعد ه من ولده، وما هو من حلمه ودمه و ال 

 (4) جيمعه نسب أببيه وال أمه.

بية استعملها املسلمون يف حروهبم، وهي برج من اخلشب )الداببة(: اسم قدمي آللة حر  ▪
ت نقع يف اخل ل  ملقاومة االشتعال، ويثبت هذا الربج على قاعدة  الصلب يغلف جبلود 

 
 )بتصرف(   161 فصول يف الثقافة واألدب:   (1)
   162 فصول يف الثقافة واألدب:   (2)
 176 فصول يف الثقافة واألدب:   (3)
   177 الثقافة واألدب: فصول يف   (4)
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ذات عجالت. والغاية من الداببة االقرتاب من األسوار ومحاية النق ابني الذين حتملهم 
 (1) .( : حفيد املؤلفيف داخلها. )جماهد

املول   ▪ املعر ب: فهو  اللفظ  أما  الرواية،  بعد عصر  الناس قدميا   الذي استعمله  اللفظ  د: 
 (2) اللفظ األجنيب الذي غريه العرب ابلنقص أوالزايدة أو القلب.

الفروع"...   ▪ منها  تتشعب  اليت  األصول  والشد:  ابلضم  "الك ن اشات  القاموس:  ففي 
الكناشة: األوراق جتعل كالدفرت ويعقب عليه صاحب التاج أيضا  بقوله: "قلت: ومنه  

فيضبطه  الغليل(  اخلفاجي )يف شفاء  أما  للضبط..."...  والشوارد  الفوائد  فيها  يقيد 
وقع هذا   وقد  والتذكرة.  اجملموعة  معناه:  لفظ سرايين  إنه  ويقول:  )ك ن اش(...  بلفظ 

 ( 3)لك(اللفظ كثريا  يف كالم احلكماء ومسوا به بعض كتبهم. )وذكر املؤلف أمثلة على ذ

 (4)والعكنة، بضم العني: ما انطوى من حلم البطن مسنا . ▪

واملعروف يف اللغة أن البالط كسحاب: األرض املستوية امللساء... ويف اللغة أيضا  أن  ▪
املسجد  بني  الكرمي  الرسول  مدينة  بالط  منها:  وقرى،  مواضع  لعدة  اسم  البالط 

فالكل  القصر قدمي جدا  كذلك. ة عربية قدمية، كما أن  موالسوق...  استعماهلا مبعىن 
ه. وما ابلنا نذهب بعيدا  وشاعران اجلاهلي أبو  354وجدته عند املسعودي املتوّف سنة  

 دواد اإلايدي يذكر البالط مبعىن القصر املشيد يف قوله:

الشوربة: هي ابلعربية احلساء واملرق، وال عالقة هلا مبادة )ش ر ب( العربية... ومن طرق   ▪
التعريب عند العرب زايدة اجليم يف هناية الكلمات املعربة، كما قالوا يف بنفشه لتلك  

 
 40وكناشة النوادر:  212 فصول يف الثقافة واألدب:    (2)
 )احلاشية( )بتصرف(   9كناشة النوادر:    (2)
 9كناشة النوادر:    (3)
 13كناشة النوادر:    (4)
 )بتصرف(   14 كناشة النوادر:    (5)

خضر كتائب  ذا  كان   ولقد 
 
 

ابآلج رون    ي شاد   ( 5)                    وبالط 
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الزهرة: بنفسج، ويف ديبا لضرب من احلريري: ديباج، أما الشورجبي فهي نسبة تركية إىل 
 (1) ها و القيم عليها.)شوراب( لصانع

حسابه:   ▪ أمجل  إذا  قوله  من  منه"، خمرتعة  وفرغ  أهناه  حساب ه:  "ف ذل ك  القاموس:  يف 
"فذ لك كذا وكذا". وهذا إشارة إىل أن الكلمة منحوتة )قال يف احلاشية: منحوتة: مركبة  
 من كلمتني أو ثالث، مثل: بسمل وحوقل...(... مع أن الكلمة مول دة توليدا  قدميا  

 (2) جدا ... فالكلمة عمرها أكثر من ألف سنة. 

يف املعجم الوسيط أن الصابون: الذي تغسل به الثياب واألبدان وحنوها كلمة دخيلة!   ▪
ه، 213ويف القول أبهنا دخيلة نظر... وكان الصابون معروفا  زمان ابن قتيبة املولود سنة  

الصابون   املعارف: "وأول من عمل  سليمان بن داود عليهما الصالة  يقول يف كتابه 
 (3) والسالم". فكيف يقال إهنا دخيلة؟

وقد وجدت يف اللسان "الليث: التغبيض: أن يريد اإلنسان البكاء فال جتيبه العني..."   ▪
ويرتدد يف ذكر أايم العرب ومغازيها يف التعبري عن قلة القوم أبهنم : "أكلة جزور" وقد 

الكربى، حني بدر  غزوة  يف  هذا  حممدا  حدث  "إن  قريش:  جلماعة  جهل  أبو  قال   
حني سأل الغالمني: كم ينحرون كل   ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابه أكلة جزور". وقد فسرها الرسول  

: "القوم فيما بني التسعمئة إىل   ملسو هيلع هللا ىلص يوم؟ قاال: يوما  تسعا  ويوما  عشرا . فقال رسول هللا  
 (4) األلف". وتفسريه أن أكلة اجلزور يكونون مائة عدا ...

ألهل املغرب واألندلس تسميات ال جتري على املألوف. فنجد: )مح ود( ، ومنهم بو   ▪
مح ود األندلسيون... و)عب ود(. ومح ود وعب ود عربيتان فصيحتان. وممن ضرب به املثل  
من العرب: )عبود( قالوا: )أنوم من عب ود( وكان عبدا  أسودا  حطااب ، فغ رب  )أي: ظل( 

ينم، مث انصرف فبقي أسبوعا  انئما . يف كتاب أيب حيان األندلسي   يف حمتطبه أسبوعا  مل
)الن ض ار( الذي ذكر فيه رحلته وشيوخه، يقول فيه: "وهم يسمون عبدهللا عبودا ، وحممدا   

 
 )بتصرف(   15 كناشة النوادر:    (1)
 )بتصرف(   15 كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(   16 كناشة النوادر:    (3)
 )بتصرف(   17 كناشة النوادر:    (4)
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مح ودا " ذكر هذا النص السيوطي يف البغية. فكأن هذه الصيغة تسمية تدليل. وأهل 
رمحون وحسون وحفصون ومسحون. وتعليل املغرب يتسمون بزيدون ومحدون وفتحون و 

هذه التسمية قد يرجع إىل إرادة التفخيم كصيغة اجلمع. قال أبو حيان يف تفسريه عند 
تعاىل: ِ ﴿قوله  ب َتَنابَُزواْ  لَۡقِٰبى ٱ َوََل 

َ
أوالدكم. [11]الحجرات:    ﴾ۡۡل احلديث: كن وا  قال: ويف   .

عمر: أشيعوا الكىن فإهنا سنة". مث  قال عطاء يف تعليل ذلك: خمافة األلقاب. وعن  
يقول أبو حيان: "وال سيما إذا كانت الكنية غريبة ال يكاد يشرتك فيها أحد مع من 
تكىن  هبا يف عصره، فإنه يطري ذكره هبا يف اآلفاق وتتهادى أخبار ه الرفاق". كما يقول: 

دهللا، أو أاب  " كما جرى يف كنييت أبيب حيان، وامسي حممد، فلو كانت كنييت: أاب عب
بكر، مما يقع فيه االشرتاك مل أشتهر تلك الشهرة". وهذا نص غريب يصدر من عامل 
جليل يقدم لنا دراسة نفسية يف بعض أسباب الشهرة. وقد سبقه يف هذه الشهرة أبو  

 (1) ه.414حيان التوحيدي علي بن حممد بن العباس املتوّف سنة  

لعبد: موىل، ويقال للسيد: موىل. فمن أجل إن لفظ املوىل من أضداد اللغة، يقال ل ▪
هذا االلتباس يلجأ بعض املؤرخني امللتزمني ابلدقة إىل رفع هذا االلتباس بقوهلم: "موىل  
فالن من فوق" أي: هو سيده ومالكه، كما يقولون: "موىل فالن من حتت" إذا كان  

 (2) املقصود هو العبد اململوك. كما يف مجهرة ابن حزم.

املستعار كان من أسالفنا يف عهد قدمي جدا ، وتسمى ابلعربية الفصيحة لبس الشعر   ▪
أول من ضرب –)اجل م ة( وحديثا  )الباروكة(، يروي أبو الفرج يف األغاين عن ابن سريح  

فيقول: إن ابن سريح كان آدم )أي: أمسر( وأنه بلغ    -العود يف الغناء العريب يف مكة
 (3) س مج  ة مركبة.مخسا  ومثانني سنة فص ل ع فكان يلب

 
 )بتصرف(   18 كناشة النوادر:    (1)
 )بتصرف(   24 كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(   25 كناشة النوادر:    (3)
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كانت العاصمة قدميا  تسمى )الق ص بة والقاعدة واملدينة(. أما اتريخ تسميتها ابلعاصمة   ▪
عزل الرشيد كلها  -أي يف تلك السنة–ه. يقول الطربي: وفيها 170فريجع إىل سنة 

 (1) عن اجلزيرة وق ن سرين، وجعلها حيزا  واحدا ، ومسيت )العواصم(.

م: "سور ية موضع ابلشام بني خناصرة وسلمية" والعامة تسميه  كتب ايقوت يف املعج ▪
املسعودي   اجلغرايف  أما  اهلجري.  السابع  القرن  يف  ما كان  هذا  ابلتشديد،  )سوري ة( 

ه( ذكر يف التنبيه  واإلشراف أن الروم  "يسمون البالد اليت سكاهنا املسلمون  345)ت 
قارب الروم يف هذه التسمية فيسمون يف هذا الوقت من الشام والعراق: سوراي. والفرس ت

العراق واجلزيرة والشام: سورستان...". وذكر ايقوت قول أيب الرحيان أن هرقل ملا خرج  
من أنطاكية أايم الفتوح إىل القسطنطينية قال: "عليك السالم اي سوري ة سالم مودع ال  

بالد الشام.    يرجو أن يرجع إليها أبدا ". قال ايقوت: وهذا دليل على أن سوراي هي
سورية   إن  القاموس:  صاحب  خمففة–وقال  فقد   -مضمومة  اآلن  أما  للشام.  اسم 

استقرت تسميتها على أحد أقاليم الشام بعد أن ظلت ردحا  من الزمن تشمل بلداان  
 (2) كثرية كاألردن وفلسطني ولبنان...

ه أطول )واحلب وعاء  الزير كلمة عربية معناها: الد ن. والد ن: وعاء كهيئة احل ب إال أن ▪
له يف  إذا حفر  إال  يقعد  )فال  وله عصعص  احل ب  من  أصغر  الدن  واجلرة(.  كالزير 
ما ذكره  الطريف  ومن  زايرهتن.  يعين حيب  إمنا  نساء  زير  فالن  قوهلم:  أما  األرض(. 

ه( يف كتابه قضاة قرطبة: أن قاضيا  امسه: أبو الزير أمحد بن وهب. 361اخل شين )ت 
ر ألنه عمل نبيذا  يف زير وأراد أن يذوقه ومل جيد آنية يدخلها يف الزير،  ك ين أبيب الزي

 (3) فأدخل رأسه يف الزير مث مل يستطع أن ُيرجه حىت ك سر الزير؛ فكين بذلك.

 
 )بتصرف(   26 كناشة النوادر:    (1)
 )بتصرف(   28 كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(   29 النوادر: كناشة    (3)
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إليهم   ▪ وفدت  بل  اجلاهلية،  يف  يعرفوهنا  العرب  يكن  مل  قدميا ،  معربة  الشطرنج كلمة 
واهلند. وقيل كانت معروفة يف اليوانن. ويذكر أن ابختالطهم مع األعاجم من الفرس  

 (1) هارون الرشيد أهداها إىل شارملان! 

ومنها:   ▪ واجتماعية...  دينية  مصطلحات  إبضافة  اللغة  تطوير  يف  وأثر  اإلسالم  ظهر 
كلمة: )اإلمعة( وهو الرجل الضعيف الرأي، الذي يقول لكل أحد: أان معك. ومل يكن 

ا املعىن، إمنا يعرفوهنا مبعىن الرجل الطفيلي، ويروون عن ابن العرب من قبل يعرفوهنا هبذ
مسعود قوله:" كنا يف اجلاهلية نعد اإلمعة الذي يتبع الناس إىل موائد الطعام من غري 
أن يدعى، وإن اإلمعة فيكم اليوم احملقب الناس  دينه". أي الذي كأنه يضع دينه يف 

و  دينه  أمور  يف  يوجهه  الذي  فهو  غريه  من  حقيبة  أقدم  تسمية  وهي  رأيه.  تقلبات 
)الطفيلي( بال ريب. والطفيلي نسبة لكويف، كان يدعى: طفيل األعراس، وامسه: طفيل 
ل، أييت للوالئم دون دعوة، وكان يقول:"لوددت أن الكوفة كلها بركة مصهرجة   بن دال 

 (2) .)مطلية ابلصاروج( ال ُيفى علي شيء منها" 

دمي إمنا هو مصطلح طارئ ابتدعه حممد بن مالك )انئب الفاعل( مصطلح ليس ابلق ▪
ه.  672-600)صاحب األلفية( أي يف القرن السابع ألن حياته كانت بني سنيت  
 (3)وهو أيضا  صاحب مصطلح )البدل املطابق( لبدل الكل من الكل..

واملعروف أن له )أي: سيبويه( كتاب واحد هو: الكتاب يف علوم العربية، الذي كان   ▪
قرآن العربية. ولكين عثرة أب خ رة على كتاب له آخر يسمى )القوايف( ومل أجد  يقال له:

 (4) له ذكر يف كتب املؤلفات كالفهرست البن الندمي... 

إي: حرف جواب مبعىن: نعم، وهبذا املعىن ال بد أن تتلى بقسم؛ إذ يقول العرب: إي   ▪
  – ويقتصرون على الواو"  وريب. وقيل يف حاشية املغين: "وعوام مصر حيذفون املقسم به  

 (5) .ورمبا أحلقوها هاء السكت: إيوه، أو فتحوا اهلمزة: أ يوه" -أي يقولون: إي و  
 

   30 كناشة النوادر:    (1)
 )بتصرف(   30 كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(   31 كناشة النوادر:    (3)
 )بتصرف(   32 كناشة النوادر:    (4)
 )بتصرف(   34 كناشة النوادر:    (5)
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سار ة أم سار ة؟ إن قصدانه مبعىن السرور فالصحيح بتشديد الراء، وإن قصدان أن له   ▪
التارُيي: سارة   السالم–عالقة ابلعلم  إبراهيم عليه  فالصحيح أن تكون بال    -زوجة 

تشديد وتنطق خفيفة، وحدث خطأ يف بعض كتب الرتاث كلسان العرب عند ماديت 
 واهد ختفيفها قول جرير:  )سقم، هجر( فقد وردت فيه مشددة، ومن ش

 ( 1)أب  ال نبايل بعده من تعذ را        وجيمعنا والغ ر أوالد سار ة 

م ن والس م انة.... وتعرف اللغة  ▪ منة، بكسر السني ال تعرفها اللغة، وإمنا تعرف الس   الس  
من؛ ت س م ن به    (2) املرأة أو غريها.الس منة بضم السني، لكن مبعىن الد واء الذي يتخذ للس  

الط رطور كلمة من صميم العربية... جاء يف اللسان: "والطرطور الوغد الضعيف من  ▪
الرجال، واجلمع الطراطري"، وجاء يف القاموس: "والطرطور الدقيق الطويل"،ويف لغتنا  

 (3) .املعاصرة: الرجل الذي ال ي عبأ به 

ملسلم هبا، ففي مجيع اللغات كلمات لعل قوهلم: "اللغة كائن حي" من أصدق القضااي ا ▪
حتيا وأخرى متوت والبقاء لألصلح! ومن الكلمات املوءودة اليوم: اجلرثومة، فاجلرثومة 

تعبري عن أصل الشيء وجمتمعه، واجلرثومة: ما اجتمع من الرتاب    -يف فجرها اللغوي–
د: "وكانت يف أصول الشجر، ويف حديث ابن الزبري ملا أراد هدم وبناء الكعبة من جدي

يف املسجد جراثيم" يراد: أماكن مرتفعة جمتمعة من تراب وطني، وليست مستوية. قال  
 جرير يف مدح عبدالعزيز بن الوليد بن عبدامللك بن مروان: 

 قوم أبوهم أبو العاصي وأمهم    جرثومة ال تساويها اجلراثيم
 )يعين األصل السامي والعرق الكرمي( 

 (4)ة، وكان امسه مثار إعجاب عبدامللك بن مروان.ومن شعراء األمويني: جرثوم
ومن الكلمات املوءودة واليت مات أحد معانيها: التبج ح، واليت صار معناها منحصر   ▪

اليوم يف اجلرأة املستهجنة وسوء األدب، بينما جند مدلوهلا األصيل هو: الفرح والشعور 

 
 )بتصرف(   35 كناشة النوادر:    (1)
   44 كناشة النوادر:    (2)
   46 كناشة النوادر:    (3)
 )بتصرف(   46 كناشة النوادر:    (4)
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إيل  نفسي"، أي: فر حين ففرحت براحة النفس، ففي حديث أم زرع: "وجب حين فبج حت  
 (1)وعظمت نفسي عندي.

يف  ▪ العرب  خيام  فقد كانت  الفرس،  من  نظامها  أخذوا  معربة،  فارسية  اخلان: كلمة 
األعايل ونرياهنم هي اخلان لكل مسافر. وهو اليوم مبعىن: الفندق. ومن النصوص اليت 

 تبني أجرهتا آنذاك من كتب شاكيا : 

 

فأين هذه الشكوى اليوم مما نراه يف خاانتنا وفنادقنا؟ وأما صاحب اللسان فينص على 
اخلان   وقيل:  معرب،  فارسي  احلانوت،  صاحب  أو  احلانوت،  "اخلان:  التعريب: 

 (2) للتجار".
وجهيها صورة امللك، واآلخر حواراي عيسى الد وقية: داننري من بالد الروم، على أحد   ▪

: بطرس و بولس، وي عرب  عن الداننري ابإلفرنتية، مجع إفرنيت، وأصلها:  -عليه السالم –
الف ر نج،  -نسبة إىل مدينة إفرنسة–إفرنسي   إفرجنة، وإليها تنسب طائفة  ، ورمبا قيل: 

احلقيقة ال يطلق عليه إال وهي م ق ر ة الفرنسيس )ملكهم( يعين: فرانسو. وهذا االسم يف  
 ( 3)إذا كان ض ر ب  البندقية من الفرجنة، ذلك أن امسه عندهم: دوك.

)لسان  ▪ بـــ  لكتابه  املصري  اإلفريقي  الدين حممد بن منظور  تسمية مجال  أن  ي ظن  قد 
العرب( هي التسمية األوىل ومل يسبق ألحد التسمية هبذا االسم، والصحيح أن البن 

بدهللا كتااب  امسه )لسان العرب( يف عشر جملدات. وجاء أيضا  يف  سينا احلسني بن ع
أن له كتااب     -معاصر ابن سينا ومنافسه يف الدولة البويهية  –ترمجة أيب منصور اجلب ان  

 (4) كبريا  بنفس االسم ولكنه مات قبل إخراجه من املسو دة.

 
 )بتصرف(   47كناشة النوادر:    (1)
    50 كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(   51 كناشة النوادر:    (3)
 )بتصرف(   56 كناشة النوادر:    (4)

أؤدي ــان  اخلـــــــــــــــــــــ يف   أان 
 

ــني   درمهــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــوم   كــــــــــــــــــــل 
 
 

ــل قـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــ عـــــــــــــــــن   وأراين 
 

ــفـــــــــــ  خـــــــــ ــنـــــــــــني   ي         البســـــــــــــــــــــــــا    حـــــــــ
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هذا واضحا  يف كل من املعروف أن عدد أبيات ألفية ابن مالك: ألف بيت، وقد بدا   ▪
خمطوطاهتا وطبعاهتا، ولكين وجدت الص بان يف حاشيته على شرح األمشوين تعليقا  على  

 بيت ابن مالك:

 قال: يوجد يف بعض النسخ قبل هذا البيت:

 ( 1) .1001وبذلك يرتفع عدد األبيات إىل 

اإلسراف يف اإلعراب واملبالغة فيه: وجدت يف كتاب سيبويه: "وزعم أبو اخلطاب   -1 ▪
أن أزد الس راة يقولون: هذا زيدو وهذا عمرو، ومررت بزيدي وبعمري، جعلوه قياسا   

 واحدا  فأثبتوا الياء والواو..."  

واحلادي    -2 عشر  أحد  يقال  أن  فيهما  الفصيح  والعشرون(  والواحد  عشر  )واحد 
عشرون، لكنهما وجهان جائزان. يف التصريح: "وحكى الكسائي عن بعض العرب: وال

 واحد عشر على األصل، فلم يلتزم القلب كل العرب".

ُيطئ الكثريون يف قوهلم: )أي أن (، والصحيح أن اهلمزة تكسر: )أي إن (؛ ألن    -3
 كسر مهزهتا.   )إن( تفسريية جلملة سابقة ال لكلمة، أي إهنا واقعة يف بدء كالم، فوجب

) الط رحية( مبعىن: الكمية، يقول عبدامللك بن سراج النحوي: "طرحييت يف كل يوم   -4
سبعون ورقة" أي: الكمية اليت جيب عملها. واشتقاقها من: طرح الشيء أمامه ليعمله،  

 أو طرحه وراء ظهره بعد أن أثقله.

منه يسمونه يف العراق:    ويف معجم املعلوف: "واحللزون عند عامة أهل الشام الصغري  -5
 (2) زلنطح وسلنطح".

(  فالنة )  أن   كما  املذكرين،  اآلدميني  عن  الكناية   يف  تستعمل(  فالن)  كلمة  أن  املعروف ▪
  فالن،   اي:  وللمثىن  فل ،  اي:  املذكر  املفرد  نداء  يف  ويقولون.  منهم  األنثى  اسم  عن  كناية

 
 )بتصرف(   58 كناشة النوادر:    (1)
 )بتصرف(   56 كناشة النوادر:    (2)

ــا  بــنـــــ حتــريـــــــك  بــغــري  ــا  ــلــهـــــ  ووصــــــــــــــ
 

ــنا   ــتحســـــــــ دام اســـــــــ
 
            أدمي شـــــــــــذ  يف امل
 
             

 
 ووصــــــــــــــــل ذي اهلــاء أجز بكــل مــا 

 
ــنــــــــاء    بــــــ حتــــــــريــــــــك  ر  ك  ــا                   حــــــــ   لــــــــزمــــــ
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(  ال) فتدخل  العاقل لغري أما. فالت  واي  وايفـ ل تان ايفلة،: وللمؤنث. فلون اي: وللجمع
 الغريب من ولكن. واجلواد الناقة: يعين الفالن،  وركبت الفالنة، حلبت: فتقول عليها،
  بطن   فالن   وبنو (: "للعسكري  التصحيف)  يف   جاء   لقبيلة،   اسم(  فالن)  تكون   أن   النادر

 من  قبيلة   وهم  ،(إنسان   بين)بـــ  التسمية:  ذلك   من  وأعجب".  األزد  من:  أي  األسد،  من
"الكتاب   نفس  يف  جاء  عيالن،  قيس  جشم  بن  غزية  بن  عتوراة  بن  إنسان  وهو: 

 (1)".األعجاز

  وبناء   الزبري   ابن  حديث  ويف.  وسطها  يف  املعرتضة   اخلشبة:  السفينة  وصاري: "اللسان  يف ▪
 (2) ".الكعبة حول فنصبت بصوار   فأمر: البيت

: ذلك   عن  العريب  يقول  ليدفئهما،   فيهما  وينفخ   كفيه  جيمع(  الربد)  الق ر  أجهده  من ▪
 (3) ".الرجل أكهى"

  البناء   تضارس : "اللسان  يف  ،"متضر س  أو  متضارس: "املتعرج  الصف  عن  العريب  يقول ▪
 (4) ."يستو مل إذا

 : اجملنون قول  الكشكشة شواهد من ▪

 :املعجم  حروف   جيمع  بيتا    صنع  أنه  ه260  قبل  املتوّف  النحوي  حممد  بن  أمحد  عن  ي روى ▪

 (6()5) . واد  : الغضا ذي العظام، عريضة: العظام خثماء الناعمة،  الفتاة: الط فلة

 
 )بتصرف(   66 كناشة النوادر:    (1)
 70 كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(   73 كناشة النوادر:    (3)
 )بتصرف(   73 كناشة النوادر:    (4)
 )بتصرف(   87 كناشة النوادر:    (5)
                              قلت : مل حيو البيت  حرف الصاد!   (6)

جيدها  وجيدش  عيناها   فعيناش 
 

دقيق    منك   الساق  عظم                             ولكن 
 

ضحى برزت  ط فلة  شجتين                            ولقد 
 

 كالشمس خثماء العظام بذي الغضا  
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  هللا   أصلح  برانيه   أصلح  من: "قوهلم  على  تعليقا    العروس  اتج  صاحب  فيها  قال":الرب اين" ▪
...  العرب   فصحاء  من  مسعته  وما  املول دين،  كالم  من  وهذا:  منصور  أبو  قال:  قال"  جوانيه

 (1) .الظاهر املنت" الرب   "

 وقدميا  .  اخلوص  عنها  جيرد  اليت  النخل  سعف  من  الواحدة  وهي  فصيحة،  عربية:  اجلريدة ▪
. والعظم  الورق  على  يكتب  كما  فيه  يكتب  الكرمي  القرآن  أوعية  من  اجلريد  كان

  احملد ثون  استعملها  مث  الديوان،  يف  اجليش  أرزاق  دفرت  مبعىن  قدمي  من  املولدون  واستعملها
 وأما  أوراق  ذو  دفرت  اجلريدة  فإن  عليه،  غبار  ال  صحيح  توليد   وهو  الصحيفة،  مبعىن

 (2) .فيها  يكتب اليت الصحائف من واحدة دفرت من واحدة فهي الصحيفة

 األثري  ابن  ذكرها.  ابلسرقة  احلرام  املال  أيكل  الذي:  فاحلرامي  فصيحة،  عربية  احلرامية، ▪
 (3).ه482 سنة حوادث  عن نصوصه أحد يف الكامل يف

 األنفة  شديد :  أنوف  رجل:  فقالوا مظاهر،  عدة  العرب   له   فعزت   شريف،  عضو  األنف ▪
  ويف .  ومحي   غضبه   اشتد  أي :  أنفه  ورم:  وقالوا  مروءته،  من  حيط   مبا   شديد  إحساس  ذو
  أي :  الربد  أ نف:  وقالوا.  النبت  فارعة  فهي  أحد   يرعها  مل  أي:  أ ن ف  روضة :  اإلنسان  غري
  سبب؛   غري  من  فراشه  على  مات   إذا(:  أنفيه  حتف  مات : ) قوهلم  وأما.  وأشده  أوله

 (4)!األنف من خترج الروح أن يتخيلون كانوا

  أن :  احليوان  يف  املؤلف  وأثبت  األصل،   فارسية  كلمة  -املعاجم  تقول  كما  –  واملنجنيق ▪
 اشتق  وقد.  عنها  ع ر بت  مث  الفارسية  اللغة  يف  دخيلة  صارت   مث  األصل  يواننية  الكلمة
 قوتل  اليت  احلرب   وهي:  عوان  مجع)   ع ون  حروب   بيننا   كانت: "فقالوا  فعال ،  منها  العرب 

نق:  أيضا    وقالوا".  ترشق  ومرة  جتنق،  مرة  العيون،  فيها  تفقأ   ،( أخرى  بعد  مرة  فيها  جم 
  يف   كان  اإلسالم  يف  له   استعمال  وأول...  اللسان  يف  كما  أيضا ،   جن قه   و   الــم نجنيق،

 (5) .مكة يف الزبري بن عبدهللا احلجاج حاصر حني ه72 سنة
 

 )بتصرف(   88 كناشة النوادر:    (1)
 )بتصرف(   88 كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(   98 النوادر: كناشة    (3)
 )بتصرف(   100 كناشة النوادر:    (4)
 )بتصرف(    130-113 كناشة النوادر:    (5)
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 أعلى :  دعائهم  يف  العرب   ويقول.  والعلو  الشرف  عن  كناية   فهو"  كعبا    أعلى: "  قوهلم  أما ▪
  للحبشة،  الصحابة  هجرة  قصة  يف  ورد  فقد"  عينا  به  أعلى: "قوهلم  وأما...  كعبه  هللا

 (1) .وأخرب به أبصر: واملراد

  أو   جاكت: )الدخيلة  األلفاظ  يف  له   يقال  ما  وهو  اجلسد،  نصف  ي غط  ي  ثوب :  الن  صفي ة ▪
 (2) .للسيدات (  بلوزة) و  للرجال،( جاكت ة

ۡخَرىٰ   َ َوِّلَ فِيَها َم  ﴿  : قوله  عن حبيب بن  يونس سئل ▪
ُ
 لست :  فقال [18]طه:  ﴾ ١٨ارُِب أ

:    العصا  إىل  احلاجة   ابب   يف  تدخل  مجال   سأنبئكم   ولكين  موسی،  مآرب   جبميع  أحيط
 زمن  يف   العامة  ولغري  اهلائج   وللفحل  وللذئب،  والعقرب،  للحية  حتمل   أهنا:    ذلك   من

 الكبري  عليها   ويتوكأ.  املروج  يف  اخلري  من  احلجور  فحول  وكذلك   اإلبل،  من  الفحول  هيج
 وتنوب .  أخرى  رجل  مقام  تقوم  فإهنا  ،  واألعرج  الرجل  واألقطع  املدنف  والسقيم  الدالف
 املفأدة   ومنها.  والدابغ (  ابلفارسية  الفالحة)والفاشكار  للقص ار  وهي.  قائده  عن  لألعمى

 والسمسم،   واجلبني  اجلص  لدق  وهي.  للتنور  واحمل راك  ،(التنور  هبا  حيرك  خشب)للملة
  وللمكاری (  لبلد  بلد  من  األخبار  حيمل  رجله  على  يسعى  الذي)  وللفيج  الشجر،  وخلبط

 خضرمها   يف  استعاان   الغاية  وبعدت   الشوط  طال  فإذا(.  ابألجرة  دابة  يكريك   الذي)
  املفلوج   ميل  من  تعدل  وهي.  األرض  وجه   على  ابالعتماد   ذلك   أضعاف   يف   وهرولتهما

 ويدخل   ملركبه،  راكب  وكل  ،  لغنمه  الراعي  ويتخذها  الـم ربسم،  ارتعاش  من  وتقيم  ،
  حائط،   يف  وتدا   شئت   إن   وتكون.  اآلخر  الطرف  بيده   وميسك   املزور   عروة  يف  عصاه

  فيها   جعلت  وإن  م ظ لة  جعلتها   شئت  وإن   قبلة،   وجعلتها  الفضاء  يف  تركتها   شئت   وإن
 م طردا،  كانت  شيئا   فيها  زدت   وإن  عكازا،  كانت  شيئا  فيها  زدت   وإن  عنـ ز ة  كانت  ز ج ا  
   ملسو هيلع هللا ىلص   هللا   رسول  وكان  وسالحا،  سوطا   تكون  والعصا.  رحما  كانت  شيئا  فيها  زدت   وإن
 ذلك   وعلى  حاهلا،  وشرف  شأهنا،  عظم  على  دليال  بذلك   وكفى  ،  ابلقضيب  طبُي

 (3) . اخلطباء يف  العرب  وكرباء اخللفاء،

 
 )بتصرف(   124 كناشة النوادر:    (1)
 )بتصرف(   126 كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(   133 كناشة النوادر:    (3)
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 على  القدر  توضع   ما  وكثريا  .  اإلنسان  رأس   مثل  حجر:  واألثفي ة  أثفي ة،   مجع :  األاثيف ▪
 ويقال .  األاثيف  اثلثة   اجلبل  من  القطعة  فتكون  اجلبل  من  قطعة  جوار   إىل  اثنتني  أثفيتني

 ومن.  كله  ابلشر: أي األاثيف، بثالثة  رماه: ابملعضالت   صاحبه يرمي للرجل األمثال يف
فاف قول ذلك   : ندبة بن خ 

 أربعني  هتاجوا   الشر،  أاثيف:  يسمون  واألخطل  والفرزدق  جرير  كان : "األصمعي  وقال
 (1) !".سنة

  فكأن   كسدت؛  إذا  السوق  مح  قت:  قوهلم  من  من  مأخوذة  احلماقة:  األعرايب  ابن  قال ▪
 (2) . يشاور فال والرأي  العقل كاسد  األمحق

 السيل   بلغها   فإذا   املاء؛   يعلوها  ال  الرابية   وأصلها(  ز بـ ي ة )   مجع:  الزىب(:  الز ىب  السيل  بلغ) ▪
 (3).جمحفا   جارفا   كان

نَسٰنَ   َخلَقَ   ٢ٱلُۡقۡرَءانَ   َعلهمَ   ١ٱلرهۡحَمٰنُ ﴿:  تعاىل  قال:  البيان ▪ : الرحمن]  ﴾٤ٱْۡلََيانَ   َعلهَمهُ   ٣ٱْۡلِ

 اسم   هو   البيان:"  فقال  -هللا  رمحه–  اجلاحظ  حبر  بن  عمرو عثمان  أبو  وعر فه...    [1-4
 بلغت : "قوهلم  من  مشتقة  وهي: " البالغة".  املعىن  قناع  لك   كشف  شيء  لكل  جامع

 ". إليه وصلت: بلوغا   وبلغته تدخله، مل وإن عليه، أشرفت إذا  املكان،

:  املهدي  عبدهللا  أبو  وقال.  املعاين  كثري  اللفظ،  قليل  يكون  أن  البليغ  على:  الكندي  وقال
  بعباراته   املتكلم  بلوغ  هي: "الرازي  وقال.  اخلاصة   به  ورضيت  العامة،  فهمته  ما  البالغة

 (4) ".اململ والتطويل املخل، اإلجياز من االحرتاز مع قلبه، يف ما كنه

 
   64، قطوف الرحيان: 134 كناشة النوادر:    (1)
 26يف كل فن مستظرف:  املستطرف  هتذيب    (2)
   36يف كل فن مستظرف:  املستطرف  هتذيب    (3)
 )بتصرف(   45يف كل فن مستظرف:  املستطرف  هتذيب    (4)

ــدة   قصــــــــــــــــيـــــ مـــين وإن  ــاء   شــــــــــــــــنـــعـــــ
 

األاثيف  ــة  ــثـــــ ــالــ ــثـــــ حضــــــــــــــــــرت كــ  إذا 
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 غالم،   اي:  فقال  - هللا  رمحه–  الثقفي  يوسف  بن  احلجاج  مدحت  األخيلية   ليلى  أن   وروي ▪
 إمنا!  أمك   ثكلتك :  فقالت  حجاما ،  فطلب  لساهنا،  ليقطع:  له  وقل  فالن،  إىل  اذهب
 (1) .ابلصلة لساين تقطع أن أمرك

 ف ص ح:  قوهلم  من  مشتق  وأصلها   التعقيد،  من  الكالم   خلوص  هي   الفصاحة:  الرازي  قال ▪
  بل   والفصاحة  البالغة  بني  يفرقون  ال  البلغاء   وأكثر.  الرغوة  عنه   أخذت   إذا:  اللنب

  والفصاحة  املعاين يف البالغة أن بعضهم  ويرى. املرتادفني اللفظني استعمال يستعملوهنا
 خمارج  تباعد  املستحسن  ومن.  فصيح  ولفظ  بليغ  معىن:  قوهلم  بدليل  األلفاظ،  يف

 : أحدهم قول ذلك  يف املعيب ومن احلروف،

 (2) (.نعتا   لوقوعها اخلفض؛ وحقها شعرية،  ضرورة( قفر)كلمة  الشاعر رفع)

 أتبيعه؟ :  الصديق  له  فقال  ثوب،  ومعه  -عنه  هللا  رضي–  الصديق   بكر  أبيب  رجل  مر ▪
 ورمحك   ال:  قلت  هال    ألسنتكم،  لقومت  تستقيمون  لو:  له  فقال.  هللا  رمحك   ال،:  قال
 .  هللا

  املؤمنني،   أمري  هللا   وأيد  ال، :  فقال  شيء،   عن  أكثم  بن  حيىي  سأل  املأمون   أن   وح كي
 ( 3)!موقعها أحسن وما الواو هذه أظرف ما: املأمون فقال

،  إىل  تقدمت  امرأة  أن  حيكى ▪ :  كاتبه  فقال  فسكتت،  شهود؟  جامعك :  هلا  فقال  قاض 
! كاتبك؟  قال  ما  مثل  قلت    هال:  فقالت  شهود؟  معك   جاء:  لك   يقول  القاضي  إن

 (4) !غريك أموات   بني يقضي  ميتا   رأيت وما عقلك،  وقل سنك، كربت 

 بين  من  رجل  أتى  األشعث،  ابن  أصحاب   رقاب   -عنه  هللا  عفا–  احلجاج  ضرب   وملا ▪
 فقال  العفو،   يف  أحسنت    ما  الذنب  يف  أسأان  كنا  لئن  حجاج  اي   وهللا:  فقال  متيم،

 
 )بتصرف(   46يف كل فن مستظرف:  املستطرف  هتذيب    (1)
 )بتصرف(   47 هتذيب املستطرف يف كل فن مستظرف:    (2)
 48 مستظرف: هتذيب املستطرف يف كل فن    (3)
 87 هتذيب املستطرف يف كل فن مستظرف:    (4)

قـــــــــفـــــــــر   مبـــــــــكـــــــــان  حـــــــــرب                     وقـــــــــرب 
 

ــرب  قــــ ــرب  حــــ ــرب  قــــ ــرب  قــــ ــيــــــس   ولــــ
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 وخلى  عنه  وعفا  هذا؟  مثل  الكالم  حيسن  من  فيهم  كان  أما!  اجليف  هلذه  أف   :  احلجاج
 (1) .سبيله

 ( 2).جييء من هلا  ي نت ظر ومائدة بطيء، ورسول يضيء، ال  سراج: تضين ثالثة : قيل ▪

 مكتوب   هلم  كانت   سهام:  األزالم.  األواثن  وهي   يعبدوهنا،  هلم  كانت  حجارة:  األنصاب  ▪
  يهتم   أمرا    أو  سفرا    الرجل  أراد  فإذا  ريب،  هناين:  بعضها  وعلى  ريب،  أمرين:  بعصها  على

 (3) .ميض مل النهي خرج وإذا حلاجته،  مضى األمر خرج فإذا القداح، بتلك  ضرب  به

: يقول  حيث   البالغة،   هو  وصف   مما   أبحسن  –   املقفع  ابن  أي   –  بالغته   توصف   وال ▪
 (4) ". مثلها حيسن أنه ظن اجلاهل مسعها إذا اليت هي البالغة" 

 االشتغال   يف  الكوفيون  سبقهم  كما   ابلنحو،  االشتغال  يف  الكوفيني  البصريون  سبق ▪
  وتلميذه   العالء  بن  عمرو  أبو:  البصريني  من  النحو  يف  األئمة  أكرب   ومن.  والصرف  ابلشعر
.  كتابه  شارح األخفش مث  النحو، يف كتاب   ألول الواضع   سيبويه اخلليل وتلميذ اخلليل
 (5) ...الفراء: الكسائي وتلميذ الكسائي وتلميذه الرؤاسي: الكوفيني ومن

:  كتابه   البيان  ويف  اجلرجاين،  القاهر  لعبد(    اإلعجاز  دالئل: )  البالغة   يف  كتاب   أشهر ▪
 ( 6)(. العلوم مفتاح: ) العظيم كتابه  فألف السكاكي بعده  وجاء ، ( البالغة  أسرار) 

  احللق   حروف  مقدما    املعجم  حروف  على  ورتبه   اللغة  ألفاظ  الفراهيدي  اخلليل  أحصى ▪
  دريد   بن   بكر   أبو   ألف   مث   ،(العني  كتاب : )معجمه  مسى  ولذلك   العني؛  حبرف   ومبتدائ  
:  فألف  األزهري  عصره  وأدرك.  اآلن   املعروف  برتتيبها  معجمه  مرتبا    ،( اجلمهرة: )معجمه

 ترتيب  على(  الصحاح: )املسمى  كتابه  اجلوهري  وضع  مث  اخلليل،  ترتيب  على(  التهذيب)
  كتابه   فارس  وابن  اخلليل،  ترتيب  على(  احملكم)  كتابه  األندلسي  سيده  وابن  اجلمهرة،

 من  بعدها  وما  اللغة،  أصول  هي  وهذه  ،( احمليط)  كتابه  عباد  بن  والصاحب  ،(اجململ)
 

 108 هتذيب املستطرف يف كل فن مستظرف:    (1)
 131 هتذيب املستطرف يف كل فن مستظرف:    (2)
 170 هتذيب املستطرف يف كل فن مستظرف:    (3)
 366جواهر األدب:   (4)
 )بتصرف(   374جواهر األدب:   (5)
 )بتصرف(     375جواهر األدب:   (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





147 

 

( العرب   لسان )  و   األثري،   البن(  النهاية)  و  للصاغاين،(  البحرين  وجممع  والتكملة  العباب )
ه  للفريوزابدي(  القاموس)  و  للفيومي،(  املصباح)  و  منظور،  البن (  العروس  اتج: )وشرح 

 (1) .منها  اختصار أو هلا مجع  فهو للزبيدي،

  مكان   رمسية   كلغة  الرتكية  اللغة  حلت(  ه1220  -ه 656)   الرتكية   املماليك   عصر  يف ▪
  الرتكية   األلفاظ  من  كثري  العربية  اللغة  يف  ودخل  والسياسية،  الديوانية   األعمال  يف  العربية

 (2) .الفارسية

نة" ▪ نش    حامت   أيب  جد   وهو  الطائي،  أخزم  أليب(  بيت  من  شطر  هذا" ) أخزم    من  أعرفها  ش 
 على  يوما   فتوثبوا   بنني  وترك  فمات   أخزم، :  له   يقال  ابن   له  وكان   جده،   جد  أو  طيء،
 : فقال فأدموه، أخزم أيب جدهم

 الطبيعة  مثل  والشنشنة...  عاقا    كان  وأحسبه.  وخلقه  طبيعته  يف  أابهم  أشبهوا  إهنم  أي
 (3).والسجية

  من  رأى   للذي   عليه   زرا   املنذر   بن   النعمان   على(  التميمي )  ضمرة   بن  ضمرة   دخل  وملا  ▪
 ال  الرجال  إن:  فقال  ،(تراه  أن  ال  ابملعيدي  تسمع: )النعمان  فقال  وقلته،  وقصره  دمامته
  إن   ولسانه،  بقلبه:  أبصغريه  املرء  إمنا  ابمليزان،  توزن  وال  ،(مكاييل  وهي)  ابلقفزان   تقاس
 (4) ".لسانه  حتت  مدفون  الرجل  عقل: "يقال  وكان.  ببيان  قال  قال  وإن  جب نان  صال  صال

  بواسط   املهلب  بن  يزيد  خطبنا:  قال  صفوان  بن  خالد  حدثين:  قال  شيبة  بن  شبيب ▪
  يلقب  مروان،  بن  عبامللك   بن  مسلمة)  مسلمة  جاء  قد:  الرعاع  قول  أمسع  قد  إين:"  فقال

 تسعة   إال  الشام  أهل  وما!  الشام  أهل  جاء  قد  ،(العراق  ويل  فيه،   لصفرة  الصفراء  ابجلرادة
 أقبل  وإمنا ...  صفراء  فجرادة  مسلمة  وأما  علي،  منها  واثنان  معي  منها  سبعة  أسياف
. وعديدكم  وعدكم  وحديدكم،  كحدكم  قط قوما    لقوا  ما  وهللا  األوابش  الفالحون  إليكم

 
 )بتصرف(   374 جواهر األدب:  (1)
 )بتصرف(   393 جواهر األدب:  (2)
 ( 1/331البيان والتبني: )  (3)
 ( 1/171البيان والتبني: )  (4)

ــدم   ابلــــــــــ ــوين  لــــــــــ ــ  رمــــــــــ بــــــــــــين                        إن 
 

أخـزم    مـن  ــا  أعـرفـهـــــ ــة  نـــــ نشـــــــــــــــ                            شـــــــــــــــ 
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 حىت  روحة   أو  غدوة  هي  فإمنا  خراطيمهم،  هبا  تصفقون  هنار  من   ساعة  سواعدكم  أعريوين
  فكثره  فقاتل  ركب  مث  أببلق،  فأيت  بفرس،  دعا  مث  ".الفاسقني  القوم  وبني  بيننا  هللا  حيكم
 الشاعر   يقول  ذلك   ويف.  فق تل  وأهله،   إخوته   يف   بقي  حىت  أصحابه،   عنه   فاهنزم  الناس

 (:العقر يوم هي الوقعة وهذه قطنة،  اثبت وهو)

 

ر ب ياء  ريح :  فقال  الربد؟   أشد   ما:  أعرايب  س ئل ▪   مجع)   عماء   ظل  يف  ، (الشمالية  الريح )  ج 
:  والسماء   يوما ،   تنقطع  أن  بعد)  مساء  غ ب  يف  ،(املطبقة  الكثيفة  السحابة  وهي  عماءة
 (2) (.املطر

 انفذ   اجمللس، رزين: "فقال امرأة تزويج يف  آخر عن رجل   س ئل: العرب  عند التورية ويف ▪
 (3) ! خياطا   فوجدوه فنظروا فارسا ، سيدا   فحسبوه" الطعنة

  األهتمي،   صفوان  بن  خالد :  اخلواص  يف  واملقدمني  العوام    يف  املشهورين   اخلطباء  ومن ▪
اره  من  وكان(  عباسي  خليفة  أول)  السفاح  العباس  أيب  عند  كان  أنه  زعموا  وأهل  مس 
  أبو   فقال  القول،  يف  وأكثروا  كعب،  بن  بلحارث   من  انس  عليه  ففخر  عنده،  املنزلة

 أمري  أعمام  فأنتم:  قال.  وأهل ه  املؤمنني  أمري  أخوال:  فقال  خالد؟  اي  تتكلم  ال  مل:  العباس
 ودابغ   برد،  انسج  بني  كانوا  لقوم  أقول  أن  عسى  وما : "خالد  قال.  فقل  وعصبته  املؤمنني
  وملكتهم   فأرة،  وغر قتهم  هدهد، عليهم  دل  ،(احلمار)  ع رد  وراكب  قرد،  وسائس  جلد،
 ".امرأة

 (4) !الدنيا يف نظري  فماله حضره شيئا   هذا كان  لئن

 
 ( 1/292البيان والتبني: )  (1)
 ( )بتصرف(  1/299البيان والتبني: )  (2)
 (  338 /1البيان والتبني: )  (3)
 ( 1/339البيان والتبني: )  (4)

ــذي  الــ ــل ابيعوك على  القبــــائــ ــل    تــدعو  إليــه   طــائعني   وســــــــــــــــاروا    كــ
وجــعــلــتــهــم  الــوغــى  محــي  إذا    نصــــــــب األســــــــنة أســــــــلموك وطاروا    حــىت 
يـكـن  مل  قـتـلـــــــك  ــإن  فـــــ ـيقـتــلوك  ــار     إن  ــل   عـ ــارا  عليـــك وبعض   قتـ   ( 1)                             عـ
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  صنع   وما   العراق  أهل  به  صنع  ما  يذكر  ُيطب،  احلجاج  مسعت  رمبا:  دينار  بن  مالك  ▪
 ( 1).ابحلجج ختلصه وحسن  لبيانه صادق،   وأنه يظلمونه أهنم نفسي يف فيقع هبم،

:  ابلتحميد  تبدأ  مل  اليت  اخلطبة  يسمون  زالوا  ما  التابعني  من  البيان   وأهل  السلف  خطباء ▪
 عليه  هللا  صلى   النيب  على  ابلصالة  وتزين  ابلقرآن  توشح  مل  اليت  اخلطبة  ويسمون  ،"البرتاء"

 (2) ".الشوهاء: "وسلم

  فصاحته  كانت  الدنيا، أعاجيب من وكان األسواري، سيار  بن موسى: القصاص ومن ▪
 العرب   فتقعد  به،  املشهور  جملسه  يف  جيلس  وكان  ابلعربية،  فصاحته  وزن  يف  ابلفارسية

  مث   ابلعربية،  للعرب   ويفسرها  هللا  كتاب   من  اآلية  فيقرأ  يساره،  عن  والفرس  ميينه،  عن
 واللغتان.  أبني  هو  لسان   أبي  ي درى  فال  ابلفارسية،  هلم  فيفسرها  الفرس  إىل  وجهه  حيول

 ما   إال  صاحبتها،  على  الضيم  منهما  واحدة  كل  أدخلت  الواحد  اللسان  يف  التقتا  إذا
 موسى   بعد  من  أي)    مسجده  يف  وقص .  األسواري   سيار  بن  موسى   لسان  من  ذكران

  ختم   فما  البقرة  سورة  تفسري  يف  هلم  فابتدأ  سنة،  وثالثني  ستا    فائد،  بن  عمرو(    سيار  بن
  يف   اآلية  فسر  رمبا   فكان  التأويالت،  ولوجوه  للسري  حافظا    كان  ألنه  مات،  حىت  القرآن
 (3) .أسابيع عدة

  أبو   له   فقال  عنده،  ما  بعض  يلتمس  الدؤيل  األسود  أاب  فأتى  كالمه،  يف  يقعر  غالم  كان ▪
 وفضخته   فنخا،   وفنخته  طبخا،   فطبخته   احلمى  أخذته : "قال  أبوك؟  فعل  ما:  األسود
:"  األسود  أبو   فقال  ، (الضعيف  الرخو :  والفنيخ  أضعفته، :  فنخته" )فرخا   فرتكته  فضخا،

ار ه   كانت  اليت  امرأته  فعلت  فما   به   تلحق)  وجتاره (  ختاصمه)  وتشار ه(  كالكلب  هتر)   هت 
  إتباع )  وبظيت  وحظيت  فرضيت  غريه  فتزوجت  طلقها: "قال"  ؟(تعضه)   وتزاره(  اجلريرة

 مل  الغريب  من  حرف :  قال  بظيت؟  فما   وحظيت  رضيت  عرفنا   قد:  قال( "  حلظيت
  السنور  تسرت  كما  فاسرتها  عمك   يعرفها  ال  كلمة  كل  بين  اي:  األسود  أبو  قال.  يبلغك 
 .خرأها

 
 ( 1/394البيان والتبني: )  (1)
 ( 2/6البيان والتبني: )  (2)
 ( 1/368البيان والتبني: )  (3)
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 فوثب   م رة،  به   وهاجت  البصرة،  طرق  ببعض  النحوي  علقمة  أبو  مر:  احلسن  أبو  قال
 مالكم:  فقال  منهم  فأفلت  أذنه،  يف  ويؤذنون  إهبامه  يعضون  فأقبلوا  منهم  قوم  عليه

  شيطانه   فإن   دعوه:  قال"  عين  افرنقعوا   جنة،   ذي  على  تكأكئون  كما  علي    تتكأكأون
 ( 1) .اهلندية يتكلم
  صار   مما  أعجمي،   فيه  شاركه   وال  عريب،   إليه   يسبق  مل  مما   ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  كالم  من  وسنذكر ▪

  حتف   مات : "وقوله  ،"  اركيب  هللا  خيل  اي: "قوله  ذلك   فمن:  سائرا    ومثال    مستعمال  
 (2) ".الوطيس محي: "وقوله ، "عنزان فيه تنتطح ال: "وقوله ،"أنفه

 أكل   وعام  الشحم  أ ك ل  فعام.  أعوام  ثالثة   علينا  أتت:  عبدامللك   بن  هلشام  أعرايب  قال ▪
 هلل  كانت  فإن  أموال  وعندكم  ،(املخ   وهو  نقيه  استخرج  يعين)  العظم  انتقى  وعام  اللحم

  فإن  فتصدقوا  لكم  كانت  وإن  إليهم،  فادفعوها  هللا  لعباد  كانت  وإن  هللا،  لعباد  فادفعوها
 إليك   ضربت   ما  وهللا:  قال  ذلك؟  غري  حاجة  من  فهل:  فقال .  املتصدقني  جيزي  هللا

 (3).عام دون  خلاص    الدجي وأخوض اهلجري، أد رع اإلبل أكباد

 ( 4).لك  منا ابلكل إال ترض وال بعضك، لنا فاجعل كل ك   لنا كنت  قد: بعضهم كتب ▪

  يتهمه  وكان  –  علي  فقال  فأفرط،  رجل   –  عنه   هللا  رضي   – طالب أيب  بن  علي  ومدح ▪
 ( 5)".نفسك  يف ما وفوق تقول، ما دون  أان: "  -

 والبصر   السمع  فيه   شيئا    إن:  قال  رأسك؟  عن  العمامة  تضع  ال  مالك :  ألعرايب  قيل ▪
 (6).ابلصون حلقيق

: قال  هذه؟  ملن(:  الكثرية  الغنم)   شاء  من  ضاجعة  معه  ألعرايب  قلت:  قال  األصمعي ▪
 ( 7).عندي هلل هي

 
 ( 1/397البيان والتبني: )  (1)
 ( 2/15البيان والتبني: )  (2)
 ( 2/70البيان والتبني: )  (3)
 ( 2/75البيان والتبني: )  (4)
 ( 2/77البيان والتبني: )  (5)
 ( 2/88البيان والتبني: )  (6)
 ( 2/90البيان والتبني: )  (7)
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 تعب  إال   فيه  ما:  فقالت  ذلك،  يف  هلا  فقيل  تفعل،  فلم  لتمضغه،  علكا    أعرابية  إىل  دفعوا ▪
 (1) .احلنجرة وخيبة  األضراس،

 يدفعها  أن  الرجل  فأىب  درهم،  مخسمئة  أمه  إىل  رجال    خراسان  من  م صقل ة  بن  رقبة    ومح ل ▪
 ببعض  أتتينا  حىت  اذهيب:  هلا  خلادم  فقالت  أم ه،   أهنا  على  البينة  معها   تكون  حىت  إليها
 أبرزين  الذي  هللا  إىل  وأشكو  هلل،  احلمد:  فقالت  برزت   الرجل  أاتها  فلما  يعرفنا،  من

  وال   اخلادم  فردي  أم ه،  أنك    أشهد:  قال  كالمها  الرجل  مسع  فلما.  أهلي  ابلفاقة  وشه ر
 (2) .ابلبينة  جتيئي أن إىل بنا   حاجة

 وقال األحوص بن جعفر بعدما كرب وعمي، وبنوه يسوقون به:  ▪

والضعة، مث أمرهم بسوق اإلبل فسأهلم فقالوا:  أي شيء ترعى اإلبل؟ )فعددوا الثمام  
ل  ياان . فقال:  يا  وص  الع ضاة والق ضة، مث أمرهم بسوق اإلبل( فسأهلم فقالوا: ن ص  ترعى 
مكتفة لرغاها )أي متنعها من الرغا(، مطولة لذراها، ارعوا واشبعوا، مث سأهلم فقال: أي  

 (3) منه وخلق منها.شيء ترتعي اإلبل؟ فقالوا: الر  مث. قال: خ ل قت 

وملا مدح الكميت بن زيد األسدي خملد  بن يزيد بن املهلب، فقال له ابن  بيض: إنك  ▪
اي أاب املستهل )كنية الكميت( كجالب التمر إىل ه ج ر! قال: نعم، ولكن متران أجود  

 (4)من متركم.

ـم ـر ي عليه وأ دخل مالك بن أمساء سجن الكوفة، فجلس إىل رجل من بين م رة، فاتكأ ال ▪
حيدثه حىت أكثر وغمه، مث قال: هل تدري كم قتلنا منكم يف اجلاهلية؟ قال مالك: ال،  
ولكين أدري كم قتلتم منا يف اإلسالم. قال الـم ري: كم قتلنا منكم يف اإلسالم؟ قال: 

 (5) أان، قد قتلتين غما!

يقول: إنك تظن كان شيخ أييت ابن املقفع، فأحل عليه يسأله الغداء عنده ويف ذلك   ▪
أين أتكلف لك شيئا ؟ وهللا ال أقدم إليك إال ما عندي. فلما أاته إذا ليس عنده إال 

 
 ( 2/93البيان والتبني: )  (1)
 ( 2/100البيان والتبني: )  (2)
 ( 2/163البيان والتبني: )  (3)
 ( 2/168البيان والتبني: )  (4)
 ( 2/181البيان والتبني: )  (5)
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كسرة ايبسة وملح جريش. ووقف سائل ابلباب فقال له )أي الشيخ(: بورك فيك! 
فلما مل يذهب قال: وهللا لئن خرجت إليك ألدقن ساقيك! فقال ابن املقفع للسائل:  

 ( 1) وعيده الذي أعرف من وعده مل تراد ه كلمة، ومل تقف ط رفة.إنك لو تعرف من صدق  

كان رجل ابلبصرة له جارية تسمى )ظمياء(، فكان إذا دعاها قال: اي ضمياء، ابلضاد.  ▪
فقال ابن املقفع: قل: اي ظمياء، فناداها: اي ضمياء. فلما غري  عليه ابن املقفع مرتني 

 (2) ك؟!أو ثالاث ، قال له: هي جارييت أو جاريت

لنا مهار   ▪ قال أبو احلسن: أ هدي إىل فيل موىل زايد محار وحش، فقال لزايد: أهدوا 
قال زايد: الثاين   -يريد عريا  –وهش. قال: أي شيء تقول ويلك؟ قال: أهدوا لنا أيرا   

 (3)شر من األول.

أبو احلسن قال: كان سابق  األعمى يقرأ: اخلالق البارئ الـم ص و ر. فكان ابن جاابن    ▪
 إذا لقيه قال: ما فعل احلرف الذي تشرك مع هللا فيه؟!  

مل  أيضا   آمنوا  وإن  ابن جاابن:  قال  يؤمنوا.  املشركني حىت  ت نك حوا  وال   : وقرأ  قال: 
 (4) ننكحهم.

)ومن خرب ديسيموس وهو من موسوسي اليواننيني أنه(: أحل  عليه رجل ابلشتيمة وهو  ▪
ساكت، فقيل له: أيشتمك مثل هذا وأنت ساكت؟! فقال: أرأيت إن نبحك كلب 

 ( 5)أتنبحه؟ وإن رحمك محار أترحمه؟ 

 يف الكالم احملذوف: قال عبدهللا بن قيس:  ▪
عـــــــــواذيل  ــلـــــــــي    عـــــــ رت                       بـــــــــكـــــــــ 

 
وألــــو   ــه يــــلــــحــــيــــنــــين          مــــهــــنـــــ

عـــــــال  ــد  قـــــ شــــــــــــــــــــيـــــــب  ــلـــــــن:   ويـــــــقـــــ
 

إنـــــــه  فـــــــقـــــــلـــــــت:  ــربت  وقـــــــد كـــــ  ك 
 

 
 ( 2/197البيان والتبني: )  (1)
 ( 2/211البيان والتبني: )  (2)
 ( 2/213البيان والتبني: )  (3)
 ( 2/219البيان والتبني: )  (4)
 ( )بتصرف(  2/227البيان والتبني: )  (5)
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لت انقة محلتين  الزبري: ال مح  لعبدهللا بن                                                                   وقال األسدي )فضالة بن شريك، خمضرم( 
                                                         إليك! قال ابن الزبري: "إن  وراكبها" )إن  هنا مبعىن "نعم"(. 

الكتاب وملا كتب أبو عبيدة إىل عمر جواب كتاب عمر يف أمر الطاعون، فقرأ عمر  
 واسرتجع، فقال املسلمون: مات أبو عبيدة؟ قال: ال، وكأن قد.

 وقال النابغة: 
ركابنا  أن  غري  الرتحل   أزف 

 
قد    وكأن  برحالنا،  تزل   ( 1)                         ملا 

قال األحنف: قال عمر: تفقهوا قبل أن تس و دوا. وقال عمر: احذر من فلتات الشباب  ▪ 
إن   فإنه  اللقب.  وأعلقك  النبز  أورثك  ما  يعظم بعدها شأنك يشتد على ذلك كل  

 (2)ندمك.

خرج احلجاج يريد العراق واليا  عليها، يف اثين عشر راكبا  على النجائب، حىت دخل  ▪
النهار، وقد كان بشر بن مروان بعث املهلب إىل احلرورية   انتشر  الكوفة فجأة حني 

مامة خز محراء،  )اخلوارج(، فبدأ احلجاج ابملسجد فدخله، مث صع د املنرب وهو متلثم بع
فقال: علي  ابلناس! فحسبوه وأصحابه خوارج، فهموا به، حىت إذا اجتمع الناس يف 

 املسجد قام فكشف عن وجهه، مث قال: 

 

مبثله،   وأجزيه  بن عله،  وأحذوه  حب مله،  الشر  إين ألحتمل  رؤوسا   أما وهللا  وإين ألرى 
العمائم   بني  ترقرق  الدماء  إىل  ألنظر  وإين  لصاحبها،  وإين  قطافها،  وحان  أينعت 

 (3)  واللحى...

ا، وألحصدنكم حصدا ". قالت:  ▪ قال احلجاج المرأة من اخلوارج: "وهللا ألعدنكم عد 
 (4) أنت حتصد وهللا يزرع، فانظر أين قدرة املخلوق من قدرة اخلالق؟

 
 ( )بتصرف(  2/267البيان والتبني: )  (1)
 ( 2/286البيان والتبني: )  (2)
 ( 2/307البيان والتبني: )  (3)
 ( 2/316البيان والتبني: )  (4)

الثنااي        وطال ع  جال  ابن                                أان 
 

تعرفوين   العمامة  أضع   مىت 
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إذا اشرتى رقيقا  قال: اللهم ارزقين أنصحهم   -رضي هللا عنه–بن اخلطاب  وكان عمر   ▪
جيبا . )انصح اجليب: نقي الصدر، وأصل اجليب جيب القميص والدرع، وهو شقه 

 (1) الذي يدخل معه الرأس(.

يقرأ:   ▪ رجال   أعرايب  َوُدَُسٖ ﴿مسع  لَۡوٰٖح 
َ
أ َذاِت   ٰ لََعَ ۡعُينَِنا    ١٣وََْحَلَۡنُٰه 

َ
بِأ ََكَن  ََتۡرِي  رَِمن  ل َجَزآء  

إذ كان هو نعمة أهداها هللا إىل   -عليه السالم  -)أي: نوح   [14-13]القمر:   ﴾ ١٤ُكفِرَ 
قومه فكفروا هبا وجحدوا نبوته. وقراءة البناء للفاعل صحيحة أيضا ... أي جزاء  لقومه 

سر  على كفرهم(، قاهلا بفتح الكاف، فقال األعرايب: ال يكون. فقرأها بضم الكاف وك
 ( 2)الفاء. فقال األعرايب: يكون.

قال إبراهيم بن السندي: كنا يوما  عند زايد بن حممد بن منصور بن زايد، وقد هي أ لنا   ▪
الفضل بن حممد طعاما ، ومعنا يف اجمللس خادم ألبيهم، فجاء رسول الفضل إىل زايد  

يم النظام وأمحد بن  فقال: يقول أخوك: قد أدر ك طعام نا فتحولوا. ومعنا يف اجمللس إبراه
يوسف وقطرب النحوي يف رجال من أدابء الناس وعلمائهم، فما منا أحد فطن خلطأ 
الرسول. فأقبل عليه مبش ر اخلادم فقال: اي ابن اللخناء، تقف على رأس سيدك فتستفتح  
الكالم كما تستفتحه لرجل من ع رض الناس. أال تقول: اي سيدي يقول لك أخوك:  

 (3) نا إبخوانك فقد هتيأ أمران؟ترى أن تصري إلي

طام املنية. وقال آخر: الشيب توأم املوت. ▪  (4) قال قيس بن عاصم: الشيب خ 

 (5)مسع أعرايب مؤذان  يقول: "أشهد أن حممدا  رسول  هللا". قال: يفعل ماذا؟ ▪

الشعوبية: نسبة إىل الشعوب، وهم فريق من الناس ال يرون للعرب فضال  على غريهم،  ▪
ذلك بل   يف  ألفوا  حىت  قدرهم،  من  واحلط  تنقصهم  إىل  فيذهبون  ذلك  يف  يبالغون 

وا بذلك النتصارهم للشعوب اليت هي مغايرة للقبائل.  ( 6)الكتب. ومس 

 
 ( 2/321البيان والتبني: )  (1)
 ( )بتصرف(  2/327البيان والتبني: )  (2)
 ( 2/330البيان والتبني: )  (3)
 ( 2/332البيان والتبني: )  (4)
 ( 2/339البيان والتبني: )  (5)
 ( 3/5البيان والتبني: )  (6)
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تقول العرب: "العصا من العصية واألفعى بنت احلية" تريد أن األمر الكبري حيدث عن  ▪
 (1)األمر الصغري. 

لد، الذي ال يفتات عليه ابلرأي: "ذلك الفحل ال  وتقول العرب يف مديح الرجل اجل ▪
ي قرع أنفه" وهذا كالم يقال للخاطب إذا كان على هذه الصفة؛ ألن الفحل اللئيم إذا 

 (2)أراد الضراب ضربوا أنفه ابلعصا.

أو   ▪ العود  العقدة يف  أ بنة عصا ، وع قدة ر شا" . )األ بنة:  املثل: "ما هو إال  ويقال يف 
 (3) احلبل؛ ألن عقدة الرشاء املبلول ال تكاد تنحل". العصا. والرشا: 

: "وهللا ال أحبك حىت حتب األرض الدم   -رضي هللا عنه–وقال عمر بن اخلطاب   ▪
املسفوح". ألن األرض ال تقبل الدم، فإذا جف الدم تقل ع ج ل با  )اجللب: مجع جلبة  

 (4) ابلضم، وهي القشرة تعلو اجلرح عند الربء(.

"لو مل يكن يف اإلبل إال أهنا رقوء الدم". )أي: لكفاها ذلك فضال.  تقول العرب:   ▪
والرقوء: الدواء الذي يوضع على الدم لريقئه فيسكن. أي أهنا ت عطى يف الدايت بدال  

 (5) من القود، فتحقن هبا الدماء(. 

 وقال الفرزدق: ▪

 

 

: "يروى عن بعض العرب أنه أصاب نعجة فأراد ذحبها ومل 284)قال البحرتي يف محاسته   
يكن معه شيء يذحبها به، فبينا هو يفكر يف ذلك وأي ذلك يصنع إذ حفرت النعجة أبظالفها  

 (6) األرض فأبرزت عن سكني مندفنة يف الرتاب، فذحبها به، وضرب العرب هبا املثل"(. 

 
 ( 3/39البيان والتبني: )  (1)
 ( 3/44البيان والتبني: )  (2)
 ( 3/51البيان والتبني: )  (3)
 ( )بتصرف(  3/60البيان والتبني: )  (4)
 ( 3/213البيان والتبني: )  (5)
 ( )بتصرف(  3/259البيان والتبني: )  (6)

جيريها                                      وكان جيري الناس من سيف  مالك         من  نفسه  يبغي    فأصبح 
بظلفها        قامت  السوء  تثريها    وكانت كعنز  الرتاب   حتت   م دية                              إىل 
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 (1) الكرمي.  فاطر: من قوهلم: فطر انب البعري، إذا شق وطلع.القرم: الفحل  ▪

وملا احتال أبو األزهر املهلب لعبداحلميد بن ربعي بن خالد بن معدان، وأسلمه محيد    ▪
)بن قحطبة( إىل املنصور قال: ال عذر فأعتذر ، وقد أحاط يب الذنب وأنت أوىل مبا  

أقتل أحدا  من آل قحطبة، بل أه  ب مسيئهم حملسنهم، وغادرهم ترى، قال: لست 
لوفيهم، قال: إن مل يكن يف  مصطنع فال حاجة يل يف احلياة، ولست أرضى أن أكون 
! قال: اسكت مقبوحا  مشقوحا  )املقبوح: املبعد الطرود،  ، وعتيق ابن عم  طليق  شفيع 

 (2) وكذلك املشقوح(، واخرج فإنك أنوك جاهل، أنت عتيقهم وطليقهم ما حييت.

: أصله اجلراد حني ُيف للطريان، مث استعري للسفلة من الناس واملتسرعني إىل  الغوغاء ▪
 (3)الشر.

ودخل عمرو بن عبيد على املنصور ورأى فىت عنده مل يعرفه، فقال له: "اي أاب عثمان،   ▪
أتعرفه؟ فقلت: ال. فقال: هذا ابن أمري املؤمنني وويل عهد املسلمني. فقلت له: قد  

إليه وقد ش غلت عنه. فبكى مث قال: عظين اي أاب عثمان. فقلت:  رضيت  له أمرا  يصري
إن هللا أعطاك الدنيا أبسرها، فاشرت نفسك منه ببعضها، فلو أن هذا األمر صار إليك 
بقي يف يدي من كان قبلك مل يصل إليك. وتذكر يوما  يتمخض أبهله ال ليلة بعده."  

مل  را   العقد أن ع م  املنصور" وروى صاحب  أبو جعفر بصرة فلم "فوجم  أتبعه  ا خرج  
 يقبلها وجعل يقول:

 

 (4) بن عبيدغري عمرو                                   

 
 ( 3/306البيان والتبني: )  (1)
 ( )بتصرف(  3/373البيان والتبني: )  (2)
 ( 4/11البيان والتبني: )  (3)
 ( 4/64البيان والتبني: )  (4)

رويد ميشي  صيد    كلكلم  خاتل    كلكم 
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دخل معن بن أوس على أيب جعفر املنصور، فقارب يف خطوه، فقال املنصور: لقد  ▪
قال: على أعدائك. قال: وأرى كربت سنك! قال: يف طاعتك. قال: وإنك جللد.  

 (1) فيك بقية! قال: هي لك.

قال األصمعي: نعت أعرايب رجال  فقال: كأن األلسن والقلوب ر يضت له، فما تنعقد   ▪
 (2) إال على وده، وال تنطق إال حبمده.

 وكتب احلجاج بن يوسف إىل عبدامللك بن مروان: ▪

أرض نا وابل مذ كتبت أخربه عن سقيا هللا  أما بعد فإان خنرب أمري املؤمنني أنه مل يصب  
إايان، إال ما بل وجه األرض: من الطش  )املطر القليل(، والرش، والرذاذ، حىت د ق عت  
يف  واثرت  وأغربت،  وجتمعت(  )تقبضت  واقشعرت  هلا(  نبات  ال  )صارت  األرض 
الفالحون من شدة األرض  تراهبا، وأمسك  نواحيها أعاصري تذرو دقاق األرض من 

عتزازها وامتناعها، وأرضنا أرض سريع تغريها، وشيك تنكرها، سيئ  ظن أهلها عند وا
قحوط املطر، حىت أرسل هللا ابلقبول)ريح الصبا، الريح الشرقية، ويقابلها الدبور( يوم  
اجلمعة، فأاثرت ز برجا  متقطعا  متمصرا  )الزبرج: السحاب اخلفيف، املتمصر: املتفرق  

ا السبت فطحطحت عنه جهامه )طحطحته: فرقته املتقطع(، مث أعقبته  يوم  لشمال 
وبددته. اجلهام: السحاب الذي ال ماء فيه والذي قد هراق ماؤه(، وأل فت متقط  عه،  
ومجعت متمصره، حىت انتضد فاستوى، وطما وطحا، وكان جوان  مرثعا )كان هنا مبعىن  

وائده بوابل منهمل منسجل  صار، املرثعن: املسرتسل السائل(، قريبا  رواعده. مث عادت ع
(، يردف بعضه بعضا ، كلما أردف شؤبوب )دفعة من املطر وهو   )املنسجل: املنصب 
الربد( أردفته شآبيب لشدة وقعه يف العراص )مجع عرصة وهي ما ليس فيه بناء(، وكتبت  
إىل أمري املؤمنني وهي ترمي مبثل قطع القطن، قد مأل اليباب )اليباب: اخلايل الذي 

 ( 3)يء به(، وسد  الشعاب، وسقى منها كل ساق. فاحلمد هلل الذي أنزل غيثه...الش

 
 ( 4/87البيان والتبني: ) (1)
 ( 4/90يان والتبني: )الب (2)
 ( )بتصرف(  4/100البيان والتبيني: )  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





158 

 

واألبرق: والربقاء: غلظ يف األرض ختالطه حجارة ورمل وطني، قال املربد: من قال:  ▪
أبرق: أابرق، ومجع   البقعة، ومجع  أراد  فإمنا  برقاء  املكان، ومن قال:  أراد  فإمنا  أبرق: 

 ( 1) برقاء: برقاوات...

الدمنة: موضع الدمن أي البعر، والدمنة أيضا  آاثر الناس وما سو دوا واملوضع القريب  ▪
 (2)من الدار، ومجع الكل : دمن.

 (3) .ومن كالم العرب: لفالن طعمان: أر ي وشري. أي: عسل وحنظل ▪

 ( 4)اليعقوب: ذكر احلجل، ومجعه يعاقيب ويضرب به املثل عند العرب يف شدة الركض. ▪

ذكر النعام، والليل: هو فرخ الكروان، والنهار: فرخ احلبارى، وقوهلم يف املثل:    الظ ل يم: ▪
"أجنب من ليل وأمحق من هنار"، يعنون هذين الطائرين، وقد ألغز احلريري يف املقامة 

عمد   )فإن  فقال:  الصائم    –الطيبية  للقضاء   –يعين  ليشمر  قال  ليال ؟  أكل  ألن 
 (5) ذيال (...

وأمساؤه تزيد على األلف، والتحقيق أنه امسه واحد وهو السيف والباقي والسيف قالوا   ▪
 (6) ...صفات 

والدمع إذا كان من حزن كان حارا ، وإذا كان من سرور كان ابردا ، لذا قالوا يف الدعاء  ▪
 (7) على اإلنسان: أسخن هللا عينه، ويف الدعاء له: أقر  هللا عينه.

ا كان واسع اجلري، وطما البحر يطمي ط مي ا  وكل هنر عظيم فهو حبر، وفرس حبر إذ ▪
: امتأل، وطما املاء: عال حىت مأل النهر، وماج البحر موجا  اضطرب، وماج   كع صي  

 (8) الناس إذا اضطربوا...

 
 12قطوف الرحيان:   (1)
 13قطوف الرحيان:   (2)
 18قطوف الرحيان:   (3)
 19قطوف الرحيان:   (4)
 )بتصرف(   21قطوف الرحيان:   (5)
 22قطوف الرحيان:   (6)
 25قطوف الرحيان:   (7)
 )بتصرف(   27قطوف الرحيان:   (8)
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ابلضم؛ ألنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما ال ينبغي، واجلمع: الن هى،    ،هنية  :مسي العقل ▪
ْوِّل إِنه ِِف َذٰلَِك ٓأَل﴿قال تعاىل: 

ُ
ِ  (1) ...[128]طه:  ﴾١٢٨نلََُّهٰ ٱَيٰٖت ۡلر

والظعن: بضمتني مجع ظعينة، وهو يف األصل اسم اهلودج كانت فيه امرأة أم ال، مث   ▪
قيل للمرأة ظعينة؛ ألن زوجها يظعن هبا، وتوسع فيه أيضا  فصار يطلق على املرأة وهي 

 (2)يف بيتها؛ ألنه قد يؤول أمرها إىل ذلك.

الرائد: املرسل يف طلب الكأل، ويف احلديث: "إن الرائد ال يكذب أهله" أي: أنه وإن   ▪
 (3) كان كاذاب فينبغي له أن ال يكذهبم فإنه رمبا أهلكهم.

ألهنا توضع على اخلد... وعبق به الطيب: ظهرت رحيه بثوبه أو    ؛ املخدة: بكسر امليم ▪
 (4) بدنه، وال يكون العبق إال للرائحة الطيبة الزكية.

 (5) املهجة: دم القلب والروح، يقال: خرجت مهجته أي: روحه. ▪

الظل: يكون غدوة وعشية، خبالف الفيء فإنه ال يكون إال بعد الزوال، ألنه فاء أي  ▪
غرب إىل املشرق. والظل أيضا : الـم ن عة: يقال: أان يف ظل فالن، أي  رجع من جانب امل

 (6) يف كنفه، وقوهلم: )تركه ترك الظيب لظله( يضرب للرجل النفور.

 ( 7).لبيك وسعديك: أي إسعادا  لك بعد إسعاد ▪

 ( 8)...الصمصامة: السيف الصارم الذي ال ينثين ) وهو سيف عمرو بن معديكرب( ▪

األلوان: أسود حالك، اجلون: من   ▪ يقال يف  يطلق على األسود واألبيض،  األضدادا 
 (9) وأمحر قاين، وأصفر فاقع، وأخضر انضر، وأبيض انصع...

 
 )بتصرف(   35قطوف الرحيان:   (1)
 47قطوف الرحيان:   (2)
 53قطوف الرحيان:   (3)
 65قطوف الرحيان:   (4)
 65قطوف الرحيان:   (5)
 69قطوف الرحيان:   (6)
 69قطوف الرحيان:   (7)
 71قطوف الرحيان:   (8)
 71 قطوف الرحيان:  (9)
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 (1) .واالعتجار لف العمامة على الرأس ▪

األستاذ: لفظة فارسية عربتها العرب، ومعناها عن الفرس: العامل ابلشيء املاهر فيه...   ▪
والذال املعجمة ال جتتمعان يف كلمة عربية، وقال يف األصل أيضا : إن  قالوا: والسني  

 (2)أهل الشام واجلزيرة يطلقون األستاذ على اخلصي.

ي . ▪  (3) سي ان مبعىن: مثالن، أي: متساواين تثنية س 

التاريخ أصله فارسي معرب، أصله ابلفارسية ) ماه روز ( ماه: الشهر، روز: اليوم...   ▪
 (4) فظ ) ماه روز( إىل ) مأروخ ( مث شددوه وتصرفوا فيه.مث نقلت العرب ل

عرقوب بن صخر وقيل بن سعد بن أسد، أكذب أهل زمانه. أاته أخ له يسأله مترا   ▪
فوعده مثر خنلة من خنله، وقال له إذا طلع النخل فائتين، فلما طلع قال: إذا أبلح، فلما 

ما أرطب قال: إذا صار مترا ، فلما أبلح قال: إذا أزهى، فلما أزهى قال: إذا أرطب، فل 
صار مترا  جذه ليال  ومل يعطه، فضربت العرب به املثل يف إخالف املوعد و الكذب، 

 قالوا: أخلف من عرقوب وأكذب من عرقوب، قال املتلمس يهجو عمرو بن هند:

عرقوب بن صخر وقيل بن سعد بن أسد، أكذب أهل زمانه. أاته أخ له يسأله مترا  
ر خنلة من خنله، وقال له إذا طلع النخل فائتين، فلما طلع قال: إذا أبلح، فلما فوعده مث

أبلح قال: إذا أزهى، فلما أزهى قال: إذا أرطب، فلما أرطب قال: إذا صار مترا ، فلما 
صار مترا  جذه ليال  ومل يعطه، فضربت العرب به املثل يف إخالف املوعد و الكذب، 

 ب من عرقوب، قال املتلمس يهجو عمرو بن هند:قالوا: أخلف من عرقوب وأكذ

 
 

 وقال آخر:

 
 112 الرحيان:قطوف   (1)
 118 قطوف الرحيان:  (2)
 119 قطوف الرحيان:  (3)
 119 قطوف الرحيان:  (4)

ــا   حســـــــــــــــبـــــ وشـــــــــــــــرهـم  املـلـوك                         أدىن 
 

جـ هـ ـلوا   وـمن  عـ رـفوا  ـمن  ــاس  اـلنـــــ                                يف 
ــه   ــيمتــ الوعــــد شــــــــــــ ــان خ لف                           من كــ

 
مــــــــثــــــــل  لــــــــه  عــــــــرقــــــــوب                         والــــــــقــــــــدر 
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سجية  منك  اخللف  وكان                             و ع دت 
 

بيثرب   أخاه  عرقوب   ( 1)                         مواعيد  
 

 (2)األمر: اشتد، ومنه اشتق داء ع ضال أي: شديد. العضل: املنع والتضييق، وعضل  ▪

 قيل إن أول من قال: ) العود أمحد ( هو: مالك بن نويرة، حيث قال:  ▪

 

الصرب ختتلف أمساؤه ابختالف املصبور عليه، فإن كان عن مشتهيات الطبع فهو عفة،   ▪
 (4) كان يف حرب فهو شجاعة، وإن كان يف كظم الغيظ فهو حلم...وإن  

  وكان   املدائن،  لساابط  مالزما    احلجام  هذا  كان  وقد  ساابط،  حجام  من  أفرغ:  املثل  يف ▪
  مع   وكان  قفوهلم،   وقت  إىل  نسيئة  حجمهم  البعث  هبم  ضرب   وقد  عليه   مروا  إذا  اجلنود
  فيحجمها   أمه  ُيرج  فكان   أحد   منه  يدنو  أن   غري  من  واألسبوعان  األسبوع   عليه  مير  ذلك 
 فصار!  فجاءة  فماتت  أمه  دم  نزف  حىت  دأبه  ذلك   زال  فما  فارغ،  غري  أنه  الناس  لريي
 (5) !مثال   احلجام ذلك  فراغ

 هذا   ابقال    أن   ذلك   وقصة  ، (والفصاحة  البيان   خالف:  والعي)  ابقل،  من  أعىي:  املثل  يف ▪
 فلم  اشرتيته؟   بكم:  وسأله  رجل  فلقيه  يقوده،   وجاء  السوق  من  وحشيا    غزاال    اشرتى
  لسانه؛  ومد يديه أصابع مد حىت درمها   عشر أبحد اشرتاه أبنه  له يعرب أن لعيه يستطع

  هلا   قصة  الفعل  وهلذا .  والتبيني  البيان  يف  اجلاحظ  ذكرها!    - أعلم  وهللا–  الغزال  فشرد
  قد :  وقال   فجلس  أعيا،   حىت  يوما    مشى  الكسائي   أن  حيكى  إذ  النحو،  بعلم  مساس
،   وإن   أعييت،:  فقل  التعب  أردت   نتأ  إن :  له  قيل  كيف؟:  قال  حلنت،:  له  فقيل  ع ييت 
  ابلنحو،  اشتغل  مث  حلنت؛:  قوهلم  من  فأنف  عييت،:  فقل  احليلة  عا انقط  أردت   كنت
 إىل  مرة   جاء  سيبويه  إن  يقال  ذلك   ومثل!  العلم  هبذا  اعتنائه  يف  الفعلي  السبب  فهي
 أخذت   أصحايب  من  أحد  ليس:      ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  منه  فاستملى  احلديث  لقراءة  سلمة  بن  محاد

 
 134 قطوف الرحيان:  (1)
 )بتصرف(   187 قطوف الرحيان:  (2)
 )بتصرف(   197 قطوف الرحيان:  (3)
   229 قطوف الرحيان:  (4)
 )بتصرف(   254 قطوف الرحيان:  (5)

                            جزينا بين شــــــــــيبان أمس  بقرضــــــــــهم 
 

ــد  ــالعود أمحـ ــدء فـ ــل البـ ــدان مبثـ  ( 3)وعـ
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:  محاد  به   فصاح  الدرداء،   أبو  ليس:  قرأها  حني  سيبويه   فقال  الدرداء،  أاب   ليس  عليه
  مث   أحد،  معه  يلحنين  ال  علما    ألطلنب  وهللا:  فقال  استثناء،  هذا  إمنا  سيبويه   اي  حلنت
 ( 1) .وغريه اخلليل فلزم مضى

: تقول  بينا ،  ظهورا    احليوان  بدانأ   يف  الغذاء  أثر  ظهور :  العرب   كالم  يف  الشكر  أصل"   ▪
)العلف  أثر  عليها  ظهر  إذا:  الدابة  شكرت   السالكني  مدارج  يف  القيم  ابن...". 

  فما   مواشيهم،   سبيل   وُيلون  الناس  فيخرج: "ومأجوج  أيجوج  حديث  ويف(  2/244
".  قط  أصابته  نبات   من  شكرت   ما  كأحسن  عليها  فتشكر  حلومهم،  إال  رعي  هلم  يكون

 عبده  لسان  على  هللا   نعمة   أثر  ظهور:  الشرع  يف  وحقيقته( . "4079  ماجة  ابن  رواه)
 يف   القيم  ابن..." )وطاعة  انقيادا    جوارحه  وعلى  وحمبة،  شهودا    قلبه  وعلى  واعرتافا    ثناء

 (2) .(244/ 2 السالكني مدارج

"لغة  الغرية ▪   به   فيما  املشاركة  بسبب  الغضب  وهيجان  القلب  تغري  من  مشتقة: 
  غيور   وامرأة  وغريان،  غيور  رجل:  يقال( .  231/  8  الفتح  يف  احلافظ " )االختصاص

ف:  الغيور  الرجل  على   تطلق  والعرب .  وغرياء  شفت   الذي  وهو  واملشفش ف،  املشفش 
  شدة  من  واختالطا    رعدة   به  كأن  الذي  هو:  والشفشف  وه زلته،  فأضمرته   فؤاده  الغرية
)به   ُيتص  الذي  حقه   يف  غريه  اشرتاك  الرجل  كراهة:  واصطالحا    .الغرية  التعريفات . 

 (3) .(176 للجرجاين
: ي قال  كما  التغليب،  ابب   من(  البيع )  اسم  عليهما   وأطلق  واملشرتي،  البائع  أي:  البي  عان ▪

  (4) .وعمر بكر أليب: والع م ران  والقمر، للشمس: القمران

 ( 5).ويزول يعرض بل بثابت، ليس ألنه(  عروضا  )  التجارة عروض مس  يت ▪

 
 )بتصرف(   265 قطوف الرحيان:  (1)
 ( 2/401أعمال القلوب للسبت: )   (2)
 ( 2/451أعمال القلوب للسبت: )   (3)
 ( 1/319)شرح رايض الصاحلني البن عثيمني:    (4)
 ( 1/419شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





163 

 

  َغرۡيَ   ََمَۡمَصةٍ   ِِف   ٱۡضُطره   َفَمنِ ﴿تعاىل  قال  كما   جائعة،  يعين:  مخاصا  "  مخاصا    تغدوا"   ▪
ثۡمٖ  ُمَتَجانِٖف  ِ ِ
َ  فَإِنه   ْلر  (1) .جماعة يعين: خممصة ،[ 3: المائدة]  ﴾٣رهِحيمٞ  َغُفورٞ   ٱَّلله

  يكون   ما  أبرد  يف  تقع  الفجر  صالة   ألن  وذلك ,  العصر  وصالة   الفجر  صالة  مها:  الربدان ▪
 ( 2).الزوال بعد النهار يف يكون ما أبرد يف تقع العصر وصالة, الليل من

 وتسمى .  هبا   إليه  أشار  أحدا    يسب  أن  أراد  إذا  اإلنسان  ألن  ؛( السبابة)  وتسمى ▪
 ويشري  يرفعها  -وجل  عز–  هللا  تعظيم  إىل  اإلشارة  عند  اإلنسان  ألن  أيضا ؛(  السباحة)

 ( 3) .السماء إىل هبا

يت  وهلذا  غريه،  دون  به  صاحبه  ُيتص  أن  حيب  اإلنسان  يف  يكون  انفعال  والغ رية ▪  مس 
 (4) . حلبيبه حبيبا   الغري يكون  أن يكره  ألنه غرية؛

 وهو   عنده  ليس  فيما   الطمع  هو:  والشح.  بذله   ينبغي  وما  جيب  ما  منع  هو:  والبخل ▪
 ما   مينع  والبخيل  عنده،  ما  ومينع الناس   عند  فيما  يطمع  الشحيح  ألن  البخل؛  من  أشد
 (5) .املروءة تقتضيه فيما  بذله  ينبغي ومما  ونفقات  زكاة من عليه هللا  أوجب مما عنده

ِ   فَلَيَۡس   ِمۡنهُ   ََشَِب   َفَمن ﴿:  تعاىل  قال  طعاما ،  يسمى  الشراب  ▪ همۡ   َوَمن   ِمِنر ۥ   َيۡطَعۡمهُ   ل ٓ   فَإِنهُه ِ   ﴾ ِمِنر
 (6) . يطعم طعما    له ألن طعاما   مسي وإمنا  [249: البقرة]

نهُهۥ﴿تعاىل  قال  كما  رجاال ،   ي سمون(    اجل ن  )   ▪
َ
ِنَ   رَِجالٞ   ََكنَ   َوأ نِس   مر ِنَ   بِرَِجالٖ   َيُعوُذونَ   ٱْۡلِ   مر

نرِ  ا  فََزاُدوُهمۡ  ٱِۡلِ  (7) . [6: الجن ]  ﴾٦رََهق 

  محار،   مجع  وهي(  النعم  مح  ر: )فيقولون  ُيطئون  كثريين  أن  -رمحه هللا-عثيمني  بن  ا  بني   ▪
 (8).اإلبل وهي( مح  ر) والصحيح

 
 ( 1/558شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (1)
 ( 2/188شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (2)
 ( 2/334شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (3)
 ( 3/220شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (4)
 ( 3/410شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (5)
 ( 4/200شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (6)
 ( 4/906شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (7)
 ( )بتصرف(  5/430شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (8)
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سنة، وكانوا مشؤومني يف واليتهم؛    300                                     استمرت خزاعة على والية البيت حنوا  من   ▪
ابحلجاز.. بسبب رئيسهم عمرو بن حلي وذلك ألن يف زماهنم كان أول عبادة األواثن  

                                                                          لعنه هللا.. وكان ذا مال جزيل جدا  يقال إنه فقأ أعني عشرين بعريا  وذلك عبارة عن 
أنه ملك عشرين ألف مجل. وكان قوله وفعله كالشرع املتبع. قدم بصنم هبل .. وأمر 

 (1) الناس بعبادته.. مث كثرت األصنام.

إمنا مسيا ابسم رجل امسه أجأ بن عبداحلي   -جبالن  ومها–قال السهيلي: إن أجأ وسلمى   ▪
 (2) فجر بسلمى بنت حام، فصلبا يف هذين اجلبلني، فعرفا هبما..

                                                                          عبدهللا بن جدعان، كان شريرا  مث نبذه قومه فذهب لشق يف جبل لعله جيد فيه ما مييته   ▪
ن بظل                                                                      فوجد كنزا ، مث ساد قومه هبذا الكنز، وذكر بعد ذلك أن الناس كانوا يستظلو 

 (3) .جفنته يف الظهرية من عظمتها

فتح املدائن، اجتاز املسلمون هنر دجلة وكان الفرس إذا أعيا وهو يف املاء قيض هللا له   ▪
مثل النشز املرتفع فيقف عليه ويسرتيح وهذه معجزة.. فلما رآهم الفرس يطفون على 

آالف ألف    3  كسرى  ةوجه املاء قالوا: ديواان ديواان، أي:جمانني جمانني.. وكان خبزان
 (4) .ألف ألف دينار وتركوا ما عجزوا عنه وهو مقدار النصف! وهي وقعة عجيبة

                                                                        عس  عمر املدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم جيد أحدا  يضحك! وال يتحدث الناس يف  ▪
العادة! ومل جيد سائال  يسأل، فسأل عن سبب ذلك فقيل له: اي أمري                                                                        منازهلم على 

الس ؤ   إن  ال                  املؤمنني  فهم  وضيق  هم  والناس يف  السؤال!  فقطعوا  يعطوا  فلم  سألوا  ال 
 (5) يتحدثون وال يضحكون! فكتب عمر للبصرة ومصر فبعثوا هلم... 

 
 84:  خمتصر البداية والنهاية   (1)
 84:  خمتصر البداية والنهاية   (2)
 )بتصرف(    86:  خمتصر البداية والنهاية   (3)
 )بتصرف(    207:  خمتصر البداية والنهاية   (4)
 )بتصرف(    212:  خمتصر البداية والنهاية   (5)
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سنة   ▪ مروان ملصعب71يف  بن  عبدامللك  سار  الزبري  ه  رأسه    بن  احتزوا  وملا  فقاتله، 
يه ساعة من ووضعوه بني يدي عبدامللك بكى، وقال: وهللا ما كنت أقدر أن أصرب عل 

 (1)حيب له حىت دخل السيف بيننا، ولكن امللك عقيم.

ه: فيها كان السيل اجلحاف مبكة؛ ألنه جحف على كل شيء مر به، ومحل 80سنة   ▪
املاء إىل احلجون..   وبلغ  والنساء..  والرجال  احلجاج من بطن مكة واجلمال عليها، 

 (2) وغرق خلق كثري.. وقيل:.. كاد يغطي البيت.

ه قتل احلجاج سعيد بن جبري، ومسيت بسنة الفقهاء لكثرة من مات فيها  94ويف سنة   ▪
 ( 3)منهم.

                                                             ه تويف يزيد بن عبدامللك، كانت له حظية تسمى ح بابة، أحبها حبا   105ويف سنة   ▪
                                                                        شديدا ، وبينما مها يف بستان القصر رماها حببة رمان أو عنبة يف فمها وهي تضحك  

 ( 4)                                           أقام على قربها أايما  مث رجع، فمرض ابلسل ومات.فشرقت هبا وماتت، فلما دفنها  

                                                              ه تويف ذو الرمة الشاعر وامسه غيالن بن عقبة، كان يتغزل يف مي ة بنت 117يف سنة   ▪
وكان  –                                                                        مقاتل وال رآها وال رأته، وكانت نذرت إن هي رأته أن تذبح جزورا ، فلما رأته  

 (5) قالت: واسوأاته! -       دميما  

اخلراساين، ونصر بن سيار )أمري خراسان( مشغول بقتال ه خرج أبو مسلم  129سنة   ▪
الكرماين، فدعامها إليه، ونزل بني الفريقني، فهابه الفريقان. وكتب نصر بن سيار ملروان  

 احلمار ُيربه أبمر أيب مسلم، ويف كتابه: 

 
 )بتصرف(    262:  خمتصر البداية والنهاية   (1)
 )بتصرف(    267:  خمتصر البداية والنهاية   (2)
 )بتصرف(    274  خمتصر البداية والنهاية:  (3)
 )بتصرف(    281  خمتصر البداية والنهاية:  (4)
 )بتصرف(    285  خمتصر البداية والنهاية:  (5)
 )بتصرف(    292  والنهاية:خمتصر البداية    (6)

مجر وميض  الرماد  خلل   أرى 
 

ضرام   له  يكون  أبن   فأحر 
تذكى  ابلعودين  النار   فإن 

 
الكالم وإن    مبدؤها   احلرب 

قومي   ويح  التعجب  من   فقلت 
 

نيام؟!  أم  أمية   ( 6)أأيقاظ 
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وجد عبدهللا بن علي وهو يتتبع األمويني هشام بن عبدامللك مل يبل منه غري أرنبة أنفه   ▪
                                                                        فضربه ابلسياط وهو ميت وصلبه أايما  مث أحرقه، وذر رماده للريح، لكونه قد ضرب 

وهي حفيدة يزيد بن -إايه بقتل ولده، وأرسل امرأة هشام    أخاه حممد بن علي الهتامه
مع نفر من اخلراسانية ماشية حافية حاسرة، فما زالوا يزنون هبا مث قتلوها. مث    -معاوية

تتبع عبدهللا بن علي بين أمية من أوالد اخللفاء وغريهم فقتل منهم يف يوم واحد اثنني 
                                  األنطاع، ومد عليهم مساطا ، فأكل وهم                                         وتسعني نفسا  عند هنر ابلرملة، وبسط عليهم

 ( 1).ه132 سنة ُيتلجون حتته

 200سنة    20ه قتل املعتصم اببك اخلرمي، الذي خرج عليه، قتل هذا يف  223سنة   ▪
                                                                       ألف إنسان وأسر خلقا  ال حيصون، وتوج املعتصم األفشني الفارسي قائد اجلند الذي  

وفيها كانت وقعة عمورية. وفيها قتل ألف ألف درهم.  20قبض عليه وقلده وشاحني و
أحد قواد   – العباس بن املأمون )ابن أخ املعتصم( ملا قبض عليه حيث أغراه عجيف  

                                                                  ابخلالفة وأنه أوىل هبا من عمه، وكانت قتلته عجيبة: جو ع جوعا  شديدا  مث    -اجلند
 (2)جيء ابألكل فأكل ومل يسق ماء فعطش ومات! وأما عجيف فقتل.

لكونه أغرا   -قائد اجلند-ه وفيها قبض املعتصم على األفشني  226ه و225سنة   ▪
                                                                     رجال  ابخلروج يف طربستان ليعجز عنه الوايل عبدهللا بن طاهر فيتوالها األفشني، لكن  
خطته فشلت وفضحت، فبىن له املعتصم منارة تسعه فقط مات فيها، إذ اهتم ببقائه  

بنيا مسجدا  مكان أصنام، ووجد عنده كتب عن                                                على دين الفرس وأنه قتل رجلني 
 (3) فضل دين اجملوس، وكان األعاجم يكاتبون أبنه آهلة اآلهلة، وغريها.

ه تويف أمحد بن طولون انئب الداير املصرية، يقال أن طولون تبناه فقط 270سنة   ▪
ويقال هو أبوه. حدثت له حادثة عجيبة تبني مدى حفظ هللا للعبد، فيها: أنه ذهب 
ألمر طولون يف شأن، فمر جبارية لطولون يزين هبا خادم، فرجع ومل حيدث طولون،  

أنه حدث، فجاءت واهتمته   اجلارية                                  أبنه زىن هبا، فكتب طولون كتااب  ألحد فظنت 

 
 )بتصرف(   318- 317  خمتصر البداية والنهاية:  (1)
 )بتصرف(    393  خمتصر البداية والنهاية:  (2)
 )بتصرف(    397 - 396  خمتصر البداية والنهاية:  (3)
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األمراء وفيه إذا جاءك صاحب الكتاب فأرسل رأسه، وأوصى أمحد أبن يذهب به.  
                                                                               وملا كان يف الطريق رأته اجلارية فدعته عندها ليكتب هلا فيكون دليال  عليه أنه زىن هبا،  

جب! ودعا  وأعطت الكتاب اخلادم فذهب به. وبعد مدة أتى رأس اخلادم لطولون! فتع
أمحد واستعلم منه عن أمر الكتاب، فأخربه. فلما مسعت اجلارية أبمر اخلادم سقط يف  

 ( 1)يدها، وأخربت ابحلادثة معتذرة! فحظي أمحد عند طولون وواله مصر من بعده.

بعضهم 281سنة   ▪ الناس  أكل  حىت  األسعار  وغلت  وطربستان  اري  مياه  غارت  ه 
 (2) وأبناءهم وبناهتم! 

دينار،    500ه تقدمت لقاضي الري امرأة فادعت على زوجها بصداقها  286يف سنة   ▪
فأنكر، فجاءت ببينة، فقالوا: تسفرين عن وجهك حىت نعلم أأنت زوجته أم ال. فلما 
صمموا على ذلك، قال الزوج: ال تفعلوا هي صادقة فيما تدعيه ،وأقر مبا ادعت ليصون 

 ( 3)من صداقي. زوجته عن النظر إليها، فقالت املرأة: هو يف حل

ه أصاب أهل أذربيجان وابء ماتوا منه ومل يبق أحد يقدر على دفنهم فرتكوا 288سنة   ▪
 (4)       ألفا . 150يف الطرقات. ويف بالد أردبيل زلزل الناس ومات حتت اهلدم 

                                                               ه انتشر ببغداد أن حيواان  غريبا  أيكل األطفال ويقطع األعضاء، فخاف  304سنة   ▪
وانتهز   املاءالناس واحرتزوا،  اخلليفة بصلب كلب من كالب  فأمر  ؛  اللصوص ذلك، 

 (5)، فلما فعلوا سكن الناس.ليوهم الناس أبن هذا هو احليوان الذي أرعبهم

ه وقع غالء شديد ببغداد، فجاع الناس حىت أكلوا الكالب والقطط وامليتة،  334سنة   ▪
يتدافنوا وتركوا وكان هناك من يسرق األطفال فيشويهم وأيكلهم، وكثر املوتى حىت مل  

 (6) على الطرقات، وبيع العقار ابخلبز.

 
 )بتصرف(    421  خمتصر البداية والنهاية:  (1)
 )بتصرف(    427  خمتصر البداية والنهاية:  (2)
 )بتصرف(    431  داية والنهاية:خمتصر الب  (3)
 432  خمتصر البداية والنهاية:  (4)
 )بتصرف(    441  خمتصر البداية والنهاية:  (5)
 )بتصرف(    461  خمتصر البداية والنهاية:  (6)
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ه حضر أبو بكر النابلسي أمام املعز الفاطمي، فسأله عن قوله لو كان معي 365سنة   ▪
                                                                            عشرة أسهم لرميت الرافضة بتسعة والروم بواحد، قال: ال، بل لرميتها مجيعا  عليكم، 

به، وهو يذكر هللا. فقيل له:                                                    فجيء بيهودي وأ مر بسلخه، فلما حاذى قلبه طعنه رمحة  
 ( 1)الشهيد.

ه أخذ عضد الدولة ابن بقية الوزير لعضد الدولة وجعله حتت قوائم الفيلة 367سنة   ▪
 فتخبطته حىت مات، مث صلب على جسر، وراثه احلسني بن األنباري:  

إذا ذكر ه كانت اخلطبة يف  396سنة   ▪ أنه  للعبيديني، وزادوا جديدا  فيها وهو                                                    احلرم 
اخلطيب احلاكم العبيدي يقوم الناس كلهم ويسجدون! وكذلك بداير مصر، فيسجد 

 (3)من هو يف الصالة، ومن هو يف األسواق يسجدون لسجودهم!

ه دخل حممود سبكتكني اهلند، وكسر أعظم صنم هلم )سومنات( وكانوا 418سنة   ▪
 10كل فج عميق، وينفقون أمواهلم الكثرية عليه، وعليه من األوقاف    يفدون له من

يرقصون   350حيلقون حجيجه، و  300                                    آالف قرية، وعنده ألف رجل خدما  له، و
                                 ألفا ! وبذلوا له أمواال  طائلة كي  50ويغنون على اببه، ملكه سبكتكني وقتل من أهله  
 (4)                          ال  أضعاف أضعاف ما بذلوه.يرتكه هلم، لكنه كسره فوجد فيه آللئ وجواهر وأموا

ه وقعت معركة مالذكرد الشهرية بقيادة ألب أرسالن الذي توىل بعد عمه  463سنة   ▪
 (5)طغرل بك.

ه أخذت الفرنج بيت املقدس يف شعبان، وهم يف حنو ألف ألف مقاتل،  492ويف سنة   ▪
الشام                                                                      وقتلوا وسطه أزيد من سبعني ألفا  من املسلمني، وذهب الناس على وجوههم من 

 (6)للعراق.
 

 )بتصرف(    478  خمتصر البداية والنهاية:  (1)
 )بتصرف(    479  خمتصر البداية والنهاية:  (2)
 )بتصرف(    495  والنهاية:خمتصر البداية    (3)
 )بتصرف(   508  خمتصر البداية والنهاية:  (4)
 27)بتصرف( ، الدولة العثمانية للصاليب:   527  خمتصر البداية والنهاية:  (5)
 )بتصرف(    541  خمتصر البداية والنهاية:  (6)

املمات  ويف  احلياة  يف   علو 
 

املعجزات   إحدى  تلك   ( 2) حلق 
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ه فتح نور الدين زنكي ابنياس، وأصيب فيها أخوه نصر الدين يف إحدى  559سنة   ▪
عينيه فذهبت، فقال له نور الدين: لو نظرت إىل ما أعد هللا لك من األجر يف اآلخرة  
                                                                       ألحببت أن تذهب األخرى. وقال البن معني الدين أ ن ر:إنه اليوم الذي بردت جلدة 

 (1)                                          هنم )وكان قد سلمها للفرنج صلحا  عن دمشق(.والدك من انر ج

ه فتح أسد الدين شريكوه مصر، ومعه ابن أخيه صالح الدين، الذي توىل 564سنة   ▪
مصر بعد وفاة عمه شريكوه، وحصلت بينه ونور الدين نفرة كون صالح توىل أمر مصر 

 ( 2)دون مرسوم من نور الدين حممود.

                                                            ه حاصر الفرنج دمياط رغبة يف متلك مصر وخوفا  من استعادة املسلمني 565سنة   ▪
القدس، وضيقوا اخلناق، فكتب صالح الدين لنور الدين حممود، فأرسل له، فأجلوا 
الفرنج؛ ألنه بلغهم أن نور الدين حممود غزا بالدهم وقتل أهلهم. ويف تلك الليلة اليت 

يف املنام يوصيه أبن يبشر   ملسو هيلع هللا ىلصاملنصورية رسول هللا أجلي فيها الفرنج رأى إمام مسجد 
الدين سجد  نور  أن  وهي:  يوم حارم،  بعالمة  دمياط  الفرنج عن  برحيل  الدين  نور 

 (3)                                             هنالك وقال: اللهم انصر دينك وال تنصر حممودا !

                                                               ه تسلم صالح الدين مدينة آمد صلحا ، ووجد فيها ألف ألف جملد وأربعني 579سنة   ▪
 كلها للقاضي الفاضل. ويف خزانتها ثالثة آالف ألف دينار.   ألف جملد، وهبها

                    فقال بعضهم مادحا : 

 134ه وقعت معركة الزالقة ابألندلس اليت هزم فيها الكافرون، قتل منهم  591سنة   ▪
ألف    46ألف خيمة،    100                                      ألفا ، وغنم املسلمون الشيء الكثري منها    13            ألفا ، وأسر

                   ألفا ... ولذلك قام   70ألف من البغال ومن احلمر مثلها، ومن السالح    100خيل،  
                                         نكس صليبه وركب محارا  وحلف ال يركب فرسا ،  ألفونسوا من خزيه فحلق رأسه وحليته و 

 
 )بتصرف(    570  خمتصر البداية والنهاية:  (1)
 صرف(  )بت  572  خمتصر البداية والنهاية:  (2)
 )بتصرف(    573  خمتصر البداية والنهاية:  (3)
 )بتصرف(    580  خمتصر البداية والنهاية:  (4)

ممالككم عن  تنحوا  للملوك   قل 
 

ومعطيها  الدنيا  آخذ  أتى   ( 4)فقد 
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السلطان  له  واستعد  لالنتقام جيشا   النصرانية، فجمع  تنصره  امرأة حىت  ينام مع                                                                            وال 
 (1) يعقوب، فاقتتال فانكسر ألفونسوا، وغنم املسلمون مثل األوىل وزايدة.

من هذه ه اشتد الغالء مبصر، فهلك الفقراء واألغنياء، وقد كفن يف شهر  597سنة   ▪
ألف ميت! وكان الرجل يضيف صاحبه فإذا خال به ذحبه وأكله! ووجد    220السنة  

بعضهم   في ذحبون   400عند  للتمريض  يستدعون  أطباء كثر: كانوا  وهلك                                                     رأس! 
                                                                              وي ؤكلون! ويف هذه السنة زلزلت بالد الشام وامتدت للجزيرة وبالد الروم والعراق ومات 

 (2) منها ألف ألف إنسان!

دخل التتار بغداد، كانت التتار حميطة بدار اخلالفة واخلليفة يالعب جارية    ه656سنة   ▪
حىت نفذ هلا سهم من النافذة فماتت! وكان مكتوب على السهم: إذا أراد هللا إنفاذ 
قضائه سلب ذوي العقول عقوهلم. وفيها جرت أحداث سلب بغداد وقتل أهلها حىت 

 ( 3)معروفة! أننت اجلو من اجليف، فاجتمعت عليهم مصائب

انتصر   ه كانت وقعة عني جالوت العظيمة بقيادة سيف الدين قطز658سنة   ▪ اليت 
   (4) .فيها على التتار وأعز هللا فيها دينه

-فاجتمع ابن تيمية  ملسو هيلع هللا ىلصه كانت واقعة عساف النصراين الذي سب النيب 693سنة  ▪
هللار  احلموي  -محه  أيبك  الدين  عز  األمري  على  فدخال  احلديث  دار  انئب    وشيخ 

                                                                           السلطنة، فكلماه، فأجاهبما وأمر إبشخاصه، فقدم ومعه أعرايب، فشتم الناس عسافا ،  
فقال البدوي: هو خري منكم؛ فرمجهما الناس، وحلق عساف بعد ذلك ابحلجاز فاتفق 

، قتله ابن أخيه هناك! ولذا صنف ابن تيمية: الصارم   ملسو هيلع هللا ىلص                           قتله قريبا  من مدينة النيب  
 (5) املسلول.

بتحريض   -رمحه هللا-  ه وردت أخبار بغزو التتار بالد الشام فبدأ ابن تيمية700سنة   ▪
ه اثرت مجاعة على ابن تيمية وشكوه أبنه يقيم احلدود 701الناس للقتال، ويف سنة  

 
 )بتصرف(    604  خمتصر البداية والنهاية:  (1)
 )بتصرف(    608  خمتصر البداية والنهاية:  (2)
 )بتصرف(    642  خمتصر البداية والنهاية:  (3)
 )بتصرف( ،    644  خمتصر البداية والنهاية:  (4)
 )بتصرف(    661  خمتصر البداية والنهاية:  (5)
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ه كانت وقعة شقحب اليت حضرها ابن تيمية، واهنزم التتار فيها،  702ويعزر! ويف سنة  
 (1)                               ا  حىت أنه قيد جواده لئال يهرب!                               وكان السلطان قد ثبت ثباات  عجيب

                    يوما  يصوم وال يفطر    20أحاط الفرنج بدمياط، فعز ذلك على نور الدين، فلم يزل   ▪
إمامه حيىي رسول هللا   يتلف. فرأى  املاء، فكاد  الدين   ملسو هيلع هللا ىلصإال على  نور  يقول: بشر 

رأيت برحيل الفرنج عن دمياط، بعالمة يوم حارم. وبعد الصبح قال نور الدين ليحىي:  
هذه الليلة وقال لك كذا وكذا. قال حيىي: نعم، فباهلل ما عالمة يوم حارم.    ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  

قال: خفت على اإلسالم ملا التقينا العدو، فانفردت ومرغت وجهي هلل يف الرتاب، 
وقلت: اي سيدي من حممود يف البني، الدين دينك واجلند جندك وهذا اليوم افعل ما  

 (2)يليق بكرمك، فنصران!

                                                                              ذهب الشيخ إبراهيم اهلاليل إىل األزهر طالبا  للعلم، وبعد مدة أملق وافتقر وجاع جوعا   ▪
                                                                           شديدا ، فشاهد اباب  مفتوحا  خترج منه رائحة طعام زكية، فدخله ومنه للمطبخ وأخذ  
ملعقة وأراد تناول الطعام هبا فانقبضت نفسه وخرج. ومل ميض عليه سوى ساعة حىت 

ال شيخه: هذا رجل يريد طالب علم البنته.فوافق على الزواج أاته شيخه ومعه رجل، فق
 (3) منها. فلما دخل البيت ليعقد عليها إذا هو نفس البيت الذي دخله من اجلوع!

أمره  ▪ أول  الدعوة، كان  العابد، كان جماب  لبيب  له:  يقال  ببغداد  بناحية  كان رجل 
هلا. وحدث أن لدغته حية،                                                      عبدا  فأعتقه مواله، فتزوج زوجة مواله بعد وفاته صيانة  

فشلت يده مث رجليه مث عمي وأخرس. وكان يطعم إذا شبع ويرتك إذا جاع، وعلى هذا 
سنة كاملة! فدخلت على زوجته امرأة فسألت عنه، فقالت زوجته: ال حي فريجى وال 
آمله   فلما انم  ودعا.  بشدة  وبكى  وآملته  قلبه  الكلمة يف  فوقعت هذه  فيسلى.  ميت 

أملا  ش أول             جسمه  وكان  األخرى،  تلو  الواحدة  فتحركت  أعضاءه  فحرك  فانتبه                                                              ديدا  

 
 )بتصرف(   665- 664  خمتصر البداية والنهاية:  (1)
 )بتصرف(   167روائع القصص اإلسالمي:   (2)
 )بتصرف(   175روائع القصص اإلسالمي:   (3)
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نطقه: اي قدمي اإلحسان، لك احلمد. فنادى زوجته مث طلقها، وعاهد نفسه أن يتفرغ 
 (1) للعبادة، وتلك الكلمة عادة له.

أورخان سنة   ▪ بن  والده عثمان  وفاة  بعد  العثمانية  اإلمارة  األول  م، 1360توىل مراد 
الصرب وحلفاءه يف معركة قوصووه، وبعد االنتصار قام مراد يتفقد ساحة  وقاتل ملك  

العلم   فكرة  إن  فيقال  الدماء،  على  ينعكس  والنجوم  اهلالل  الليل، وضوء  املعركة يف 
اليوم  –العثماين جاءت من هنا   تركيا  قام جندي جريح  -وهو علم  التفقد  وأثناء   ،
 (2)                            وطعن مرادا  وألقاه شهيدا .

لقب بـ) خادم احلرمني الشريفني ( هو السلطان سليم ابن السلطان ابيزيد،  أول من   ▪
م، وذلك حني دخل القاهرة، وتسلم مفاتيح مكة واملدينة، وأكرم 1512وذلك عام  

 (3)أهل احلجاز.

                   م خلفا  ألخيه مراد، 1876عبداحلميد الثاين ابن السلطان عبداجمليد توىل احلكم عام   ▪
على الصالة، وال يشرب اخلمر. ووالده أول من أضفى                          كان شخصية قوية، حمافظا  

حركة التغريب يف الدولة العثمانية وأمر إبصدار التنظيمات )تنظيم شؤون الدولة وفق 
             م، كان سراي   1890املنهج الغريب(. ومبكر من االحتاد والرتقي )حزب سياسي ظهر  

تشفهم عبداحلميد                                                        مكوان  من عسكريني، يهدف ملعارضة عبداحلميد والتخلص منه، اك
م اجتمع املعارضون حلكم عبداحلميد، وعلى رأسهم هذا 1902ونفاهم. ويف ابريس  

الدول األوربية   العرق، وطالبوا  الدولة على حسب  احلزب، فكان من قراراهتم تقسيم 
ابلتدخل إلهناء عبداحلميد، وساعد ذلك الفروع السرية للحزب داخل الدولة العثمانية  

باط كثريون من اجليش العثماين، على رأسهم أاتتورك قبل انسحابه  اليت التحق هبا ض 
الضغط على  األوروبيون عن  مل يكف  عبداحلميد  إزاحة  احلزب يف  وملا جنح  منهم(. 

 ( 4)الدولة؛ لتتخلى بذلك عن البوسنة مث بلغاراي مما أصاب اإلحتاديون ابهللع.

 
 )بتصرف(   167روائع القصص اإلسالمي:   (1)
 )بتصرف(    19ارة: العثمانيون يف التاريخ واحلض  (2)
 )بتصرف(    32العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (3)
 )بتصرف(   46-45العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (4)
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ارس )وهو اضطراب كبري قتل  م  31دبر اجليش العثماين حادثة عرفت فيما بعد حبادثة   ▪
فيه بعض عسكر مجعية االحتاد والرتقي(، نسبوها لعبداحلميد، ليتخذها اجليش ذريعة 

أشخاص إلبالغه ابلعزل، ومل يكن منهم    4لعزل عبداحلميد وهو بريء منه، فأرسلوا له  
تركي وال عريب واحد! بل على رأسهم يهودي )امسه قراصو، كان له دور يف احتالل 

يا لليبيا(، والبقية:أرمين وألباين وجرجي!مث نفي عبداحلميد لسالنيك ذات الطابع إيطال
                                                                        اليهودي، وأسكنوه قصر يهودي؛ إمعاان  يف إذالله! وملا تويف شارك كل شعب إستنبول 

 ( 1)                   تقريبا  يف تشييعه.

حدثت اتصاالت بني هرتزل )رئيس اجلمعية الصهيونية( مع عبداحلميد إلقامة جمتمع   ▪
مليون لرية،    2يف فلسطني مقابل مبالغ مالية ضخمة وإقراض الدولة العثمانية    صهيوين

 ( 2)انتهت برفض عبداحلميد...

فتكفل  ▪ وإجنلرتا،  روسيا  ملواجهة  املسلمني  الثاين جادا  يف مجع كلمة  عبداحلميد                                                                       كان 
م مجال الدين األفغاين ابملهمة، وبني أنه قادر على مجع السنة والشيعة، ويبدو أنه قا

                                                                        إبقناع كبار املوظفني يف إيران بذلك حىت أصدر القنصل اإليراين إبستنبول وعدا  ببذل 
يف  عبداحلميد  يقول  انقلبت،  وعبداحلميد  مجال  بني  العالقة  لكن  ذلك.  يف  الوسع 
مذكراته: وقعت يف يدي خطة أعدها مهرج امسه مجال الدين وإجنليزي يدعى بلنت، 

تراك وتنصيب شريف مكة خليفة للمسلمني. أعرف قاال فيها إبقصاء اخلالفة عن األ
 (3)                                             مجال الدين: كان رجال  خطرا .. كان رجل اإلجنليز.

م معركة ضارية بني تيمورلنك وابيزيد الصاعقة، انتهت هبزمية ابيزيد  1402قامت يف   ▪
                                                                                 ووقوعه أسريا ؛ لعدة أسباب: منها عدم إلفهم حلرب الفيلة، وخيانة املرتزقة الذين وجهوا  

                                                                        امهم من اخللف للعثمانيني. قد ر تيمورلنك أسريه، لكن ابيزيد لعظمة نفسه وإابئه  سه

 
 )بتصرف(   51-50-47العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (1)
 )بتصرف(    56العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (2)
 )بتصرف(    54العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (3)
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، وهو البطل الذي  -رغم ما القاه من تقدير-مات بعد شهور؛ لعدم حتمله ذل األسر  
 (1) شهور ورفع راية اإلسالم يف أورواب! 7حاول فتح القسطنطينية وحاصرها 

                                       تقريبا  ، وأما قبلها فقد كانت غارقة يف  12و    11                                   مل تتيقظ أورواب علميا  إال يف القرنني ▪
اجلهل، كان امللوك يف رفاهية والشعوب يف بؤس شديد، يباعون ويشرتون مع األرض،  
وكانوا حيرقون املتوّف، ورمبا حيرقون معه زوجته وهي حية. يروي الرحالة املسلمون أن  

بوهنا، ويرتكون األوساخ الغرب كانوا يرتكون شعورهم تطول فتتدىل على وجوههم ال يهذ 
                                                                          على أجسادهم أزمنة طويلة ظنا  منهم أهنا صحة وبركة للجسد، وال يغتسلون يف العام 
                                                                          إال مرة أو مرتني، ومل تكن هلم لغة إال ابإلشارة، ليست هلم لغة منطوقة فضال  أن تكون  

 ( 2) ((81هلم لغة مكتوبة. )جغرافية األندلس وأورواب )من كتاب املسالك واملمالك، ص:

                                                                           بذل موسى بن نصري جهدا  عظيما  يف تعليم الرببر ) األمازيغ ( تعاليم الدين اإلسالمي  ▪
الذي ارتد أهله عن اإلسالم أكثر من مرة نتيجة عدم جتذر اإلسالم –يف املغرب العريب  

( سنوات من بذل النفس والنفيس صاروا  5، وبعد)  -يف قلوهبم من عهد عقبة بن انفع
 (3) األندلس، وقد كانوا قبلها حماربني له!              جندا  له لفتح 

ه و فتح األندلس. ويف هذه املعركة جاء  92                                    معركة وادي برابط ) وادي ل ك ة ( سنة   ▪
الفرسان  100معه  -لذريق   من  على كرسي مذهب    -ألف  بغالن-جالس    - جيره 

املسلمني وعلى رأسه اتج ذهيب، وكان وراءه بغال عليها حبال كثرية جاء هبا ليقيد أسرى  
  800                                                                       يف هذه املعركة اليت هزم فيها فكانت بوابة لفتح األندلس تبوأها اإلسالم مقعدا   

 (4)           ألفا  فقط. 12سنة. وكان عدد املسلمني 

حترير قضية وقصة حرق السفن من قبل طارق بن زايد، وجممل ذلك: أنه ليس هلا    ▪
لك ردة فعل وكذا سند اترُيي، ولوحدثت لكان ملوسى بن نصري والوليد بن عبدامل

  100علماء املسلمني، وكانت هذه إشاعة من مصادر أوروبية لتربير اهلزمية النكراء وهم  

 
 )بتصرف(    149 العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (1)
   16قصة األندلس:   (2)
 )بتصرف(   37-30قصة األندلس:   (3)
 )بتصرف(   51-50قصة األندلس:   (4)
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                                                                            ألف، فقالوا: إن طارقا  وضع جنده بني الغرق أو القتل، وأيضا  مل تكن السفن ملكا  
 ( 1)أجرها عليه! ... -صاحب سبتة-لطارق بل إن يليان 

 زمن من األزمان األندلسية، وحدث أن حتاكم كانت العصبية متجذرة يف النفوس يف ▪
قيسي وميين أليب اخلطار )وهو ميين متعصب(، فحكم أبو اخلطار لليمين ألنه أبلغ حجة 
يشتكي،   حامت  بن  الص ميل  قومه  لزعيم  القيسي  فذهب  متعصب،  اخلطار  أاب                                                                    وألن 

بعض فذهب الصميل أليب اخلطار فضربه أبو اخلطار حىت مالت عمامته، فقال له  
القصر: أقم عمامتك. فقال: إن كان يل قوم فسيقيموهنا!   احلجاب وهو خارج من 

 (2) ه.127                                                             وكان ذلك إيذاان  ابشتعال احلرب بني القيسية واليمنية مرة أخرى سنة 

                                                                           قحطت األندلس زمنا ، فأرسل عبدالرمحن الناصر رسوال  للمنذر بن سعيد إلمامة الناس   ▪
ول اخلليفة: ما الذي يصنعه اخلليفة؟ فقال الرسول: ما  يف االستسقاء، فقال املنذر لرس

رأينا قط أخشع منه يف يومنا هذا، مث أثىن على تذهلل ومسكنته. فتهلل القاضي، وقال: 
 ( 3) إذا خشع جبار األرض فقد رحم جبار السماء، فلم ينصرف الناس إال عن السقيا..

من جيوشه ملا وجهه لـ) حسن أرسل احلكم املستنصر بن عبدالرمحن الناصر لقائد جيش   ▪
الطاعة له قائال     -بن قنون( اخلارج عن  القائد غالب–               أرسل  : "سر اي  -وكان اسم 

                                                                               غالب مسري من ال إذن له يف الرجوع إال حيا  منصورا  أو ميتا  معذورا " فما كان من بن  
 (4) قنون إال االلتجاء أبهله وماله إلحدى القالع، فحوصر مث أسر.

واحلاجب املنصور معركة دعا فيها    -املستعني ابلنصارى–الناصري    دارت بني غالب ▪
                                                                   غالب قائال : "اللهم من كان األصلح للمسلمني فانصره"، فمات غالب حني خرج  

 (5)                                                                       بفرسه عن اجليش فأبطأ، وظن الناس أنه خرج للخالء، فلما تفقدوه وجدوه ميتا ! 

والبهاء، وسأل الناصر املنذر بن أنشأ عبدالرمحن الناصر الزهراء، وهي آية يف الروعة  ▪
سعيد عنها، فأجابه املنذر ودمعه يتساقط من عينيه بكلمات وعظه فيهن، وتلى عليه 

 
 )بتصرف(    75قصة األندلس:   (1)
 )بتصرف(   123قصة األندلس:   (2)
 )بتصرف(   225 قصة األندلس:   (3)
 )بتصرف(   235 قصة األندلس:   (4)
 )بتصرف(   264 قصة األندلس:   (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





177 

 

ن يَُكوَن ﴿آايت من كتاب هللا: 
َ
ِ  نلهاُس ٱَولَۡوََلٓ أ ََعلَۡنا لَِمن يَۡكُفُر ب ة  َوِٰحَدة  ِله مه

ُ
  لرهِنَٰمۡحٱأ
ةٖ َوَمَعارَِج َعلَۡيَها َيۡظَهُرونَ  ِن فِضه ا مر من فوره  فقام [33الزخرف: ] ﴾٣٣ِْلُُيوتِِهۡم ُسُقف 

 (1)ونقضه.

األفطس ▪ بن  املتوكل  الطوائف  - حمنة  ملوك  استعان   - أحد  حني  وذلك  عربة،  فيها 
إليه   ألفونسو وأرسل  العكس! وأنه حارب  املرابطني )وذكر  يتهدده(،  أبلفونسو على 

فلما رأى الناس ذلك احنازوا عنه، فقبض املرابطون عليه وعلى ابنيه، فاختار أن يقدموا 
أبناءه يف القتل عليه ليحتسب أجرهم، وملا حان قتله صلى ركعتني فاختطفته الرماح  

 ( 2) فتلعثم يف كالمه وهو يصلي فمات منها.

صفحات، حني    6شرت وتقع يف  من أعظم احملن اليت يقل ذكرها يف التاريخ: مأساة برب  ▪
ه، ومل ينقذها ابن هود، فحدث هبا من الفتك واإلابدة الشيء 456هامجها النصارى  

هذه احملنة العظيمة بوصف    -341وله ترمجة ص    –الشنيع، وقد وصف ابن حيان  
 (3)ريق املؤمن وترتعد له فرائصه، مما هو يشبه احلال اليوم يف بالد املسلمني. هجيف مع

جب ما يرويه املؤرخون عن جهل قبائل املغرب )قبيلة جدالة( أن خترج االبنة  ومن أع  ▪
                                                                            واالبن لرعي البهائم فرتجع حامال  من أخيها، وال ينكر ذلك! وكان الرجل منهم يتزوج  

 (4) بال عدد، وال يعرفون سوى الشهادتني!

للمنكرات، القحط أسباب اهنيار املرابطني كثرية، منها: خالف العلماء وعدم إنكارهم   ▪
العظيم واجلدب والغالء، وانتشار املنكرات من السفور واخلمور وغريها، وتفاصيل ذلك 

 (5) أشد مضاضة.

ألف إنسان وننت مراكش بسبب اجلثث، وأكل الناس دواهبم،    100موت ما يزيد على   ▪
 ( 6)وغري ذلك، بسبب احلرب بني املوحدين واملرابطني!

 
 )بتصرف(   305 قصة األندلس:   (1)
 )بتصرف(   364 قصة األندلس:   (2)
 )بتصرف(   386 قصة األندلس:   (3)
 )بتصرف(   367 قصة األندلس:   (4)
 )بتصرف(   523 األندلس: قصة   (5)
 )بتصرف(   562 قصة األندلس:   (6)
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                                                 ال  صغريا ، ملا خاف أن يقتله املوحدون أخذ يبكي ويدعو آخر ملوك املرابطني كان طف ▪
لعبد املؤمن، فقام له أمري شجاع من أمراء املرابطني وهو معه يف األسر فعنفه وصربه  
وشتم عبد املؤمن، فقام املوحدون وضربوه خبشبة فمات، مث قاموا لألمري الصغري فضربت  

 (1) !سنة 70عنقه، وكانت مدة حكم املرابطني 

أ املنصور املوحدي مستشفى غاية يف العجب من تقدمه وتطوره وحضارته، فاختار  أنش  ▪
                                                                              مكاان  معتدل اجلو، وغرس فيه أنواع األشجار، وأمر البنائني فأتقنوه وزخرفوه ابلنقوش،  
وأجرى فيه من املياه، وجعل فيه أنواع الفرش، وجلب له األطعمة واألدوية، وأقام فيه 

                                                 رضى صيفا  وشتاء، بل وكان يزور املرضى كل مجعة ويسأل الصيادلة، وأمر بثياب للم
 ( 2) عن حاهلم وكيف القوامة عليهم...

عام   ▪ وألفونسو  املوحدي  املنصور  اخلالدة بني  األرك  املسلمون  591موقعة    200ه، 
ألفا،    30                                       ألفا ، وانتصار املسلمني فقتل من النصارى    25ألف والنصارى مثله وزايدة  

 (3)وقريب منه عدد األسرى.

موقعة العقاب بقيادة الناصر لدين هللا )ابن املنصور املوحدي(،هزم املسلمون فيها هزمية  ▪
                                                   كبرية، ووىل الناصر هاراب ، وتبعتها مآس يف بالد املسلمني،       ا  قاسية وقتل منهم أعداد

 ( 4)كل هذا أبسباب كثرية منها بطانة السوء.

 (5) بيلية!سنة ليس يف األندلس سوى غرانطة وإش 250أكثر من  ▪

ه تسقط إشبيلية أبيدي املسلمني ومعاونتهم  646يف السابع والعشرين من رمضان    ▪
 ألف مسلم:  400للنصارى ويشرد منها 

 
 )بتصرف(   566 قصة األندلس:   (1)
 )بتصرف(   580 قصة األندلس:   (2)
 )بتصرف(   586 قصة األندلس:   (3)
 )بتصرف(   606 قصة األندلس:   (4)
 )بتصرف(   633 قصة األندلس:   (5)
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ألف، لكنه هزمهم   120ه تكتل النصارى حلرب ابيزيد الصاعقة، وعددهم  800عام   ▪
ألف، ويف نشوة النصر قال: سأفتح إيطاليا وأطعم حصاين الشعري يف مذبح    100ومعه  

ابيزيد الفدية القديس بطرس برومه )روما(. ووقع أحد أشراف فرنسا يف األسر، فقبل  
وأطلقه، وكان الفرنسي قد أقسم أال يعود حملاربة ابيزيد، فقال له ابيزيد: إين أجيز لك 
اليمني فأنت يف حل من الرجوع حملاربيت، إذ ال شيء أحب إيل من  أال حتفظ هذا 

 (1) حماربة مجيع مسيحيي أورواب واالنتصار عليهم!

الدين ▪ لصفي  الصفوية(  )الدولة  الصفويون  )  ينسب  اجلد 735-650األردبيلي  ه( 
وشق  والعامة  حوله  الدراويش  مجع  الصفوي،  إمساعيل  الشاه  الدولة  ملؤسس  األكرب 
الطريق لدعوته وادعى أنه من أهل السنة، وأظهر التقية، وأنه حفيد علي بن أيب طالب 
الدعوة  الشاه إمساعيل  السبل أعلن حفيده  له  املطالبة ابحلكم، وملا متهدت  وله حق 

 (2)يعية مث أصبحت الدولة الصفوية.الش 

العثمانيني،   ▪ مع  أثناء صراعهم  وماسة،  الربتغالية حىت وصلت طنجة  القوات  توغلت 
وفرحوا بذلك، وألقى قائد اجلند خطبة حانقة على املسلمني بني فيها نواايهم بسرقة 

 (3) والوصول لألماكن املقدسة. ملسو هيلع هللا ىلصجثمان النيب 

أس الرجاء الصاحل كان خدمة للتنصري وهو ما  رحالت فاسكو دي جاما واكتشاف ر  ▪
                                                                       حول طريق التجارة من مصر لكي تضعف اقتصاداي  ؛ ملا لالقتصاد اإلسالمي من أمهية  

 (4) .يف زعزعة الدول األوروبية

أشخاص ملكة وكانوا حيومون حول مكة وعليهم لباس    3يف زمن الشريف بركات تسلل   ▪
العربية والرتكية، فقب وعلموا بذلك مسيحيون    فإذا همض عليهم،  عثماين ويتحدثون 

 
 )بتصرف(    81الدولة العثمانية للصاليب:   (1)
 )بتصرف(   200الدولة العثمانية للصاليب:   (2)
 )بتصرف(   217الدولة العثمانية للصاليب:   (3)
 )بتصرف(   218 الدولة العثمانية للصاليب:   (4)

يـــــدور   حىت الزمـــــان   فتئ     ومـــــا 
 

آخـــروان   قـــوم   ــد   ابجملـــــ  مضـــــــــــــــــى   
قومي  الركــــــب  ي رى يف  ــبح ال                             وأصــــــــــــ

 
ــنينـــا   ــوا   أئمتـــه    ســــــــــــ  وقـــد عـــاشــــــــــــ

وآمل        حر وآملين      كـــــــل     
 

املسلموان؟   أين  الدهر:   سؤال 
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                                                                غري خمتنني، وابلتحقيق ظهر أهنم جواسيس للجيش الربتغايل كانوا أدال ء )مجع    لكوهنم
 (1) دليل( للجيش الربتغايل حني يريد الدخول ملكة!

 (2) .حممد علي ابشا وايل مصر وشيء عنه، واملؤرخ اجلربيت يصفه، وحممد علي واملاسونية ▪

أحد املشايخ الذين ذابوا أمام دعوة الفرنسيني للمشايخ والعلماء بداعي حسن العطار  ▪
التجديد، ونقل علومهم، وعلمهم العربية، ومن هنا بدأت صلته مبحمد علي ابشا الذي 

 (3) اعتمد عليه يف خطواته التجديدية.

  مؤامرة اإلجنليز لإليقاع بني حممد بن عبدالوهاب والعثمانيني، كالتأليب ضد الشيخ،  ▪
االنفصال واالستقالل، ولذلك بدأت فكرة حرب الدولة امللك و والدس أبن الشيخ يريد  

 (4) العثمانية على السعودية.

استخدمت الدول األوروبية حممد علي ابشا يف القضاء على الدعوة السلفية يف جند،  ▪
األوروبية دعا وملا مت هلم ذلك، حان الوقت لتقليم أظافر حممد علي، فبإيعاز من الدول  

                                                                         السلطان حممود الثاين حممد علي ابشا ليكون قائدا  للجيش العثماين الذاهب لليوانن  
للقضاء على ثورة هناك، وقبل حممد علي، وكشرت الدول األوروبية عن أنياهبا هناك  

ألف،    30فوقعت حرب بينها وبني األسطول العثماين وهزم حممد علي وقتل من جيشه  
ابختصار هو عبارة عن فصل ذاك اجليش عن الدولة العثمانية    وكان ذلك التخطيط

 (5) إلضعافه مث القضاء عليه.

فساوى املسيحني   ،قام الوزراء ابلتغريب للمجتمع يف عهد عبداجمليد لضعف شخصيته ▪
الشعب. واستقطب   لك ابملسلمني، وكان ذ القومية يف  املاسونية إلاثرة  بتخطيط من 

 (6) .                                                                       رجال  فرنسيا  لوضع قانون مدين للدولة. وسن قوانني وأوامر أخرى تغريبية كثرية

 
 )بتصرف(   219 الدولة العثمانية للصاليب:   (1)
 )بتصرف(   372 الدولة العثمانية للصاليب:   (2)
 )بتصرف(    381-375 الدولة العثمانية للصاليب:   (3)
 )بتصرف(   385 الدولة العثمانية للصاليب:   (4)
 )بتصرف(   398 الدولة العثمانية للصاليب:   (5)
 )بتصرف(   406 الدولة العثمانية للصاليب:   (6)
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كان مدحت ابشا الراكع للماسونية والذي نفخه اإلعالم هو من أسس مع املاسونية   ▪
 (1) عليه ونفاه. )مجعية االحتاد والرتقي( لكن السلطان عبداحلميد قبض

قام انبليون ابستخدام الصوفية ملآربه، ملا اكتشف فهم الصوفية اخلاطئ للقضاء والقدر،   ▪
 ( 2)                                                                    فلو ح أبن احتالله ملصر قضاء وقدر فمن اعرتض فإمنا يعرتض على القضاء والقدر!

                                                                          يف أايم ملوك الطوائف وحكم ابن عباد، أراد ملك األذفونش أن يسري جيشا  له، وكان   ▪
عباد  الب ابن  فقام  الشطرنج،  لعب  )ابن عمار( جييد  امسه  وزير  عباد  لرد جيش  –ن 

ملفاوضته    -األذفونش عمار  ابن  وزيره  ذكيا  –إبرسال  عمار  ابن  أن    -                    وكان  ويعرف 
األذفونش حيب الشطرنج، فصنع رقعة شطرنج حمالة ابلذهب والعود الرطب وزينها،  

لطف معه وإغرائه ابلرقعة، فلما رآها  فلما جاءه أكرمه األذفونش وقام ابن عمار ابلت
فيها فإن غلبه األذفونش  له فأىب إال أن يالعبه  يهبها  دهش وجن جنونه وسأله أن 
كانت له وإن غلبه ابن عمار فله ما يطلب، وعاونه يف هذا العرض وزراء األذفونش 

ن يرد  الذين قد أغراهم ابن عمار ابملال من قبل، فوافق، فغلبه ابن عمار، فطلب منه أ
جيشه الغازي بالد األندلس، فغضب ورفض، فال زال به وزراؤه املرشيني حىت وافق. 
وسادة   الدنيا  أبطال  بعدما كنا  ابلشطرنج،  حنارب  صران  "وهكذا  الطنطاوي:  قال 

 (3)األرض!".

الناصر فكساها  ▪ العباسي  اخلليفة  األبيض، حىت جاء  الديباج  الكعبة تكسى  وكانت 
 (4) ه، واستمر ذلك إىل اآلن.215الديباج األسود سنة 

بعد األذان هو حمتسب مصر جنم   ملسو هيلع هللا ىلصأول من أحدث بدعة اجلهر ابلصالة على النيب   ▪
 (5)ه.792الدين سنة 

وأول من أحدث بدعة النياحة واللطم يف عاشوراء هو معز الدولة )امسه أمحد بن بويه   ▪
غلق األسواق ومنع   ه، وأجرب الناس على352سنة    (وهو من ملوك البويهيني يف العراق

 
 )بتصرف(   427 الدولة العثمانية للصاليب:   (1)
 )بتصرف(   550 الدولة العثمانية للصاليب:   (2)
 27فصول يف الثقافة واألدب:   (3)
 34فصول يف الثقافة واألدب:   (4)
 34فصول يف الثقافة واألدب:   (5)
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الطباخني من الطبيخ، ونصبوا القباب يف الطرق وعلقوا عليها املسوح، وأخرجوا النساء 
منتشرات الشعور يلطمن يف الشوارع يقمن املأمت على احلسني، واستمرت هذه البدعة 

 (1)املنكرة عشر سنني مث أبطلت.

أعمدة املسجد،   ه جاء سيل عظيم يف مكة غرق منه العشرات وهدم بعض802سنة   ▪
أشهر احرتق املسجد احلرام ولوال هللا مث اهندام   5                                  وحزن الناس، ولكنه صار خريا ، فبعد  

 (2) تلك األعمدة ألتى عليه كله!

رمضان صعد مؤذن املسجد النبوي املنارة ليؤذن يف ليلة شاتية    13ه  886يف سنة   ▪
املئذنة فهوت على غائمة فقصفته صاعقة أصابت رأس املئذنة فمات املؤذن وانشقت  

الناس،   عنها  وعجز  املسجد،  النار  والتهمت  فيه.  النريان  واشتعلت  املسجد  سقف 
أنفس، وأحرقت مصاحفه وخزائن الكتب لكنها مل تصل   10ومات منها أكثر من  

للحجرة الشريفة ومل تؤثر على قبتها رغم أهنا سقطت عليها أجزاء من املئذنة، وكشفت 
عن كثب مخودها  بعد  السلطان النار  رأسهم  وعلى  الناس  فسارع  األنقاض،  من  ان 

حدث،   ما  وهذا  األنقاض،  وإزالة  إلعادته  العمل  على  مآثرهم  ف)قايتباي(  بقيت 
 (3) رهبم إبذن هللا.  اثواهبا ابق هلم حىت يلقو )ترميمهم املسجد(، و 

ه بعث بطرك األرمن إىل انصر الدولة )ابن محدان( برجلني ملتصقني يف 352يف سنة   ▪
عمرمها  اجل توأمان  جوعهما  25نب  وُيتلف  ومعداتن،  وسراتن  بطنان  هلما  سنة، 

الثاين فلم يفلحوا، فمات   وعطشهما، مث مات أحدمها وأننت، وحاول األطباء فصل 
 (4) الثاين من نتنه أبخيه!

                              ذراعا  وكان قحط عظيم، حىت جاع    15ه حسر ماء النيل وقصر عن  596يف سنة   ▪
وكان املسافر مير ابلقرية فريى أبواب البيوت مفتوحة وأهلها موتى!  الناس وأكلوا اجلثث،  

 ( 5) وما يف القرية انفخ انر! واستمر ذلك سنتني.
 

 )بتصرف(    35فصول يف الثقافة واألدب:   (1)
 35فصول يف الثقافة واألدب:   (2)
 37 فصول يف الثقافة واألدب:   (3)
 42 فصول يف الثقافة واألدب:   (4)
 )بتصرف(    43 واألدب: فصول يف الثقافة    (5)
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الفتوى يف  94كانت سنة   ▪ إليهم  آلت  الذين  الفقهاء  الفقهاء؛ ملوت  ه تسمى سنة 
الفقهاء عددهم                                                                  املدينة فيها مجيعا ، ذكرها الطربي والص فدي يف ن ك ت اهل م يان، وهؤالء  

سبعة، وانتشر منهم العلم مع وجود غريهم كسامل بن عبدهللا بن عمر، والفقهاء هم: 
عبيدهللا بن عبدهللا اهلذيل، وعروة بن الزبري، والقاسم بن حممد بن أيب بكر، وسعيد بن  

، وأبو    -رضي هللا عنها–املسيب، وسليمان بن يسار اهلاليل موىل أم املؤمنني ميمونة  
ن عبدالرمحن )وكان يسمى راهب قريش؛ لعبادته(، وخارجة بن زيد بن اثبت  بكر ب

 ( 1) (.-رضي هللا عنه–األنصاري )ابن الصحايب زيد بن اثبت كاتب الوحي  

إايهم لالحتفال  ▪ بعد خداعه  يد حممد علي ابشا  املماليك على  أايم خالدة: مذحبة 
اهنال عليهم جنوده ابلرصاص حىت   خبروج محلته للوهابني يف اجلزيرة العربية، فلما مجعهم

                                م، فص ل فيها عبدالرمحن الرافعي يف 1881بلغ ارتفاع اجلثث عدة أمتار، وهذا سنة  
 ( 2)كتابه: اتريخ احلركة القومية.

 قال الثعاليب يف شأهنا: "يقال لبغداد: جنة األرض... ومدينة السالم، وقبة اإلسالم..."   ▪

ال ميوت فيها خليفة! وأورد أقوال العلماء فيها،                                مث حتدث املؤلف عنها حىت ذ كر أهنا  
 (3)وذلك يف صفحتني!

دخل ابن السماك على الرشيد، فاستسقى الرشيد ماء فاستوقفه ابن السماك وقال: اي   ▪
فلما  ملكي،  بنصف  قال:  تشرتيها؟  فكم كنت  الشربة  منعت هذه  لو  املؤمنني  أمري 

املؤمنني فكم كنت تشرتيها؟ قال: شرب، قال ابن السماك: لو منعت خروجها اي أمري  
فبكى   فيه،  ت نافس  أال  ماء جلدير  قيمته شربة  ملكا   إن  قال:  اآلخر!  ملكي                                                                         بنصف 

 (4).( 457-456/ 2الرشيد. ) أخرجه الرافعي يف اتريخ قزوين: 

  

 
 )بتصرف(   52كناشة النوادر:    (1)
 93كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(   125كناشة النوادر:    (3)
 ( 1/254للسبت: )أعمال القلوب    (4)
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أجل  ها: "فتح الباري  صنف )أي: ابن رجب احلنبلي( كتبا  كثرية هي املرجع يف ابهبا، من   ▪
، وصل -رمحه هللا-شرح صحيح البخاري" وهو سابق لفتح الباري للحافظ ابن حجر 

 (1) اآلن عشرة جملدات... هفيه إىل كتاب اجلنائز، وبني أيدينا من 

الدمشقي   ▪ ابن انصر  العالمة  ابن رجب أن  -رمحه هللا–قال  : وحدثين من حفر حلد 
ا، وأشار إىل البقعة اليت  الشيخ جاءه قبل أن ميوت   أبايم فقال له: احفر يل هاهنا حلد 

دفن فيها، قال فحفرت له، فلما فرغت نزل يف القرب واضطجع فيه فأعجبه قال: هذا 
 جيد، مث خرج. 

ذلك  فوضعته يف  نعشه  ميتا  حمموال  يف  به  أيت  وقد  إال  أايم  بعد  ما شعرت  فوهللا  قال: 
 ( 2) اللحد.

حيلب للحي أغنامهم، فلما است خلف، قالت   -رضي هللا عنه-وكان أبو بكر الصديق   ▪
جارية منهم: اآلن ال حيلبها! فقال أبو بكر: "بلى! وإين ألرجو أن ال يغريين ما دخلت 

  ( 3) فيه عن شيء كنت أفعله" أو كما قال.

بيت   ▪ املاء ابلليل، ورآه طلحة ابلليل يدخل  وكان عمر يتعاهد األرامل، فيستقي هلن 
دخل إليها طلحة هنارا ، فإذا هي عجوز، عمياء، مقعدة! فسأهلا: ما يصنع هذا امرأة، ف

الرجل عندك؟ قالت: "هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدين، أيتيين مبا يصلحين، وُيرج عين 
 (4) األذى".

فالنووي: النشك يف أن الرجل انصح، وأن له قدم صدق يف اإلسالم، ويدل لذلك  ▪
د مسجدا  من مساجد املسلمني إال ويقرأ فيه كتاب )رايض  قبول مؤلفاته حىت إنك ال جت

أخطأ يف أتويل آايت الصفات   - رمحه هللا–الصاحلني( وهذا يدل على القبول، ولكنه  
حيث سلك فيها مسلك املؤولة، فهل نقول: إن الرجل مبتدع؟ نقول: قوله بدعة لكن 

 (5) كفر وال يكفر.هو غري مبتدع..القول غري القائل، قد يقول اإلنسان كلمة ال
 

 11:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (1)
 12:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (2)
 192:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (3)
 192:  خمتصر جامع العلوم واحلكم  (4)
 314شرح األربعني النوية البن عثيمني:   (5)
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وقالوا: إنه إذا سئل عن املسألة أتى    -رمحه هللا–وقد عاب قوم شيخ اإلسالم ابن تيمية   ▪
  مبسائل كثرية، فأجاب عن ذلك بعض تالميذه وقال: إن هذا من جوده وكرمه يف بذل 

يف البحر: "هو الطهور ماؤه احلل ميتته" وهو مل يسأل  ملسو هيلع هللا ىلصالعلم، واستشهد بقول النيب 
 (1) إال عن الوضوء مباء البحر.

وقالوا: إنه إذا سئل عن املسألة أتى    -رمحه هللا–وقد عاب قوم شيخ اإلسالم ابن تيمية   ▪
  مبسائل كثرية، فأجاب عن ذلك بعض تالميذه وقال: إن هذا من جوده وكرمه يف بذل 

يف البحر: "هو الطهور ماؤه احلل ميتته" وهو مل يسأل  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب العلم، واستشهد بقول ا
 (2) إال عن الوضوء مباء البحر.

النيب   ▪ بشراء شاة بدينار، فاشرتى ثنتني بدينار، وابع    ملسو هيلع هللا ىلص عروة بن اجلعد الذي وكله 
 ابلربكة. قيل: فلو ابع ترااب  لربح فيه.  ملسو هيلع هللا ىلصواحدة، فرجع بدينار وشاة، فدعا له النيب 

أ  ذكرو  عبدالوهاب؛ حبا   يضا   الشارح  بن  للشيخ حممد  أن شخصا  يضحي سنواي    :
 (3) فيه.

ومن مجيل ما يذكر: أن الشيخ حممد رشيد رضا تويف عن تفسريه أواخر سورة يوسف،   ▪
تعاىل:   ِمَن  ﴿لقوله  َءاتَيَۡتِِن  ِ قَۡد  وِيِل    لُۡملۡكِ ٱ۞َربر

ۡ
تَأ َحادِيِث  ٱوََعلهۡمَتِِن ِمن 

َ
َمَٰوٰتِ ٱفَاِطَر    ۡۡل   لسه

ۡرِض ٱ وَ 
َ
نَت َوِّلرِ  ۡۡل

َ
ۡنَيا ٱ ِِف  ۦأ ِ  ٓأۡلِخَرةِى ٱ وَ  ِلُّ ْۡلِۡقِِن ب

َ
ا َوأ لِِحنيَ ٱتََوفهِِن ُمۡسلِم  ٰ  ( 4).[ 101]يوسف:   ﴾١٠١لصه

يف اتريخ بغداد: قال زائدة: صليت مع أيب حنيفة يف مسجده عشاء اآلخرة، وخرج  ▪
أسأله عن مسألة من حيث ال يراين أحد،  الناس، ومل يعلم أين يف املسجد، وأردت أن 

ُ ٱَفَمنه ﴿ :  اآلية قال؛ فقام فقرأ، وافتتح الصالة حىت بلغ هذه  َعلَۡيَنا َوَوقَىَٰنا َعَذاَب   َّلله
ُمومِ ٱ (، فأقمت يف املسجد أنتظر فراغه، فلم يزل يرددها حىت أذن   [ 27]الطور:   ﴾٢٧لسه

 (5)(13/357املؤذن لصالة الفجر. )

 
 326شرح األربعني النووية البن عثيمني:   (1)
 326شرح األربعني النووية البن عثيمني:   (2)
 شرح منار السبيل للشيخ انصر العمر   (3)
 66فن التدبر:   (4)
 69فن التدبر:   (5)
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أ حضر ابن ملجم، وقطعوا يديه ورجليه، فلم جيزع ومل يتكلم، وكحلت عيناه وهو يقرأ   ▪
أبقى يف الدنيا ف واقا  ال القرآن، فلما أرادوا قطع لسانه جزع، فقيل له فقال: أكره أن  

 أذكر هللا! مث أ حرق. وفيه قال اخلارجي: 

)أي:    ملا بويع معاوية، خطب يف الناس، فقال: من كان يريد أن يتكلم يف هذا األمر ▪
 - يعرض اببن عمر–فليطلع إيل  قرنه، فلنحن أحق هبذا األمر منه ومن أبيه    اخلالفة(

أقو  أن  ومهمت  حبويت،  فحللت  عمر:  ابن  على قال  وأابك  قاتلك  من  به  أحق  ل: 
اإلسالم. فخشيت أن أقول كلمة تفرق اجلميع وتسفك الدم، فذكرت ما أعد هللا يف 

 (2) اجلنان.

بعثمان يف املسجد فسلمت عليه فمأل عينيه مين   قال: مررت   سعد بن أيب وقاصعن   ▪
 ؟ اإلسالم شيءمث مل يرد علي السالم فأتيت عمر فقلت اي أمري املؤمنني! هل حدث يف  

قلت إين مررت بعثمان آنفا فسلمت فلم يرد علي فأرسل عمر إىل عثمان    ؟قال وما ذاك
فأاته فقال ما مينعك أن تكون رددت على أخيك السالم? قال ما فعلت قلت بلى 
حىت حلف وحلفت مث إنه ذكر فقال بلى فأستغفر هللا وأتوب إليه إنك مررت يب آنفا  

ال وهللا ما    -صلى هللا عليه وسلم-عتها من رسول هللا  وأان أحدث نفسي بكلمة مس
ذكرهتا قط إال يغشى بصري وقليب غشاوة فقال سعد فأان أنبئك هبا إن رسول هللا ذكر 
لنا أول دعوة مث جاءه أعرايب فشغله مث قام رسول هللا فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقين  

ال: "أبو إسحاق"؟ قلت: نعم  إىل منزله ضربت بقدمي األرض فالتفت إيل فالتفت فق
اي رسول هللا قال: "فمه"؟ قلت: ال وهللا إال أنك ذكرت لنا أول دعوة مث جاء هذا 

 
 )بتصرف(    93-92ب سري أعالم النبالء: نزهة الفضالء هتذي   (1)
 )بتصرف(   363 - 102 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)

 ضربة من تقي ما أراد هبا اي 
 

العرش   ذي  من  ليبلغ  إال 
 رضواان 

 
فأحسبه  حينا   ألذكره                         إين 

 
ميزاان  الربية عند هللا   ( 1) أوّف 
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نَت ُسۡبَحَٰنَك إِِنرِ ُكنُت ِمَن    ﴿ األعرايب فقال: "نعم دعوة ذي النون:
َ
ٓ أ ٓ إَِلَٰه إَِله لِِمنيَ ٱ َله ٰ   ﴾ ٨٧لظه

 (1) .يف شيء قط إال استجاب له"، فإهنا مل يدع هبا مسلم ربه  [87]األنبياء: 

:    ملسو هيلع هللا ىلصهلا رسول هللا    فقالله زوجته إبكرام هللا له،    شهدت عثمان بن مظعون  ملا تويف   ▪
وما يدريك؟!..وهللا إين ألرجو له اخلري، وإين لرسول هللا، وما أدري ما ي فعل يب! قالت: 

 (2) فوهللا ما أزكي بعده أحدا .

اجلموح و عبدهللا بن عمرو بن حرام، وبني نقلهما من سنة بني استشهاد عمرو بن    46 ▪
قربيهما بسبب السيل، ومع ذلك كأهنما ماات ابألمس! مل يتغريا ! وقد كاان كفنا يف كفن  

 (3) واحد.

البحر إىل دارين   ▪ ابلبحرين، قال –اقتحم العالء بن احلضرمي ومن معه من املسلمني 
ا  ميشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء  ايقوت: "فأجازوا ذلك اخلليج إبذن هللا مجيع

 (4) يغمر أخفاف اإلبل..."

ابعت عائشة دارا  هلا، فتسخ ط عبدهللا بن الزبري، وقال: ألحجرن عليها، فلما علمت  ▪
عائشة سخطت لذلك ونذرت أال تكلمه حىت املوت، مث إن عبدهللا ندم وما ترك وسيلة  

مه فيها، حىت كلم اثنني فاشتماله أبرديتهما  يسرتضيها هبا إال فعلها وال شفيعا  إال كل 
وأدخاله على عائشة، فال زالوا هبا يرققوهنا حىت كلمته، فالتزمها. وكلما ذكرت نذرها 

 ( 5)ذاك بكت حىت تبل مخارها.

قالت سودة: اي رسول هللا، صليت خلفك البارحة، فركعت يب، حىت أمسكت أنفي  ▪
 ( 6) األحيان ابلشيء. خمافة أن يقطر الدم. فضحك. وكانت تضحكه

فأقطعه   ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول هللا    (وكان سيد قومه)    -رضي هللا عنه-وفد وائل بن حجر   ▪
أرضا ، وأرسل معه معاوية بن أيب سفيان ليعرفه هبا. فقال معاوية: أردفين خلفك. قال:  

 
 )بتصرف(   121 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   130 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(    160-146 النبالء: نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم    (3)
 )بتصرف(   147 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
 )بتصرف(    234-233 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (5)
 )بتصرف(   248 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (6)
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الناقة. فلما  انتعل ظل  امللوك. قال: أعطين نعلك. فقال:  إنك ال تكون من أرداف 
السرير، وذكره احلديث،    يةا ستخلف معاوية، أاته وائل بن حجر، فأقعده معاو  على 

 (1) فسي: ليتين كنت محلته بني بيدي.يقول وائل: فقلت يف ن

النيب    أبو ▪ للنيب    ،ملسو هيلع هللا ىلصبكرة موىل  ببكرة فسمي هبا، وفر  الطائف    ملسو هيلع هللا ىلص تدىل يف حصار 
فأعتقه، وكان عبدا ، وأمه مسية، فهو أخو زايد بن أبيه ألمه. ملا أغمي عليه يف املقربة  

وهللا ما من لتدافع الناس ظ ن أنه مات، فصرخوا عليه، فلما أفاق، قال: ال تصرخوا، ف
ففزع القوم، وقالوا له، فقال: إين أخشى أن أدرك   فسي،نفس خترج أحب  إيل من ن 

 ( 2) زماان  ال أستطيع أن آمر فيه مبعروف وال أهنى فيه عن منكر، وما خري  يومئذ؟!

عمرو بن العاص يعجب ممن ينزل به املوت أال يصفه، فلما نزل به املوت ذكره   كان ▪
 بين، املوت أجل من أن يوصف.. أجدين كأن جبال رضوى على ولده هبذا، فقال: اي

عنقي، وكأن يف جويف الشوك، وأجدين كأن نف سي ُيرج من إبرة... اللهم أمرتنا فرتكنا،  
 (3) .مغفرتك وهنيتنا فركبنا، وال يسعنا إال 

عقبة بن احلارث، قال: صلى بنا أبو بكر العصر، مث قام وعلي  ميشيان، فرأى احلسن    عن ▪
وقال: عنقه،  على  فحمله  بكر،  أبو  فأخذه  الغلمان،  معه   يلعب 

 ( 4)وعلي  يبتسم.، )أبيب شبيه النيب      ليس شبيه  بعلي( 

النيب    بعد ▪ فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوفاة  العلم  عباس  ابن  له  طلب  حيتاجون  صاحب  الناس  أترى   :
الناس البن عباس، فقال: هذا الفىت أعقل  هكذا  لعلمك؟ فبقي الرجل   حىت اجتمع 

 (5)مين.

 
 )بتصرف(   303 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   317 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   334 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   374 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
 )بتصرف(   384 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (5)
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بن أبيه، قيل هو زايد بن أيب سفيان الذي واقع يف جاهليته مسية فولدت زايدا ،    زايد ▪
فلما رآه معاوية من أفراد الدهر، ادعى أبنه أخوه، وهو أخو أبو بكرة الصحايب ألمه، 

 (1)أصيب إصبعه بطاعون فمات.

: إان انزلون فاظعنوا،  -وكانت موحشة    – بن انفع هو الذي اختط القريوان، فنادى    عقبة ▪
وقيل دعا عليها، فلم يبق من الوحوش وال الدواب شيء إال خرج، وقيل: كانت الوحوش  

 (2)حتمل أوالدها هاربة.

زايد احلارثي، قال: سقاين يزيد )بن معاوية( شرااب  ما ذقت مثله، فقلت: اي أمري    عن ▪
ؤمنني مل أسلسل مثل هذا؟ قال: هذا رمان حلوان، بعسل أصبهان، بسكر األهواز،  امل

 (3)بزبيب الطائف، مباء بر د ى. 

األسود الدؤيل، ويقال: الديلي، قاضي البصرة، وامسه ظامل بن عمرو على األشهر.    أبو ▪
 (4) . ملسو هيلع هللا ىلصقيل: أول من تكلم ابلنحو وأول من نقط املصاحف. أسلم يف حياة النيب 

ابن سعد)عن عبدامللك بن مروان(:كان قبل اخلالفة عابدا  انسكا  ابملدينة.قال ابن   قال ▪
عمر: إن ملروان ابنا  فقيها  فسلوه. قيل لعبدامللك: عجل بك الشيب! قال: وكيف ال،  

 وأان أعرض عقلي على الناس كل مجعة. 

مل يستخلفوا مرة إىل ملك الروم، فرد عليه: أعجب ألهل داينتك كيف    ابلشعيب    ووجه
قال الشعيب: ألنه رآين ومل يرك. قال: إمنا أراد أن يغريين بقتلك. قال    -الشعيب-رسولك 

   (5)..امللك: هلل أبوه، ما أردت غري ذلك 
صوته يف القرآن،  أن يكون  تمىن  ابح له أبنه ي كان مغنيا ، فمر به ابن مسعود و   زاذان، ▪

 (6)فألقى هللا التوبة يف قلبه، فتاب.

 
 )بتصرف(   407 أعالم النبالء: نزهة الفضالء هتذيب سري    (1)
 )بتصرف(   412 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   430 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   440 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
 245، روائع القصص اإلسالمي: )بتصرف(  498 - 484 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (5)
 )بتصرف(   493 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (6)
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د: وقلت لعبيدة )بن عمرو، أسلم عام فتح مكة ابليمن ومل يكن له صحبة(:  قال حمم ▪
شيئا  من قبل أنس بن مالك. فقال: ألن يكون عندي    ملسو هيلع هللا ىلصإن عندان من شعر رسول هللا  

: -والكالم للذهيب–شعرة أحب إيل من كل صفراء وبيضاء على ظهر األرض. قلت  
نة، فما الذي نقوله حنن يف وقتنا  س  مسنيخب  ملسو هيلع هللا ىلصومثل هذا يقوله هذا اإلمام بعد النيب  

سع نعل كان له، أو قالمة ظفر، أو شفقة  لو وجدان بعض شعره إبسناد اثبت، أو ش 
من إانء شرب فيه. فلو بذل الغين معظم أمواله يف حتصيل شيء من ذلك عنده أكنت  

م والسال  ، تعده مبذرا  أو سفيها ؟ كال. فابذل مالك يف زورة مسجده الذي بىن فيه بيده
ب ه، فقد كان نبيك  حيبه، ومتل ى  عليه يف حجرته يف بلده، وال تذ  ابلنظر إىل أ ح د ه وأح 
ابحللول يف روضته ومقعده، فلن تكون مؤمنا  حىت يكون ذلك السيد أحب إليك من 
نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وقب ل حجرا  مكرما  نزل من اجلنة، وضع فمك 

البشر بيقني، فهن أك هللا مبا أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. ولو    سيد  لهالمثا  مكان  قب  
إىل احلجر مث قب ل حمجنه حل ق  لنا أن نزدحم   ملسو هيلع هللا ىلصظفران ابحملجن الذي أشار به الرسول  

على ذلك احملجن ابلتقبيل والتبجيل، وحنن ندري ابلضرورة أن تقبيل احلجر أرفع وأفضل 
البناين إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها،    بتمن تقبيل حمجنه ونعله. وقد كان اث

. فنقول حنن إذ فاتنا ذلك: حجر معظم مبنزلة ميني   ملسو هيلع هللا ىلصويقول: يد مست يد رسول هللا  
المثا  له فإذا فاتك احلج وتلقيت الوفد فالتزم احلاج    ملسو هيلع هللا ىلصهللا يف األرض مسته شفتا نبينا  

 (1) .ملسو هيلع هللا ىلصوقبل فمه وقل: فم  مس  ابلتقبيل حجرا  قبله خليلي 

الشعيب )ت    عن ▪ ه( يقول: ما كتبت سوداء يف بيضاء إىل  104ابن شربمة: مسعت 
يومي هذا، وال حدثين رجل حبديث قط إال حفظته، وال أحببت أن يعيده علي. ويقول: 

 ( 2)وهللا لو أصبت تسعا  وتسعني مرة، وأخطأت مرة ألعد وا علي تلك الواحدة.

ش ه ر ابلباقر من بـ ق ر العلم، أي:    -ابدينابن زين الع  –ه(114جعفر الباقر )ت   أبو ▪
 (3) شقه.

 
   431 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
   500-497 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   518 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
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الشام، فجزع أهل مكة وخرجوا    توجه ▪ للغزو يف  )أخو أيب جهل(  احلارث بن هشام 
يشيعونه، فوقف ووقفوا حوله ابكني، فقال: وهللا ما خرجت رغبة بنفسي عنكم، وال 

(، فخرجت فيه  اختيار بلد على بلدكم، ولكن هذا األمر كان )يعين اجلهاد واإلسالم
رجال من قريش ما كانوا من ذوي أسناهنا، وال يف بيوهتا، وأصبحنا وهللا لو أن جبال  
مكة ذهبا ، فأنفقناها يف سبيل هللا، ما أدركنا يوما  من أايمهم، فنلتمس أن نشاركهم يف 

 (1)ه.18اآلخرة، فاتقى هللا امرؤ، مث غادرهم، فأصيب شهيدا  بطاعون عمواس

لب ويل املشرق وعزله عمر بن عبدالعزيز، له أخبار يف السخاء، منها: أنه  بن امله  يزيد ▪
أخرى،  يزيد ألفا   أبن يبشر أمه فأعطاه  فرح احلالق ووعد  أعطى حالقا  يف احلج ألفا ، ف

ألفني آخرين. غزا طربستان وصاحلهم  يزيد  ابلطالق إن حلق لغريه فأعطاه    احلالق  فحلف
مسافة فرسخني، رجاال     موة مث افتتحها، فصلب منهلكنهم نكثوا العهد، فحاصرها عن

ألفا  مث ضرب أعناقهم، فدارت طاحونة هنر جرجان ابلدماء. وله خرب مع   12وأسر  
مطرف بن الشخري حني رد عليه ردا  قواي . وقال احلسن عنه يف فتنته: هذا عدو هللا يزيد  

 ( 2)بن املهلب كلما نعق هبم انعق اتبعوه.

بن عبدامللك ويل سليمان    فلما.  بن يوسف  موىل احلجاج كان  يزيد بن مسلم أمري املغرب   ▪
ط لب أبو العالء )يزيد( يف غل، وكان قصريا  دميما  كبري البطن،مشوها ، فنظر   اخلالفة

إليه سليمان:فقال:لعن هللا من والك، قال:ال تفعل اي أمري املؤمنني، فإنك رأيتين واألمور 
فل  قاتله هللا ما أسد   مدبرة عين  و رأيتين يف اإلقبال الستعظمت ما استحقرت. قال: 

عقله.مث قال: أترى احلجاج يهوي بعد يف جهنم أو بلغ قعرها؟ قال:ال تقل ذاك، فإنه  
 (3)حيشر مع من واله.

 
 )بتصرف(   523 ء هتذيب سري أعالم النبالء: نزهة الفضال   (1)
 )بتصرف(   544 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
   566 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
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قلت مرة لرجل )والكالم البن سريين(: اي مفلس؛ فعوقبت. قال الداراين: قل ت ذنوب  ▪
ين أ توا، وكثرت ذنوبنا فلم ندر من أين نؤتى. وقال: إن هذا العلم دين القوم فعرفوا من أ

 (1) فانظروا عمن أتخذون دينكم...

عن حنظلة بن أيب سفيان قال: ما رأيت عاملا  قط يقول: ال أدري، أكثر من طاووس.   ▪
ويروى أن طاووسا  جاء يف السحر يطلب رجال ، فقالوا: هو انئم، قال: ما كنت أرى 

 ( 2)أحدا  ينام يف السحر.

حممد بن كعب القرظي، إمام يف التفسري، كان أبوه ممن مل ينبت يوم قريظة فرتك. فسبحان   ▪
 ( 3) العليم!

كان عطاء يصلي بعدما ضعف مبئيت آية وال يتحرك، وكان يقول: إن الرجل ليحدثين  ▪
عبدامللك بن  ابحلديث فأنصت له كأين مل أمسعه، وقد مسعته قبل أن يولد. وله خرب مع

 (4)مروان.

دخل عليه لص )أي: على مالك بن دينار( فما وجد ما أيخذه، فناداه مالك: مل جتد  ▪
شيئا  من الدنيا، فرتغب يف شيء من اآلخرة؟ قال: نعم، قال: توضأ، وصل ركعتني، 

 (5)  ففعل مث جلس وخرج للمسجد. فسئل: من ذا؟ قال: جاء ليسرق فسرقناه.

القسري، كان   ▪ األنبياء. بىن ألمه خالد  النبوة، وفضل عليا  على  ادعى  رافضيا  خبيثا ، 
الفرزدق فيها شعرا  يذمه هبا. من حسناته: أنه ضحى ابجلعد بن درهم  كنيسة، قال 

إبراهيم   يتخذ  مل  هللا  أن  زعم  السالم-الذي  موسى    -عليه  يكلم  ومل  عليه -خليال، 
                                    ، بىن هلا خالد ب يعة مسيت بــــ )بيعة  كانت أم خالد القسري نصرانية. و تكليما    -السالم

لتها من املسيحيني. ذكر ذلك ايقوت املتوّف                                                                           خالد(؛ وذلك لتتعبد فيها هي ومن على حن 
 (6). ه. وذكر الطربي واألصفهاين نصرانية األم.626سنة 

 
 )بتصرف(   570 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 580 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   583 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   585 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
 )بتصرف(   615 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (5)
 )بتصرف(   77كناشة النوادر:  ،   624 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (6)
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مروان بن حممد، أو احلمار، أو اجلعدي نسبة ملؤدبه اجلعد بن درهم. كان شجاعا  جبارا ،   ▪
فلف  على إصبعه    -وكان قد قاتله-دوخ اخلوارج. ظفر مرة بيزيد بن خالد القسري  

منديال ، ورص  عينه حىت سالت، مث فعل كذلك بعينه األخرى، وما نطق يزيد، بل صربه،  
 ( 1) نسأل هللا العافية. 

ابن املقفع، كان من اجملوس فأسلم، يقال: قد ويل اخلراج للحجاج فخان، فعذبه حىت  ▪
 (2)تقفعت يده.

جعفر بن حممد )جعفر الصادق(، كان يبغض الرافضة، وجده ألمه هو أبو بكر، ومع  ▪
ذلك يقوم الرافضة بسب أيب بكر وهم يبجلون جعفرا ! وكان يغضب لتعرضهم جلده!  

كر له خبل املنصور، قال: احلمد هلل الذي حرمه من دنياه ما بذل  ومن بليغ قوله ملا ذ  
 ( 3) ألجله دينه.

بعث موسى الكاظم إىل الرشيد برسالة من احلبس، يقول: إنه لن ينقضي عين يوم من  ▪
البالء، إال انقضى عنك معه يوم من الرخاء، حىت نفضي مجيعا  إىل يوم ليس له انقضاء،  

 (4) ُيسر فيه املبطلون.

هم س، قيل إنه أراد قتل عقرب، فدخلت يف جحر، فأدخل أصابعه خلفها، فضربته،  ك   ▪
 (5) فقيل له، فقال: خفت أن خترج، فتجيء إىل أمي فتلدغها.

أمري العرب، معن بن زائدة، عني األجواد، دخل على املنصور، فقال: كربت سنك اي  ▪
وإن فيك لبقية.    معن. قال: يف طاعتك. قال: إنك لتتجلد، فقال: ألعدائك. قال:

 (6) قال: هي لك اي أمري املؤمنني...

 (7) كان يقال إذا أخذ األوزاعي يف ذكر املعاد: أترى يف اجمللس قلب مل يبك؟!... ▪

 
 )بتصرف(     638 الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء: نزهة    (1)
 )بتصرف(   650 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   655 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   659 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
   662 النبالء: نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم    (5)
 )بتصرف(    318، قطوف الرحيان:  321،روائع القصص اإلسالمي:    690  نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:     (6)
   691 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (7)
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اخلليل، منشئ علم العروض، كان متقشفا  عابدا ، له كتاب: )العني(، أخذ عنه سيبويه   ▪
إنسان شيئا  مل يره أبنه أفاده،  النحو والنضر بن مشيل واألصمعي. كان اخلليل إذا أفاد  

 (1) وإن استفاد أراه أبنه استفاد منه.
)حفيد ▪ بن هشام  العلماء    عبدالرمحن  احلكم  وائتمر  امللوك،  جبابرة  من  الداخل( كان 

العامة، واجتهوا للقصر، وهزموا، وكانت وقعة  خبلعه، فضرب أعناق خلق منهم، واثر 
 (2) ألفا ... 40هائلة، مضى فيها 

سيبويه، عمرو بن عثمان الفارسي، ألف كتابه الذي ال يدرك شأوه فيه، أخذ النحو   ▪
الكبري، وجرت بينه وبني الكسائي مسألة الزنبور املشهورة وهي عن اخلليل واألخفش  

فقال سيبويه: ليس املثل   الزنبور أشد لسعا من النحلة، فإذا هو إايها.  كذب: أظن
وتشاجرا طويال، وتعصبوا للكسائي دونه، مث وصله حيىي بعشرة    كذا، بل: فإذا هو هي.

كان فيه حبسة يف   .  -فيما قيل    -فاتفق موته بشرياز    آالف، فسار إىل بالد فارس،
   (3) عبارته وانطالق يف قلمه، مسي سيبويه ألن وجنتيه كالتفاحتني..

وعظ الفضيل هارون الرشيد: بلغين أن عامال  لعمر بن عبدالعزيز ش كي إليه، فكتب  ▪
إليه: اي أخي أذكرك طول سهر أهل النار يف النار مع خلود األبد، وإايك أن ي نصرف 

 فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. فلما قرأ الكتاب طوى البالد حىت بك من عند هللا
قدم عليه، فقال: ما أقدمك؟ قال: خلعت قليب بكتابك! ال أعود إىل والية حىت ألقى 

 هللا. فبكى هارون بكاء  شديدا ... 

وبكى علي  ابن الفضيل، فقال الفضيل: اي بين ما يبكيك؟ قال: أخاف أال جتمعنا  
 (4)القيامة.

ه( : صليت ابلرشيد، فأخطأت يف آية ما أخطأ 189قال الكسائي)علي بن محزة ت: ▪
فيها صيب، قلت: لعلهم يرجعني،فوهللا ما اجرتأ الرشيد أن يقول أخطأت،لكن قال: أي  

 
 )بتصرف(    375)بتصرف( ، جواهر األدب:  727 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   767 الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:  نزهة   (2)
 )بتصرف(    376)بتصرف( ، جواهر األدب:  778 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   797 - 792 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
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لغة هذه؟ قلت: اي أمري املؤمنني، قد يعثر اجلواد.فقال: نعم.وحلن مرة على املنرب،لقب 
  (1).أحرم فيه، أخذ النحو من اخلليلابلكسائي لكساء 

صاحب التصانيف، قيل: لوال الفراء ما كانت العربية. عرف ابلفراء ألنه كان    الفر اء، ▪
الكسائي  الفراء كيف يعظم  يفري الكالم فراي . صاحب الكسائي، قيل: نعجب من 

ه، فكل واحد  وهو أعلم ابلنحو منه. علم ابنا املأمون، فلما أراد القيام ابتدرا إىل نعلي
منهما قدم فردة نعل، فبلغ ذلك املأمون فقال: لن يكرب الرجل عن تواضعه لسلطانه 

 ( 2) وأبيه ومعلمه. وكان عاملا  ابلفلك وأايم العرب والفقه والشعر.

له: كيف    األصمعي، ▪ قيل  حنبل،  ين  أمحد  عليه  أثىن  العرب،  ولسان  األدب  حجة 
ألف أرجوزة. وحادثة الرقاع مما    16ظ  حفظت ونسوا؟ قال: درست وتركوا. كان حيف

العني من  بسببها  عليه  األدب، ملا  وهي:    خيف  أهل  مجع  سهل،  بن  احلسن  قدم 
  وحضرت، ووقع احلسن على مخسني رقعة، وجرى ذكر احلفاظ، فذكران الزهري، وقتادة. 

الرقاع. فأحضرت  التوايل،  على  األمري  به  وقع  ما  أعيد  فأان  األصمعي:  فقال:   فقال 
صاحب الرقعة األوىل كذا وكذا، وامسه كذا وكذا، ووقع له بكذا وكذا، والرقعة الثانية  

فقال نصر بن علي اجلهضمي: أيها    كذا، والثالثة ... حىت مر على نيف وأربعني رقعة. 
                                                 قال عنه املربد: "كان حبرا  يف اللغة"، جاء يف )اخلالصة(    .املرء أبق على نفسك من العني

ح والتعديل: وهو أحد األعالم... قال عنه السيوطي يف )بغية الوعاة(:  وهو من كتب اجلر 
                                                                           أحد أئمة اللغة. إىل أن قال: وقال ابن معني: مل يكن ممن ي كذ ب. وقال أبو داوود:  
صدوق. وكان يتقي تفسري احلديث كما يتقي تفسري القرآن. وهو من أهل السنة. وأثىن 

  (3) ...ن املديينعليه وشهد له ابلصدق: أمحد بن حنبل واب

 
 )بتصرف(    376دب: )بتصرف(، جواهر األ 824 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   875 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
  393، جواهر األدب:  345)بتصرف( ، روائع القصص اإلسالمي:    881  نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:     (3)

 )بتصرف(  302، قطوف الرحيان: 106فصول يف الثقافة واألدب: 
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الشباب  ▪ القائل: إن  فيه، وهو  العتاهية، لقب بذلك الضطراب  أبو  الصاحل:  األديب 
والفراغ واجلدة... كان أبو نواس يعظمه ويتأدب معه. أول من فتح ابب الوعظ. ولد 

 (1) ه.211ه وتويف 130

نظر يف بشر املريسي، كان من الفقهاء فآل به احلال إىل أن كفره بعضهم، وذلك أنه   ▪
الكالم حىت صار عني اجلهمية. أ خذ يف دولة الرشيد وأهني لقوله خبلق القرآن. فهو  
بشر الشر، وبشر احلايف بشر اخلري، كما أن أمحد بن حنبل هو أمحد السنة، وأمحد بن 

 (2) أيب دؤاد أمحد البدعة.

َوَِّف  ﴿دعي عفان بن مسلم للقول يف احملنة، فأىب، فقيل له: مينع عنك رزقك، قال:   ▪
َمآءِ ٱ درهم   1000، فأاته آت يف الليل وأعطاه    [ 22]الذاريات:    ﴾٢٢رِزۡقُُكۡم َوَما تُوَعُدونَ   لسه

 (3) وقال: ثبتك هللا اي عفان كما ثبت الدين، وهذا كل شهر.

قليلة. كان  ▪ متتمة  مع  العبارة  عذب  فأسلم،  نصرانيا   أوس، كان  بن  حبيب  متام،  أبو 
 (4) أكلت اخلبز إال به.البحرتي يقول: ما 

أمحد بن نصر اخلزاعي، قتله الواثق يف احملنة، وترحم عليه ابن معني، نصب رأسه ببغداد،  ▪
 (5) وصلب البدن بسامراء، وذلك ست سنني...

رأس البدعة زمن فتنة خلق القرآن، ومؤلب اخللفاء على اإلمام أمحد،  أمحد بن أيب دؤاد   ▪
 (6) ة عشر ألف درهم، ومات هو ولده منكوبني.وأخذ منه ستصادر املتوكل أمواله 

قال املربد: دخلت عليه )أي: على اجلاحظ( فقلت: كيف أنت؟ قال: كيف من نصفه  ▪
جزت  أين  هذا  يف  واآلفة  آمله،  ذابب  عليه  طار  لو  منقرس!  اآلخر  ونصفه  مفلوج، 

 
 384، جواهر األدب:   884 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
   885 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   892 أعالم النبالء: نزهة الفضالء هتذيب سري    (3)
 385)بتصرف(، جواهر األدب:  927 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
 )بتصرف(   936 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (5)
 )بتصرف(   939 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (6)
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مائل   بشق  املؤمنني  أمري  يصنع  وما  فقال:  املتوكل،  طلبه  وقيل:  ولعاب التسعني. 
 (1) سائل؟!

يروى أن املتوكل نظر إىل ابنيه املعتز واملؤيد، فقال البن السكيت )شيخ العربية، عرف   ▪
بذلك لكثرة سكوته(: من أحب إليك: مها أو احلسن واحلسني؟ فقال: بل قنرب )خادم 
علي بن أيب طالب(، فأمر األتراك فداسوا بطنه، فمات بعد يوم. وقيل: محل ميتا  يف  

نص املتوكل  لعلي  بساط، وكان يف  نصبوا  )ممن  العداوة(. وهدم   -رضي هللا عنه- ب 
 املتوكل قرب احلسني، ومنع الناس من انتيابه، فقال البسامي: 

 فتتبعوه  رميما   قتله،    يف    أسفوا على أال يكونوا شاركوا     
 (2)فكتب الناس شتم املتوكل على احليطان.

يها مرقة، كل هناران مقسم جملالس ابن أيب حامت يقول: كنا مبصر سبعة أشهر، مل أنكل ف  ▪
فقالوا: هو   ورفيق يل شيخا ،  أان  يوما   فأتينا  قال:  واملقابلة.  النسخ  وابلليل:  الشيوخ، 
عليل، فرأينا يف طريقنا مسكة أعجبتنا، فاشرتيناه، فلما صران إىل البيت، حضر وقت 

ثالثة أايم. وكاد    جملس، فلم ميكن ا إصالحه، ومضينا إىل اجمللس، فلم نزل حىت أتى عليه
أن يتغري، فأكلناه نيئا ، مل يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه! مث قال: ال ي ست طاع العلم  

 (3) براحة اجلسد.

مسعت إبراهيم احلريب يقول جلماعة عنده: من تعدون الغريب يف زمانكم؟ فقال رجل:   ▪
يب يف زماننا:رجل  من أنى عن وطنه. وقال آخر: من فارق أحبابه. فقال إبراهيم: الغر 

صاحل، عاش بني قوم صاحلني، إن أمروا مبعروف آزروه، وإن هنى عن منكر عانوه، وإن  
 احتاج إىل سبب من الدنيا مانوه، مث ماتوا وتركوه. 

كان يقول: وال شكوت إىل أهلي وأقاريب محى أجدها. ال يغم الرجل نفسه وعياله..  
 (4) دا !ويل عشر سنني أبصر بفرد عني ما أخربت به أح

 
   984 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   996 - 993 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   1098 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   1114 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
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اخلليفة املعتضد، له أخبار كثرية تفاصيلها يف أزيد من مخس صفحات! من أخباره:   ▪
شجاعته يوم قتل األسد ومل حيدث بذلك أحدا  إىل أن مات، وخربه مع الفتيان الروم 
املالح يوم أخرب القاضي أنه ما حل  سراويله حلرام قط، وخرب الصياد واليد اليت خرجت 

، وخرب اخلياط الرتكي املؤذن يف  وتتبعه أمرها إىل أن وجد القاتل  يف شبكته من البحر
 (1) غري وقت الصالة... ومجيعها ممتعة.

ثعلب، عالمة النحو، احملد ث، يقول: ابتدأت النظر وأان ابن مثاين عشرة سنة، وكان   ▪
يعد نفسه. وع م ر وأصم ، صدمته دابة فوقع يف حفرة، ومات  يزري على نفسه، وال 

 ( 2)ه.291نة منها، س 

صاحل بن حممد، اإلمام احلافظ احلجة، امللقب بـ)جزرة(، سئل: مل لقبت جبزرة؟ قال:  ▪
قدم علينا عمر بن زرارة فحدثهم حبديث عبدهللا بن بسر: أنه كان له خرزة للمريض،  
أاب   اي  ابلشيخ:  وصحت  بعضهم  يف كتاب  فرأيت  احلديث،  هذا  تقدم  وقد  فجئت 

أاب حفص! كيف   اي  هبا  حفص!  يداوي  له جزرة  أنه كان  بسر:  بن  عبدهللا  حديث 
ال   دعابة  صاحب  وكان  الساعة.  حىت  علي   فبقي  اجمل ان،  احملد ثون  فصاح  املرضى؟! 
يغضب من هذا اللقب. وعنه قال: كنت أساير اجلمل الشاعر مبصر، فاستقبلنا مجل  

األحول يف   عليه جزر، فقال: ما هذا اي أاب علي؟ قلت: أان عليك. وروي عنه قال:
 (3) البيت مبارك، يرى الشيء شيئني.

وابن خزمية،   ▪ اجلياع: هو  األربعة  احملمدون  فيها قصة  الطربي، سرية عطرة،  ابن جرير 
واملروزي، والروايين يف مصر. ويف سريته: أنه قال ألصحابه: هل تنشطون لتاريخ العامل 

ورقة، فقالوا: هذا مما تفىن من آدم إىل وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر حنو ثالثني ألف  
ثالثة آالف ورقة،   فاختصر ذلك يف  اهلمم.  إان هلل ماتت  فقال:  متامه!  قبل  األعمار 
وكذلك قال هلم يف التفسري كما قال هلم يف التاريخ أو حنو ذلك. وكان أبوه ميده يف 

 
 )بتصرف(   221 - 56-55-50، روائع القصص اإلسالمي: 1112 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   1139 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   1141 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
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يف أسفاره فأبطأت مرة نفقته، يقول: فاضطررت إىل أن أفتق كم ي  قميصي فبعتهما. تو 
 (1) ه، وصلي  عليه عدة شهور ليال  وهنارا .310

"ماء زمزم ملا شرب   ملسو هيلع هللا ىلصسئل ابن خزمية: من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول هللا   ▪
 ( 2) له" وإين ملا شربت سألت هللا علما  انفعا .

ترمجة العزيز ابهلل العبيدي: قال أبو منصور الثعاليب يف )اليتيمة(: مسعت الشيخ أاب    يف ▪
ب حيكي: أن األموي صاحب األندلس كتب إليه نزار  صاحب مصر كتااب  سب ه  الطي

فيه وهجاه، فكتب إليه األموي: "أما بعد: فإنك عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك ألجبناك"  
عن اجلواب، يشري أنك دعي  ال نعرف قبيلتك. وصعد   وأفحمهفاشتد هذا على العزيز،  

د رقعة فيها أبيات شعر تنبئ أبنه دعي  ينسب نفسه يف أول واليته على منرب اجلمعة فوج
 وصعد مرة أخرى، فرأى ورقة فيها: لبين هاشم كذاب ، 

 (3).وذلك ألهنم ادعوا علم املغيبات. مث قال ابن خلكان: 

أشهر،    تسعة  اخلطاط ابن مقلة، وزر للقاهر، وحصلت وحشة بينهما، فاسترت عنه   الوزير ▪
وأفسد على القاهر جنده حىت خلعوه وقتلوه. وبويع الراضي، فأم ن ابن مقلة، فظهر 
ووزر عامني، واسترت، مث إن الراضي أطمعه حىت وقف عنده، فاستفىت الفقهاء فأفتوا 

فكان يشد القلم على ساعده ويكتب   -وله شعر  يف ذلك –بقطع يده، وق طع لسانه  
 (4) . وألخيه خط جيد، وقد هندسا خط النسخ.خبط جيد، وكتب ابليسرى أيضا  

 
 )بتصرف(   1169 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   1179 أعالم النبالء: نزهة الفضالء هتذيب سري    (2)
 )بتصرف(   1225 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(    363، جواهر األدب: 1241 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)

ــا  ــنـــــ رضــــــــــــــــــــيــــ ــد  قـــــ ــور  واجلــــ ــم  ــلــــ ــظــــ  ابلــــ
 

واحلـــــــــــمـــــــــــاقـــــــــــة  ابلـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــر   ولـــــــــــيـــــــــــس 
غــــيـــــــب  عــــلــــم  أعــــطــــيـــــــت   إن كــــنـــــــت 

 
ــبـــــــــطـــــــــاقـــــــــة   الـــــــ ــاتـــــــــب  ــنـــــــــا كـــــــ لـــــــ  فـــــــــقـــــــــل 
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ابن هانئ األندلسي الشاعر، ماجنا ، فاسق مخري، يتهم بدين الفالسفة، ومن قوله   كان ▪
 يف املعز العبيدي: 

 ( 1) ه.362ديوانه مدائح تفضي للكفر، خنق سنة  يفو 
يف ترمجة األصم أبو العباس، قال الذهيب: مسع منه اآلابء واألبناء واألحفاد، وكفاه شرفا    ▪

السنني، وال جيد أحد  فيه مغمزا  حبجة... قال احلاكم: حضرت  أن حيدث طول تلك  
أاب العباس يوما  يف مسجده، فخرج ليؤذن لصالة العصر، فوقف موضع املئذنة، مث قال 
بصوت عال: أخربان الربيع بن سليمان، أخربان الشافعي، مث ضحك، وضحك الناس،  

ه على عواتقهم من داره  ه وحيملون344مث أذن. وكانت السكة متتلئ من الناس سنة  
ال   السكة  هبذه  وقال: كأين  طويال ،  بكى  والغرابء  الناس  لكثرة  نظر  فلما  للمسجد، 

ضعف البصر، وحان الرحيل. وبعد شهر حصل قد    و  ،يدخلها أحد منكم فإين ال أمسع
هذا فكف بصره وانصرف الغرابء، فكان ي ناول القلم فيعلم أهنم يطلبون الرواية، فيقول: 

 (2) الربيع... حدثنا 

يد، شيخ نيسابور/ت  ▪ ه( أن شيخه الزاهد احل ريي، طلب 365ومن حماسنه )أي: ابن جن 
، فتأمل وبكى على رؤوس الناس، فجاءه ابن جنيد أبلفي درهم، املال ماال  للثغور، فتأخر

فدعا له ونو ه به، وقال: قد رجوت أليب عمرو مبا فعل، فإنه قد انب عن اجلماعة،  
لت من مال أمي وهي كارهة، فينبغي ومحل كذا وكذ ا، فقام ابن جنيد، وقال: لكن إمنا مح 

ابلكيس،   جاء  الليل  جن  فلما  إليه،  فر د  ابلكيس  عثمان  أبو  فأمر  لرتضى،  ترده  أن 
وال تمس من الشيخ سرت ذلك، فبكى، وكان بعد ذلك يقول: أان أخشى من مهة أيب  

 (3) عمرو.

نابلسي أمامه، فقال: بلغنا أنك  شيخ ال ال  -ينيقائد جند العبيد–أقام جوهر الصقلي   ▪
قلت إذا كان مع الرجل عشرة أسهم فلريم الروم بسهم والرافضة بتسعة، قال: ما قلت 

 
 )بتصرف(   1292 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   1268 الء: نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النب    (2)
 )بتصرف(   1293 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)

 ما شـــــــــــئت ال ما شـــــــــــاءت األقدار
 

ــار   الــقــهـــــ ــد  الــواحـــــ ــأنـــــــت  فـــــ ــاحــكــم   فـــــ
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.. فأمر وإنكم .  هذا! بل قلت: يرميكم بتسعة والعاشر أيضا ، فإنكم غريمت امللة، وإنكم
سلخ  جوهر   فلما  ويصلب.  تبنا   حيشى  مث  يسلخه  رأس   اليهودييهوداي   مفرق    من 

وبلغ الوجه حىت بلغ الصدر رمحه السال خ فوكزه ملا حاذى    -وكان يذكر هللا-  النابلسي
 (1)قلبه فقضى عليه.

 40سيف الدولة علي بن عبدهللا بن محدان، مقصد الوفود وكعبة اجلود، واقع الروم   ▪
املعارك وأوصى  وقعة انتصر يف أكثرها، مات ابلفاجل وقيل عسر البول، ومجع من غبار  

 (2) .أن يوضع حتت خده

كافور اإلخشيدي، كان موىل، وال زال يرتقى حىت ساد، وصار له ملك مصر حلزمه  ▪
 (3) ورأيه، هجاه املتنيب هجاء  مقذعا  مضحكا ، كما أنه مدحه مدحا  أنيقا .

أموي شيعي،   ▪ الفرج،  أبو  الفرج األصفهايناألصفهاين  )املدينة    أبو                         منسواب  ألصفهان 
  لفارسية(، وكان يتشيع وكان رقيق الدين سيء السرية وسخ الثياب قذر اهليئة، ولكنه ا

 ( 4)كان وسخا  رزاي  يتقون هجاءه.                                 آية يف احلفظ عارفا  كاتبا  انقدا  

بلغين أن الدارقطين )من أهل حملة دار قطن ببغداد( حضر يف حداثته جملس إمساعيل  ▪
ينسخ جزءا  كان معه   فقال رجل: ال يصح مساعك الصفار، فجعل  وإمساعيل ميلي، 

أملى  مما  حتفظ  فهمك، كم  خالف  لإلمالء  فهمي  الدارقطين:  فقال  تنسخ،  وأنت 
الشيخ؟ فقال: ال أحفظ. فقال الدارقطين: أملى مثانية عشر حديثا ، األول عن فالن  

مر عن فالن، ومتنه كذا وكذا، واحلديث الثاين عن فالن عن فالن، ومتنه كذا وكذا، و 
 (5) يف ذلك حىت أتى على األحاديث، فتعجب الناس منه.

صحب األديب ابن عباد الوزير البويهي ابن العميد فلقب ابلصاحب. كان الصاحب  ▪
بن عباد شيعيا ، معتزليا ، طعن يف البخاري. قيل: مجع الصاحب من الكتب ما حيتاج 

ن قال يل: من أين رجعت قال: ثالثة أخجلوين:... منهم مو يف نقلها إىل أربعمئة مجل!  
 

 )بتصرف(   1294 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   1300 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   1301 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(    101فصول يف الثقافة واألدب: ،  1304 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
 )بتصرف(   1318 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (5)
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اي موالان؟ فقلت: من لعنة هللا، قال: رد هللا غربة موالان. وآخر قلت له: رأيتك حتيت! 
! يعد ابن عباد يف الكتابة اثين  )يقصد أهنم سيحملونه على نعش(  قال: مع ثالثة مثلي

 (1) . (ومدحه الثعاليب يف )قطوف الرحيان( بعبارات بديعة جدا  )ابن العميد. 

ابن فارس، املعروف ابلرازي، العالمة اللغوي احملدث، من األجواد، حىت أنه يهب ثيابه   ▪
 وفرش بيته، له: 

 وله: 

زمزم  ▪ ماء  شربت  يقول:  احلديث يف عصره  أهل  إمام  احلاكم  حازم: مسعت  أبو  قال 
وسألت هللا أن يرزقين حسن التصنيف. ملا ورد أبو الفضل اهلمذاين نيسابور، تعصبوا له  

بنفسه، وكان حيفظ املئة بيت من أول الزمان، فأعجب  مساع ويعيدها   ولقبوه: بديع 
مقلوبة، فأنكر على الناس قوهلم: فالن احلافظ ابحلديث، وكان يقول: وحفظ احلديث 
مما يذكر؟ فسمع به احلاكم، فوجه له جبزء، وأجل له مجعة ليحفظه، فرد إليه اجلزء بعد  
اجلمعة وقال: من حيفظ هذا؟ فالن عن فالن وفالن بن فالن عن فالن! أمساء خمتلفة 

نة! فقال له احلاكم: فاعرف نفسك، واعلم أن هذا احلفظ أصعب مما أنت وألفاظ متباي
 (3) فيه.

، يضرب املثل بفهمه وذكائه، ذهب لطاغية الروم كرسول من  ▪                                                                           ابن الباقالين، إمام قاض 
راكعا   ليدخل  أدخله مع ابب خوخة  امللك  أن  منها  أمور،  له  املؤمنني، وجرت                                                                       أمري 

نه قال للراهب: كيف األهل واألوالد؟ فقال: للملك، ففطن، فدخل بظهره! ومنها أ
تنزهون رب  تتنزهون عن هذا وال  فقال:  يتنزه عن هذا؟  الراهب  أن  أما علمت  مه! 

 
 )بتصرف(    368، جواهر األدب: 192، قطوف الرحيان: 1326 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(    494، خمتصر البداية والنهاية:  1338 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   1344 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)

املصـــــــــــــــيـف  إذا حبـر  تـ ؤذى                      كـنـــــــت 
 

ــا  الشـــــــــــــــــتـــــ وبــــرد  اخلــــريــــف   ويــــبــــس 
اـلرـبـيع   ــال  مجـــــ حســـــــــــــــن   وـيـلهـيـــــــك 

 
مــىت؟   يل:  ــل  قـــــ لــلــعــلــم  ــذك  ــأخـــــ  فـــــ

 
مرســــــــــــــال   حـــــــاجـــــــة  يف                        إذا كنـــــــت 

 
مـــــــــغـــــــــرم   كـــــــــلـــــــــف  هبـــــــــا   وأنـــــــــت 

ــأرســــــــــــــــــل    ــا  وال توصــــــــــــــــــه فــ                 حكيمــ
 

ــدرهــــــم  الـــــ هــــــو  احلــــــكــــــيــــــم   ( 2)وذاك 
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العاملني عن الصاحبة والولد! وقيل: إن الطاغية سأله: كيف جرى لزوجة نبيكم؟ فقال: 
حمه. ويروى أنه  كما جرى ملرمي بنت عمران، وبرأمها هللا، لكن عائشة مل أتت بولد. فأف

 ( 1) ألف ورقة. 70صنف 

قال اخلطيب: حدثوان عن أيب حامد )اإلسفارييين( وكان ثقة... مسعت من يذكر أنه   ▪
كان حيضر درسه سبعمئة فقيه. وكان أول أمره حارس درب، يطالع زيت احلرس. وإنه  

 (2) أفىت وهو ابن سبع عشرة سنة.

أربع سنني، سالت واحدة، وابيضت اليمىن، فكان                                   أبو العالء املعري، أضر  ابجلدري وله   ▪
سنة ال أيكل اللحم.   45                                                     ال يذكر إال اللون األمحر ألهنم ألبسوه إايه وقد ج د ر، وبقي  

   (3) .                                                                    نزل ديرا  به راهب متفلسف فأثر فيه. ويقال: اتب من ذلك... وأخباره كثرية

م ليدعو هلم، وفيه أن  ورد الصابوين املفسر كتاب من خبارى فيه ذكر وابء عظيم حل هب ▪
                                                                         رجال  أعطى خبازا  درمها  فكان يزن، والصانع ُيبز، واملشرتي واقف، فمات ثالثتهم يف 
ساعة! فلما قرأ الكتاب هاله ذلك، وقرأ: "أفأمن الذين مكروا السيئات.." ونظائرها، 

نرب  وابلغ يف التخويف والتحذير، وأثر ذلك فيه وتغري، وغلبه وجع البطن، وأنزل من امل
                                                                          يصيح من الوجع، فحمل إىل محام، فبقي إىل املغرب يتقلب ظهرا  لبطن، وبقي أسبوعا   

 (4)ال ينفعه عالج، فأوصى وودع أوالده، ومات.

ذكر اخلطيب البغدادي أنه ملا حج شرب من ماء زمزم ثالث شرابت، وسأل هللا ثالث  ▪
املنصور، وأن يدفن   حاجات: أن حيدث بـ)اتريخ بغداد( هبا، وأن ميلي احلديث جبامع

 (5) عند بشر احلايف. فقضيت له الثالث.

أيت أللب أرسالن بعلج يقال له: يوسف، فأمر أن يشبح يف أربعة أواتد، فصاح: اي   ▪
القوس وقال: دعوه، ورماه فأخطأه   السلطان وأخذ  يقتل هكذا! فاحتد  خمنث مثلي 

 
  240، روائع القصص اإلسالمي: 499، خمتصر البداية والنهاية: 1347 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)

 )بتصرف(  
 )بتصرف(   1348 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   522، خمتصر البداية والنهاية: 390، جواهر األدب: 1384 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   1390 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
 )بتصرف(   1412 النبالء: نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم    (5)
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عليه، وضربه بسكني   فوثب يوسف للسرير فقام السلطان فعثر على وجهه، فربك العلج
   (1)معركة مالذكرد.يف شجاعته كقيادته الباسلة يف  مات السلطان منها.... وله أخبار 

                                                                            قال الغز ايل )الغز ايل( يف حلقته: مات أيب وخل ف يل وألخي مقدارا  يسريا ، ففين، فصران  ▪
إال أن   ملدرسة نطلب الفقه، ليس املراد سوى القوت، فكان تعلمنا لذلك، ال هلل، فأىب

ه خرج من بغداد 488ه، وسنة  450ولد حممد بن حممد الغزايل سنة      يكون هلل. 
وفيه غرائب  )اإلحياء(  الثالثة من خروجه وقد صنف  السنة  املقدس، وعاد يف  لبيت 
ومنكرات، وقد شنع عليه ابن اجلوزي وقال: هذا إحياء علوم دينه، وأما ديننا فإحياء  

 (2) رمحه هللا.  ه تويف505، ويف سنة  ملسو هيلع هللا ىلصعلومه كتاب هللا وسنة رسوله 

ه( احلافظ الرحال يقول: بلت الدم يف طلب احلديث مرتني، 507  مسع ابن طاهر )ت  ▪
                                                                         مرة ببغداد، ومرة مبكة، كنت أمشي حافيا  يف احلر، فلحقين ذلك، وما ركبت دابة يف  
طلب احلديث، وكنت أمحل كتيب على ظهري، وما سألت يف حال الطلب أحد، كنت 

ش على ما أييت. وكان يقرأ على شيخه فأاته رجل، وأسر له بقدوم أخيه من الشام أعي
السطور ومل   فاختلطت عليه  الناس هبا،  وقتل  املقدس،  بيت  الرتك  بعد دخول  وذلك 
ميكنه أن يقرأ، فاستفسر منه الشيخ، فأجابه، فقال: منذ مىت مل تره؟ قال: سنني، قال: 

قال الشيخ: ما أعظم حرصكم أهل احلديث! قد مت   مل ال تذهب، قال: حىت أمت اجلزء،
 (3) اجمللس. مث انصرف.

يقول قاضي املرستان أبو بكر: وما من علم إال وقد نظرت فيه وحصلت منه الكل أو   ▪
البعض، إال هذا النحو، فإين قليل البضاعة فيه. وما أعلم أين ضيعت ساعة من عمري 

                                         ة ونصفا ، وقيدوه، وأرادوه على كلمة الكفر يف هلو أو لعب. وقع يف أسر الروم، وبقي سن 
فأىب، وتعلم منهم اخلط الرومي. ومسع يقول: من خدم احملابر، خدمته املنابر. ملا مرض 

َعِظيمٌ ﴿أوصى أن يعمق قربه، وأن يكتب عليه:   َنَبٌؤاْ  نُتۡم َعۡنُه ُمۡعرُِضونَ   ٦٧قُۡل ُهَو 
َ
  ﴾ ٦٨أ

 (4)  .[ 68-67]ص: 
 

 )بتصرف(   27، الدولة العثمانية: 1425 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(    546-539، خمتصر البداية والنهاية: 1477 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   1481 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   1515 هة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء: نز    (4)
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الزاهد، شيخ اإلسالم، له رحلة عجيبة مؤملة يف طلب العلم مع والده،  أبو الوقت، اإلمام   ▪
فيها أنه مشى معه من هراة للداوودي وهو ابن عشر سنني، ويف يديه حجرين حيملهما،  
فيمشي  أسرع  والده  ورآه  تعب  للسنة، وكان كلما  تعظيما   يركبه محارا   أن  والده                                                                              وأىب 

 (1) د ترحل إليه.خشية منه، وكان مثرة ذلك أن أصبحت الوفو 

                                                                             الوزير ابن هبرية، اإلمام العادل، قال: نزلت يوما  إىل دجلة وليس معي رغيف أعرب به   ▪
فقره وحاجته– أفادنيه فالن... ويف -يتذكر  قال:  العلم  استفاد شيئا  من  إذا                                                          . وكان 

سريته قصته مع الفقيه الذي خالف اجلميع يف جملسه يف مسألة فقال له الوزير: أمحار  
فلما جاء اليوم الثاين ندم الوزير، وأىب إال القصاص أو املفاداة، فقضى عنه دين   أنت؟

 ( 2) كان له.

نور الدين حممود، كان كثري الصوم ويكثر اللعب ابلكرة ، فلما أنكر عليه أحدهم، قال:  ▪
وكانت ما قصدت اللعب، إمنا حنن يف ثغر فأردت أن تدمن اخليل على الكر والفر.  

يقول: بشر نور الدين برحيل    ملسو هيلع هللا ىلصحني رأى أحدهم يف املنام رسول هللا  قصة يوم حارم،  
مرغ فيه   قدالفرنج من دمياط. قال وما عالمة ذلك؟ قال: بيوم حارم. وكان هذا اليوم 

خفية عن الناس، ودعا: اللهم انصر دينك وال تنصر         تذلال          ابكيا  م نور الدين وجهه هلل  
 ( 3).       حممودا  

لفي، ▪                                                         ويطلبون منه دعاء  لعسر الوالدة، فكان يكتب هلم دعاء ، فلما كانوا أيتونه              الس  
. وحضر يف جملسه                                                          قرأوه وجدوه كتب: اللهم إهنم أحسنوا ظنهم يب فال ختيب ظنهم يف  

يقرأ؟ فأصغيا. وكان    ملسو هيلع هللا ىلصصالح الدين وأخوه، فتحداث، فقال: تتحداثن وحديث النيب  
رجه فيها، وكان عنده خزائن له من املال كان ُي  يصل                           مغرما  جبمع الكتب، وما كان  

كتب ال يتفرغ للنظر فيها، فلما مات وجدوا معظم الكتب يف اخلزائن قد عفنت لرطوبة  
 (4) األسكندرية والتصقت ببعضها، فكانوا يستخلصوهنا ابلفأس، فتلف أكثرها.

 
 )بتصرف(   1546 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   1565 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   1576 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   1587 أعالم النبالء: نزهة الفضالء هتذيب سري    (4)
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الدين، وملا أرس ▪ الدين له    لسنان، كبري اإلمساعيلية وطاغوهتم، عادى صالح  صالح 
أمرهم إبلقاء أنفسهم من حصن ف                          رجاال  أيمترون أبمره بال عقل،    سنان هذا  اه         رسوال  أر 

                                                                          فرموا أنفسهم فهلكوا. وكتب لصالح الدين شعرا  يتهدده فيه، فرد عليه صالح الدين 
                                                                        ردا  قواي ، منه: ايهلل العجب من ذاببة تطن يف أذن فيل، وبعوضة تعض يف التماثيل،  

                                               هيء للبالاي أسبااب ، وتدرع للرزااي جلبااب ، فألظهرن  وقد قاهلا قوم قبل فدمران عليهم،  
عليك منك، وتكون كالباحث عن حتفه بظلفه، وما ذلك على هللا بعزيز، فكن ألمران 

 (1) وآخر ص. )يشري لـ:"أتى أمر هللا" و"لتعلمن نبأه بعد حني"(. ابملرصاد، واقرأ النحل

هاتني ألفي جملدة، واتب على يدي مئة  ابن اجلوزي، مسع وهو يقول: كتبت إبصبعي   ▪
                                                                    ألف، وأسلم على يدي عشرون ألفا . وكانت له حمنة حبس منها يف بيت حرج حىت  
داره...كان   على  وختم  عياله  وشتت  الشيء مخس سنني،  ويطبخ  ثوبه  يغسل  صار 
شهود يوم وفاته كثري، كان يف رمضان فأفطر اخللق ورموا أبنفسهم يف املاء لشدة احلر، 

قدر األعيان الوصول إليه للصالة عليه، وحزن عليه اخللق.. وله ابن ابع كتبه بيع  مل ي
للكتب وابع  ابنه  تسلل  ، فقد  - وكان هذا يف أثناء سفر ابن اجلوزي لواسط-  العبيد

 ( 2)             ألبا  عليه.  ابنه  صارابن اجلوزي  سنني، وملا امتحن  فهجره والده    ،منها وال بثمن املداد

الدين   ▪ فخر  عن  الذهيب  القرشي:    قال  عمر  بن  األذكياء حممد  كبري 
ه(: وقد بدت منه يف تواليفه بالاي وعظائم وسحر واحنرافات عن 606واحلكماء)ت:

السنة، وهللا يعفو عنه، فإنه قد تويف على طريقة محيدة، وهللا يتوىل السرائر. وقد اعرتف 
كالمية، واملناهج الفلسفية، فما رأيتها  يف آخر عمره، حيث يقول: لقد أتملت الطرق ال

                                                                          تشفي عليال ، وال تروي غليال ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ يف اإلثبات:

"الرمحن على العرش استوى" ، "إليه يصعد الكلم الطيب"، وأقرأ يف النفي: "ليس كمثله شيء".  
 (3) ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت.

 
 )بتصرف(   1601 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   1623 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   1644 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
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العريب، صاحب ▪ له    ابن  العلم، ذكي، تعبد وتوحد، وأهتم وأجند،  التواليف، كان كثري 
كتاب )الفصوص( فإن كان ال كفر فيه، فما يف الدنيا كفر، نسأل هللا العافية، فواغواثه  
ابهلل. إن رجع عن مقاالته تلك فقد فاز، وما ذلك على هللا بعزيز. له شعر رائق، وعلم  

   (1) كتاب الفصوص.  واسع. كثري من عباراته هلا أتويل إال

                                                                         امللك الكامل أيوب، ملك مي افارقني، الذي وقف بوجه التتار، وساوموه على أوالده  ▪
وهو فوق احلصن فقال: مالكم عندي إال السيف، وما استطاع التتار اقتحام ميافارقني 
إال خبيانة من بعض أهلها وجوع فتك هبم حىت صار الرجل يؤكل بعد موته، وملا جاؤوا  

 (2) هوالكو اخلمر فأىب وبصق بوجهه فقتله، وطيف برأسه.  به سقاه 

مات وملا    .يدل األحباش على الطريق ملكة حىت أنزهلم املغمسهو الذي  ان أبو رغال  ك ▪
وأبو رغال أبو رغال هناك رمجت العرب قربه، فهو القرب الذي يرجم الناس ابملغمس.  

                             كان رجال  من مثود.. قال جرير: 

أمية بن الصلت، شاعر جاهلي، منعه من اإلسالم ابدئ األمر نسيات ثقيف، كان   ▪
يعدهن أنه نيب هذا الزمان فاستحيا منهن أن تكون النبوة يف غريه كما يف حواره مع أيب 

النيب   قرأ عليه  أبنه احلق، ومدح عب  ملسو هيلع هللا ىلصسفيان،  يقر  بن  سورة )يس( فوىل وهو  دهللا 
 جدعان فقال:

 من شعره:  له أخبار، بن ساعدة اإلايدي، اخلطيب اجلاهلي،      ق س ▪

 

 
 )بتصرف(    556، الدولة العثمانية: 1698 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   1714 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 83خمتصر البداية والنهاية:    (3)
 )بتصرف(   428، جواهر األدب: 89  خمتصر البداية والنهاية:  (4)
 )بتصرف(   281، جواهر األدب:   92  خمتصر البداية والنهاية:  (5)

فـــــــارمجـــــــوه  الـــــــفـــــــرزدق  مـــــــات   إذا 
 

ــال  رغــــــ أيب  ــرب  ــقــــــ لــــــ ــم  ــكــــــ ــرمجــــــ  ( 3)كــــــ
 

ــاين  ــفـــــ ــد كـ قـــــ أم  ــاجـــيت  حـــــ ــر   أأذكـ
 

ــاء  احلـيـــــ شـــــــــــــــيمـتـــــــك  إن  ــاؤك؟   ( 4)حـيـــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األولــي ــذاهــبــني  الـــــ  يف 
 

ــائر   ( 5) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن من القرون لنا بصـــ
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





209 

 

: هذا سيد أهل الوبر، وقيل فيه يوم    ملسو هيلع هللا ىلص ه، قال عنه النيب  47بن عاصم، تويف    قيس ▪
 :(1)مات 

                                                                 مسلم اخلراساين، كان غالما  يف السجن، فأعجب انسا  من دعاة بين العباس من   أبو ▪
األمر هلذا  واستندبوه  فاشرتوه،  هلم(  خراسان،  اخلالفة  لتوطيد  ما  )أي  منه  فوجدوا   ،

 (2)ه.124يوجهونه إليه سنة 

بن درهم، أول من قال خبلق القرآن، وهو الذي ينسب إليه مروان اجلعدي) مروان   اجلعد ▪
مار( آخر األمويني، وقد أخذ اجلعد هذه البدعة من: بيان بن مسعان، وأخذها بيان  احل

البدعة عن اجلعد:  اليهودي، وأخذ  عن طالوت ابن أخت لبيد بن األعصم الساحر 
اجلهم بن صفوان وأخذها عن اجلهم بشر املريسي وأخذها ابن أيب دؤاد عن املريسي. 

 (3) ه.124حى سنة  وضحى خالد القسري ابجلعد يف عيد األض

ه قتل عبداحلميد الكاتب )يقال: فتحت الرسائل 133العشر األخرية من ذي احلجة    يف ▪
                                                                   احلميد وختمت اببن العميد( وكان أوال  يعلم الصبيان وتقلبت به األحوال حىت   بعبد

   (4)                                       وزر ملروان احلمار، قتله السفاح ومث ل به.

رو بن العالء اللغوي النحوي. ويف ه تويف أشعب الطماع املاجن، و أبوعم154  سنة ▪
ه تويف محاد الراوية الذي كان من أعلم الناس أبايم العرب وأشعارها وهو 155سنة  

 (5) الذي مجع املعلقات السبع، ورمي ابلزندقة. 

 
 246  البداية والنهاية: خمتصر  (1)
 )بتصرف(    289  خمتصر البداية والنهاية:  (2)
   290  خمتصر البداية والنهاية:  (3)
 )بتصرف(   341، جواهر األدب: 339  خمتصر البداية والنهاية:  (4)
 )بتصرف(   179، قطوف الرحيان: 354  خمتصر البداية والنهاية:  (5)

ه هلـــك واحـــد  ــ  ــان قيس ه لكـ ــا كـ                              ومـ
 

ــا  ــدمــــــ هتــــــ ــوم  قــــــ ــان  ــيــــــ ــنــــــ بــــــ ــه  ــنــــــ ــكــــــ  ولــــــ
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ه تويف أبو دالمة : زند بن اجلون، الشاعر املاجن، كان قد حظي عند اخلليفة 161  سنة ▪
                                                         لكندي الذي ادعى الربوبية خبراسان، كان دميما  فاختذ قناعا  املنصور. وتويف هبا املقنع ا

 ( 1)فماتوا.  كذلك   هؤ نساشرب            شرب مسا  و من جيش املهدي  حوصر  وملا  ،                 ذهبيا  فسمي به

أسبق 167  سنة ▪ قبيحه،  الوجه  جمدور  األعراب،  إىل  اختلف  برد،  بن  بشار  تويف  ه 
الشعراء لطرق أبواب اخلالعة، ال أيلف وال يؤلف، جزل الشعر رقيقه، وله من التشبيهات 

ألف بيت من الشعر اجليد،  فلما بلغ املهدي أنه هجاه   13مامل يهتد هلا البصراء، له  
وله خرب مع أيب الشمقمق اهلجاء،  فضرب حىت مات،    وشهد عليه قوم أنه زنديق أمر به

 ومن قوله:

ه تويف عبدهللا بن املبارك، التقي الصاحل، خرج مرة للحج يف قافلة له عظيمة 181  سنة ▪
ذات أمحال، فمر إبحدى البلدان وصادف أن مات طائر كان معهم فألقي يف املزبلة  

القافلة، أما هو فتأخر فإذا جبارية خترج من د ار قريبة للمزبلة لتأخذ الطائر،  ومضت 
فقرها وحاجتها فأمر برد األمحال وتصدق هبا عليها، ورجع هو وصحبه         فرق  لفسأهلا  

 (3)إىل مرو.
ه تويف هارون الرشيد، وله أخبار وأخبار منها: مع زوجته اليت قالت له: ما  193سنة   ▪

نار! ومع ولديه  ألف دي  300                                                رأيت منك خريا ! وقد خرج من عندها قبال  واهبا  هلا  
 (4)األمني واملأمون اللذان تنافسا على احلكم.

ه، وفيها تويف طاهر بن احلسني، ذو اليمينني، نظر له املأمون مرة فبكى،  207سنة   ▪
فسأله طاهر عن السبب فلم يفصح له، فأوصى طاهر أحد خدام املأمون بعد أن أعطاه 

ألف درهم ليستعلم عن سبب بكاء املأمون، فجاء له ابخلرب وهو أنه ذكر مقتل   200
املأمون أخيه األمني على يدي طاهر، وبعدها   النقلة إىل خراسان إبذن  حاول طاهر 

 
 )بتصرف(   369- 367، روائع القصص اإلسالمي:   357  والنهاية:خمتصر البداية    (1)
 )بتصرف(    305، قطوف الرحيان: 382، جواهر األدب: 359  خمتصر البداية والنهاية:  (2)
 )بتصرف(    367  خمتصر البداية والنهاية:  (3)
 )بتصرف(    367  خمتصر البداية والنهاية:  (4)

ــقـة  اي قوم أذين لبعض احلي عـاشــــــــــــ
 

 ( 2) واألذن تعشــــــــــــــق قبــــل العني أحيــــاان 
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                                                                               فتحقق له ذلك وصار واليا  عليها، فأوصى املأمون خادما  لطاهر أن يسم ه إن رأى منه  
ه اخلادم        ، فسم                                                فحصل أن طاهرا  مل يدع للمأمون يف إحدى خطب اجلمعةما يريب،  

 ومات. كان طاهر أعور، فقال الشاعر:   

 1واحدة        نقصان  عني   وميني  زائدة اي ذا  اليمينني  وعني  

ه توفيت زبيدة، زوجة هارون الرشيد، لقبها جدها أبو جعفر املنصور بذلك 216سنة   ▪
وهي طفلة حني كان يالعبها ويراقصها لبياضها، حجت مرة فبلغت نفقتها يف ستني 

ن جارية كلهن حيفظن القرآن، وكان يسمع هل  100ألف ألف درهم، وهلا    54       يوما   
 ( 2)دوي كدوي النحل.

                                                                           كان بشر شاطرا  وسبب توبته أنه وجد رقعة فيها بسم هللا عز وجل يف أتون محام فرفعها  ▪
السماء وقال: سيدي امسك هاهنا ملقى يداس. مث ذهب إىل عطار  ورفع طرفه إىل 
فاشرتى غالية بدرهم وضمخ تلك الرقعة منها ووضعها حيث ال تنال؛ فأحيا هللا قلبه 

على بكرة أبيهم فأخرج من بعد    شده. وحني مات اجتمع يف جنازته أهل بغدادوأهلمه ر 
 (3)ه.227صالة الفجر فلم يستقر يف قربه إال بعد العتمة. تويف سنة

ألف أرجوزة غري القصائد. ويف زمانه مشاهري    14ه تويف أبو متام، كان حيفظ  228سنة   ▪
 (4)                            خيارهم دينا  وداب  وأخالقا .الشعراء منهم: دعبل، أبو الشيص، وكان أبو متام من 

بن يكرب؛ إلنكاره  231سنة   ▪ اخلزاعي بصمصامة عمرو معد  بن نصر  قتل أمحد  ه 
                                                                          املنكر، وصموده يف احملنة، كان عاملا  عامال ، قال عنه أمحد: "رمحه هللا ما كان أسخاه!  
لقد جاد بنفسه هلل عز وجل". أما الذي شهد على أمحد بن نصر بكفره وهو: ابن 

لزايت، فقد اعتقله املتوكل، وعذب، ومنع من الطعام، وجعلوا يساهرونه كلما أراد النوم ا
خنسوه حبديدة، ووضع بعد ذلك يف تنور من خشب فيه مسامري قائمة يف أسفله، فأقيم 

 
 )بتصرف(   385 خمتصر البداية والنهاية:  1
 )بتصرف(    390  خمتصر البداية والنهاية:  (2)
 )بتصرف(    398  خمتصر البداية والنهاية:  (3)
 )بتصرف(    399  خمتصر البداية والنهاية:  (4)
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فنبشت  أوالده،  فدفنه  وهو كذلك،  مات  أيضا  حىت  الرقاد  من  مينعونه  أايما                                                                           عليها  
 (1)ه.233الكالب قربه وأكلته 

ه تويف البخاري، قال أمحد: ما أخرجت خراسان مثله، وقال مسلم: أشهد  256سنة   ▪
 (2)أنه ليس يف الدنيا مثلك.

 ه تويف أبو احلسن التهامي، صاحب الراثئية:  416سنة  ▪

 عبدهللا، صاحب القصيدة: ه تويف ابن زيدون الشاعر أمحد بن 463سنة  ▪

ه تويف الطغرائي األصبهاين، صاحب وزير مسعود السلجوقي، صاحب ال  515سنة   ▪
 :(5)مية العجم، القائل

 

                                                                 ه تويف الظاهر بيربس صاحب البالد املصرية، كان بطال  شجاعا ، أوقع ابلروم 676سنة   ▪
حني احرتق، وأبطل اخلمور،    ملسو هيلع هللا ىلصواملغول، ذو أبس شديد، وجدد بناء مسجد رسول هللا  

 (6)ونفى الفساق.

أبو681  سنة ▪ ابن خلكان  العباس أمحد بن حممد اإلربيلي، صاحب وفيات   ه تويف 
 (7) األعيان.

 
 )بتصرف(    401  خمتصر البداية والنهاية:  (1)
 )بتصرف(    414  خمتصر البداية والنهاية:  (2)
 )بتصرف(    506  خمتصر البداية والنهاية:  (3)
 )بتصرف(    528  خمتصر البداية والنهاية:  (4)
 )بتصرف(   392، جواهر األدب: 551خمتصر البداية والنهاية:    (5)
   653  خمتصر البداية والنهاية:  (6)
 )بتصرف(    656  خمتصر البداية والنهاية:  (7)

ــار   جـــــ ــة  الــــربيـــــ يف  ــة  ــيـــــ املــــنــ                         حــــكــــم 
 

ـقرار  ــدار  بـــــ ــا  ــدـنيـــــ الـــــ ــذه  هـــــ ــا   ( 3)مـــــ
 

جواحننــــــا  ابتلــــــت  فمــــــا  وبنــــــا   بنتم 
 

ــوقــــا  إليكم وال جفــــت مــــآقينــــا   (4)                          شــــــــــــ
 

 أصــــــــــــــــالــة الرأي صــــــــــــــــانتين عن اخلطــل
 

لــــدى العطــــل    وحليــــة الفضــــــــــــــــــل زانتين 
ســــــــــــــــكــينفــيــم    ال  ابلــزوراء  ــة؟  ــامـــــ  اإلقـــــ

 
مجــــــلــــــي   وال  ــا  فــــــيــــــهـــــ انقــــــيت  وال  ــا،   هبـــــ

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





213 

 

بتحريض   -رمحه هللا-ه وردت أخبار بغزو التتار بالد الشام فبدأ ابن تيمية  700  سنة ▪
ه اثرت مجاعة على ابن تيمية وشكوه أبنه يقيم احلدود 701الناس للقتال، ويف سنة  

حضرها ابن تيمية، واهنزم التتار فيها،  ه كانت وقعة شقحب اليت  702ويعزر! ويف سنة  
                                                             وكان السلطان قد ثبت ثباات  عجيبا  حىت أنه قيد جواده لئال يهرب! 

إبزالة صخرة كانت تزار وينذر هلا. ويف سنة    - رمحه هللا-  ه أمر ابن تيمية 704سنة    ويف
                                                                 ه عقدت البن تيمية ثالثة جمالس بـ ر ئ فيها، مث حوكم يف مصر، وكان اخلصم  705

كم قاض مالكي، فقال ابن تيمية: كيف حتكم وأنت خصمي؟! فغضب القاضي  واحل
                                                             ربج أايما  مث نقل منه ليلة العيد إىل احلبس املعروف ابجلب هو وأخواه!  ال وأمر حببسه يف  

ه أرسل ابن تيمية رسالة لنائب السلطنة فأحضره وأثىن عليه وعلى داينته!  706ويف سنة  
أشهر بربج متسع مليح يزوره األكابر   8غر اإلسكندرية  ه أقام ابن تيمية بث709ويف سنة  

ه خرج ابن تيمية  721واألعيان والفقهاء يقرأون عليه وهو يف أطيب عيش! ويف سنة  
ه تويف رمحه هللا رمحة واسعة يف القلعة احملبوس فيها، خرجت 728من السجن. ويف سنة  

ضرت احلشود جنازته. )وتكلم                                                       جنازته يف الساعة الرابعة من النهار وكان دفنه عصرا ، وح
   (1)ابن كثري عن نشأته وطلبه للعلم(.

ابن 714  سنة ▪ جمالس  البغدادية، كانت حتضر  عباس  بنت  زينب  الشيخة  توفيت  ه 
أكثره!   أو  )املغين(  تستحضر كثريا  من  املنكر،  انهية عن  آمرة ابملعروف  عاملة                                                                           تيمية، 

 (2)                               خت مت نساء كثريا  القرآن الكرمي.

تويف ملك الترت بوسعيد، وكان من أحسن ملوك الترت، جده الثاين هوالكو،  ه  736  سنة ▪
اختلفوا  بل  بعده  قائمة  للتتار  تقم  مل  وقته، مث  أهلها يف  وعز   السنة  أثبتهم على                                                                               وهو 

 ( 3) وتشرذموا.

 
 )بتصرف(    676 - 664  خمتصر البداية والنهاية:  (1)
 )بتصرف(    670  البداية والنهاية:خمتصر   (2)
 )بتصرف(    680  خمتصر البداية والنهاية:  (3)
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: حممد بن أمحد بن أيب سهل، فقيه حنفي، ينسب لسرخس: بلدة قدمية من السرخسي ▪
 للحكام، سجنه اخلاقان يف اجلب )البئر( بسبب نصحه له.                          خراسان، كان عاملا  انصحا  

وأملى كتاب املبسوط على تالميذه وهو هناك. وكتاب املبسوط يقع يف جملدات كثرية  
 (1) ه.483قرابة الثالثني أو تزيد! تويف عام 

فأجله    ابن ▪ قدره  )املؤمين(  املنصور  عرف  األندلسي،  القرطيب  أمحد،  بن  حممد  رشد، 
وقدمه، اهتمه خصومه ابإلحلاد والزندقة، فأوغروا عليه صدر املنصور، فنفاه ملراكش، 
تويف  املقتصد.  وهناية  اجملتهد  بداية  مؤلفاته:  من  عنه،  رضي  مث  بعض كتبه،  وأحرق 

  (2) ه.595

الشاطبية( يف  538نة  : ولد بشاطبة سالشاطيب ▪ ه، أشهر مؤلفاته حرز األماين )منت 
القراءات السبع، كان أعجوبة، وولد أعمى، كان يقول عن متنه: ال يقرأ أحد قصيديت 
إذا  هذه إال وينفعه هللا هبا، ألين نظمتها هلل! كان يصحح نسخ املوطأ والصحيحني 

للقراءة عليه حىت أهنم   عنه: تسابق الناس  يروىقرئت عليه من حفظه! ومن عجيب ما  
مث الذي يليه وهكذا، لكنه    ةيسريون إليه ابلليل للدنو منه! وكان أيمر األسبق ابلقراء

اتفق مرة أنه أمر الثاين ابلقراءة ومل أيمر األول! فخاف أنه آذى الشيخ أو صدر منه  
نسي   الدرس  البارحة، ومن احلرص على  فإذا هو قد أجنب  نفسه  فتفكر يف  شيء، 

فذهب واغتسل وعاد والثاين ما فرغ   -                                كل هذا والشاطيب ال يعلم عنه شيئا  –سال  االغت
   (3)بعد، فلما انتهى أمر الشاطيب األول ابلقراءة، والشاطيب أعمى!

البخاري رمحه هللا كان ذا ذاكرة فذة، اختربه أهل بغداد يف أول عمره عن األحاديث،   ▪
يث خملوطة األسانيد، وسألوه عنها  أحاد  10رجال كل واحد منهم معه    10ومجعوا له  

                                                                                  فقال: ال أعرفها، فلما انتهوا أوقفهم واحدا  بعد اآلخر، وكل واحد منهم أعاد له البخاري 

 
 ( )بتصرف(  2/28اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية: )  (1)
 ( 308/21سري أعالم النبالء: )   (2)
 )بتصرف(   601قصة األندلس:   (3)
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أحدايثه العشرة املخلوطة األسانيد مث صححها كلها، وهكذا حىت الرجل العاشر منهم!  
                                                     وعلق ابن حجر على هذا تعليقا  بني فيه اندهاشه من ذلك! 

                                                                اري مستجاب الدعوة، دعا على سلطان بالده: خالد اهلذيل حني أراد خالد   كان البخو 
                  العلم ي ؤتى. فبقي اعتذر أبن                                                    البخاري  أن أييت لتدريس أوالده يف داره، فأىب البخاري؛ ف

عل  العامة  احلسدة إلقبال  إبيعاز  فنفاه  نفسه شيء  فلم ميض شهر على دعوة يهيف   ،
   (1)وسجن حىت مات! البخاري حىت عزل خالد، وزال ملكه،

الرتمذي رمحه هللا، كان له موقف عجيب مع شيخ له، كان قد محل معه جزأين فرأى  ▪
الشيخ وذهب له ليقرأمها عليه، فلما جاءه فتحهما فإذا مها بياض ، فقرأ الشيخ ، فرأى 
أنه   الشيخ! فشك  قاله  الرتمذي كل ما  الرتمذي هذا! فأعاد  البياض، فاستنكر على 

                                                            أن جييء! فقال الرتمذي: اسأل! فذكر الشيخ أربعني حديثا  من غرائب حفظها قبل  
 ( 2) أحاديثه، فأعادها الرتمذي عليه ما أخطأ يف حرف!

                                                                             كان املبارك بستانيا  يعمل ملواله، فطلب املوىل يوما  رماان  حلوا  فجاء املبارك حبامض،  ▪
أنه ال                                                          فنهره، وطلب أخرى، فجاء حبامض، وهكذا ثالاث . فحنق عليه، فبني املبارك   

                                                                         يعرف احلامض من احللو ألنه ال يذوق منه شيئا ، فعظم يف عني مواله وزوجه ابنته، ومن 
 (3) هذه االبنة خرج عبدهللا بن املبارك.

جاء أعرايب للفضل بن حيىي الربمكي وهو يف الصيد، واألعرايب ال يعرفه، فسلم عليه   ▪
م عليه ابإلمارة فرد عليه، فسأله: ما تريد؟  ابخلالفة فأسكته، مث الوزارة فأسكته، حىت سل 

قال: الفضل، فأومهه أنه ليس الفضل، ولكنه يصل إليه، فقال له: ما عندك له؟ قال: 
 بيتني، قال ما مها؟ قال:

 

 
 )بتصرف(    123-21روائع القصص اإلسالمي:   (1)
 )بتصرف(    24روائع القصص اإلسالمي:   (2)
 )بتصرف(   114روائع القصص اإلسالمي:  (3)
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أبيات كلها فيها اسم الفضل على   4  قال: ماذا لو قال: قد مسعتها، فأتى األعرايب بـ
بـ                      ألفا  وهو ما أراد إال   16قافية ووزن طلبوها منه، مث بني له أنه هو الفضل فأمر له 

 (1)       ألفا !

خملد جماب الدعوة، أتته امرأة تشكو سهادها وحزهنا ألسر الفرنج ابنها،  كان بقي بن   ▪
وعرضت بيع ما لديها لفكاكه، فأمرها ابالنصراف، وأطرق ومتتم بدعوات، فما لبث 

فسألوا   أن جاءت تبشره اببنها، وحكى له قصته أبنه كلما وضعوا القيد يف رجليه سقط،
 (2) وهي ساعة دعاء بقي! رهباهنم فقالوا:له أم تدعوا له فأطلقوه،

                                                                         ميتدح كثري من مؤرخي مصر والشام: جان ب ردى الغزايل كبطل غري عريب، واحلقيقة أنه   ▪
من خرواتيا وهي منطقة سالفية، أسره العثمانيون عند فتحهم بالد البلقان، زمن ابيزيد  

عتق                                                                      الثاين، مث أرسل ضمن أسرى أقوايء للسلطان اململوكي ابلقاهرة، فكان عبدا  مث أ
                                                                            وواصل طموحه حىت صار أمريا . كان متقلبا ، فهو مع من غلب، مرة مع العثمانيني ومرة 
والذي   أرسل رسالة لصديقه ابلقاهرة  الدولة  نوى االستقالل عن  الصفويني، وملا  مع 
                                                                              بدوره أرسلها إلسطنبول، فوجهوا له جيشا  أسره مث صعدوا به لتل   مث قطعوا رأسه، ومل  

   (3)      ئا .ميلك من الدنيا شي

فتيان   ▪ )وهم  االنكشارية  يف  جن د  قد  سنان، كان  املعمار  اإلسالم:  يف  البنائني                                                                         أعظم 
                                                                              النصارى الذين تربوا على اإلسالم فأسلموا(، كان ولوعا  بكل ما يتعلق ابلبناء والشق، 
                                                                          أاتحت له املشاركة يف احلروب شرقا  وغراب  النظر للبناايت هنا وهناك، انضم ملدرسة يف 

داخل النجار  ومطاعم ومحامات يف  أعمال كثرية من جوامع  له  ابرعا .  منها                                                                  ة، وخرج 

 
 )بتصرف(   119 روائع القصص اإلسالمي:  (1)
 )بتصرف(   144 روائع القصص اإلسالمي:  (2)
 )بتصرف(   161، 98العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (3)

الـعـال  ــا  أخـــــ اند  لـلـمـعـروف:  ــل  قـيـــــ  لـو 
 

 فضــل لنادى أبعلى الصــوت: اي فضــل اي 
ــا       ــهـــــا جوع طفلهـــ قضــــــــــــ أم طفـــــل   ولو 

 
وغذته ابســـــــــــــم  الفضـــــــــــــل  الســـــــــــــتطعم    

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
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الدولة، وخارجها يف مكة واملدينة والقدس والبصرة ودمشق، من ضمنها نقل املاء إىل 
   (1)إستنبول عن طريق العيون، مما وفر املال على الشعب العثماين.

                          ا  وعلما ، طلب اعلم وأهنى  م من أسرة عريقة نسب1876ولد الشيخ عاطف أفندي عام   ▪
سنة، قاوم مجعية االحتاد والرتقي فنفته اجلمعية عن إستنبول  26دراسته الدينية وعمره  

                                                                             لسينوب، ظل انشرا  ملقاالته الدينية، كان مقصد الناس يعلمهم أمور دينهم، وبعد سقوط 
ابلقبعة   أصدر قانون املالبس الذي حيرم الطربوش ويلزمالذي  اخلالفة وتنصيب أاتتورك  

                                                                           بدال  منها والذي اثر ألجله الشارع العثماين وأقيمت احملاكم وسالت الدماء، وقبل هذا 
بعام وشهور كان قد أصدر عاطف أفندي رسالة يف تقليد الفرجنة والقبعة. وكانت قد 
نفذت حيلة مدبرة لإليقاع به، مضموهنا أن يصيح رجل يف الطريق برفضه لبس القبعة، 

الشر  أفندي )قاهلا  فقبضت عليه  فتوى عاطف  قال:  القبعة؟  تلبس  طة، وسألوه مل ال 
                                                                           كاذاب ، فهي مسرحية نتنة(، فاستجوبوا عاطف ا فبني كذب الرجل، فلم يصدقوه، وكان  
قد أعد مذكرة دفاع عنه، فمزقها، وملا سئل، أخرب أبنه رأى رسول هللا يف إغفاءته أثناء  

علم أن احلكم اإلعدام! ويف اليوم التايل صدرت الكتابة وهو يقول: أال تريد اللحاق بنا؟ ف
الصحف الرتكية العنوان التايل: تنفيذ حكم اإلعدام يف عاطف أفندي، مؤلف الكتب 
عاطف   مات  الرد:  فجاء  أنقرة،  لسجن  أرسلت  التأكد  زوجته  أرادت  وملا  الرجعية. 

تلناه..  أفندي! يعقب الكاتب اإلسالمي صادق آل برايق: "مل يستطيعوا أن يقولوا ق
 (2) كانوا ُيافون.. كانوا ُيافون حىت من جثته وهو ميت".

الدين،   ▪ مشس  و آق  شيخ  فاتح  هو  أنه  روعه  يف  ألقى  الذي  الفاتح  حممد  أستاذ 
  (3) القسطنطينية.

 
   )بتصرف(   243العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (1)
 )بتصرف(   347-331 العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (2)
 )بتصرف(   105، الدولة العثمانية للصاليب:  461 العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (3)
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كان نصري بن عبدالرمحن)والد موسى بن نصري( رئيس شرطة معاوية ويقال رئيس حرسه،   ▪
فلما خرج معاوية لصفني، مل ُيرج نصري معه، فقال له: ما منعك من اخلروج معي، ويل 
يد عندك مل تكافئين عليها؟ فقال: مل ميكنين شكرك بكفري من هو أوىل بشكري منك. 

                                            . فأطرق معاوية مليا  مث قال: أستغفر هللا. ورضي    عز وجلفقال: من هو؟ قال: هللا  
                                                                             عنه. وأمه كانت مشاركة يف معركة الريموك، بل ورأت كافرا  من العجم قد أسر مسلما ، 
                                                                       تقول: "فأخذت  عمود فسطاط مث دنوت منه فشدخت به رأسه وأقبلت أسلبه، فأعانين 

 (1) الرجل عليه".

                                    ا  له علم ابلفلك، وهو أول من استنبط                        هـ( كان فيلسوفا  شاعر 274عباس بن فرانس ) ▪
                                                                            يف األندلس صناعة الزجاج من احلجارة، وصنع )امليقاتة( ملعرفة األوقات، ومث ل يف بيته  
السماء بنجومها وكواكبها وغيومها، وهو أول من حاول الطريان فكسا نفسه ابلريش 

   (2)                                               ووضع جناحني، فوقع فتأذى ألنه ما وضع له ذنبا ... 

املغين ▪ )زرايب  أسباب  200-300  من  وهو  األوسط،  عبدالرمحن  عهد  يف  ه( كان 
فاشتهر حىت طغت  املوصلي،  إبراهيم  ومعلمه  بغداد  األموية، كان يف  اإلمارة  ضعف 
شهرته على معلمه، فدبر له معلمه حيلة أخرجه هبا من بغداد، فاجته لألندلس وكانت 

أن األندلس إىل تلك الفرتة                                                      بالد خضرة ووفرة مال وكثرة قصور، فوجد هبا نفسه، وي ظن
الغناء، فانتشر واشتهر، ورقص  الغناء، حىت جاء زرايب، فأخذ يغين ويعلم  مل تعرف 
الرجال مث النساء، وعلمهم فنون املوضة من مالبس وغريها ومناسبتها للفصول األربعة  
  واملناسبات، وفنون الغذاء والطعام، وعلمهم املوشحات األندلسية، ونقل هلم احلكااي 

فتعلق الناس به وابلغناء    ملسو هيلع هللا ىلص واألساطري كما كان النضر بن احلارث يفعل أايم رسول هللا  
   (3) وانصرفوا عن العلم والقرآن.

 
 )بتصرف(    28قصة األندلس:   (1)
 )بتصرف(   278غريوا جمرى التاريخ:  100، 174قصة األندلس:   (2)
   )بتصرف( 179قصة األندلس:   (3)
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املختلفة:   ▪ الفنون  يف  األندلس  علماء  العني(، من  )خمتصر كتاب  صاحب                                   الز بيدي، 
تيعاب، صاحب االسوابن عبدالرب    ، القاضي، الشاعر. مل يكن يف األندلس مثله يف فنه
اإلمام اللغوي، صاحب ، وابن سيدة  مل يكن مثله يف احلديث يف قرطبة، توىل القضاء

  (1).املخصص

احلاجب املنصور أو )املنصور بن أيب عامر(: كانت الدولة العامرية يف وقته يف أوج قوهتا،   ▪
هاد،  غزوة مل يهزم يف أي منها، له مراتن يف العام ُيرج فيهما للج  54                 كان جماهدا ، غزا  

يف إحدى غزواته فيقلب   نسوة، يقطع النصارى عليه الطريق  3                     جيشا  كامال  إلنقاذ      سري  
جيمع ما علق يف كان  و   ! فيملي عليهم شروطه  الطاولة عليهم ويتحول املوقف لصاحله

   (2) من الناس يف عهده من الثورات...وألتدفن معه، املعارك ثيابه من غبار 

جلدايل، وعبدهللا بن ايسني. أما حيىي فقد رحل للحج يف من العظماء املنسيني: حيىي ا ▪
وقت كانت قبيلته غارقة يف اجلهل، ويف عودته تعرف على علماء أيقظوه وعلم جبهله 

بدأ    فلما جاء إىل بالده                                           وأرسلوا معه لدايره شيخا  امسه عبدهللا بن ايسني،  وجهل قبيلته،
نبذوه، فجعل له خيمة  ، لكنهم  م دينهميعلمهعبدهللا بن ايسني إبيعاز من جيىي اجلدايل  

                                       ، فآب إليه الرجال شيئا  فشيئا ، حىت كون ومعه حيىي اجلدايل  ورابط فيها للدعوةمنزوية  
   (3)بن اتشفني.ااملرابطني الذين جاهدوا يف اإلسالم وكان هلم ابع فيه، ومنهم مجاعة 

اللمتوين   ▪ أبو بكر بن عمر  بعد عبدهللا–ظل  املرابطني  قائد  يتوسع   -بن ايسني  وهو 
                                                                          دعواي  يف أفريقيا وترك أمر املرابطني ليوسف بن اتشفني، حىت أسلم الزنوج ونشر اإلسالم 
يف الصحاري والقفار والغاابت، وساهم املسلمون اجلدد يف بناء دولة املرابطني، وشاركوا  

ور كاملة يف اجلهاد يف األندلس. وملا رجع الداعية وجد الدولة فتية قوية فسلم زمام األم

 
 ( )بتصرف(  398، ابن سيدة: 367ابن عبدالرب:  -229)الزبيدي:  قصة األندلس:   (1)
 )بتصرف(    267 - 265 قصة األندلس:   (2)
 )بتصرف(    469 - 467 قصة األندلس:   (3)
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 15ليوسف بن اتشفني وتركها له، وعاد هو الستكمال دعوته، فدخل اإلسالم بسببه  
  (1) دولة أفريقية!

                    ف نت  الناس يف دينهم  حممد بن تومرت، املخادع الكاذب، الذي تعلم على غري منهج،   ▪
ابجلنة  لثقتهم يف دينه، واستغل الدين للمناصب، واغرت به اجلهال حىت إنه ليحكم هلم  

النار   أهل  من  لكوهنم  اجلبال  من  نفوسهم  إبلقاء  وأيمرهم  ويبكون،  فيفرحون  والنار 
فيفعلون مما عرف يف التاريخ بيوم التمييز! وهو مؤسس دولة املوحدين اليت صلح حاهلا  

   (2) .فيما بعد

يعقوب بن يوسف )املنصور املوحدي( أمر املوحدين،    :توىل بعد يوسف بن عبداملؤمن ▪
يهم خري سري وسياسة، وأصلح الشؤون، وعدل وقسط، وأقام نفسه فقامت معه فسار ف

 ( 3)الرعية، وتربأ من ابن تومرت.

ه، 540ابن جبري، الرحالة الشاعر األندلسي، صاحب )رحلة ابن جبري(، ولد سنة   ▪
 :(4)                                           ه، من شعره، وقد دخل بغداد وقطع غصنا  فذوى614وتويف 

                                                      ه، كان صاحلا ، يروي صاحب له أنه قام مرة من نومه فزعا   556القرطيب، ولد سنة   ▪
                                                                                      مسرورا  شادا  بيديه، وإذا هو قد رأى أنه أعطي براءته من النار، فهو يشد عليها اغتباطا   

   (5) ه.611هبا! تويف 

أيب   ▪ بن  تسليمها  موسى  رافضا   لغرانطة  رمق  آخر  يف  الشجاع  هذا  وقف                                                          الغسان، 
أمام مجع من كرباء الدولة يف جملس حممد الصغري ملك    للنصارى، وأىب إال اجلهاد، وقال

 
 )بتصرف(    485 - 478 قصة األندلس:   (1)
 )بتصرف(    552 - 533 قصة األندلس:   (2)
 )بتصرف(   577 قصة األندلس:   (3)
 )بتصرف(   620 قصة األندلس:   (4)
 )بتصرف(   622 قصة األندلس:   (5)

وطـــــــــــــــن   عـــــــــــــــن  تـــــــــــــــغـــــــــــــــرتب                  ال 
 

الــــــــــنــــــــــوىواذكــــــــــر    ــاريــــــــــف   تصــــــــــــــــــــــ
إذا   الـــــــــــــغصـــــــــــــــــــــــــــن  تـــــــــــــرى  ــا   أمـــــــــــ

 
ذوى  األصـــــــــــــــــــــــــــل  فـــــــــــــارق   مـــــــــــــا 
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ما  أقل  املوت  بعهدهم...  سيوفون  النصارى  أن  وتظنوا  أنفسكم  ال ختدعوا  غرانطة: 
سائنا واجلور الفاحش والوحشية خنشى.. فأمامنا هنب مدننا وتدنيس مساجدان وهتك ن 

والسياط واألغالل ... إىل أن قال: هذا ما سوف تراه النفوس الوضيعة أما أان فوهللا  
                           نصرانيا  قتل أغلبها مث قتل    15عددها  و مث انطلق بعدها لسرية نصرانية وقاتلها  لن أراه..  

 (1) .-رمحه هللا–

صاحب )نزهة املشتاق يف   ه( قام برحالت كثرية،560-493اإلدريسي اجلغرايف، ) ▪
 (2) اخرتاق اآلفاق(، من أهايل غرانطة، وله كتاب يف علم النبات.

ه( وزير مؤرخ، من غرانطة، سعى فيه الواشون،  776-713لسان الدين بن اخلطيب )  ▪
ه. 776                                                             فرتك األندلس خلسة، معروف ابلكتابة والشعر، سجن، ومات مقتوال  سنة  

أخبار   )اإلحاطة يف  و)أعمال وألف  االحتالم(  قبل  بويع  و)اإلعالم يف من  غرانطة( 
   (3)األعالم(..

ه(من لواتة الرببرية، أشهر رحالة عريب، قضى يف 779-703ابن بطوطة وامسه حممد ) ▪
وعجائب    28رحلته   األمصار  وغرائب  النظار  )حتفة  وله  بلداان  كثرية،  طاف                                                              سنة! 

 (4) األسفار( واملشهور بـ)رحلة ابن بطوطة(.

مع طالب البعثات   –وهو رفاعة رافع الطهطاوي    –رسل حممد علي ابشا أحد املشايخ  أ ▪
  –                                                                            ليكون إماما  هلم، ولكنه صار أحد أئمة التغريب عندما عاد، وحني علم أهله مبقدمه  

سنني   أبهنم    -بعد  ووصمهم  ازدراء  يف  عليهم  فأشاح  ابلفرح،  استقبلوه  فرنسا  من 
ه. وألف كتابه عن ابريس دعا فيه لتحرير املرأة  )فالحون( ال يستحقون شرف استقبال

واالحنالل مساه حركات رايضية ودعا للسفور  فقد  ومسى األشياء بغري أمسائها كالرقص  

 
 )بتصرف(   687 قصة األندلس:   (1)
 )بتصرف(   705 قصة األندلس:   (2)
 )بتصرف(   395، جواهر األدب: 706 قصة األندلس:   (3)
 )بتصرف(   708 قصة األندلس:   (4)
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                                                   . )وقيل إنه مل يكن تغريبيا ، إمنا متىن أن يكون للمسلمني ذلك من األمور التغريبية  غريو 
  (1) .مثل ذاك التطور، وأنه ابق على مبادئه(

ثلت هذه اجلمعية  االحتاد والرتقي، وممجعية  حكم    أبده  1300ث األول من عام  يف الثل  ▪
م العثمانية  برتكيا  اخلالفة  على  القضاء  إعالمي    من خاللسرحية  بطل  ومهي  صناعة 

من أجل أن تتعلق به آمال ،  ابتفاق خبيث بني طريف احلرب   ترتاجع أمامه جيوش الغرب 
وأمسك زمام األمور يبتها، مث إذا متكن  هخالفة  لل لعله يعيد  املسلمني ويكون قدوة هلم و 
أفضل شخصية وكانت  وتصرف كما يريد أسياده يف الغرب،  قلب الطاولة على اجلميع،  

  (2)اإلجنليز.  ربيب  ،مصطفى كمال أاتتوركتقوم ببطولة املسرحية: 

                                                                         حممد بن احلنفية، وعرف بذلك تفريقا  له عن بقية إخوته من أوالد علي من الزوجات  ▪
ألخر، حصلت له حادثة عجيبة تبني قوة جسمه، وهي أنه كان من عادة امللوك إبراز  ا

طويل وجسيم،   :، فأرسل ملك الروم ملعاوية برجلنيآلخرينالغرائب اليت عندهم للملوك ا
أن جلس ابن احلنفية    فحدث فاختار هلما قيس بن سعد وحممد بن احلنفية ليكافئامها،  

 (3) لرومي وجلس هو فجبذه ابن احلنفية وهو واقف، فغلبه!وجبذ الرجل اجلسيم، فاغتاظ ا

البطل،   ▪ اجملاهد  الغافقي،  معركة حصار   وصفعبدالرمحن  )رينو(  الفرنسي  املستشرق 
  حاصرها السمح بن مالك اخلوالين والذي من ضمن جيوشه مدينة )تولوز( الفرنسية اليت  

الغافقي والذي   عبدالرمحن  أورواب  عرفته  الذي  الغافقي  بعبقرية  فيه  أشاد  بليغا                                                                وصفا  
األخري. استشهاد  بعد  السمح  جبيش  بىن  انسحب  الذي  عاصمة    وهو  قرطبة  قنطرة 

معركة بالط الشهداء اليت   وكان قاب قوسني أو أدىن من اجتياح فرنسا يف  .األندلس
       سببا     رجل الفذ، فكانت تلك اهلزمية استشهد فيها هذا ال  مين املسلمون فيها هبزمية كبرية،

 (4) مؤرخوهم! اعرتف بذلك يف أتخر النور واحلضارة عن أورواب كما 

 
 )بتصرف(   485، ودخلت اخليل األزهر: 378الدولة العثمانية للصاليب:   (1)
 )بتصرف(   503الدولة العثمانية للصاليب:   (2)
 )بتصرف(    271صور من حياة التابعني:    (3)
 )بتصرف(    389صور من حياة التابعني:    (4)
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ذكر عن مجيل بثينة حني دمهه املوت أنه قال ألحد عواده: ما تقول يف رجل مل يشرب   ▪
اخلمر قط ومل يزن ومل يقتل وهو يشهد ابلشهادتني؟ قال: أظنه من أهل اجلنة، فمن هذا 

قال مجيل: أان، قال الرجل: وهللا ما أحسبك سلمت وأنت تشبب منذ عشرين   الرجل؟
فإين يف أول يوم من أايم -يوم القيامة    ملسو هيلع هللا ىلصسنة يف بثينة! فقال: ال انلتين شفاعة حممد  

 (1) إن كنت وضعت يدي عليها لريبة! -اآلخرة وآخر يوم من أايم الدنيا

وه احلارث، فقال له عمر: اي أخي  ملا حضرت عمر بن أيب ربيعة الوفاة بكى عليه أخ ▪
إن كان أسفك ملا مسعت من قويل: قلت هلا وقالت يل، فكل مملوك يل حر إن كنت 
بن  وقال سفيان  نفسي.  طي بت  تعاىل  احلمد هلل  احلارث:  فقال                                                                    كشفت حراما  قط. 
                                                                           حممد: دخلت يوما  عزة على أم البنني أخت عمر بن عبدالعزيز فقالت: اي عزة، ما قول 

 :     كثري  

                                                                               ما كان هذا الدين؟ فقالت: كنت وعدته بقبلة فتحر جت منها، فقالت أم البنني: أجنزيها  
إذا ذكرهتا  رقبة، وكانت  أربعني  بكلمتها هذه  البنني  أم  فأعتقت  قالت:  امثها،                                                                            وعلي  

 بكت وقالت: ليتين خرست ومل أتكلم هبا. 

 (2)                                                                   وملا احتضر ذو الرمة قال: لقد مهمت مبي   عشرين سنة يف غري ريبة وال فساد.

سنة مث مات فجاءت   47من أخبار الظاهر العباسي أن أابه طال حكمه حىت بلغ   ▪
سنة ففرق األموال وأبطل املكوس وأزال املظامل وأظهر العدل    52اخلالفة الظاهر، وعمره  

قال )كما  العمرين  سرية  أعاد  األموال    حىت  حفظت  أال  له:  فقيل  السيوطي(، 
واستمتعت؟ قال: من فتح الدكان بعد العصر )يعين أن اخلالفة جاءت متأخرة( أيش 

: من كرام بين العباس  -حفيد املؤلف–يكسب؟ اتركوين أسارع ابخلريات... )قال جماهد  
ألثري أشهر فقط، له أخبار مدهشة رواها ابن ا   9يستحق أن يعرفه الناس، دام حكمه  

 
 )بتصرف(   248روضة احملبني:   (1)
 )بتصرف(   249روضة احملبني:   (2)

 قضــــــــــــــى كــل ذي دين فوّف غرميــه
 

ــا   ــهـــــ غـــــــرميـــــ ــعـــــــىن  مـــــ ممـــــــطـــــــول   وعـــــــزة 
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                                                                        عن كرمه وسخائه وما فرق يف الناس من أموال. و جدت يف بيته ألوف رقاع خمتومة!  
فقيل له: مل ال تفتحها؟ قال: ال حاجة لنا هبا، كلها سعاايت. ونقل السيوطي عن سبط  
ابن اجلوزي أنه دخل اخلزائن فقال له خادمه: كانت يف أايم آابئك مألى. قال: ما 

ا  جعلت اخلزائن لتمتلئ بل      ( 1) .(                                                   لتفرغ وتنفق يف سبيل هللا. وكذلك ابنه املستنصر كان خري 

                                                                       كان املهدي يصلي ابلناس يف جامع البصرة، فأقيمت الصالة يوما  فقال أعرايب: لست  ▪
على طهر  وقد رغبت ابلصالة خلفك، فمر هؤالء ابنتظاري. فقال املهدي: انتظروه،  

   ( 2) الرجل، فكرب. فتعجب الناس من مساحته.ودخل احملراب فوقف إىل أن قيل: قد جاء  

وعظ زاهد اخلليفة املنصور فكان مما قال: واذكر ليلة تبيت يف القرب وكأنك مل تبت قبلها  ▪
  (3))اتريخ اخللفاء(                                          ليلة، واذكر ليلة متخ ض عن يوم ال ليلة بعده. 

ك، جاء ابن اخلليفة املهدي وشريك يدرس فاستند للحائط مث سأل فأعرض عنه شري ▪
مث أعاد السؤال فأعرض شريك اثنية! فقال: كأنك تستخف أببناء اخللفاء؟! قال: ال،  
ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. فجثا على ركبتيه مث سأل، فقال شريك: 

  (4)هكذا يطلب العلم. )اتريخ اخللفاء(

ل للبخاري بضاعة له، فاجتمع التجار إليه عشية فطلبوها منه   ▪ درهم،   5000بربح                                                             مح 
درهم، فردهم،   10000فقال: انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد جتار آخرون فطلبوها بربح  

درهم، وقال:   5000                                                         وقال: قد نويت أدفع للذين طلبوها ابألمس. وفعال ، دفعها بربح  
 (5) ال أحب أن أنقض نييت! )اتريخ بغداد(

ه مثار حزن وأسى يف 241اد سنة  ببغد  -رمحه هللا–كانت وفاة اإلمام أمحد بن حنبل   ▪
أربعة أصناف: املسلمني واليهود والنصارى واجملوس، كما يقول البغدادي يف اتريخ بغداد 

 
 )بتصرف(    47فصول يف الثقافة واألدب:   (1)
 )بتصرف(    53فصول يف الثقافة واألدب:   (2)
 )بتصرف(    56فصول يف الثقافة واألدب:   (3)
 )بتصرف(    57فصول يف الثقافة واألدب:   (4)
 )بتصرف(    57فصول يف الثقافة واألدب:   (5)
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                                                                            يف رواية عن القص باين أنه قال: فكانت الصفوف من امليدان إىل قنطرة ر بع القطيعة،  
   (1)                                                                وح ز ر من حضرها من الرجال مثامنئة ألف، ومن النساء ستني ألف امرأة.

▪ ( )عبدالرمحن(  السيوطي  الدين  يقول: 911-849جالل  املؤلفني،  أملع  أحد  ه( 
 - أي يف السابعة عشرة من عمره  -"شرعت يف التصنيف يف سنة ست وستني ومثامنئة

وبلغت مؤلفايت إىل اآلن ثلثمائة كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه". ومل يقف بل  
                           مؤلفا  ما بني مطبوع وخمطوط،    415روكلمان                                            استمر يف التأليف بعد مقالته هذه. ع د  له ب

                 مؤلفا  ما بني كتب   576                                   مؤلفا ، وأما األستاذ مجيل العظم فعد    560وفلوجل عد له  
 (2) مؤلف كما يف اتريخ ابن إايس. 600ورسائل ومقامات. وذكر أهنا بلغت 

الء يذكر الذهيب بعد سرد طبقة من احلفاظ منهم أمحد بن حنبل والواقدي وغريهم: "فهؤ  ▪
                                                                               الــم سم ون يف هذه الطبقة هم ثقات احلفاظ. ولعلنا قد أمهلنا طائفة من نظرائهم: فإن  
اجمللس الواحد يف هذا الوقت كان جيتمع فيه أزيد من عشرة آالف حمربة، يكتبون اآلاثر  

   (3)                                                                            النبوية ويعتنون هبذا الشأن، وبينهم حنو مائيت إمام قد بر زوا يف وأتهلوا للفتيا".

غة الذبياين )زايد بن معاوية(، زعيم عكاظ، ولقب ابلنابغة لنبوغه يف الشعر فجأة الناب ▪
وهو كبري بعد امتناعه عنه وهو صغري! من أشراف ذبيان لوال أن تكسبه من شعره غض 

أفسد الوشاة  و                                                             من شرفه، اتصل مبلوك احلرية مادحا ، صحب النعمان بن املنذر طويال   
املنافسني للمناذرة يف ملك العرب يف هذا فيما بعد، فهرب منه للغسا الشام  سنة يف 

                                                                            احلرية، لكنه حن للنعمان؛ فاعتذر له بقصائد عطفت عليه قلبه، وعم ر النابغة، ومات 
له   اللفظ.  التكلف وحسن  وقلة  املعىن  اللفظ وخفة  برشاقة  النابغة  البعثة. عرف  قبل 

 (4) أبيات رائقة.

 
 )بتصرف(   13كناشة النوادر:    (1)
 )بتصرف(   397، جواهر األدب: 55كناشة النوادر:    (2)
 64كناشة النوادر:    (3)
 )بتصرف(    245، شرح املعلقات العشر للشنقيطي: 293جواهر األدب:   (4)
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الوائلي،  ▪ ز فر  بن  سحبان  هو  وائل،  يف                                         سحبان  املثل  به  املضروب  املصقع،  اخلطيب 
البالغة، نشأ يف اجلاهلية، وأسلم ملا جاء اإلسالم، والتحق مبعاوية فكان يتكئ عليه يف  
امللمات. قدم على معاوية فطلب إحضار عصا، فقالوا: وما تصنع هبا وأنت حبضرة 

ة. فأمر أمري املؤمنني؟ قال: ما كان يصنع هبا موسى وهو ُياطب ربه؛ فضحك معاوي
تنحنح وما سعل، وال  العصر وما  الظهر إىل صالة  بعد  له إبحضارها، فخطب من 
توقف وال تلكأ، وال ابتدأ يف معىن وخرج منه وقد بقي منه شيء، فدهش منه احلاضرون،  
فقال معاوية: أنت أخطب العرب، قال: والعجم واإلنس واجلن. وكان إذا خطب يسيل 

   (1)ه.45عرقه، ومات يف خالفة معاوية 

عمرو بن معدي كرب الزبيدي، الذي قال فيه أبو متام: إقدام عمرو يف مساحة حامت...   ▪
مل تبد منه عالمات النجابة وال الشجاعة مع ضخامة جثته وجهورية صوته، وكان يسمى 
                                                                            مائق زبيد، وحانت معركة لقبيلته فطلب من أخته إشباعه استعدادا  للمعركة، فقالت 

                                                           ا املائق ما يشبعه؟ فأكل عنزا  بثالثة آصع ذرة، فلما جاءت خثعم ألبيه فقال: سلي هذ
هزمية قبيلته لنصر؛ فسموه:  فيها                                               للقتال أبلى بالء حسنا  يف معركة من املعارك حول  

                                                                          فارس زبيد، واشتهر ابلشجاعة وضرب به املثل فيها. مات حتت لواء النعمان بن مقر ن 
 :(2)ه. ومن قوله21يف معركة هناوند 

ــه إذا   ــدعـــــ فـــــ ــا   ــيئـــــ شــــــــــــ ــتطع  تســــــــــــ                     مل 
 

ــتــــــــطــــــــيــــــــع   تســـــــــــــــــــ مــــــــا  إىل   وجــــــــاوزه 
أمــــــر  ــل  فــــــكـــــ ــاع  ابلــــــز مـــــ ــه                        وصـــــــــــــــــــلـــــ

 
ولــــــــوع   لــــــــه  مســــــــوت  أو  لــــــــك   مســــــــا 

بويه،   ▪  آل  ملك  عماد  املشرق،  العميد، كاتب  احلسني  بن  الوزير حممد  العميد،  ابن 
وصدر وزرائهم، نبغ يف األدب والكتابة، وابتدع الشعر املنثور، حيت قيل فيه: ) بدئت 

          ه وتشب ه  328الكتابة بعبداحلميد وختمت اببن العميد(، ساس دولة بين بويه سنة  

 
 )بتصرف(   335جواهر األدب:   (1)
 )بتصرف(   347جواهر األدب:   (2)
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ه 360فالسفة وشاركهم يف ما يعملون إال الفقه، تويف ابلربامكة، فتح اببه للعلماء وال
.(1)   

ه 323اخلوارزمي، أبو بكر حممد بن العباس، شاعر وكاتب أديب رحالة، ولد خبوارزم   ▪
، انظر بديع الزمان اهلمذاين وأعان بديع الزمان قوم من أعيان البلد فاخنذل اخلوارزمي 

ه، له  383احلول بعد احلادثة سنة                                           اخنذاال  شديدا  وكسف ابله ومات ومل حيل عليه
  (2) رسائل. وهو أحد كتاب الدولة العباسية. 

بديع الزمان اهلمذاين، هو أبو الفضل أمحد بن احلسني، الكاتب الشاعر، نشأ هبمذان   ▪
مقامة، بلفظ رشيق وسجع رقيق،    400ودرس العربية وأقام بنيسابور مدة أملى هبا  

                                              ينه وبني اخلوارزمي ما كان سببا  يف بعد صيته، إذ  وعلى منواهلا نسج احلريري، وشجر ب
مل يكن ابحلسبان أن جيرتئ أحد على اخلوارزمي! ومبوت اخلوارزمي خال له اجلو عند 

   (3)ه ، وله مقامات كثرية. 393امللوك، لكن املنية عاجلته وهو يف سن األربعني سنة 

ه يف قرطبة، عال  354د  ابن زيدون، كاتب شاعر ذو الوزارتني أمحد بن عبدهللا، ول ▪
شأنه بني شعراء قرطبة، اتصل اببن جهور فأصبح لسان دولته، فأفسد الواشون بينهما،  
فاعتقله ومكث مدة يستشفع فيها إليه بقصائد أبدعها؛ فما أالنت قلب ابن جهور،  
فاحتال للفرار من السجن، وخلص للمعتضد بن عباد صاحب إشبيلية، وكان املعتضد 

ف فيه،  له                راغبا   وكذلك كان  والنهي،  األمر  وأصبح صاحب  الوزارة،  مقاليد  له  ألقى 
مات  حىت  ومكث كذلك  وأعطاه،  عليه  أغدق  املعتضد،  أبيه  موت  بعد  املعتمد 

   (4) ه.463

أمحد بن عبد ربه، أديب األندلس، وشاعرها، أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه   ▪
قرأ رسائل احملدثني املشارقة، وما  ه ونشأ بقرطبة، درس العربية، و 246القرطيب، ولد  

 
 )بتصرف(   367جواهر األدب:   (1)
 )بتصرف(   368جواهر األدب:   (2)
 )بتصرف(   396جواهر األدب:   (3)
 )بتصرف(   369جواهر األدب:   (4)
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                                                                              ت رجم من كتاب األوائل يف أكثر العلوم، وأودع زبدهتا يف ) العقد الفريد (.نظم مقطعات 
رقيقة مجيلة، حىت أن املتنيب على صلفه وكربه حني مسع شعره يسميه: )مليح األندلس(،  

               اال  ابطلة، وعمل                                                             مث اتب آخر عمره، وأخلص التوبة، وعد  قصائده يف اللهو والغزل أعم
على أعاريضها وقوافيها قصائد زهدية، مساها: ) املمحصات (، ذا مكانة عند اخللفاء،  

 (1) ه.328                                           ف ل ج وعاش بعد ذلك سنوات مث مات ابألندلس سنة  

ه، كاتب املقامات اليت نسجها  446احلريري، القاسم بن حممد احلريري البصري، ولد   ▪
الزمان   بديع  أنشأ  على منوال  الفنون    50اهلمذاين،  فيها على كثري من  أتى  مقامة، 

للطالب يف  ترغيبا   اجلناس،  من  فيها  أكثر  مزينة مسجعة،  بعبارات  واألدب،                                                                         واللغة 
                                                                           حفظ اللغة وآداهبا، وحتبيبا  هلم يف مطالعتها، وحنل وقائعها أاب زيد السروجي، أعرايب 

، وأهداها لوزير املسرتشد   -نفسه  يريد    –                                      فصيح، ومسى راويها عنه: احلارث بن مه ام  
العباسي، وللحريري كتب وشعر ورسائل يف النحو واللغة، منها: ملحة اإلعراب، ودرة  

 (2)ه.522الغواص، تويف 

ابلكوفة  ▪ ولد  السائرة،  األمثال  صاحب  الكويف،  الكندي  احلسني،  بن  أمحد  املتنيب، 
وأعجبهم شعره، وأخذ                                                   ه وأولع ابلشعر صبيا ، خرج لبادية بين كلب فأنشدهم303

قبل  من  محص  أمري  لؤلؤ  إىل  بعضهم  وشى  حىت  بينهم،  شأنه  فعظم  اللغة،  عنهم 
اإلخشيدية أبن أاب الطيب ادعى النبوة يف بين كلب، وتبعه خلق كثري، وُيشى على 
ملك الشام منه، فخرج لؤلؤ وحارب بين كلب وقبض على املتنيب وسجنه، مث استتابه  

قب املتنيب مع كراهته له، مث تكسب ابلشعر فرتة انتهت بلحاقه وأطلقه، وقد لصق به ل
بسيف الدولة بن محدان، فمدحه مبا خلد امسه أبد الدهر. مث قصد كافور اإلخشيدي  
مبصر، ومدحه، ووعده كافور أن يقلده إمارة أو والية ولكنه ملا رآه فخره بنفسه يف  

وم من ادعى النبوة بعد حممد شعره عدل عن ذلك، وعاتبه بعضهم يف ذلك فقال: اي ق

 
 )بتصرف(   372جواهر األدب:   (1)
 )بتصرف(   373جواهر األدب:   (2)
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أما يدعي اململكة بعد كافور؟ فعاتبه أبو الطيب واستأذن منه للخروج من مصر   ملسو هيلع هللا ىلص
ه فخرج للكوفة، ومنها قصد عضد الدولة بن  350  ة فأىب، فتغافله ليلة عيد النحر سن

                                                                              بويه بفارس مارا  ببغداد فمدحه ومدح وزيره ابن العميد فأجزل صلته، مث عاد لبغداد، 
وخرج للكوفة فخرج عليه أعراب بين ضبة وفيهم فاتك بن أسد، وكان املتنيب قد هجاه،  

 (1)ه.435                                                  فقاتلهم قتاال  شديدا  حىت قتل املتنيب وابنه وغالمه سنة 

 

  

 
 )بتصرف(   388 جواهر األدب:  (1)
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                                                           حضر ع تبان احلروري عند عبدامللك بن مروان، فقال: أنت القائل: ▪

وابنــــــه     مروان  ــان  منكم كــــ يــــــك  ــإن  وحبيب     فــــ هاشم  ومنكم                           وعمرو 
 
  

ــني   ــطـــــ ــبـــــ والـــــ حصـــــــــــــــــــــني   ــا   ــنـــــ ــمـــــ        (1)                                         وق عن ب    ومنا   أمري    املؤمنني   شبيب     فـــــ
على   –                                                اخلارجي( فقال: إمنا قلت : ومنا أمري  املؤمنني شبيب   )يعين شبيب بن يزيد  

 ، فأطلقه.  -النداء
قال ثعلب: وكان املتوكل قد ألزمه )أي: ابن السكيت)شيخ العربية( أتديب ولده املعتز،  ▪

فلما حضر، قال له ابن السكيت: مب حتب أن تبدأ؟ قال: ابالنصراف. قال: فأقوم: 
 منك، وابدر فعثر، فسقط وخجل، فقال يعقوب: قال املعتز: أان أخف 

ــه       ــانـــــ ـبلســـــــــــــــــــ عــثرة  مـن  اـلفـىت  الرجل   ميـوت  عثرة  من  املرء  ميوت   وليس 
 
  

رأســـــــــــــــــــه      ــذهـــــب   تـــ ابلقول  ــه      (2)وعثرتـه  ابلرجـل   تربا  على مهـل   فعثرتـــ
 ه(:467قال الداوودي )إمام عالمة، ت  ▪

عــــــــــمــــــــــلــــــــــي     تــــــــــقــــــــــبــــــــــل    أمــــــــــــــلــــــــــــــي     رب   ختــــــــــــــيــــــــــــــب    وال  
 
  

ــا     ــهــــــــ ــلــــــــ كــــــــ أمــــــــــوري  األجـــــــــــــل   أصــــــــــــــــــــــــلــــــــــح  حـــــــــــــلـــــــــــــول    ( 3)قـــــــــــــبـــــــــــــل 
 ه(:475من نظم ابن ماكوال ،األمري احلافظ )ت: ▪

جمتنب                                   قوض خيـــامـــك عن دار أ هنـــت هبــا      الذل   إن  الذل                                وجانب  
 
  

ــيعة                                   فــاملنــد ل الرطــب يف أوطــانــه حطــب     وارحل إذا كانت األوطان مضـــــــــ
                                                                          أجوده الـم ند يل، منسوب لقرية )م ند ل( يف اهلند، تبقى رائحته أسبوعا  يف الثوب العود  

 (4) فال يقمل!

 
 457نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 993نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   1408نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 533، خمتصر البداية والنهاية: 1440نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:   (4)
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                                                                           ابن اخلشاب احملدث، إمام النحو، يضرب به املثل يف العربية... عرض اثنان عليه شعرا   ▪
                                                                         هلما، فسمع لألول، مث قال: أنت أردأ شعرا  منه. قال: كيف تقول هذا ومل تسمع قول 

 (1) فقال: ألن هذا ال يكون أردأ منه. اآلخر؟ 

ه، يقال: ولد يوم مقتل عمر، وخنت يوم مقتل عثمان،  93تويف عمر بن أيب ربيعة سنة   ▪
وتزوج يوم مقتل علي! كان يتغزل ابمرأة امسها: الثراي بنت علي، وقد تزوجها سهل بن 

 عبدالرمحن بن عوف، فقال عمر: 

سهيال   الثراي   املنكح   يلتقيان عمرك                              أيها  كيف    هللا 
استقلت      ما  إذا  شامية   هي 

 
مياين  استقل   إذا   ( 2)وسهيل 

 
 
 
  

 ه:179قالت الفارعة ترثي أخاها الوليد بن طريف الذي خرج أايم الرشيد وقتل سنة   ▪

مورقا       مالك  اخلابور  شجر  طريف                                  أاي  ابن  على  جتزع  مل    كأنك 
تقى     من  إال  الزاد  حيب  ال  إال من  قىن وسيوف   فىت  املال     (3) وال 

ه تويف سلم اخلاسر الشاعر، من تالميذ بشار، قيل له اخلاسر ألنه ابع  186سنة   ▪
                                                             مصحفا  واشرتى به ديوان شعر، له يف اجملون والفسق نصيب، قال بشار: 

حباجته  يظفر  مل  الناس  راقب  اللهج                من  الفاتك  ابلطيبات    وفاز 
 فقال سلم:          

غما        مات   الناس   راقب   ــور                                     من      وفـــاز      ابللـــذة      اجلســــــــــــ
 (4)                                                        فغضب بشار وقال: أخذ معاين  فكساها ألفاظا  أخف من ألفاظي!

قال: اي أمري ه، مر هارون الرشيد ببهلول اجملنون، فلما حاذاه املوكب  188سنة  يف   ▪
 املؤمنني:

 
 1572 أعالم النبالء: نزهة الفضالء هتذيب سري    (1)
 )بتصرف(    274خمتصر البداية والنهاية:    (2)
 )بتصرف(    248، قطوف الرحيان: 366خمتصر الباية والنهاية:   (3)
 )بتصرف(    370خمتصر البداية والنهاية:    (4)
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مـــــــاذا؟                              فهــب أنــك قــد ملكــت األرض طرا   فكـــــــان  العبـــــــاد  لـــــــك    ودان 
ــذا؟                                  أليس  غــدا   مصــــــــــــــريك  جوف قرب  هـــــ مث  ــذا  هـــــ ــرتاب  الـ     وحيـــثــــو   

 ( 1)مث وعظه، وله أخبار كثرية.  

ه تويف فيها الشاعر العباس بن األحنف، استدعاه الرشيد يف جوف الليل 192سنة   ▪
 فخاف نساؤه، فلما جاءه قال له الرشيد: اشفع يل هذا البيت يف جارييت:   

رأيـــــــــــــنـــــــــــــاهـــــــــــــا     قـــــــــــــد  بشــــــــــــــــــــــرا    جـــــــــــــنـــــــــــــان  ــا  ــهــــــ ــلــــــ ــثــــــ مــــــ نــــــــر  ــلــــــــم    فــــــ
 فلما سكن روعه وجلس، قال:         

ــا       حســـــــــــــــــــــنـــــ ــا   ــهـــــ ــهـــــ وجـــــ ــدك  نـــــــــظـــــــــرا                           يـــــــزيـــــ زدتـــــــــه    مـــــــــا     إذا  
 
  

ـــ       عـــلـــيــــــــــــــــــــــــــــــــ ــال  مـــــ ــل  الـــلـــيـــــ ــا  مـــــ واعــــــــتــــــــكــــــــرا   إذا  ابإلظــــــــالم    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
قــــــــــمــــــــــرا        تــــــــــرى   ــلــــــــــم   فــــــــ الــــــــقــــــــمــــــــرا                                  ودج  تــــــــر       فــــــــأبــــــــرزهــــــــا   

 ( 2).فأمر له بعشرة آالف درهم
 البيتني املشهورين:ه تويف الشاعر املشهور إبراهيم الصويل، صاحب 243ويف سنة  ▪

 ولرب   انزلة  يضــــــــــــيق   هبا   الفىت     
 

املخرج  منها  هللا   وعند                               ذرعا   
 
 
 

 ضـــــــاقت فلما اســـــــتحكمت حلقاهتا     
 

تفرج  أظنهـــــا ال   ( 3)فرجـــــت، وكنـــــت 
 ه تويف اجلريري املعاّف بن زكراي، صاحب األبيات:390سنة  ▪ 

ــاســـــــــــــــــــدا    حـــ ــان يل  ملن كـــ ــل  قـــ                         أال 
 

 أتـدري على من أســـــــــــــــأت األدب؟  
 
 
 
 

 أســـــــــــــــأت   على هللا    يف    فعلـه     
 

وهـــــب  ــا  مـــ مل  ترض  يل   ألنـــــك  
 
 
 

زادين     أبن   عــــــــين    فــــــــجــــــــازاك   
 

ــد   عليك   وجوه  الطلب   (4)وســـــــــــ
 قال بعض احملبني: ▪ 

 
 )بتصرف(   267، روائع القصص اإلسالمي: 372خمتصر البداية والنهاية:    (1)
 )بتصرف(    374هاية:  خمتصر البداية والن  (2)
 407  خمتصر البداية والنهاية:  (3)
 492  خمتصر البداية والنهاية:  (4)
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 خيـــــالـــــك يف عيين وذكرك يف فمي
 

ــأيــن    فـــــ قــلــيب،  يف   تــغــيـــــــبومــثــواك 
 وقال اآلخر:            

إلـــــيـــــهـــــم  أحـــــن  أين  عـــــجـــــــب                          ومـــــن 
 

ــأل عنهم من لقيت  وهم معي                                فأســـــــــــ
ــوادهـــــــا  ســــــــــــ يف  وهم  عيين   وتطلبهم 

 يلبثق
ــلعي   ــتاقهم قليب وهم بني أضـــــــــ  ويشـــــــــ

 وقال اآلخر:             

ــانــــكــــم  ــيـــــ نســـــــــــــــ الــــقــــلـــــــب  مــــن   يــــراد 
 

ــل    ــاقـــــ ــنـــــ الــــ ــلــــــى  عــــ ــاع  ــبـــــ الــــــطــــ                         وأتىب 
 (1)للخالق ؟!فكيف ستكون حمبة املخلوق  

 قال أبو الشيص: ▪

ــدا   ــاهـ ــأهنـــت نفســــــــــــــي جـ                            وأهنت ين فـ
 

يـ كـرم   ممـن  عـلـيـــــــك   يـهـون  مـ ن  ــا                              مـــــ
ــبهت  أعدائي فصـــــــــــرت أحبهم                            أشـــــــــ

 
منهم   منـــــك حظي   إذ كـــــان حظي 

ــذة  ــذيـــــ لـــــ هـواك   يف  ــة  املـالمـــــ ــد                           أجـــــ
 

الــــلــــو م   فــــلــــيــــلــــمــــين  ــذكــــرك  لـــــ ــا                             حــــبـــــ
احلبيب وكراهته، وحمبته من وجه            أذى  القلب بغض  يقال: جيتمع يف  أن  واإلنصاف 

 آخر، فيحبه ويبغض أذاه...                  

 وقد كشف عن بعض هذا املعىن الشاعر يف قوله:         

                          ولئن ســـــــــــــــــاءين أن نلتين مبســـــــــــــــــاءة  
 

 ( 2)                       فقـــد ســــــــــــــرين أين خطرت ببـــالـــك   
 

                                                    أستاذه الذي درسه يف االبتدائية بعد عشرين عاما  يف قرية   -رمحه هللا–قابل الطنطاوي   ▪
انئية، وجرى بينهما حوار، حتدث فيه األستاذ الكبري املتقاعد بلوعة فكان مما قال: 
                                                                          "هل علمت اي ولدي أن املعلم يتمىن أال يكرب تالميذه أبدا ، وأنه ال يتصورهم إال كما  

                                                         و صاروا رجاال ؟ ... إن املعلم حيس بوخزة يف كبده إذا أعرض عنه عرفهم أول مرة ول
تالميذه أو أنكروه أو ترفعوا عليه، كأن أولئك األطفال هم الذين ترفعوا عليه، ال يعلم  

 
 264الداء والدواء:   (1)
 61-60روضة احملبني:   (2)
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                                                                         املسكني أن الطفل ال يبقى أبد الدهر طفال ... ال، ال يتخيل ذلك أبدا . إن تالميذي  
وين... ومل أعد أخطر هلم على ابل. مل يزرين منهم  الذين أحببتهم ومنحتهم قليب قد أنكر 

أحد. لقد رأيت منهم ألوان اجلحود، ولكين ال أزال أحبهم وأمتىن لو أستطيع أن أضمهم  
                                                                  إىل صدري... مل ألق منهم خريا ، ومع ذلك فأان أحب أن أنشئ غريهم، وأن أصب 

                  لن يكونوا خريا  من البقية الباقية من روحي وحيايت يف نفوس أطفال جدد، أعلم أهنم  
أولئك، ولكن هذه هي آفة املهنة. إهنا مهنة ليس فيها إال األمل، ولكن صاحبه يستمرئه  

 (1) وجيزع لفقده!".

مع أن هذا الكتاب )أي: األغاين( ما كان قط كتاب حديث وال كتاب اتريخ وال يوثق   ▪
                       منسواب  ألصفهان )املدينة  أبخباره وال يعتمد عليها... أبو الفرج األصفهاين عريب أموي  

الفارسية(، وكان يتشيع وكان رقيق الدين سيء السرية وسخ الثياب قذر اهليئة، ولكنه  
                                                                                  آية يف احلفظ عارفا  كاتبا  انقدا .. أما )األغاين( فإنه ملن أراد املتعة واألدب وجيد الشعر  

وهو بضع وعشرون مرات    3وأخبار الشعراء للذة األدبية وامللكة البيانية. ولقد قرأته  
اجملتمع   صور  وقد  غريه.  يف  مثله  أستفد  مامل  واللغة  األدب  يف  منه  واستفدت                                                                       جزءا  
                                                                         اإلسالمي منصرفا  إىل اللهو غارقا  يف الفسوق مع أن هذا ليس شيئا  يف جانب الصالح 

 (2) والعبادة والعلم املنتشر يف وقته.

الكت اين   ▪ )اإللياذة(، فقد روى  اليوانن  يف )الرتاتيب اإلدارية( أن عندان                                                  وإذا كان عند 
القرطيب  النبوية. والبن عيسى  السرية  بيت، مه زية جيدة يف                                                                    قصيدة يف مخسة آالف 
أرجوزة أخرى يف سبعة آالف بيت. واثلثة عنواهنا )املقاالت السنية يف مدح خري الربية(  

 (3) ألف بيت! واإللياذة خرافة وهذه حقيقة! 19لعثمان بن علي يف 

 
 58قصص من احلياة:   (1)
 )بتصرف(   101فصول يف الثقافة واألدب:   (2)
 109فصول يف الثقافة واألدب:   (3)
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خواننا املصريون للشهور الشمسية أمساء أجنبية: )يناير فرباير،...( ونستعمل يستعمل إ ▪
آذار،   ش باط،  الثاين،  وهي: كانون  العرب،  يستعملها  اليت كان  الشهور  أمساء                                                                         حنن 
                                                                             ن يسان، أاي ر، ح زيران، متوز، آب، أيلول، ت شرين األول، تشرين الثاين، كانون األول. 

 قال أبو العالء املعري: 

ــاق ــتـــــ الــــورى  تشـــــــــــــــ نــــفــــوس  و رده                      )أاير (  إىل  الشــــــــــــــــــــــــــــوق  ــا                        وإمنــــــــــــ

                       وقال صفي الدين احلل ي:

ــي الغالئل بعدما      ــن قد ك ســـــــ   (1)                            أخــذت يــدا ) كــانون  ( يف جتريــده                                   والغصـــــــ
و  ▪ أي   ( و    حننكنا  قتيبة،  البن  األخبار(  )عيون  مثل  يف  نقرأ   ) الثانوي  طالب يف 

أزال طالبا ؟ أعرتف   للمربد. هل تصدقون أين قرأت )األغاين( كله وأان ال                                                                         )الكامل( 
اآلن أنين مل أفهم كل ما فيه من الشعر وأين كنت أختطى بعضه، أمر به و ال أقف 

 (2) عليه، ولكين قرأته.

                                                       دة املتنيب يف اعتذاره لسيف الدولة )واحر  قلباه..(، مث قال: كلفنا األستاذ حبفظ قصي ▪
دعوها، فإن شعر املتنيب ال حيتج بشعره ألنه مولد، وراح ُيتار من الشعر اجلاهلي ما  
                                                                         ال أزال أحفظ طائفة منه إىل اليوم بعد مخس وستني سنة! وطالب اليوم إن ك لفوا حبفظ 

 ( 3)ليت ال حتتمل!مئيت بيت يف العام عدوا ذلك من املصائب ا

                                                                    روى الطنطاوي قصــة شــاب أاته فشــكى له كثرة ما ك لف به من حفظ وهو مئيت بيت  ▪
ــنـة. )قـاهلـا وقـد رفع حـاجبيـه وفتح عينيـه و...(. فـأخربه الطنطـاوي خبرب محـاد   يف الســــــــــــ
الراوـية، فلم يعرف الطـاـلب من هو محـاد؟ فتعجـب منـه الطنطـاوي وقص عليـه قصـــــــــــــــة 

ــتدعاه                                                              اخلليفة من العراق لدمشـــــــق ليذك ره ببيت فيه كلمة )إبريق( وهو: محاد حني اســـــ

 
 137دب: فصول يف الثقافة واأل  (1)
 )بتصرف(   173فصول يف الثقافة واألدب:   (2)
 )بتصرف(   174فصول يف الثقافة واألدب:   (3)
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إبــــــريــــــق  ــا   ميــــــيــــــنــــــهـــــ يف   ــة   قــــــيــــــنـــــ ــاءت      فــــــجـــــ ــا   يــــــومـــــ ابلصـــــــــــــــــــبــــــوح                                                      ودعــــــوا 
فرحل محاد من أجل بيت! مث سأله اخلليفة عن حفظه الشعر؟ فقال: ال أدري، لكين  

                                                              أنشـــــــــدك عن كل حرف مئة قصـــــــــيدة ملئة شـــــــــاعر معروف. وال زال ينشـــــــــده حىت مل  
ألف  44فصـارت   -                              على أن يف كل قصـيدة عشـرين بيتا  -ليفة. حسـبها الطنطاوي اخل

 (1)بيت حيفظها محاد الراوية! وهذا الطالب يستكثر مئيت بيت!

                                                         : )الكالم املوزون املقفى قصدا ( هو تعريف العروضيني ال األدابء،  أبنه  تعريف الشعر ▪
 (2) عور النبيل(.: )التعبري اجلميل عن الش وأما التعريف األديب للشعر فه

قال الطنطاوي عن )طه حسني( ملا دعي األخري جلامعة سورية إللقاء حماضرة سبقها  ▪
 هالة إعالمية: 

فتسابقوا إليها وازدمحوا عليها، وبيعت البطاقة بلرية، وظنوا أن الدكتور سرييهم السها 
)يف األمثال: أريها السها وتريين القمر )جماهد(( ويكشف هلم أمريكا، فإذا هو يريهم  

هبذا اللت والعجن... فقال   –على عادته    –القمر ويكشف هلم إسبانيا. وإذا هو يبدأ  
                                                         ا  موجودا  يف كل كتاب من كتب األدب... وحلن حل نات يف اإللقاء،                    كالما  معادا  مكرر 

أبحكام قائمة على الوهم مبنية على الباطل... ولكن كل   -                     وجاء على عادته أيضا  -
واحد من السامعني كان ُيشى أن يصرح مبا أحس به بعد هذه الدعاية املسرحية اليت 

احملاضرة كلمة ألقيت يف حفلة                                                 كانت للمحاضرة في تهم بعدم الفهم! ولو كانت هذه
شاي مبناسبة عارضة لكان للرجل بعض العذر، ولكنه موضوع أعده من أكثر من سبع  

وقال له إنه يريد أن   م۱۹۹۷سنني، وقد خرب به صديقي األستاذ سعيد األفغاين سنة 
  نا حياضر به يف دمشق، وخربين األستاذ األفغاين هبذا من سنني... طه حسني جاء حيدث

 يعرفه كل مدرس لألدب يف الثانوي وكل طالب لألدب يف اجلامعة... مبا
 قال ملا سئل عنه يف مقال بعنوان: ) طه حسني يف امليزان(: و  ▪

 
 )بتصرف(   183فصول يف الثقافة واألدب:   (1)
   196 فصول يف الثقافة واألدب:   (2)
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أسلوبه مليئ ابلتكرار ويصل حد اإلمالل، وقد كرر حماولة أتليف القصة ومل ينجح.  
ت  وال  موضوعه،  قصة  وليست  حياته،  قصة  ولكنها  مجيل  أديب  عمل  قاس )األايم( 

ابلقصص األدبية العاملية، ألن الذي يف األايم وصف مجيل لوقائع، وتلك صور من 
 احلياة فيها اصطفاء وفيها مجع وأتليف، وهلا عقدة وحل... 

 وقال:
  وأنه   بوجوده  إميان  لكنه   ،  ابهلل  يؤمن  أنه  وأرى  زنديق،  ملحد  حسني  طه  إن  أقول  ال  أان

.  عباده  على  هللا  أوجب  ما  وأداء  ابلعبادة  إفراده  معه  يكن  مل  ما  يكفي  ال  وهذا  الرب،
 وما   ابلشبان،   واختالطهن  اجلامعات   البنات   إدخال  سن سنة  أنه  آاثره  من  حسني  وطه
 حسني   طه   عن  القيامة  يوم  يسألين  ال  هللا   أن   على.  السنة  هذه   نتائج   من  ونلمس  نرى
 ويعاقبين   يقرؤوا؟  أن  الشبان  أنصح  وماذا  أقرأ  ماذا:  نفسي  عن  يسألين  بل  عن غريه،  وال
  طه   كتب  بقراءة  الشبان   أنصح  فهل.  عنه  فصرفتهم  غششتهم  أو   عنهم   احلق  كتمت  إن

:    الناس؟  يف  الكلمة  فمشت  «العريب  األدب   عميد»  الصاوي يوما  دعاه  وإن  حسني،
  فيها        کتب ا   حسني  لطه   العريض؛ ألن  ابلقلم  «ال»و  الصريح،  ابلقول  «ال. »ال:  اجلواب 

 وكتب   اليواننية،  للوثنيات   متجيد  فيها         وكتب ا  -  «الثقافة  مستقبل»  ککتابه-  کبري  بالء
 ويومئذ ...    م۱۹۲۸  سنة  العلوم  دار  يف  أدرس  مصر  يف  كنت  ولقد.  الصريح  الكفر  فيها

  عشرات   ألفت  والذي  ،  صراحة  القرآن  يكذب   الذي  «اجلاهلي  الشعر»  كتابه  صدر
 السيد  وكتاب   «التحليلي  النقد»  كتاب الغمراوي  أشهرها  من  وإبطاله،  رده  يف  الكتب
 القضية   واتسعت  للرافعي،  «القرآن  راية  حتت»و  «اجلاهلي  الشعر   کتاب   نقض»  اخلضر

)  (.الربملان)  الندوة   دخلت  حىت إنه من روائع األدب  الذي قلت عنه  .. حىت كتابه 
هذه اجلرأة على                                                            األايم ( فيه عبارة أخجل من هللا أن أرويها وترجتف أعصايب خوفا  من  

هللا، وال أدري إذا بدلت هذه العبارة أو عدلت يف الطبعات اجلديدة من الكتاب، وهي 
 ( 1) قوله: "إن الصيب )يعين نفسه( أضاع ما معه من القرآن كما أضاع نعله"! أستغفر هللا.

 
 )بتصرف(   253 - 252 -247 فصول يف الثقافة واألدب:   (1)
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لقيط   ر                                                                     ) هذا ل قيط بن يعمر اإلايدي ينذر قومه غزو كسرى، لكنهم مل يلتفتوا إىل حتذي ▪
وهزمهم.       شديدا   قتاال   معهم  فاقتتل  غافلون  وهم  كسرى  فلقيهم                                                                   هلم، 

 ( )جماهد(( : 398-22/393)األغاين:

ــراهتـــم ســـــــــــــــ يف  ل  ــ  وخـــلـــــ إايدا ،                             أبـــلـــغ 
 

                                إين أرى الرأي إن مل أعص  قد نصــــــعا 
                           اي هلف  نفســــــــــــــي إن كــــانــــت أموركم 

 
، وأ ح ك م  أمر الناس فاجتمعا                                     شــــــــــــــىت  

ال    ــا   قــــــومـــــ ــافــــــون  ختـــــ ــم                  أال  لــــــكــــ  أاب 
 

ر عا   ــ  ــوا إليكم كأمثال الد اب ســـــــــــ                                  أمســـــــــــ
لكم   احلراب  ــن ون  يســــــــــــ يوم                               يف كــــــل 

 
غـــــافـــــل  هجعـــــا   مـــــا                                ال يهجعون ، إذا 

ــة    ــيـــــ ــنـ ــهـ ــلـ بـ يف  ــا   ــامـــــ ــيـــــ نـ ــم  أراكـ ــايل                              مـــــ
 

هاب  احلرب قد ســــــطعا                                  وقد ترون  شــــــ 
ن                                     فاشـــــــــــفوا غليلي برأي  منكم  ح ســـــــــــ 

 
                             ي ضــــــــــــــحي فؤادي لـــه راي ن قـــد نقعـــا 

ــونوا جيـادكم    ــيوفكمصــــــــــــ  واجلوا ســــــــــــ
 

رعــا   ــ                                 وجــددوا للقســــــــــــــي  الن بــل والشــــــــــــ
إهنـــــم  ــداء  لـــــألعـــــ ــال   املـــــ تـــــثـــــمـــــروا                             ال 

 
ــا  مــعـــــ والــتــ الد  حيــتــووكــم  يــظــفــروا                                إن 

ا    ري  ــ  غــ ــم   ــتــ ــنــ إن كــ ــوا  ــنــ أتمــ ال  ــوم   قــ                                 اي 
 

ــائكم     كســــــــــــــرى ومـا مجعـا              على نســـــــــــــ
ــه  ــذلــتـــــ مـــــ تــبــقــى  ــذي  الـــــ اجلــالء   هــو 

 
وقعـــــــا  وإن  يومـــــــا   طـــــــائركم  طـــــــار                                إن 

 على أمشــــــــــــــــاط أرجلكم               قوموا قيــامــا    
 

 قــــد ينــــال األمن من فزعــــا  ،مث افزعوا 
ــم    ــركــــــ أمــــــ ــدوا  ــلــــــ ــقــــــ دركــــــــم-فــــــ  - هلل 

 
                             رحب  الذراع أبمر احلرب مضــــــــــــــطلعا  

                              ال مرتفــا  إن رخــاء  العيش ســــــــــــــــاعــده 
 

ــعــــــا   بــــــه خشــــــــــــ مكروه   إذا عض                              وال 
ــغـــوركـــم  ثـ ــه  ــيـــــ ــنـ ــعـ تـ ــنـــوم  الـ د   ــ                              م ســـــــــــــــــهـــــ

 
مــ طــ لــعـــــــا   ــداء  األعـــــ إىل  ــا  مــنــهـــــ                              يــروم 

ــال     مـــــ ــه  لـــــ ــغـــــ  يشــــــــــــــــ ر ه                    ولـــــيـــــس            يـــــثـــــمـــــ 
 

ــا  اـلرـفعـــــ ــه  لـــــ ـيـبغـى  ــد  ولـــــ وال   عــنكـم، 
 لقـد ـبذـلت لكم نصــــــــــــــحي بال دخـل  

 
ــتيقظوا إن خري  العلم مـــا نفعـــا                                  فـــاســــــــــــ

لـكـم  ــذيـر  والـنـــــ إلـيـكـم  ــايب  ــذا كـتـــــ  هـــــ
 

ــا  مسـعـــــ ومـن  مـنـكـم  ــه  رأيـــــ رأى   (1)ملـن 
 –أقسم لك –"لقد اشتدت يب الرغبة يف الوقوف على شاعرية إقبال حىت لقد فكرت   ▪ 

أن   وجدت  مث  مجاهلا،  بنفسي  وأستجلي  سرها  ألدرك  والفارسية  األوردية  أتعلم  أبن 
يدعوه )من رسالة الطنطاوي أليب احلسن الندوي    الشباب قد وىل والذهن قد وىن".

م كتابه  1960صدر أبو احلسن سنة  ليرتجم قصائد إقبال، وما مضت سنتان حىت أ
 ( 2) )روائع إقبال( والذي ذكر يف مقدمته أن رسالة الطنطاوي من دوافع إخراج الكتاب(.

 
 )بتصرف(  ) و )جماهد( هو حفيد الشيخ الطنطاوي(.  255 فصول يف الثقافة واألدب:   (1)
 )بتصرف(   262 فصول يف الثقافة واألدب:   (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





240 

 

البغدادي )ت   -عرف القايل   ▪ القاسم  بكتابه    –ه(  356وهو أبو علي إمساعيل بن 
األمايل أحد أصول األدب. يقول ابن خلدون: "ومسعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم  
                                                                             أن أصول فن األدب وأركانه أربعة دواوين: الكامل للمرب د، وأدب الكاتب البن قتيبة،  
وكتاب البيان والتبيني للجاحظ، وكتاب النوادر أليب علي القايل. وما سوى هذه األربعة 

 (1) ع منها"... فتبع هلا وفرو 

 شاهد استعمال )ذو( مبعىن )الذي( من احلماسة قول سنان بن فحل: ▪

وجــــــــــدي أيب  مــــــــــاء  ــاء  املــــــــ  فــــــــــإن 
 

ــويـــــــت   طــ وذو  ــفــــرت  حــ ذو  ــئــــري   وبــ
 هناك عدة كلمات ترادف كلمة )األصل(، منها: )اجلرثومة(، قالت صفية الباهلية: و  

ــنني يف جرثومــــــة مسقــــــا    الشـــــــجر                        يوما  أبحســـــــن ما يســـــــمو به     كنــــــا كغصــــــــــــ
 ومنها )األثلة(:          

أثلتنـــــــا حنـــــــت  عن  عمنـــــــا  بين    ( 2)                           ســـــــــــريوا رويدا  كما كنتم تســـــــــــريوان                             مهال  
                                                                            قال ق ريظ بن أ نيف معريا  قومه أهنم مل ينصروه عندما ظلم وأخذت إبله، وإن قومه مل  ▪

ذلك يكونوا مثل قوم بين مازن املعروفني ابلعصبية الشديدة يف النصرة؛ وغرضه من 
 : استثارة قومه

ــه  ــذيـــــ انجـــــ أبـــــــدى  ــر  الشــــــــــــ إذا   قوم 
 

ووحــــــــداان   زرافــــــــات  ــيــــــــه  إلــــــ  طــــــــاروا 
ينــــدهبم   ال يســــــــــــــــــألون أخــــاهم حني 

 
برهــــاان  قــــال  مــــا  النـــــائبـــــات على   يف 

عــــــدد  ذوي  ــانوا  وإن كــــ قومي   لكن 
 

ــاان  ــه وإن هـ ــر فيـ ــوا من الشــــــــــــ  ليســــــــــــ
ــه  ــتـــــ خلشــــــــــــــــي ُيــلــق  مل  ربـــــــك  ــأن   كـــــ

 
 

ــاان  ــواهم من مجيع الناس إنســـــــــ  ( 3)ســـــــــ
 

 
 103كناشة النوادر:    (1)
 )بتصرف(    35 - 34ألفية احلماسة:    (2)
 )بتصرف(   51ألفية احلماسة:    (3)
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                                                                      قال شهل بن شيبان الز  ماين، وهو جاهلي فارس معمر، ليس يف العرب شهل غريه،   ▪
                                                                            ويلقب ابلفند )قطعة اجلبل العظيمة(، مقررا  أن العفو وإن كان حسنا  لكنه ال يناسب 

 :قال –بعض الناس إال الشدة واحلزم 

ل  ــ  ذ هـــــ بـــــين  عـــــن  ــا  ــفـــــحـــــنـــــ إخـــــــــــوان                       صـــــــــــــــــ الـــــــــــقـــــــــــوم                        وقـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا: 
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــ ــى األايم أن يرجعـــــــــــــــــــــــ                       ن قوما  كالذي كانواــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عســــــــ
الشـــــــــــــــــــــــر   صـــــــــــــــــــــــرح  عـــــــــــراين                  فــــــــــلــــــــــمــــــــــا  وهـــــــــــو    فـــــــــــأمســـــــــــــــــــــــــى 
ــيـــــــث  ــلــ الــ ــة  مشــــــــــــــــــيـــــ ــا  ــنـــــ غضــــــــــــــــــــــبــــــــان    مشــــــــــــــــــيــ ــيــــــــث  ــلــــــ والــــــ   غــــــــدا 
ـــ اجلــهــــــــــــــــــــــــــــــ ــد  عــنـــــ احلــلــم    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للـذلـة إذعـان   وبــعــض 
ــر جنـــاة حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ( 1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال ينجيك إحســـــــان   ويف الشــــــــــــ

التميمي   ▪ انشب  بن  سعد  هرب –قال  لكنه  فط لب،  دم  عليه  إسالمي كان                                         شاعر 
 : -فهدمت داره

ــأغســــــل عين العار ابلســــــيف جالبا     علي قضــــــــــــــــــاء هللا مـــــا كـــــان جـــــالبـــــا                                ســــ
ــا  ــدمهـــ هـــ ــل  وأجعـــ داري  ــل عن    لعرضــــــــــــــي من ابقي املــــذمــــة حــــاجبــــا    وأذهـــ
ــا   ويصــــــــــــــغر يف عيين تالدي إذا انثنـــت ــاـلبـــــ طـــــ الـــــــذي كـنـــــــت  إبدراك    ميــيين 
فـــــــإهنـــــــا داري  ابلغـــــــدر  هتـــــــدموا  ــايل     فـــــــإن  يــــــبـــــ ال  ــا                  تــــــراث كــــــرمي     الــــــعــــــواقــــــبـــــ
ــه  عـــزمـــــ ــه  ــيـــــ ــنـ ــيـ عـ بـــني  ــقـــى  ألـ هـــم   ــانبــــــا                               إذا  جــــ العواقــــــب  ذكر  ب عن                               ونكــــــ 
  ( 2) ومل يرض إال قائم الســـــــيف صـــــــاحبا   ومل يســــــــــــــتشــــــــــــــر يف أمره غري نفســــــــــــــه 

                      يقال إهنا لتأبط شرا :  ▪

فقــــــاصــــــــــــــــــــد  ثنــــــائي  من  ملهــــــد                                     به البن عم   الصـــــــدق: مشس  بن مالك                            إين 
ــه عــ طــفـــــ احلــي  ــدوة  نـــــ يف  ــه  بـــــ هـز                             أهــز  ــا  األوارك  كـمـــــ ــان  ابهلـجـــــ                      عـطـفـي 
ــيبــــه   التشــــــــــــــكي للمهم يصــــــــــــ                              كثري اهلوى شــــــــــــــىت النوى واملســــــــــــــالك                              قليــــل 
ــا  بــغــريهـــــ ــي  وميســـــــــــــ ــاة  مبــومـــــ ــل  ــالــــك     يــظـــــ                                 ج حيشــــــــــــــــــا  وي عروري ظهور املهــ
هتـــلـــلـــــــت  رن   قـــ  عـــظـــم  يف  هـــزه  الضـــــــــــــــواحـــــــك                              إذا  ــااي  املــنـــــ أفــواه  ــذ                               نــواجـــــ

 
 )بتصرف(   52ألفية احلماسة:    (1)
 )بتصرف(   58ألفية احلماسة:    (2)
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األنــيــس  األنــس  الــوحشـــــــــــــــــــــة  يــرى 
  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

ــوابــك حبيــث اهتــدت أم      النجوم الشــــــــــــ
نبات(، موماة: صحراء،  وهو                                               الع طف: اجلانب، اهلجان األوارك: اإلبل رعت األر ك)

                                                                            جحيشا : منفردا ، يعروري: يركب. القرن: النظري: يعين إذا حرك السيف يف عظم القرين 
النجوم:  أم  بالغي(.  شاهد  البيت  )وهذا  املضروب  هبذا  ظفر  ألنه  املوت  ضحك 

 (1)                                         اج دليال  على الطريق كما أن الشمس ال حتتاج.الشمس، يعين ال حيت
 قال بعض بين قيس بن ثعلبة:  ▪

أبـــــدا   ــيـــــد  ســــــــــــ منـــــا  يهلـــــك  فينــــــا                           وليس  ــيــــــدا   ســــــــــــ افتلينــــــا غالمــــــا                                 إال 
ــا  ــنـــــ أنفســــــــــــ الروع  يوم  لـنرخص  ــام هبــــا يف األمن أ غلينــــا    إان                               ولو نســـــــــــــــ
ــا  مــراجــلــنـــــ تــغــلــي  ــا  ــارقــنـــــ مــفـــــ ــا    بــيــض  ــديــنـــــ أيـــــ آاثر  ــا  أبمــوالــنـــــ ــوا    أنســــــــــــــ

ــلـــهـــم إين   أوائـ أفـــىن  مـــعشـــــــــــــــــر  احملـــــــاموان؟    ملـــن  أين  أال  الكمـــــــاة:    قول 
يــعــنــوان                                  لو كان يف األلف منا واحد  فدعوا: إايه  ــاهلــم  خـــــ ــارس ؟  فـــــ                             مــ ن 
ــاهلـــم  ــنـــــ يـ أن  ــنـــحـــوا  تـ ــاة  ــمـــــ الـــكـ ــلنـاهـا أبيـدينـا   إذا    ( 2)                           حـد  الظبـات وصــــــــــــ

                           وقال ز فر بن احلارث الكاليب: ▪

ــايل                                وكنا حســــــــبنا كل بيضــــــــاء شــــــــحمة   ــيـــــ ومحــــــريا        لــــ ذام  ــ  جـــــ ــا  ــنـــــ ــارعــــ                     قـــــ
ــه النبع ابلنبع بعضــــــــــــــــ را   فلمـــــا قرعنـــــا  ــ  ــه أن ت ك ســــــــــــ ــدانـ ــت عيـ                               ببعض أبـ
ــقوان مبثلها ــا  ســــــــــ ــقيناهم  كأســــــــــ ــانوا على املوت أصــــــــــــــربا                             ســــــــــ   ولكنهم كـ

شاعر إسالمي، يعد من التابعني، خرج على عبدامللك بن مروان مث رجع وزفر هذا  
ه(، وهو صاحب البيت 64القطعة يف وقعة )مرج راهط  إىل الطاعة، وقد قال هذه  

 املشهور: 

هيــــــا                                  وقـــد ينبـــت املرعى على د م ن الثرى النفوس كمــــــا    وتبقى حزازات 

 
 )بتصرف(   59 ألفية احلماسة:    (1)
 )بتصرف(   61 ألفية احلماسة:    (2)
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                                                      من أفضل األشجار اليت يصنع منها القوس، واملعىن أننا مجيعا   املذكور يف األبيات  النبع  و 
ومعىن شطر البيت                                                           صربان عن االهنزام عند اللقاء، وعرب  عن االهنزام ابنكسار العيدان.  

 (1)                                                        : كانوا على املوت أصربا: يعين أن املوت كان فيهم أعم  وأكثر.الثالث

                                                                          قال الط  رم اح بن حكيم الطائي )شاعر وخطيب إسالمي فحل، يرى رأي األزارقة، تويف  ▪
  : (                                     )املفسر( كان حيفظ ديوانه كامال  بغريبهه، ومن الطرائف أن اإلمام الطربي  125حنو

 (2)                                                                  حب الة صائد يصطاد هبا؛ ألنه ينصبها مستديرة، وكل ما استدار فهو كفة.و 
ــاعر إســـــــــــــالمي، قيل إنه من األعراب الذين أخذ  ▪                                                                           قال إبراهيم بن ك نـ ي ف  النبهاين )شـــــــــــ

 عنهم األصمعي(:

ــل  أمجـــــ ابحلــر  الصــــــــــــــــرب  ــإن  فـــــ ريـــــــب                           تــعــز   عـلـى  مـعـو ل ولـيـس  ــان                الـزمـــــ
 
 

ــدلـــــــت تـبـــــ ــا  فـيـنـــــ األايم  تـكـن  ــإن  تفعــــــل   فـــــ واحلوادث  ونعمى    ببؤســــــــــــــى 
ــليبــــــة  صــــــــــــ قنــــــاة  منــــــا  لي نــــــت  ل                            فمــــــا  ــ  مـــــ جتــ  لــيــس  لــلــيت  ــا  ذلــلــتــنـــــ   (3)                        وال 

                                                               قال يزيد بن مح ان الس كوين )جاهلي، كان له رأي وبالء يوم ذي قار(: ▪

تــــــ   أهنـــــم     كــــــ         ومـــــن  ــل   احملـــــ يف  ــه                       ر مـــــهــــــم  أنـــــ فــيــهــم  ــار  اجلـــــ يــعــلــم  ــار  ال         جـــــ
نـفـوســـــــــــــــهـم   مـن  عـزيـزا   يـكـون  ــار                             حـىت  خمـــتـــــ وهـــو  ــا   مجـــيـــعـــــ يـــبـــني   أن                              أو 

 وقال آخر:           

حمـــــل                              نزلــــت على آل املهلــــب شــــــــــــــــــاتيــــا   ــان يف زمن  األوطـــ ــا  عن                               غريبـــ
ــاؤهـم  واقــتفـــــ إكـرامـهـم  يب  زال  ــا  ــبتهم  أهلي   فـمـــــ   (4)                          وإلطــافهم  حىت حســــــــــــ

 
 )بتصرف(   66 ألفية احلماسة:    (1)
 )بتصرف(   77 ألفية احلماسة:    (2)
 )بتصرف(   78 ألفية احلماسة:    (3)
 )بتصرف(   83 ألفية احلماسة:    (4)

أنـين  لـنـفســـــــــــــــي  ــا   حـبـــــ زادين  ــد  غري                             لـقـــــ امرئ  إىل كـــــل  طـــــائـــــل                      بغيض            
تــــرى  وال  ــام  ابلــــلــــئـــــ شـــــــــــــــــقــــي  ــمــــائــــل   وأين  ــقيــــا  هبم إال كرمي الشــــــــــــ                           شــــــــــــ
ــا  ــأهنــــ حىت كــــ األرض  ــه  عليــــ   يف عينيه كفة حابل -من الضـــــــيق-   مألت 
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يف الدولة املروانية، واألبيات قاهلا                                             وقال سنان بن الفح ل )شاعر طائي إسالمي، عاش   ▪
                                                                           خماطبا  وايل املدينة ابن الضحاك، وكان بنو جرم من طيء، وبنو هرم من فزارة قد جل  
                                                                          هبم اخلصام على ماء من مياههم، فرتافعوا البن الضحاك، وكان صهرا  للفزاريني، فخشي 

 الطائيون ميله ألصهاره؛ فربك سنان بن الفحل أمامه وأنشد(:

، فقلــــت: كال  وقــــالوا: ــيـــــت                        قــــد جننــــت  انتشــــــــــــ مـــــا ج ننـــــت  وال                             وريب 
أبـكـي فـكـــــــدت  ظـ لـ مـــــــت  بــــكــــيـــــــت                           ولـكـين  أو  املــــبــــني    الــــظــــلــــم                             مــــن 
وجـــــــــدي أيب  مـــــــــاء  املـــــــــاء  طويــــــت   فـــــــــإن  وذو  حفرت   ذو    ( 1)                        وبئري 

سنة ويف اإلسالم  40                                                    قال )سحيم بن و ثيل الرايحي، شاعر خمضرم، عاش يف اجلاهلية  ▪
 سنة، وهو صاحب البيت املشهور:   60

ــااي  الــــــثــــــنـــــ ع  وطــــــال  ال   جــــــ  ابــــــن                            أان 
 

تـعـرفـوين(   ــة  ــامـــــ الـعـمـــــ أضـــــــــــــــع                            مـىت 
 قال:                

ــة أجنــيـــــ ــانــوا  ــقــوم كـــــ ال ــا  مـــــ إذا   إين 
 

 واضــــــــطرب القوم اضــــــــطراب األرشــــــــية 
ــة   د  فوق بعضــــــــــــــهم ابألرويــ                         وشــــــــــــــــــ 

 
ه   ــ  ـبيـــــ ــي  ـتوصــــــــــــ وال  أوصــــــــــــــين  ــاك                          هـنـــــ

                                                                            أجنيه: يعين تناجوا فيما نزل هبم، األرشية واألروية: مجع رشاء ورواء وهي حبال ي ستقى  
 .(2) هبا من البئر

وقال أمية بن الصلت )شاعر خمضرم مشهور، أدرك اإلسالم لكنه مل يسلم، وكان يف  ▪
ه (، وله قصائد يف تعظيم هللا والتفكر مبخلوقات 9تويف سنة  اجلاهلية قد نظر يف الكتب  

 هللا : 

ايفعـــــــا   وعلتـــــــك  مولودا                              غـــــــذوتـــــــك 
 

ل    ــ  هـــــ ــ  نـ ــ  وتـ ــيـــــــك  إل أ د ين   ــا  مبـــــ ل   ــ  ــ عـــــ                                     تـ
ك و  مل أ بــ ت                                          إذا ليلــة  انبـ تــ ك  ابلشــــــــــــــ 

 
ل    أ مت  ل مــــــ  ــاهرا   ســـــــــــــــــ إ ال  ك واك                                     لشــــــــــــــ 

ابلـــــذي   املطروق  دو نـــــك                               كـــــأين أان 
 

ــل    هتــ  مـــــ وعــيــين   دوين  ــه  بـــــ ت   ــ                                طــ ر قـــــ
ي علـيك  وإ هنـا                                        ختـ  اف  الر د ى نـ ف ســــــــــــــ 

 
ل    ــ  مـــؤجـــــ ــم   ــتـ حـ املـــوت   أن  ــم   ــلـ عـ ــ  ــتـ                               لـ

  
 )بتصرف(   102ألفية احلماسة:    (1)
 )بتصرف(   108ألفية احلماسة:    (2)
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ــة  اليت ــايـ ن  والغـ ــ   ــ ت  الســــــــــــ ــا بـ ل غـ                                      فلمـ
 

د ى مـــا ك نـــ ت    ــا مـــ  ل                          إليهـ                 فيـــك  أ ؤ مـــ  
                                      ج ع لــ ت  جزائي منــك  ج ب هــا  وغ ل ظــة   

 
املنع م     أنــــــت   ل                      كــــــأنــــــك   ــ              املتفضـــــــــــــــــ

و يت   أ بـــــ  ق   حــــ  ر ع   تـــــ  مل  إذ  ــتـــــــك   ــيــ                                    فــــلــ
 

يفعـــــل    اجملـــــاو ر   ت  كمـــــا اجلـــــار                                      فـ ع لـــــ 
ــه    ــأنـــــ ال ف  كـــــ ــ  ــخـــ ــلـــ لـــ دا   ــ  عـــــ ــ  مـــ راه   ــ                                 تـــ

 
ل    و اب  م و كــ  ــ  ل  الصــــــــــــ  ( 1)                                       ب ر د   عل ى أ هــ 

)العققة                                                                        وقالت امرأة من بين ه ز ان ) يقال هلا: أم ثواب ( وقصتها ذكرها أبو عبيدة يف  ▪ 
 والربرة(، وهذا يوحي بقدمها: 

ه   ــ  أع ظ مــــ  ، الف ر خ  م ثــــــل   و ه و   ه   ــ  ــا                                                 ر بـ يـ تــــ ز غ بـــ د ه   ــ  لـــ ج  تر ى يف  ــام ،  الط عـــ                                         أ م  
ذ بـــ ه   ــ  ال  شــــــــــــــ الف حـــ  ر اب                                    حىت إذ ا آض كـــ  الــــكــــ  ه   ــ  نـــــ تــــ  مــــ  ن   عــــ  ى  فــــ  و نـــــ                                            أاب  ر ه  
ين   ؤ د  بـــــــ  يــــــــ  و ايب  أثــــــــ  ز  ق   ميـــــــ  ا  ــ                                          أن شـــــــــــــــــــــ            األ د اب    ي                        ي يب   ع نــ د ي يـ بـ ت غ            أبـ عــ د  شــــــــــــ
ه   ــ  تـــــ لـ مـ  ــل   يـــــ تــ ر جـ  يف   ر   أل ب صـــــــــــــــ  ا                                        إ ين   ــ  بـــــ عـ جــ  ــه  وجـهـــــ يف   ه   ــ  حلـ  يــ تـــــ                                     و خـ ط   
م ع ين ه  يـ و ما  ل ت ســـــــــــــ  أر اب                                              قال ت  له  ع ر ســـــــــــــ  ــا  نـــــ أ مــــ   يف  ا  ــ  لــــنـــــ ــإ ن   فـــــ ال   هــــ                                      مــــ 
ر ة عــــــــ  ــ  م ســـــــــــــــــــ انر   يف   ين    ر أتــــــــ  ت طاع ت  لز اد ت  فـ و ق ها ح ط با     مث                                       و لــــــــو   ــ                                          اســــــ

 ( 2)                                                      الف ح ال: فحل النخل، أاب ره: القائم على النخل )الفالح(. أم الطعام: البطن.و              

ال عبدة بن الطبيب )شاعر خمضرم أدرك اإلسالم فأسلم، وشهد بعض الوقائع، وق ▪
 واسم أبيه: يزيد بن عمرو، شاعر جميد على قلة شعره( : 

ــا                            عليك ســـــــــــالم هللا قيس  بن عاصـــــــــــم يــــرتمحـــــ أن  شـــــــــــــــــــــاء  ــا  مـــــ ــه  ــتـــــ  ورمحــ
 
 

ــه ه لـــك واحـــد   ــان قيس ه ل كـ ــا كـ ــا                                 فمـ ــدمـــــ هتـــــ قـــــوم  ــان  ــيـــــ ــنـــ بـــ ــه  ــنـــــ   ( 3)ولـــــكـــ
 قطوف الرحيان(:كتاب                                               قال متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا  )وقصته يف   ▪

البكــــا القبور على  ــوافــك   لقــــد المين عنــــد                                  رفيقي لتــ ذر اف الــدموع الســــــــــــ
ــه ــتـــــ رأيـ قـــرب  ــل  ــبـــكـــي كـــــ أتـ ــال:  ــقـــــ فـــــــالـــــــدكـــــــادك   فـ الل  وى  بني  ثوى                                 لقرب  
ــجا  ــجا يبعث الشـ مــــــالــــــك    فقلت له: إن الشـ قرب  فهــــــذا كلــــــه    (4)فــــــدعين 

 
 428، جواهر األدب: 115ألفية احلماسة:    (1)
 )بتصرف(   116 ألفية احلماسة:    (2)
 )بتصرف(   118 ألفية احلماسة:    (3)
 )بتصرف(   251، قطوف الرحيان: 119 ألفية احلماسة:    (4)
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وقال رجل من خثعم )وهو حارثة بن بدر، شاعر خمضرم، وقيل: عمرو بن النعمان   ▪
 البياضي(: 

ــيقــة   وآخـــر                                فـاليوم أضــــــــــــــحوا للمنون وســــــــــــ ل   ــ  عـــجـــــ رائـــح  ــد                      مـــن  ــتـــــ         مـــغـ
دت  غري  مســـــــو د  ــودد                              خلت الداير فســـــــ  ــقــاء تفردي ابلســــــــــــ   ومن الشــــــــــــ

 (1)وسيقة: طريدة، وأصلها مجاعة األتن يسوقها الفحل.       

 وقال الرباء بن ربعي الفقعسي )شاعر جاهلي(: ▪

ــابـعـوا  تـتـــــ ــذيـن  الـــــ أمـي  بـين  ــد   املوت أجزع                               أبـعـــــ من  أم  احليـــــاة                                أرج ي 
ــة   ذؤابـــــ ــانــــوا  ــة  كـــــ ــانــــيـــــ ــاء وأمنع    قــــومــــهــــم                    مثـــــ   هبم كنت أعطي من أشـــــــــ

ر زئتهم  ــفـــــاء  الصــــــــــــ ــبع                              أولئـــــك إخوان  ــبع  مث إصــــ   (2)                         وما الكف إال إصــــ
 وقال رجل من بين أسد: ▪

قــــد رقــــدمتــــا  ا، طــــال مــــا  ــيــــــان كراكمــــــا                                خليلي  هبــــ  تقضــــــــــــ ال  د كمــــــا                             أجــــــ 
ــا   ــا لســـــــــــــــــت ابرحـ   طوال الليــايل أو جييــب صــــــــــــــــداكمــا                             أقيم على قربيكمـ

ــا حىت   ــا الـــذيوأبكيكمـ ــا    املمـــات ومـ ــاكمــــ بكــــ أن  ــة  عولــــ ذي  على    يرد 
 (3) الصدى: طائر كانت العرب تزعم أنه ُيرج من قرب امليت فيجيب عنه.        

 قال خلف بن خليفة )شاعر معاصر جلرير والفرزدق(:  ▪

  وقــد يضــــــــــــــحــك املوتور وهو حزين                               أ عاتب نفســــــــي أن تبســــــــمت خاليا  
شــــــــــــــجون                                وابلد ير أشــــــــجاين وكم من شــــــــج  له ابلبقيع  ــلى  املصــــــــــــ                            د و ين 
ــا  أتــيــتــهـــــ إن  ــا،  ــاهلـــــ أمــثـــــ ــا  حــوهلـــــ                               قـ ر ينـــك أشــــــــــــــجـــاان  وه ن  ســــــــــــــكون                                راب  
ــح لك أمران يــقــني                               كذا اهلجر: أان  مل يضـــــــــ ــديـــــــك  لـــــ ــا  عــمـــــ ــا  أيتــنـــــ   (4)ومل 

 
 )بتصرف(   119 ألفية احلماسة:    (1)
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وقالت فاطمة بنت األحجم اخلزاعية )اختلف يف قائل األبيات، وال خترج عن عصور  ▪
كانت تتمثل هبا عندما مات   -رضي هللا عنها –عائشة  االحتجاج، وذكر القايل أن  

 ( :  النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ــبـــــاح                         اي عني بك ي عنـــــد كـــــل صــــــــــــ
 | 

اجلـــــــر اح    عـــــــلـــــــى  ــة  أبربـــــــعـــــ                         جـــــــودي 
ــه (1) ـبظـلـــــ أـلوذ  جــبال   يل  ــد كـنـــــــت                            فرتكتين أ ضــــــــــــــح ى أبجرد ضــــــــــــــــــاح                              قـــــ

                                أمشـــــــــــــي الرب  از وكنت  أنت  جناحي                              قد كنت  ذات محية ما عشــــــــــت  يل
ــع   أخضــــــــــــ ــاليوم  وأتقيفــــ ــر اح   للــــــذليــــــل  ابلــــــ ــي  ــاملــــــ ظــــــ ــع  وأدفــــــ ــه  ــنــــــ                         مــــــ

ــا هلـــ ــا   شــــــــــــــجنـــ ــة  ق مريـــ دعـــــت  ــبـــاحي                             وإذا                              يومـــا  على فنن  دعوت صــــــــــــ
ــه أنـــــ وأعـلـم  بصـــــــــــــــري  مـن    قــــد ابن حــــد فوارســــــــــــــي ورمــــاحي   وأغـض 

مكان   واملقصود  أملس،  أجرد:  زوجها.  اسم  إنه  يقال  اجلر اح:  العني.  جوانب  يعين                                                                               أبربعة: 
: ابرز ال سرت   (1)فيه. ابن: ضعف، أو فات.                      منكشف. ضاح 

                                                                       قال مهلهل )شاعر جاهلي، وامسه: عدي بن ربيعة، ومسي مهلهال  ألنه أول من أرق    ▪
الشعر وهلهله، وهو خال امرئ القيس، وجد عمرو بن كلثوم، وأخو )كليب بن وائل( 

 الذي هاجت مبقتله حرب بكر وتغلب. واألبيات يف مدح )كليب(( : 

أوقـــــــ بعـــــــدك  النـــــــار  أن  ــتـــب  بعـــدك اي ك ليـــب اجمللس     دت                          نـ ب ئـــــــت  ــة                              واســــــــــــ عـــظـــيـــمـــــ ــل  أمـــر كـــــ يف   ( 2)                            لو كنت  شــــــــاهدهم هبا مل ينبســــــــوا                           وتـــكـــلـــمـــوا 
ه، وصفه عبدهللا  169قال احلسني بن مطري )شاعر خمضرم من الدولتني، تويف سنة   ▪  

 بن طاهر من أجل هذه القطعة أبنه: أشعر الشعراء(:

مربعــــــا   :                           ألــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــا على معن وقوال لقربه مث   ا  مربعــــــ  الغوادي  ــقتــــــك                                 ســــــــــــ
ر ة  فـــ  حـــ  أول  ت  ــ  أ نـــــ مـــعـــن  قـــرب  ــا                                فـــيـــــ

 
                             من األ ر ض خطت للســماحة مضــجعا  

 
جــوده  واريـــــــت   يــف   مــعــن كــ  قــرب  ــا                                 و اي   مرتعـــــ و ال ب ح ر  ال رب  ه   م نـــــــ  ان                                           و قـــــــد كـــــــ 

 
                                 و ل و ك ان  ح يا ضــــــــــــقت ح ىت  تصــــــــــــدعا                                   بل ى قد وســـــــــــــعت اجل  ود  واجلود  ميت

 
ــه     ف ىت   م وتـــــ ــد  بعـــــ ــه  معروفـــــ يف                              ع ي ش 

 | 
ــا  يـــ ل جم ر اه مرتعـ ــ  ان  بعـــد الســــــــــــ ــ  ا كـ ــ                                        ك مـ
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أجــــــدعــــــا                                   و ملا مضـى معن  مضـى اجل  ود فانقضـى  املكــــــارم  عرنني  بح  ــ   (1)                          و أصــــــــــــ
 

                                                    قال ر قيبة اجل ر مي )شاعر إسالمي من طيء، وتنسب آلخر(:  ▪

ــد ــاجـــــ مـــــ أبـيـض  ــان  األكـفـــــ ويف   أقـول 
 

ا                           كغصــــــــــــــن األراك وجهــــه حني ومســــ 
رائيــــــا    لســـــــــــــــــــت  أن  عبــــــاد هللا                              أحقــــــا  

 
ــا   تــــومهـــــ إال  ــدهــــر  الـــــ طــــول  ــة  ــاعـــــ  رفـــــ

ــمتــــه من مهمــــة  مــــا جشــــــــــــ ــم  ــأقســــــــــــ  فــ
 

ــا  ــمـــــ جتشــــــــــــــــ إال  الــــقــــوم   تــــؤود كــــرام 
                             وال قلت مهال  وهو غضـــــــــــــبان قد غال 

 
ــما  ــط القوم إال تبســــــــ  من الغيظ وســــــــ

 (2)                                     م: أي خرج شعره، يريد أنه مات صغريا .    وس   
، يبدو أنه   ▪  جاهلي أو خمضرم(:                                وقال الغ طم ش )الضيب 

عربة: بعيين   ــاضــــــــــــــــــــت  فــــ ــد  وقــــ                           أقول 
 

تــــذهــــب    أرى األرض تبقى واألخالء 
 

أصـــــــــــــــــــابكم احل مــــــام  لو غري                               أخالء : 
 (3)                                 ع ت بت ، ولكن ما على املوت م عت ب 

 
 وقال سلمة اجلعفي )شاعر وصحايب، واألبيات يف راثء أخيه ألمه(:  ▪

ألومهـــــا:  لنفســــــــــــــي يف اخلالء   أقول 
 

 هذا التجلد والصــــــــــرب؟ لك الويل ما  
 

                               أمل تعلمي أن لســت ما عشــت القيا  
 أخي إذ أتى من دون أوصـاله القرب! 

 
ليلـــــة بني    وكنـــــت أرى كـــــاملوت من 

                             فكيف ببني  كان ميعاده احلشــــــــــــر؟! 
 

                           وهو ن وجدي أنين ســـــــــــــوف أغتدي
الـعـمـر  نــ فـ  س  وإن  ــا   يـومـــــ إثـره                                    عـلـى 

 
  فىت كـان يـدنيـه الغىن من صـــــــــــــــديقـه

 (4)اســـــــــتغىن، ويبعده الفقرإذا ما هو   
 

ه وهو هنا  64وقال معن بن أوس )شاعر من خمضرمي اجلاهلية واإلسالم، تويف سنة   ▪
يقول األبيات يف أخي زوجته اليت طلقها بعدما جفاه بسبب الطالق وحلف أال يكلمه  

          أبدا ( : 

ألوجــــــــل  وإين  أدرى  مــــــــا   لــــــــعــــــــمــــــــرك 
 

أول   ــة  املــــنــــيـــــ ــدو  تــــعـــــ ــا  أيــــنـــــ  عــــلــــى 
أخــوك    أخــنوإين  مل  ــد  الــعــهـــــ ــدائــم   الـــــ

 
ــم أو نبـا بـك منزل   إن ابزاك خصــــــــــــ

ــدواة  ــاربـــت من ذي عـ ــارب من حـ  أحـ
 

فــــأعقــــل    وأحبس مــــايل إن غرمــــت 
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                           وإن ســــــــــــؤتين يوما  صــــــــــــفحت إىل غد
 

مقبــــــل  آخر  منــــــك  يومــــــا                              لي عقــــــب 
ــل   ويف النــاس إن رثــت حبــالــك واصـــــــــــــ

 
 ويف األرض عن دار القلى متحول  

ــاك    ــه إذا أنـــت مل تنصــــــــــــــف أخـ ــدتـ  وجـ
 

 على طرف اهلجران إن كــان يعقــل  
                           وكنــــت إذا مــــا صــــــــــــــــــاحــــب رام ظ نيت  

 
                          وبــدل ســــــــــــــوءا ابلــذي كنــت  أفعــل  

أدم  ــم  ــلــ فــ اجملــــن  ــر  ــهــ ظــ ــه  لـــــ ــبـــــــت  ــلــ  قــ
 

أحتــول   ــا  مـــــ ــا  ريــثــمـــــ إال  ذاك   عــلــى 
 إذا انصرفت نفسي عن الشيء مل تكد 

 
تقبــــــل  الــــــدهر  آخر  بوجــــــه   (1)إليــــــه 

(    -رضي هللا عنه–خمضرم، أسلم عام الفتح  وقال العباس بن مرداس )شاعر وفارس   ▪ 
 ويقال أن أمه اخلنساء: 

ــه  ــزدريـــــ ــتـ فـ ــيـــف  ــحـ ــنـ الـ ــل  ــرجـــــ الـ ــرى   تـ
 

ــر   ز يــــــــ ــ  مــــــــ أســــــــــــــــــــــــد  ــه  ــوابــــــــ أثــــــــ                       ويف 
 

ــه  فـــــتـــــبـــــتـــــلـــــيـــــ الـــــطـــــريـــــر  الـــطـــريـــر   ويـــــعـــــجـــــبـــــــك  ــل  الـــرجـــــ ظـــنـــــــك                            فـــيـــ خـــلـــ ف 
 

ــومـــا ــعـــاف الطري أطوهلـــا جســــــــــــ الصــــــــــــــــــقـــــور   ضــــــــــــ وال  الـــــبـــــزاة  ل   ــ  تـــــطـــــ                            ومل 
 

لـــــــب   بــــغــــري  الــــبــــعــــري  عــــظــــم  ــد  الــــبــــعــــري فــــلــــم                           لــــقـــــ ظــــ م   ابلــــعــــ  ــتــــغــــن                          يســـــــــــــــ
 

ــه  وجـــــ ــل  لــكـــــ الصــــــــــــــــيب  ــه  اجلـرـير   يصــــــــــــــــرفـــــ ف  ــ  اخلســــــــــــ عــلى                         وحيـبســـــــــــــــــــــه 
 

 (2)                                                                         مزير: هو اجلل د اخلفيف النافذ يف األمور. الطرير: الناعم السمني. اجلرير: احلبل.

 وقال رجل من الفزاريني:  ▪

 وال خري يف حســــــــن اجلســــــــوم وطوهلا 
 

ــوم عقول   ــن اجلســـــــــــ                            إذا مل تزن ح ســـــــــــ
 

أر   ــهومل  ــذاقـــــ مـــــ ــا  أمـــــ ــاملــــــعــــــروف  فــجــمــيـــــــل   كـــــ ــه  وجــهـــــ ــا  وأمـــــ  (3)                       فــحــلــو ، 
 

 وقال قيس بن اخلطيم )أدرك اإلسالم ومل يسلم، وتنسب هذه األبيات لغريه( :  ▪

داير يف  اإلقــــــــامــــــــة  بــــــــعــــــــض   ومــــــــا 
 

بــــــــالء  إال  الــــــــفــــــــىت  هبــــــــى   يــــــــهــــــــان 
 
 

ــاه ــنـــــ مــــ عــــــطــــــى  ــ  يــــ أن  املــــــرء  ــد  يشــــــــــــــــــــــــــاء                           يــــــريـــــ ــا  مــــــــــ إال  هللا   وأيىب 
 

حبــــــي ــزلـــــــت  نــــ ــدة  شـــــــــــــــــــــديـــــ ــل  ــيــــــأيت     وكـــــ ــدهتــــــا رخــــــاءســــــــــــ شـــــــــــــــــ  بعــــــد 
 

ــاه ــفـــــ شـــــــــــــ مــ لــتــ مــس   ــداء  الـــــ دواء                            وبــعــض  لــــــــه  لــــــــيــــــــس  الــــــــنــــــــوك   (4)وداء 
 

 
 )بتصرف(   145 ألفية احلماسة:    (1)
 )بتصرف(   150 ألفية احلماسة:    (2)
 )بتصرف(   154 ألفية احلماسة:    (3)
 )بتصرف(   156 ألفية احلماسة:    (4)
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وقال املقنع الكندي )وامسه: ظفر بن حممد بن عمرية، شاعر مقل من الدولة األموية،   ▪
بفقره  وعريوه  إخوهتا  فرده  ابنة عمه  الديون، خطب  ركبته  سائال ، حىت  يرد  ال                                                                        كان 

 األبيات(: وديونه؛ فقال هذه 

ات ب ين             و إ منـــ  ا             قـ و م ي            الـــد ي ن        يف                  يـ عـــ 
 

ي اء       يف             د ي وين      ــ  بـ ه م              أ شــــــــ ــ          مح  د ا                 ت ك ســــــــ
             و ض يـ ع وا            أ خ ل وا        ق د         م ا        ب ه            أ س د   

 
د ا        هل  ا             أ ط اق وا      م ا          ح ق وق             ثـ غ ور    ــ         ســــــــــــ

ذ ي         و إ ن          أ يب          ب ين             و ب ني              بـ ي ين            الــــــ 
 

د ا                لـ مـ خـ تـ لـ ف            عـ مـ  ي        بـ ين            وبـ ني     ــ         جـــــ
إ ن    ــ              حلـ  ومـ هـ م              و فــ ر ت           حلـ  مـ ي         أيكـلـ وا         فـــــ

 
د مـ وا        و إ ن    ــ  د ي          هـــــ ــ   ت          جمـــــ ــ  دا         هلـ  م              بــ نــ يـــــ ــ          جمـــــ

يـ ع وا         و إ ن    ــ              غ ي وهب  م             ح ف ظ ت           غ ي يب              ضــــــ
 

د ا       هل  م           ه و يــــــت          غ ي  ي        ه و وا      ه م        وإن             ر شــــــــــــــــــــ 
ل         و ال    د             أ محــــ   ــ  د مي              احل  قــ ــ              ع ل ي ه م               ال قــ

 
ل        مـ ن             الـ قـ و م           ر ئـ يـس            و لـ يـ س    ــ  د            حيـ  مـــــ ــ   ا         احلـ قـــــ

      غ ىن        يل               تـ تــ اب ع         إ ن          مــ ايل         جــ ل         هل م   
 

ل           و إ ن    ايل         قـــــــ  د ا                 أ ك ل  ف ه م         مل            مـــــــ           ر فـــــــ 
ي ف             ل ع ب د            و إ ين             اث و اي           د ام         م ا           الضـــــ 

 
يم ة          و م ا    (1)           ال ع ب د ا            ت ش ب ه        ه ا      غ ري        يل            ش 

 )شاعر أموي، مدحه الفرزدق، وهو هنا يوصي ابنه(: وقال يزيد بن احلكم  ▪ 

ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولقد يكون لك الغريــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــب أخا ، ويقطعك احلميم    ـــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــ
 

ــغـــــــــــــىن ــلـــــــــــ لـــــــــــ ــرم  كـــــــــــ ــ  يـــــــــــ ــرء   ــدمي                     واملـــــــــــ ــعـــــــ الـــــــ ــدم  ــعـــــــ ــلـــــــ لـــــــ ــان  ــهـــــــ  (2)ويـــــــ
 

ه، وهو أكثر من استشهد سيبويه بشعرهم، 110وقال الفرزدق )مهام بن غالب، تويف   ▪
          شاهدا (:   50فقد ذكر له أكثر من 

أانس   ــلـــى  عـ ــر   جـ ــر  ــدهـ الـــــ ــا  مـــــ                            إذا 
 

ــنــــــــــــا   آبخــــــــــــريــــــــــ أانخ   حــــــــــــوادثــــــــــــه 
 

أفــيــقــوا ــا:  بــنـــــ لــلشـــــــــــــــــــــامــتــني  ــل  ــيلقى الشـــــــــــــــامتون كمــا لقينــا   فــقـــــ  ( 3)ســــــــــــ
 

                                                                                وقال الص ل تان الع بدي )وامسه: قثم بن خبية، شاعر مشهور هبذه القصيدة، عاصر جريرا    ▪
 والفرزدق( : 

الـــكـــبـــي وأفـــىن  ــغـــري  الصـــــــــــــــ  ـأشـــــــــــــــــــــاب 
 

                   الليــــايل ومر  العشــــــــــــــيكر  ـــــــــــــــــــــــــــــر   
 

ــ  إذا ــلـــــــ ــيـــــــ لـــــــ ــر مـــــــــت  ــا            هـــــــ ــهـــــــ ــومـــــــ يـــــــ فــــــــيت    ة  ــوم  يــــــ ذلــــــــك  ــد  ــعــــــ بــــــ ــى   أتــــــ
 

 
 )بتصرف(   153 ألفية احلماسة:    (1)
 )بتصرف(   157 ألفية احلماسة:    (2)
 )بتصرف(   162 ألفية احلماسة:    (3)
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حلـــــــــــاجـــــــــــاتـــــــــــنـــــــــــا  ونـــــــــــغـــــــــــدو  تنقضــــــــــــــي   نـــــــــــروح   وحــــاجــــة من عــــاش ال 
 

ــه ــاتــــــــ ــاجــــــــ حــــــــ ــرء  املــــــــ ــع  مــــــــ ــوت  ــي    متــــــــ ــقـ بـ ــا  مـــــ ــة  ــاجـــــ حـــــ ــه  لـــــ ــى  ــقـ ــبـ  ويـ
 

امـــــــرئ     وســـــــــــــــــــــ   عـــــــنـــــــد  مـــــــا كـــــــان  اخلــــفــــي                       ر ك  غــــري  ــة  الــــثــــالثـــــ ــر   ( 1)وســـــــــــــــ
 

 لغريه( : وقال آخر ) قيل إهنا للمجنون وقيل  ▪

دان لــو  قــلــيب   أن  إال  ــد  الــوجـــــ ــل                             هـــــ
 

                              من اجلمر قيـــد الرمح الحرتق اجلمر   
 

ــم   ــائــ هـــــ بـــــــك   ــرم  ــغــ مــ أين  احلــــق  مخـــــــر                            أيف  وال  هـــــــواك  ل   خـــــــ  ال                           وأنـــــــك  
 

ــذا  ــإن كنـــت مطبواب  فال زلـــت هكـ  (2)                             وإن كنت مســحورا  فال برأ الســحر                              فـ
 

مشهور ابلغزل الرقيق، وقد قيل وقال الصمة القشريي )شاعر مقل من الدولة األموية،  ▪
عن هذه القصيدة: لو حلف حالف أهنا أحسن ما قيل يف الغزل يف اجلاهلية واإلسالم 

 ما حنث!(: 

                            حننت  إ ىل  )راي( ونفســــــــــــك ابعدت 
 

ا  ــ  ــا م عـ ــاكمـ ــعبـ                                مزار ك من )راي( وشــــــــــــ
 

ا حســــــــــــــن  أ ن أت يت  األ  مر طـــ ائ عـــا ــة أمسعــــا                                      ف مـــ  ــبــــابــ الصــــــــــــ أ ن د اع ي                                وجتزع 
 

ــا                             قفــــا ودعــــا جنــــدا و من حــــل ابحلمى يــودعـــــ أ ن  ــدان   عــنـــــ ــد   لــنــجـــــ ــل                              و قـــــ
 

                           و مـ ا أحســــــــــــــن املصــــــــــــــطـاف واملرتبعـا                                       بنفســــــي  ت ل ك  األ ر ض م ا أطيب الراب
 

ت عشــــــــــيات احل مى برواجع                                 و ل ي ســــــــــ 
ك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ            عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدمعـــاعليـــك    ــل  ع يـ نـ يـــ ك تـ                                و ل ك ن خـ
 

ا  د وننـــــ  ــر أعرض  ال ب شــــــــــــ ت                           بـ نــ ات الشــــــــــــــوق حينن نز عــا وحــالــت                                       و ملـــــا ر أ يـــــ 
 

زجرهتــــــا ا  فـ ل مـــــــ  ال ي مىن  ع ي ين  ــبلتــا معــا                                     ب كـــــــت                                    ع ن اجل  هــ ل بعــد احل لم أســــــــــــ
 

ــدتــين  وجـــــ حــ ىت   احلــ  ي   حنــ  و  ــا                                  تــلــفـــــــت   ــتـــــ ــ يـ لـ ــاء  اإلصـــــــــــــــــغـــــ مـــن  ــعـــــــت                        وجـ
 ( 5وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا)

 
أنــــــــثــــــــين مث   مــــــــى  احلــــــــ  أ اي م  ــدعا                             وأذكــــــــر  ــي ة  أ ن تصـــ                                  على ك ب د ي من خشـــ

 
ــا   ــنـــــ خــــلــــقــ ــأان  ــاكـــــ ــأمنـــــ وكـــــ ــنــــوى  ــا    لــــلــ نـــتـــجـــمـــعـــــ أن  األايم  عـــلـــى   حـــرام 
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                                                                       عنها بعد أن كان حياكما جمتمعني؟ ليس من احلسن أن تفعل الشيء اختيارا  مث جتزع 
لعني والقلب بعده. البشر: اسم جبل. أعرض: أي اعرتض. بنات الشوق: األعضاء كا

 
 )بتصرف(   162 ألفية احلماسة:    (1)
 )بتصرف(   169 ألفية احلماسة:    (2)
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                                                                            املتأثرات من الشوق. النزع: الشوق. اجلهل: اجلزع بعد الصرب. الل  يت: صفحة العنق.  
 ( 1)األخدع: عرق يف الليت.

 :                        وقال الصمة القشريي أيضا   ▪

هتــوي  والــعــيــس  لصـــــــــــــــــــــاحــيب   أقــول 
 

ــمـــار                            بنـــا بني الـــــــــــــــــــــــــــــم نيفـــة فـــالضــــــــــــ
 

جنــــــــد عــــــــرار  مشــــــــيــــــــم  مــــــــن  عــرار    متــــــــتــــــــع  مــن  ــة  الــعشـــــــــــــــيـــــ ــد  بــعـــــ ــا   فــمـــــ
 

اي   جنـــــــد أال  نـــــــفـــــــحـــــــات  طــــــــا    حـــــــبـــــــذا  الــــــــقــــــــ  ب  غــــــــ  ــه  روضـــــــــــــــــــ  ر                      وراي  
 

جنــــــــدا   احلــــــــي  حيــــــــل  إذ  زار                          وأهــــــــلــــــــك  غـــــري  ــانـــــــك  زمـــــ عـــــلـــــى                          وأنـــــــت 
 

رار     شــــــــــــــهور ينقضــــــــــــــني ومــــا شــــــــــــــعران ســــــــــــــــــــــ  وال  ــن  هلــــــ                      أبنصــــــــــــــــــــــاف  
 

                                                                                       راي روضه: رائحته. غب القطار: بعد املطر. زرى ع ل ي ه  عابه وأزرى ب ه  قصر ب ه  و ال مع ىن  
إ يل     الز م ان              وحمبوب  و أ نت ر اض من  ب ن ج د  أهلك ح ني ك ان وا انزلني  م نـ ه ا زم ان                                                                              أ ي ضا 

 ( 2)                                                 ملساعدته إايك مب  ا هتواه وتريده. سرار الشهر: آخره.
                                                                         وقال عبدهللا بن الد مينة )الدمينة: أمه، وامسه: عبدهللا بن عبيد هللا اخلثعمي، أموي،   ▪

 كثري الغزل، رقيق اللفظ(:

                      صـــــبا جند م ىت هجت من جند         أ ال اي   
 

                              لقد زادين مســـــــــراك وجدا على وجد   
 

ح ى إأ الرنــــــد                                     ن ه ت فت و ر ق اء يف  رونق الضـــــــــ  من  ات  النـ بــــــ  فنن غض                                 على 
 

ال و ل يـــــد و مل تزل  يبكي  ا  ت  ك مـــــ                                  جليـدا وأبـديـت الـ ذ ي مل تكن تبـدي                                          ب ك يـــــ 
 

دان إ ذا  الـ مـ حـــــــب  أ ن  ز عـ مـ وا  ــد                             و أ ن النــأي يشــــــــــــــفى من الوجــدميــل                                       و قـــــ
 

ا ا ب نـــ  ل تـــداوينـــا ف لم يشــــــــــــــف مـــ                                    على ذ اك قرب الـد ار خري من ال بعـد                                    ب كـــ 
 

افـ ع ــ  بـ نـــــ لـ يـ س   ــد ار  الـــــ ـقرب  أ ن  ود                                      عــلى  ذ ي  بــــــ  ل ي س   هتواه  من  ان                                       إ ذا كــــــ 
 

 (3)                                       الرونق: الضياء، والرند: نوع من الط يب.
 لقيس بن امللوح(:وقال نصيب )سبق التعريف به، وقيل:  ▪

ي غــــــدى  قيــــــل:  ليلــــــة  القلــــــب                             كــــــأن 
 

راح    يـــــــ  أو  ــة  ــامـــــــريـــــ ــعـــــ الـــــ ــلـــــــى  ــيـــــ ــلـــــ                           بـــــ
  

 )بتصرف(   164 ألفية احلماسة:    (1)
 )بتصرف( ، شرح التربيزي )املكتبة الشاملة(  166 ألفية احلماسة:    (2)
 )بتصرف(   173 ألفية احلماسة:    (3)
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ــاتـــــــت ــبـــــ فـ شـــــــــــــــــرك  ــا  ــزهـــــ عـ ــاة  ــطـــــ  قـ
 

ــنــــــــاح   اجلــــــ ــلــــــــق  عــــــ وقــــــــد   جتــــــــاذبــــــــه 
بـــــــوكـــــــر  ــا  ركـــــ تـــــــ  ــد  قـــــ ــان  فـــــــرخـــــ ــا                          هلـــــ

 
 

ــر  اي ح   الـ ــه  ــقـــــ تصـــــــــــــــــفـ ــا  ــمـــــ ــعشـــــــــــــــــهـ                        فـ
نصـــــــــــــــــــــا  الــر يــح  هــبــوب  ــا  مســعـــــ                           إ ذا 

 
ــاح  املــــــتـــــ ــدر  قـــــ الــــــ  ه   ــ  بـــــ أودى  ــد                               و قـــــ

ل    ــ  الــلــ يـــــ يف   تــرجــي                  فــ ال   ا  ــ  مـــــ ت   ــ                   ان لـــــ
 

بــراح  ا  ــ   هلـــــ ان   ــ  بــ ح كـــــ الصــــــــــــــــ  يف                                    و ال  
                                و ال مع ىن  ف إ ذا مسعا ص وت هبوب   ،                                                  نصا: أ ي نصبا أعناقها، وأودى: هلك واملتاح ال م قدر 

                                                                                  الر يح وظنا بذلك أ نه ص وت جن اح أمهما رفعا أعناقهما و قد أهلك ذ ل ك العش ال قدر  
الرباح ص  :                ال م قدر.  يف      و ا  ،         اخل  ال  و ال   الل ي ل  يف   ال   رجاءها  القطاة  ت ل ك   تبلغ  مل                                                            ل مع ىن  

 ( 1)         الص ب ح.
 وقال آخر )وهو نصيب بن رابح، سبق التعريف به(:  ▪

 ومــــا يف اخللق أشــــــــــــــقى من حمــــب 
 

ــذاق   املـــــ حــــلــــو  اهلــــوى  ــد  وجـــــ  وإن 
حـــــــــني  يف كـــــــــل  ــيـــــــــا   ابكـــــــ                     تـــــــــراه 

 
ــاق   ــيـــــ ــتــ الشــــــــــــــــ أو  ــة  ــرقـــــ فــ ــة  ــافـــــ  خمـــــ

إلــيــهــم   ــا   شــــــــــــــــوقـــــ أنوا  إن                            فــيــبــكــي 
 

ــفـــراق  الـ خـــوف  ــوا  دنـ إن  ــبـــكـــي   ويـ
ــاـئي   اـلـتنـــــ ــد  عـنـــــ ــه  عــينـــــ  ـفتســـــــــــــــخـن 

 
التالقي  ــد  عنــــ ــه  عينــــ  ( 2)وتســــــــــــــخن 

                                        وقال ابن الدمينة شعرا ، فأجابته أمامة:  ▪ 

الــــذي أخلفتين مــــا وعــــدتين   وأنــــت 
 

يلوم   فيـــــــك  من كـــــــان  يب                           وأمشـــــــت  
ــين   تـــــــركـــــــتــــ مث  ــاس  لـــــــلـــــــنـــــ  وأبـــــــرزتـــــــين 

 
ــليم   ــا  أ رمى وأنــــت ســــــــــــ                           هلم غرضـــــــــــــــ

ــم قـد بـدا                   فلو أن قوال  يكل م     اجلســــــــــــ
 

ــاة كلوم    ــمي  من قول الوشــــــــ  ( 3)                          جبســــــــ
 وقال رجل من بين احلارث )وهو أعرايب(: ▪ 

                                   مىن  إن تكن حقا  تكن أحسن  الـــم ـــىن 
 
 

ــنـــا هبـــا زمنـــا  رغـــد ا                                وإال فقـــد عشــــــــــــ
 

عــدى حســـــــــــــــاان  كــأمنــا ــ   (4)                            ســقتك هبا ســ عدى على ظمأ  بردا                             أمــاين  من ســــــــــــ
 

 
 )بتصرف(   176 ألفية احلماسة:    (1)
   178 ألفية احلماسة:    (2)
   183 ألفية احلماسة:    (3)
 184 ألفية احلماسة:    (4)
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الغطفاين الفزاري، مشهور اببن )أم صاحب( وهي أمه، شاعر                       وقال آخر )وهو ق عن ب   ▪
 أموي(:

ــا   ــا فرحـ ــاروا هبـ ــة طـ                                إن يســــــــــــــمعوا ريبـ
 

                            مين، ومــــا مسعوا من صــــــــــــــــــاحل  دفنوا  
 

ــه بـــــ ذ كـرت   خـريا   مسـعـوا  إذا  أ ذ نـوا                                صـــــــــــــــم   ــدهـم  عـنـــــ بشـــــــــــــــر    ذكـرت                                  وإن 
 

ــدو هــم   عـــــ مــن  ــا   وجــبــنـــــ عــلــي    لبئســــــــــــــــــت اخللتــــان: اجلهــــل واجلنب                               جــهــال  
 

 (1) خري(.    ن                            استمعوا، ولنتذكر: )قل أذ  أذنوا: 
                                                                                وقالت ك ن زة يف م ي ة )ومي ة صاحبة ذي الرمة، ونسبت كنزة األبيات لذي الرمة للوقيعة  ▪

                                                                                بينهما، وقيل بل األبيات لذي الرمة؛ وذلك ملا رأته مية أسودا  فولت وقالت: واسوأاته!  
 فقال ذلك فيها(:

ــ ف   لـ ــ  ُيـ ــاء  املـــــ أن  ــر  تـ ه                     أمل  ــ  ــمـــــ ــعـ        طـ
 

                                وإن كان لون املاء يف العني صـــــــافيا   
 

ضـــــــــــــــــــرورة  مـــــن  وارد   أاته  ــا  مـــــ ــعـاف اـلذي جـاء ظـامـيا                               إذا                             توىل أبضــــــــــــ
 

                            كــذلــك )مي ( يف الثيــاب إذا بــدت 
ــه   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــازاي  املـخـــــ ــا  مــنهـــــ ُيـفـني  ا  ــ   ( 2)                         وأـثواهبـــــ
 

 وقال الشافعي:  ▪

ــة ــتـــ بســــــــــــ إال  العلم  ــال  تنـــ لن   أخي 
 

ــيلهـا ببيـان   : ســـــــــــــــأنبيـك عن تفصــــــــــــ
وحـرص    ــاء  ــة ذكـــــ وبـلـغـــــ ــاد   واجـتـهـــــ

 
ــتـاذ وطول زمـان   (3)وصــــــــــــــحبـة أســــــــــــ

اخلضر  ▪  واملكان  العايل  والش ر ف  اجلاري  املاء  مبثل  الشعر  شارد  است دعي  ما                                                                        يقال: 
 (4)اخلايل.

له عنزا ، فقال البنه   ▪ املهلب من األجواد، مر بعجوز أعرابية، فذحبت  يزيد بن                                                                            وكان 
النفقة؟ قال: مئة دينار، فقال: ابنه: هذه   معاوية: ما معك من  إليها، فقال  ادفعها 

 
 )بتصرف(   186 ألفية احلماسة:    (1)
 )بتصرف(   191: ألفية احلماسة   (2)
 21هتذيب املستطرف:    (3)
 56هتذيب املستطرف:    (4)
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يكفيها اليسري، وهي ال تعرفك، فقال: إن كان يرضيها اليسري فأان ال أرضى إال ابلكثري،  
 ( 1)وإن كانت ال تعرفين فأان أعرف نفسي.

حكى بعضــــــــــــــهم فقال: دخلت البادية فإذا أان بعجوز بني يديها شــــــــــــــاة مقتولة، وإىل  ▪
هــذا؟ فقلــت: ال ، قــالــت: هــذا جرو ذئــب جــانبهــا جرو ذئــب، فقــالــت: أتــدري مــا  

                                                                      أخذانه صغريا  وأدخلناه بيتنا وربيناه، فلما كرب فعل بشايت ما ترى! وأنشدت:

قومي  وفجعـــــــت  شــــــــــــــويهيت  ــيـــــــب                           بقرت   ربــ ابــــن  ــا  ــنـــــ ــاتــ لشـــــــــــــــــــ  وأنـــــــت 
 

ــا  ـفيـنـــــ ور ـبيـــــــت  ــا  ــدر هـــــ بـــــ ذيـــــــت  ــ  ذيــــــــب                            غـــــ أابك  أن   ــبــــــــاك  أنــــــ                        فــــــــمــــــــن 
 

ســـــــــــــــوء ــاع  طـبـــــ ــاع  اـلطـبـــــ ــان  وال     إذا كـــــ ــد  يـــــــفـــــــيـــــ أدب   (2)أديـــــــبفـــــــال 
 

 :-رمحه هللا–وقال عبدهللا بن معاوية  ▪

ــا عن كــــل عيــــب كليلــــة   ( 3)كما أن عني السخط تبدي املساواي   فعني الرضـــــــــــــــ
 

قالت العرب: متام الضيافة: الطالقة عند أول وهلة، وإطالة احلديث عند املؤاكلة. قال  ▪
 الشاعر: 

لوجــــــدتنــــــا  زرتنــــــا  لو  ــيفنــــــا  ضــــــــــــ  اي 
 

ــيوف وأنــــت رب    الضــــــــــــ  املنزلحنن 
 وقال آخر: 

ــيفي قـبل إنزال رحـله   أضـــــــــــــــاحـك ضــــــــــــ
 

عنــــدي واحملــــل جــــديــــب    وُيصــــــــــــــــــب 
                                وما اخلصـب لألضـياف من كثرة الق رى  

 
ــيـــــــب  خصــــــــــــ الكرمي  وجـــــــه   ( 4)ولكنمـــــــا 

 قال بعضهم: ▪ 

ــة  ــالـــــ حـــــ ــل  عــلــى كـــــ ــا  ــاهـــــ ألــفــنـــــ  بــالد 
 

                               وقد يؤلف الشيء الذي ليس ابحلسن   
ــتعــذب األرض اليت ال هوا هبــا                               وت ســــــــــــ

 
ــا    ــاؤهـــــ مـــــ وطن  وال  ــا  ولكنهـــــ                  عـــــــذب 
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 وقال ابن الرومي:

إلــيــهــم   ــال  الــرجـــــ ــان  أوطـــــ                           وحــبـــــــب 
 

ــباب هنالكا  ــاها الشـــــــــــ  مآرب قضـــــــــــ
ــم    رهتــــــ ــ  ذكــــــ ــم  ــاهنــــــ أوطــــــ روا  ــ  ذكــــــ                            إذا 

 
ــبـا فيهـا فحنوا ـلذلكـا   ( 1)عهود الصــــــــــــ

                                                                               كان علي بن عبيدة الرايحي يهوى جارية، فزارته يوما ، فأقام حيدثها، ويشكو إليها أمل   ▪ 
الفراق، فحان وقت صالة الظهر، فناداه إنسان: الصالة اي أاب احلسن! فقال له: رويدك 

 ( 2).-أي حىت تقوم اجلارية–حىت تزول الشمس 
 وقال آخر: ▪

أبيض؟ ابلـــــك دمعـــــك  مـــــا  ــائلـــــة:   وقـــ
 

ــا: اي    ــت هلـ ــذي بقيفقلـ ــذا الـ ــد، هـ  هنـ
عــمــره   ــال  طـــــ ــا  الــبــكـــــ أن  تــعــلــمــي   أمل 

 
 ( 3)فشابت دموعي كما شاب مفرقي؟! 

 من املنظوم يف الدعاء ما قاله اإلمام السهيلي: ▪ 

للشـــــــــــــــــــدائــــــد كلهــــــا يرج ى  من                           اي 
 

واملـفـزع   ــتـكـى  املشـــــــــــــ ــه  إلـيـــــ مـن   اي 
قول: كن  يف  رزقــــــه  خزائن  من   اي 

 
أمجــع  ــدك  عــنـــــ اخلــري  ــإن  فـــــ  امــنــن، 

 وقال آخر: 

بـــــــــــــــذكـــــــــــــــره ل  حتـــــــــــــــ   مـــــــــــــــن                   اي 
 

ــد  والشـــــــــــــــــــــدائـــــ ــنـــــوائـــــــب  الـــ ــد   عـــــقـــــ
ــتـــــــــكـــــــــى   املشــــــــــــــــــــ إلـــــــــيـــــــــه  مـــــــــن   اي 

 
عـــــــــائـــــــــد  اخلـــــــــلـــــــــق  أمـــــــــر   وإلـــــــــيـــــــــه 

ــا  ــبـــــ الــــــعــــ عــــــلــــــى  ــيـــــــب  الــــــرقــــ  أنـــــــت 
 

ــد  واحـــــ املـــلـــكـــوت  يف  وأنـــــــت   ،  د 
قـــــــــريــــــــــ   ــا  فـــــــــرجـــــــ ــا  ــنـــــــ لـــــــ  يســـــــــــــــــــــــر 

 
ــاعـــد  ــا  اي إالهي ال تبـ                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـ

 كن رامحي فلقد يئســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ــــــــــت من األقارب واألابعد  ــــــــ ــــــــ ــــــــ  (4)ــــــ
كقول هباء الدين   ،والسهولة  الوضوح والصراحة والضبط والطبعية:  اإلنشاءخواص  من   ▪ 

 ه(:656زهري )ت 
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شـــــــــــــــــــــديـــــــد   إلـــــــيـــــــك                   شـــــــــــــــــــــوقـــــــي 
 

وأزيـــــــــــد  عـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــت                    كـــــــــــمـــــــــــا 
حــــــــــبــــــــــا    تــــــــــنــــــــــكــــــــــر                  فــــــــــكــــــــــيــــــــــف 

 
ــهــــــــــد   يشـــــــــــــــــــــ ــمــــــــــريك  ضـــــــــــــــــــــ  بــــــــــه 

يف    الشريفة  املعاين  إبراز  وهي  واجلزالة:  الصابئ األلفاظ  األواالتساق  اللطيفة كقول  نيقة 
 ه(: 384)ت 

 احملافل منطق يشـــــــــفي اجلوىلك يف 
 

الف ه                             ويســــــــــــــوغ يف أذن األديب ســــــــــــــ 
ل    ــ  ــخـــــ ــنـ ــتـ مـ ــؤ  ــؤلـ لـ ــظـــــــك  ــفـ لـ ــأن  ــكـــــ                         فـ

 
ــه  أصــــــــــــــــــــــدافــــــ ــا  ــنــــــ آذانــــــ ــا  ــأمنــــــ  ( 1) وكــــــ

 من مدح احلطيئة الذي ال يلحق له فيها غبار:  ▪ 

ألبــــــيــــــكــــــم  أاب   ال  عــــــلــــــيــــــهــــــم                           أقــــــلــــــوا 
 

                                   من اللؤم أو س دوا املكان الذي سدوا 
البنــــا   ــنوا   أولئــــك قوم إن بنوا أحســــــــــــ

 
 عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شــــــــــدواوإن   

                             م طاعني يف اهليجا مكاشـيف للدجى  
 

اجملـــــــــد   وبـــــــــىن  آابؤهـــــــــم  هلـــــــــم   بـــــــــىن 
عــلــيــهــم   ــد  ســــــــــــــــعـــــ ــاء  أبــنـــــ ــذلــين   ويــعـــــ

 
ــعـد   ومـا قلـت إال ابلـذي علمـت ســــــــــــ

 وهو يف السجن: -رضي هللا عنه–ومن أبياته اليت استعطف هبا عمر  

مــــــر خ   ــذي  بـــــ ألفــــــراخ  ــقــــــول  تــــ ــاذا                             مـــــ
 

 وال شـــــــــــــجرزغب احلواصـــــــــــــل ال ماء   
مظلمـــــة   قعر  ــبهم يف                             ألقيـــــت  كـــــاســــــــــــ

 
 فاصــــــــــــفح عليك ســــــــــــالم هللا اي عمر 

 أنت األمني الذي من بعد صــــــــــــــاحبه  
 

ــر   النهى البشــــــــــــ إليــــك مقــــاليــــد   ألقى 
ــا  هلـــــ ــوك  ــدمــــ قـــــ إذ  ــا  هبـــــ ــروك  ــؤثــــ يــــ  مل 

 
 (2)                         لكن ألنفســــــــــــــهم كــانــت بــك اخل ري   

 قال الفرزدق ميدح زين العابدين علي بن احلسني:  ▪ 

ــذي تعرف   ــذا الـ ــههـ ــأتـ  البطحـــاء وطـ
 

واحلـــــرم   ــل  واحلـــــ ــه  يـــــعـــــرفـــــ ــيـــــــت  ــبـــ  والـــ
ــلـــهـــم   هللا كـ ــاد  ــبـــــ عـ خـــري  ابـــن  ــذا   هـــــ

 
الـعـلـم   ــاهـر  الـطـــــ الـنـقـي  الـتـقـي  ــذا   هـــــ

ــائره  ــذا؟ بضـــــــــــــــ ــك: من هـ  وليس قولـ
 

والـعـجـم   أنـكـرت  مـن  تـعـرف   الـعـرب 
قـــــريـــــ  ــه  رأتـــــ ــا   شإذا  ــائـــــلـــــهـــــ قـــــ ــال   قـــــ

 
الـــكـــرم  ــهـــي  ــتـ ــنـ يـ ــذا  هـــــ ــارم  ــكـــــ مـ  إىل 

ــهـــــده  تشــــــــــــ قـــــال ال قط إال يف  ــا   مـــ
 

نعم لوال    الؤه  ــهـــــــد كـــــــانـــــــت   التشــــــــــــ
 يغضـــــــــــي حياء ويغضـــــــــــى من مهابته  

 
ــتســـــــــــــــــم  ــبـ يـ حـــني  إال  ــم  ــلـ ــكـ يـ ــال   ( 3)فـ

  
 18جواهر األدب:   (1)
 350جواهر األدب:   (2)
 355جواهر األدب:   (3)
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 :ريقال إن أغزل بيت قالته العرب هو قول جري ▪

حــور ــا  طــرفــهـــــ يف  الــيت  الــعــيــون   إن 
 

ــالان  ــتــــ قــــ ــيــــــني  حيــــ مل  مث  ــا  ــنـــــ ــنــــ ــلــــ ــتــــ  قــــ
 يصــــــــــــرعن ذا اللب حىت ال حراك به 

 
ــاان   وهو أضــــــــــــــعف خلق هللا إنســـــــــــــــ

 قوله: وأمدح بيت هو  

ــااي  املطـــــ ركـــــــب  من  خري  ــتم   ألســــــــــــ
 

راح؟!  بــــطــــون  ــاملــــني  ــعـــــ الــ ــدى   وأنـــــ
 وأفخر بيت هو قوله: 

متـيـم بـنـو  عـلـيـــــــك  غضـــــــــــــــبـــــــت   إذا 
 

ــااب  ــبـــت النـــاس كلهم غضــــــــــــــ  حســــــــــــ
                                        وأهجى بيت مع التصو ن من الفحش هو قوله: 

منــــري مــــن  إنـــــــك  الــــطــــرف  ــغــــض   فــ
 

وال كـــــالاب   بـــــلـــــغـــــــت  ــا                         فـــــال كـــــعـــــبـــــ
                            وإن أشد بيت هتكما  هو قوله:  

ــيقتـــــل مربعـــــا  زعم   ســــــــــــ أن                           الفرزدق 
 

ــر بطول ســــــــــــــالمــة اي مربع   (1)أبشــــــــــــ
 

 ومن جيد شعره مدحه عبدامللك وعمر بن عبدالعزيز، وراثؤه زوجته ومنها قوله:  ▪

ــار  اســــــــــــــــتعـبـــــ ــاجـين  هلـــــ ــاء  احلـيـــــ  ـلوال 
 

يـــــــزار  ــيـــــــب  ــبـــــ واحلـــــ قـــــــربك   ولـــــــزرت 
ــرة    ــظـ نـ ع  ــ  ــنـ متـ ــا  ومـــــ ــرت  ــظـ نـ ــد  ــقـــــ                           ولـ

 
ــار  احملـفـــــ متـكـن  حـيـــــــث  ــد  اـلـلحـــــ  يف 

إذ    ــلــــــيب  قــــ ت   ــ  ــتــــــين كــــــربة                وهلـــــ ــلــــ            عــــ
 

ــغــــار  بنيــــك صــــــــــــ  وذوو التمــــائم من 
يــــتــــفــــرقــــوا   أن  الــــقــــرانء  ث  ــ  ــبـــــ يــــلــ                            ال 

 
ــار  وهنـــــ ــيـــــــهـــــــم  عـــــــلـــــ يـــــــكـــــــر  ــل   ــيـــــ                      لـــــ

ــــــــــــــــــريوا                              صـــلى املالئكة الذين تـ ـــــــــــــــــخ 
 

واألبـــــــرار  عـــــــلـــــــيـــــــك   والـــــــطـــــــيـــــــبـــــــون 
                              فلقد أراك  كســــــــــيت  أحســــــــــن  منظر   

 
ووقــــــار  ســــــــــــــكينــــــة   اجلمــــــال   ( 2)                       ومع 

األدب: كانت كتبه يف أول العصر )العباسي( رسائل يف مواضيع شىت، وأول كتاب يف  ▪ 
موضوع واحد هو كتاب ) كليلة ودمنة (،  وأول كتاب يف فنون متعددة هو ) البيان  

 
 356جواهر األدب:   (1)
 )بتصرف(    431 - 356جواهر األدب:   (2)
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والتبيني ( مث  ) احليوان ( مث ) املنظوم واملنثور ( ألمحد بن طيفور، مث أبو العباس حممد 
مث الصويل مث ابن قتيبة يف ) أدب الكاتب ( مث أمحد ابن عبد ربه                     املرب د يف ) الكامل ( 

 (1) يف ) العقد الفريد ( مث أبو علي القايل يف ) األمايل ( مث ) األغاين (...
أول من اخرتع علم العروض هو اخلليل بن أمحد الفراهيدي من غري تعلم عند أستاذ   ▪

                      حبرا ، وزاد عليه تلميذ   15لعرب يف  أو تدرج يف الوضع، ابتدعه هكذا، حصر فيه أوزان ا
                                                                                تلميذ ه: األخفش حبرا  آخر، مث مل يزد عليهما أحد يعتد به. وأما القافية فكان العلماء  

 (2)                                                                      قبل اخلليل يتكلمون فيها لكن اخلليل أول من فصل فيها وجعلها علما  مدوان . 
 قال أبو نواس ملا حضرته الوفاة:  ▪

ذنويب كثرة عظمـــــــت  إن   ، رب   اي 
 

أعـظـم   عـفـوك  أبن  عـلـمـــــــت  ــد   فـلـقـــــ
حمســــــــــــــــن  إال  يــرجــوك  ال  ــان   إن كـــــ

 
اجملـــرم؟  ويســـــــــــــــــتـــجـــري  ــلـــوذ  يـ ــمـــن  ــبـ  فـ

ــا    ــرعـــ تضــــــــــــ أمرت  ــا                            أدعوك رب كمـــ
 

يرحم؟  ذا  فمن  يــــــدي  رددت   فــــــإذا 
ــا  الرجــــ إال  ــة  ــيلــــ وســــــــــــ إليــــــك  ــايل   مــــ

 
مســــــــــــــــلــم  إين  مث  عــفــوك  ــل   (3)ومجــيـــــ

 من جيد قول ابن الرومي: ▪ 

ــه  ــوالـــــ ــنــــ لــــ ــر ءا   امــــ ــدح  مـــــ ــرؤ  امــــ                               وإذا 
 

أطــــــال هجــــــاءه    فقــــــد  فيــــــه                             وأطــــــال 
ــتقى  املســــــــــــ ب عــــــد  فيــــــه  يقــــــد ر  مل                              لو 

 
ــال رشـــــــــــــــــاءه  ــا أطـ ــد الورود، ملـ  ( 4) عنـ

 رثى أبو متام حممد بن محيد الطائي فكان مما قال:  ▪ 

ــذا فلي جــــل  اخلطــــب  ولي فــــدح  األمر                                     كــ
 

ــذر    عـــــ ــا  ــاؤهـــــ مـــــ يفض   مل  لعني                               فليس  
حمــــــــمــــــــد  بــــــــعــــــــد   اآلمــــــــال                           تــــــــوفــــــــيــــــــت  

 
ــبح  يف   ف ر           وأصـــ ــ  ف ر  الســـ ــ  غ ل  عن  الســـ ــ                                شـــ

مــــــالــــــه    قــــــل   من  مــــــال   إال                                 ومــــــا كــــــان  
 

ذخر    لـــــــه  وليس   أمســــــــــــــى  ملن                                  وذخرا  
ق ب يلـــــــة  ع يون   ت   ــ  فـــــــاضــــــــــــــــــ                                    ف ىت  ك ل مـــــــا 

 
                                 دما  ضـــــــحكت  عنه األحاديث  والذكر   

                                   فىت  مات  بني الضــــــــــــــرب  والطعن  ميتة    
 

ــر    ــر  إذ  فــاتــه  النصــــــــــــ                                      تقوم  مقــام  النصــــــــــــ
 

 
 )بتصرف(   371جواهر األدب:   (1)
 )بتصرف(   374جواهر األدب:   (2)
   384جواهر األدب:   (3)
   387جواهر األدب:   (4)
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                            مات  حىت مات  م ضــــــــــر ب  ســــــــــيفه  وما 
 

م ر                                                     م ن  الضــ ر ب  واع تـ ل ت  عليه  الق نا الســ 
دجـــــــا  فمـــــــا  محرا   املوت   ثيـــــــاب                                  تردى 

 
ر    ن د س  خ ضـــــــ                                            هلا الليل  إال  وه ي  م ن  ســـــــ 

ه  ــ  ــاتـــــ و فـــــ يــــــوم   ان   ــ  هـــــ ــ  بـــــ ــ  نـــــ ين   بــــــ  ــأن                                       كـــــ
 
 

د ر    ــ  الــبـــــ ــا  بـــ يــ نــهـــــ مــ ن   ر   خــ  اء   ــ  مســـــ وم                                            جنــ 
ــه وقــــد مضــــــــــــــى      وأىن                           هلم  صــــــــــــــرب  عليــ

 
 !                              إىل املوت  حىت اســتشــهدا هو والصــرب   

األرض     وارت   ــا   غيثــــ الغيــــــث                                 ســــــــــــــقى 
ه  ــ         شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                وإن  مل يكن  فيـــه  ســــــــــــــحـــاب  وال قطر   
                                 مضـــــــــى طاهر  األثواب  مل تبق  روضـــــــــة    

 
قرب    ا  أهنــــــ  ــتهــــــت   اشــــــــــــ إال  ثوى                                غــــــداة  

ــإنـــ ين  فـــــ ــا   و قـــ فـــــ هللا   الم   ــ  ســــــــــــــ                              عـــلـــيـــــــك 
 

اـلكـرمي    عـ مـ ر                  ر أيـــــــت   ــه  لـــــ ـلـيس    ( 1)                     احلـ ر  
 من قول املتنيب: ▪ 

بـــ م   شـــــــــــــــــ  ه   ــ  لـــ بـــــ قــــ  ممـــ ن   ــاه   لـــ بـــــ قــــ  ر                                            و احـــ 
 

ق م    مي و حايل ع ند ه  ســــــــــــــ                                      و م ن  جب ســــــــــــــ 
دي                                            مـا يل أ ك ت  م  ح بـ ا  قـ د  بـ ر ى ج ســـــــــــــــ 

 
يف  الــد و لــة  األ م م    ــ                                         و تــ د عي حــ ب  ســــــــــــ

ــام ل يت   م عـــــ يف  إال   اس   ــ  النـــــ أعـــــــد ل                                     اي 
 

م  و احلك م                                         فيك  اخل صــــــام  و أنت  اخلصــــــ 
صـــــــــــــــــــادقـــــة   منـــــك  نظرات   أعيـــــذهـــــا 

 
                             أن حتسـب الشـحم فيمن شـحمه ور م 

نا   ل ســــــــــــ  م  جم  يع ل م  اجل مع  مم ن  ضــــــــــــ                                       ســــــــــــ 
 

د م    ــ  قـــــ ــه   بـــــ عـ ى  ــ  ت ســــــــــــ مـ ن   خـ ري                                      أبنـ ين 
أديب   إىل  األعـــمـــى  نـــظـــر  ــذي  الـــــ  أان 

 
صــــــــــــــمم   بــــــه  من   وأمسعــــــت كلمــــــايت 

ل ء     مــــــ  ا               أان م   و ار د هــــــ  ــ  شــــــــــــ ع ن                             ج ف وين 
 

م    ــ  و ُي ت صــــــــــــ ا  ــ  ج ر اهــــ اخل ل ق   ه ر   ــ                                          و ي ســــــــــــ
تــ عـــر فـــ ين   داء   ــ  يـــــ و الــبـــ  ل   ــ  و الــلـــ يـــــ ل   ــ                                             اخلــ يـــــ

 
يف  و الر مح  والقر طـــاس  و الق ل م    ــ                                             و الســــــــــــ

ابرزة  الـــــلـــــيـــــــث  نـــــيـــــوب  رأيـــــــت   إذا 
 

ــم  يـــبـــتســــــــــــــ الـــلـــيـــــــث  أن  تـــظـــنـــن                            فـــال 
ــارقــهــم   نــفـــــ أن  ــا  عــلــيــنـــــ يــعــز  مــن   اي 

 
ــا كـــل  شــــــــــــــيء بعـــدكم عـــدم  ــداننـ                            وجـ

 إن كـان ســــــــــــــركم مـا قـال حـاســـــــــــــــدان  
 

أمل  ــاكـــــــم  أرضـــــــــــــــــــ إذا  جلـــــــرح   فـــــــمـــــــا 
قـــــــد روا  وقـــــــد  قوم  عن  ترح لـــــــت                                إذا 

 
هـــــم   ــالـــــراحـــــلـــــون  فـــــ ــارقـــــهـــــم  تـــــفـــــ  أال 

ة    قــــــــ  مــــــــ  ه   أنــــــــ  إال   ك   تــــــــابــــــــ  عــــــــ  ذا                                  هــــــــ 
 

ه  كـ لـ م    ــ  أنـــــ إال   ــد ر   الـــــ مـ ن   ضـــــــــــــــ  ــد                                     قـــــ
 وقال: 

 ذو العقـل يشــــــــــــــقى يف النعيم بعقـله
 

ــاوة ينعم  ــقـ ــالـــة يف الشــــــــــــ  وأخو اجلهـ
ــة   دمـعـــــ ــدو  عـــــ مـن  ــدعـنـــــــك  ُيـــــ  ال 

 
ــبــــابــــك من عــــدو ترحم   وارحم شــــــــــــ

 
 

 386جواهر األدب:   (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





261 

 

 ال يســــلم الشــــرف الرفيع من األذى
 

ــدم  الـــــ ــه  جـــوانـــبـــــ عـــلـــى  يـــراق   حـــىت 
 وقال: 

 ما كنت أحســــب قبل دفنك يف الثرى
 

ــور   متـــ الـــــرتاب  يف  ــواكـــــــب  ــكـــ الـــ  أن 
 مـا كنـت آمـل قبـل نعشـــــــــــــــك أن أرى 

 
 الرجال يســــــــــريرضــــــــــوى على أيدي  

ــه   ــاتـــــ حـــــيـــــ بـــــرد  ــه  لـــــ ــاء  الـــــثـــــنـــــ ــل   كـــــفـــــ
 

ــور  منشــــــــــــ ــه  ــأنـــــ فكـــــ انطوى،  ــا   ( 1)ملـــــ
 أبو العالء املعري، من مراثيه اجليدة:  ▪ 

ــادي ــقـــــ ــتــ واعــ ــيت  ــلــ مــ يف  ــد  جمـــــ ــري   غــ
 

شـــــــــــــــــــــــــاد    تـــــــــــرمن  أو  ابك                        نـــــــــــوح 
قـيــ  إذا  اـلنـعـي  صـــــــــــــــوت  ــه                             وشـــــــــــــــبـيـــــ

 
ـــــــــــــــــس بصـوت البشـري يف كل واد   ـــــــــــــ

غنــــــت   أم  ــامــــــة  احلمــــ تلكم   أبكــــــت 
 

ــرع    فـــ ــى  ــلـــ ــاد عـــ ــيـــــ املـــ ــا  ــهـــــ ــنـــ  غصـــــــــــــــــ
ــاح: هـــذي قبوران متأل الرحـــب   صــــــــــــــ

 
ــاد  عـــــ ــد  عــــهـــــ مــــن  الــــقــــبــــور  ــأيــــن   فـــــ

األر  أدمي  أظــن  ــا  مـــــ الــوطء   خــفــف 
 

األجســـــــــــــــــــــاد  هــــــــذه  مــــــــن  إال   ض 
الـــــعـــــهــــــ  ــدم  قـــــ وإن  ــا  بـــــنـــــ  وقـــــبـــــيـــــح 

 
ــداد  واألجـــــ اآلابء  ــوان  هـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــر إن اســـــــــــطعت يف اهلواء رويدا                                ســـــــــ
 

ــاد  الــعــبـــــ ــات  رفـــــ عــلــى  ــاال   اخــتــيـــــ                            ال 
قـــــد صــــــــــــــــــار                 حلـــــدا  مرارا  رب حلـــــد 

 
 ضـــــــــــــــــاحـــك من تزاحم األضـــــــــــــــــداد  

دفـــــــــني   ــقـــــــــااي  بـــــــ ــلـــــــــى  عـــــــ  ودفـــــــــني 
 

واآلابد   األزمــــــــــــان  طــــــــــــويــــــــــــل   يف 
أعجــــــب  فمــــــا  احليــــــاة   تعــــــب كلهــــــا 

 
ازدايد   يف  راغـــــــــــــب  ــن  مـــــــــــ  إال 

                          إن حزان  يف ســــــــــــــاعة املوت أضــــــــــــــعا 
 

ــاعــــة امليالد   ( 2) ف ســــــــــــــرور يف ســـــــــــــــ
 ه :1322قال حممود سامي البارودي املتوّف  ▪ 

ــال   وآمـــــ يــــغــــر  وأعـــــ دهــــر  ــر   تســــــــــــــــ
 

دع    ــ  خـــــ ــا  هلـــــ وأايم  متــر  ــار                         ـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــ
 يســـــــــــــعى الفىت ألمور قد تضـــــــــــــر به 

 
ــدع   يـــــ ــا  ومـــــ أييت  ــا  مـــــ يـعــلــم   ولـيــس 

ختلعـــــــه   ســــــــــــــوف  لثوب  احليــــــاة   إن 
 

ينخلع  رث   ــا  مـــــ إذا  ثوب   ( 3)                         وكـــــــل 
 ه ميدح شريف مكة ويعاتبه : 1298قال حممود صفوت الساعايت املتوّف  ▪ 

الـــرباق ــا  ــهـــــ ــظـ ــحـ ــلـ بـ ــوم  ــجـ ــنـ الـ ــو  ــرنـ  تـ
 

يف    واإلبـــــــــــراقواجلـــــــــــو   اإلرعـــــــــــاد 
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ــة ـلـغـبطـــــ اـلربوق  ــمـــــــت  ـتبســــــــــــ ــإذا   فـــــ
 

اهلراق  بــــدمعهــــا  ــمــــاء  الســــــــــــ  بكــــت 
ــانــــيت   مــــكـــــ تــــنــــكــــرون  أراكــــم  ــايل   مـــــ

 
 الشــــــــــــــمس ال ختفى مع اإلشــــــــــــــراق 

 إن مل يكن مثلي يســــــــــــــيء ومثلكم  
 

 ( 1)يغضــــــــــــي، فأين مكارم األخالق؟ 
 أبو متام ميدح املعتضد:  ▪ 

ــه  أـتـيتـــــ اـلـنواحـي  أي  ـمن  اـلـبحـر   هـو 
 

 املعروف واجلود ســــــــــــــــــاحلــــهفلجتــــه   
ــه  أنـــ لو  الكف حىت  بســــــــــــــط                            تعو د 

 
ــه  أانمـلـــــ ــه  تـطـعـــــ مل  لـقـبـض  ــا  ــاهـــــ  ثـنـــــ

ــه   روحـــــ غـري  ــه  يف كـفـــــ ـيكـن  مل   وـلو 
 

ــه   ســـــــــــــــــــــائـلـــــ هللا  فـلـيـتـق  ــا  هبـــــ ــاد   جلـــــ
 وقال ميدح املعتصم: 

ــدق إنباء من الكتب ــيف أصــــــــــ  الســــــــــ
 

واللعــــــب   اجلــــــد  بني  احلــــــد  حــــــده   يف 
بيض الصـــــفائح ال ســـــود الصـــــحائف  

 يف
 

والــريـــــــب  الشـــــــــــــــــــــك  جــالء   مــتــوهنــن 
ــه  لـــــ ــاء  الســــــــــــــــمـــــ أبــواب  تــ فــتــ ح                              فــتــح 

 
القشـــــــــــــــــــب   ــا  أثواهبـــ  وتربز األرض يف 

                               غادرت فيها هبيم  الليل وهو ضــــــــــحى 
 

ــبح من اللهــب                             ي ق لــه وســــــــــــــطهــا صــــــــــــ
 حىت كــــأن جالبيــــب الــــدجى رغبــــت 

 
 (2)عن لوهنا، أو كأن الشـــمس مل تغب 

 قال املتنيب ميدح سيف الدولة:  ▪ 

 ووجه األرض عن ملكضــــــــــاق الزمان 
 

ــهـــل واجلبـــل   مـــلء الزمـــان ومـــلء الســــــــــــ
ــل   وجـــــ يف  والـــروم  ــذل  جـــــ يف   فـــنـــحـــن 

 
والبحر يف خجــــــل   ــغــــــل  شــــــــــــ  والرب يف 

ــه   ــاقــبـــــ مــنـــــ ــتــويف  تســـــــــــــ ــدائــح  املـــــ  لــيـــــــت 
 

األول   ــر  األعصــــــــــــ وأهـــــل   فمـــــا كليـــــب 
ــه   ــا  مسعـــت بـ ــيئـ ــا تراه ودع شــــــــــــ ــذ مـ                              خـ

 
 يف طلعة الشـــــمس ما يغنيك عن زحل 

 أاب شجاع: وقال من قصيدة ميدح فيها  

مـــــال هتـــــديهـــــا وال   ال خيـــــل عنـــــدك 
 

ــعد النطق إن مل تســــــــــعد احلال                                 فلي ســــــــ
فــــــاجئــــــة    نعمــــــاه  الــــــذي  األمري                               واجز 

 
أقــوال   ــاس  الــنـــــ ونــعــمــى   ، قــول                               بــغــري 

فطن   ــيـــــــد  ســــــــــــ إال  اجملـــــــد  يـــــــدرك   ال 
 

 ( 3)                         مـلا يشــــــــــــــق على الســــــــــــــادات فعـ ال 
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 ووزيره: ه ميدح امللك الفائز 569قال أبو حممد اليمين املتوّف  ▪

 ليـــت الكواكـــب تـــدنو يل فـــأنظمهـــا
 

، فما أرضــــــى لكم كلمي                                عقود مدح 
 

 قبل اهلجرة: 62ومما قال السموأل املتوّف سنة  ▪

ه                                    إذا املرء مل يـ د ن س من اللؤم عرضـــــــــــــــ 
 

ــل   مجــــــــيــــــ يــــــــرتــــــــديــــــــه  رداء   فــــــــكــــــــل 
 وإن هو مل حيمل على النفس ضـيمها  

 
ــبيــــل   الثنــــاء ســــــــــــ  فليس إىل حســــــــــــــن 

قـــــــــلـــــــــيـــــــــل    أان   عـــــــــديـــــــــدان تـــــــــعـــــــــريان 
 

ــل  قـــــلـــــيـــــ الـــــكـــــرام  إن  ــا  هلـــــ  فـــــقـــــلـــــــت 
بقـــــاايه مثلنـــــا  قـــــل من كـــــانـــــت   ومـــــا 

 
للعال وكهول  تســـــــــــــــــــامى  ــبـــــاب   شــــــــــــ

ــاران   وجـــــ ــل  ــيـــــ ــلــ قــ أان  ضــــــــــــــــــران  ــا   ومـــــ
 

ــل  ذلــــــيـــــ األكــــــثــــــريــــــن  ــار  وجـــــ  عــــــزيــــــز 
ــة   ســـــــــــــــبـــــ ــل  الـقـتـــــ نـرى  ال  لـقـوم   وإان 

 
وســـــــــــــــــــلــــــول  ــامــــــر  عـــــ ــه  رأتـــــ ــا  مـــــ  إذا 

 
 
 

ــا  ـلنـــــ ــا  ــاـلنـــــ آجـــــ املـوت  حـــــــب   ـيقـرب 
 

ــتــــــــطــــــــول   فــــــ آجــــــــاهلــــــــم   وتــــــــكــــــــرهــــــــه 
 على حد الظبات ســـــــــــــيوفنا تســـــــــــــيل   

 
 وليســـــــــــت على غري الظبات تســـــــــــيل 

ــدوان و عـــــ يف  مشـــــــــــــــــــــهـــــــورة  ــا  ــنـــــ  وأايمـــــ
 

ــجـــــول  وحـــ ــة  ــومـــــ ــلـــ ــعـــ مـــ ــرر  غـــ ــا   (1)هلـــــ
 قبل اهلجرة :  7وقال عنرتة العبسي املتوّف سنة  ▪ 

 ســــــــــــــكـت فغر أعـدائي الســــــــــــــكوت
 

ــيـــــــت    نســـــــــــــــ ــد  قـــــ ألهــــلــــي                       وظــــنــــوين 
قـــوم   ســـــــــــــــــــــادات  عـــن  أانم   وكـــيـــف 

 
ر بــيـــــــت  نــعــمــتــهــم  فضـــــــــــــــــــــل  يف                         أان 

األعــــــادي  دم  ــربــــــت  شــــــــــــ قــــــد   وإين 
 

رويـــــــت  ــا  ومـــــ الــــــرؤوس  ــاف   أبقــــــحـــــ
طــفــال    ولـــــــدت  الــعــوان  احلــرب                            ويف 

 
ــقيـــــــت  ســــــــــــ قـــــــد  املعـــــــامع  لنب   ومن 

 وقال: 

طبيبــــــا   اهليجــــــا  ــيفي كــــــان يف                            وســــــــــــ
 

ــداعا   يداوي رأس من يشـــــــــكو الصـــــــ
ــه  ــنـــــ عــ ربت  ــ  خــ الـــــــذي  ــد  ــبـــــ ــعــ الــ                         أان 

 
ــا   ــاعــــ ــمــــ الســــــــــــ فــــــدع  ــاينتين  عــــ ــد   وقــــ

ــان   جـبـــــ مـع  رحمـي  أرســـــــــــــــلـــــــت   وـلو 
 

ــان    ــا لـكـــــ ــاعـــــ ــبـــــ الســـــــــــــ يـلـقـى   هبـيـبـيت 
                         مألت األرض خوفا  من حســــــــــــــامي 

 
 وخصــــــــــــــمي مل جيــد فيهــا اتســــــــــــــــاعــا  

                                         ومما قال متوعدا  النعمان ومفتخرا  بقومه: 
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                              ال حيمـــل احلقـــد  من تعلو بـــه الرتـــب
 

 وال ينـــال العال من طبعـــه الغضــــــــــــــــب  
                             لئن يعيبوا ســــــــــــوادي فهو يل نســــــــــــب   

 
النســـــــــــــــــــب  فـــــاتين  ــا  مـــ إذا  النزال   يوم 

يـــــديإن كنـــــت    أن  نعمـــــان  اي   تعلم 
 

تــنــقــلـــــــب  ــاألايم  فـــــ عــنـــــــك   قصــــــــــــــــرية 
ــهــا   إن األفــاعي وإن النــت مال مســــــــــــ

 
العطــــــب   ــاهبــــــا  أنيــــ يف  التقلــــــب   عنــــــد 

ــة    مـعـركـــــ ـيوم  ــادي  األعـــــ اـلـتقـيـــــــت                                إذا 
 

ب  ــ  ــهـــــ ــتـ ــ نـ يـ ــغـــرور  املـ ــم  ــهـ ــعـ مجـ ــركـــــــت                            تـ
ــلــــ   ولـ ــلـــحـــوم  الـ ــلـــطـــري  ولـ ــنـــفـــوس  الـ  يل 

 
                                ــــــــــــــــــــــــــــوحوش العظام وللخيالة الس ل ب  

ــدور                  اخلـيل مـندفقـا  ـما زـلت ألقى صــــــــــــ
 

رج والل بب                                ابلطعن حىت يضــــــــــج الســــــــــ 
                               فـــــالع مي لو كـــــان يف أجفـــــاهنم نظروا 

 
أفواههم خطبوا  لو كــــــان يف   واخلرس 

ــهــــد يل   والنقع يوم طراد اخليــــل يشــــــــــــ
 

 ( 1)والضـــــرب والطعن واألقالم والكتب 
 ه: 357ومما قال أبو فراس احلمداين تويف  ▪ 

 الوغى                        أ س رت وما صحيب بعزل لدى 
 

غــمــر  ــه  ربـــــ وال  مــهــر  فــرســــــــــــــــي   وال 
 ولكن إذا حم القضـــــــــــــــاء على امرئ  

 
حبـــــر   وال  ــه  يـــــقـــــيـــــ بـــــر  ــه  لـــــ  فـــــلـــــيـــــس 

ــيحــايب: الفرار أو الردى   وقــال أصــــــــــــ
 

مـر   ــا  أحـالمهـــــ أمـران  ــا  مهـــــ  فـقـلـــــــت: 
يعيبين  مـــــا ال  إىل  أمضــــــــــــــي   ولكنين 

 
 وحســــــــبك من أمرين خريمها األســــــــر 

ــدهم  ــد جـ ــذكرين قومي إذا جـ ــيـ  ســــــــــــ
 

الليلــــــة    البــــــدرويف  يفتقــــــد   الظلمــــــاء 
ــا   بــــيــــنــــنـــــ ــط  تــــوســـــــــــــــ ال  أانس   وحنــــن 

 
 (2)لنا الصـــــــــــــدر دون العاملني أو القرب 

 ه:740                              قال صفي الدين احلل ي املتوّف سنة  ▪ 

ــا ــالينــ الع وايل عن معــ ــاح   الر مــ ل                                   ســــــــــــــــــ 
 

                       البيض  هل خاب  الر جا             واســـــــــتشـــــــــهد   
ــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــا عزائم نـــ ت   ــ  رقـــ ــا  فمـــ ــا،  ــع ينـــ ســــــــــــ ا  ــ                                  ملـــ

 
ا ن روم ، وال    ــ  ــا                  ع مـ ــ ت  م ســـــــــــــــــاعينـ ــابـ                  خـ

                                قوم  إذا اســــــــــــــتخصــــــــــــــموا كانوا فراعنة 
 

ــا   ـموازـينـــــ ــاـنوا  حـ كـ مـوا كـــــ وإن  ــا ،                                    ـيومـــــ
لبــــااب ، فــــإن  مح يــــت    د ر عوا الع قــــل  ج                                         تــــ 

 
ــا   انـيـنـــــ ــ  جمـــــ ــا  فـيـهـــــ لـتــ هـ م   خـ  الـو غـ ى                                       انر  

د  قـــ ة                                        إذا اد ع وا جـــاءت  الـــد نيـــا م صــــــــــــــــ 
 

ــا   ــنـــــ ــيــ آمــ األاي م :  ــالـــــــت   قـــــ د عــــوا                                 وإن 
ــا      إن     هـــــ ــائــــــمــــــ  قـــــ ــام   قـــــ ا  ــ  ملـــــ                             الــــــزرازيــــــر  

 
واهينــــا   ــ  ا صــــــــــــــــــار ت  شــــــــــــ                                  تـ و مهــــ  ت  أهنــــ 

ــا    رفـــــ شـــــــــــــــ  ــا  أخـالقـ نـــــ ت   ــ  أبـــــ لـ قـ و م                                      إان  
 

يوذينـــــا   ليس   دي ابألذى من  نبتـــــ                                 أن 
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نـــائ ع نـــا، ســــــــــــــود  وقـــائ ع نـــا،  ــ                                     ب يض  صــــــــــــ
 

ــا   ينــــ ــ  م واضــــــــــــ ر   مح  ــا،  م رابع نــــ ــر                                    خ ضــــــــــــ
م ىن    ــل   ن يـــ دون   ا  ــ  منـــ الع جز   ي ظه ر                                           ال 

  ً    
ــا   ــنـــــ ــيـــ ــانـــ أمـــــ يف  ــااي  نـــــ

 
ــ املـــ ــا  ــنـــــ رأيـــ               ولـــــو 
 
             

ى بســـــــــــــطوت ه                                  كم من عدو   لن ا أمســـــــــــــ 
  ً    

ــكينا  ــوع  لنا خ تال  وت ســــــــ                                   ي بدي اخل ضــــــــ
ل  يظهر  ليـنا  عـند  ملمســــــــــــــه                                      كـالصــــــــــــــ  

، 
ــاء  مت كينا   ــاد ف  يف األعضــــــــ                               حىت ي صــــــــ

                                 يطوي لنا الغدر  يف نصــــــح  يشــــــري  به،  
 

 ( 1)                           وميزج  الســــــــــم  يف شــــــــــهد  ويســــــــــقينا 
 العالء املعري: قال أبو  ▪ 

ــبيـــل اجملـــد مـــا أان فـــاعـــل  أال يف ســــــــــــ
 

وانئــــــــل  وحــــــــزم  وإقــــــــدام   عــــــــفــــــــاف 
ــرية   قـــــوم كـــــثـــ ــد  عـــــنـــــ ذنـــــويب  ــد   تـــــعـــــ

 
 وال ذنــب يل إال العال والفضــــــــــــــــائــل  

ه   ــ  ــانـــــ زمـــــ األخـــــري  وإن كـــــنـــــــت                           وإين 
 

ــل   األوائـــــ ــه  ـــتطـعـــــ تســــــــــــ مل  ــا  مبـــــ  آلت 
                             فوا عجبا  كم يدعي الفضـــــــــــل انقص 

 
                              ووا أســــــــفا  كم يظهر النقص فاضــــــــل  

ــا    ــةفـيـــــ ذمـيـمـــــ ــاة  احلـيـــــ إن  زر   مـوت 
 

 (2)واي نفس جـــدي إن دهرك هــــازل 
 وقال حممود سامي البارودي:  ▪ 

ــواي بتحنـــان األغـــاريـــد يطرب   ســــــــــــ
 

ويــلــعـــــــب   يــلــهــو  ــذات  ابلــلـــــ  وغــريي 
ــه  لـبـــــ اخلـمـر  أتســـــــــــــــر  ممـن  أان  ــا   ومـــــ

 
املــــثــــقـــــــب  الــــرياع  ــه  مســــعــــيـــــ  وميــــلـــــــك 

ترجحـــــــت  مـــــــا  إذا  هم  أخو   ولكن 
 

ــدأب   يـــ راح  العال  ــورة حنو  ســــــــــــ ــه   بـــ
ــةـنـفى    أـبيـــــ ـنـفس  ــه  عــيـنيـــــ عـن   اـلـنوم 

 
ــنــــة مطلــــب    هلــــا بني أطراف األســــــــــــ

ــا  ــهـــــ ــقـ حـ ــارم  ــكـــــ املـ ــط  أعـ مل  أان   إذا 
 

أب  ضــــــــــــــمين  وال  خــــــال   فال عزين 
نفســــــــــــــــــــه  مهــــــة  العليــــــاء  تكن   ومن 

 
فيهـــــا حمبـــــب  يلقـــــاه  الـــــذي   (3)فكـــــل 

 ومما قال حافظ إبراهيم:  ▪ 

أبيـــــــــديـــــــــنـــــــــا  ــيء  شــــــــــــــــــــ يـــــــــبـــــــــق   مل 
 

ــا  ــنـــــ ــيــــ ــآقــــ مـــــ يف  ــع  دمــــ ــة  ــيـــــ ــقــــ بــــ  إال 
ــد    ــا قالدة جيـ ــدهر وانفرطـــت كنـ  الـ

 
ــا   ــنـــــ ــيــ رايحــ ــا  ــنـــــ ــعــــال كــ الــ ميــــني   ويف 

ــانـــت منـــازلنـــا يف العز شـــــــــــــــــاخمـــة   كـ
 

ــرق الشــــــــمس إال يف مغانينا   ال تشــــــ
ــا   فلم نزل وصــــــــــــــروف الـــدهر ترمقنـ

 
الــــدنيــــا وتلهينــــا  ــزرا ، وختــــدعنــــا                                شــــــــــــ
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 حىت غــدوان وال جــاه وال نســــــــــــــــب
 

ــيـنا   ( 1)وال صـــــــــــــــديق وال خـل يواســــــــــــ
 اللغة العربية:ومما قال حافظ إبراهيم يف  ▪ 

وليتين ــبـــــــاب  الشــــــــــــ يف  بعقم   رموين 
 

ــدايت   عـــــ ـلقـول  أجـزع  ـفـلم   عـقـمـــــــت 
لعرائســــــــــــــي   أجـــــــد  مل  وملـــــــا   ولـــــــدت 

 
بــــــــنــــــــايت   وأدت  وأكــــــــفــــــــاء                            رجــــــــاال  

ــعـــت كتـــاب هللا لفظـــا  وغـــايـــة                           وســــــــــــ
 

ــقــت عن آي بــه وعظــات   ومــا ضــــــــــــ
 فكيف أضــــيق اليوم عن وصــــف آلة 

 
ــات  ملـــــخـــــرتعـــــ ــاء  أمســـــ ــيـــــق   وتـــــنســــــــــــــــ

 أحشـــــــــــــــائـه الـدر كـامنأان البحر يف   
 

 (2)فهل ســاءلوا الغواص عن صــدفايت 
 ه: 888قال سعيد بن محيد املتوّف  ▪ 

قـلـيـــــــل ــاء  ــالـبـقـــــ فـــــ ــابـــــــك  عـتـــــ ــل   أقـلـــــ
 

ــيــــــــل  وميــــــ مــــــــرة  يــــــــعــــــــدل   والــــــــدهــــــــر 
ــه   ــروفــ أبــــك من زمن ذممــــت  صــــــــــــ                          مل 

 
ــزول  يــ حــــني  ــه  ــيـــــ ــلــ عــ ــيـــــــت  ــكــ بــ  إال 

ــة  ــاعـــــ مجـــــ ــاء  ــفـــــ الصــــــــــــ إىل   واملنتمون 
 

ــيـــــل  التحصــــــــــــ أفنـــــاهم  لوا  ــ                            إن حصــــــــــــ
ــل    والـردىوأجـــــ ــة  املـنـيـــــ ــاب  ــبـــــ  أســـــــــــــ

 
وحيــــول   ــا  ــنـــــ ــنــ ــيــ بــ ــقــــطــــع  ســــــــــــــــــيــ  يــــوم 

بقت لتفجعن بصـــــــــــــاحب                           فلئن ســـــــــــــ 
 

ــه موصــــــــــــــول  ــاء حببلــ ــفــ ــل الصــــــــــــ  حبــ
ــلـــــــة   ــيـــــ ــلـــــ قـــــ ــاء  ــقـــــ ــبـــــ الـــــ أايم  ــل  ــعـــــ  ولـــــ

 
ويــــطــــول  ــا  عــــتــــبــــنـــــ يــــكــــثــــر   ( 3)فــــعــــالم 

قصد  ▪  بعدما  الرزق  طلب  يف  اإلفراط  على  اندما   البغدادي  زريق  بن  حممد  قال                                                                      ومما 
                    مث   مل يرجع لبغداد: األندلس وفارق زوجته، ومن 

ــه يــــولــــعـــــ ــذل  الــــعـــــ ــإن  فـــــ ــه  ــيـــــ ــذلــ تــــعـــــ  ال 
 

                             قد قلت  حقا  ولكن ليس يســــــــــــمعه 
ــه   بــــ ــر   أضــــــــــــ ــدا   حــــ ــه  لومــــ يف  ــاوزت                             جــــ

 
قــــدرت أن اللوم ينفعــــه    من حيــــث 

ــدال    بـــــ ــه  أتنيبـــــ يف  الرفق  ــتعملي  ــاســــــــــــ                              فـــــ
 

                              من عنفه فهو مضـــىن القلب موج عه  
ــه   لـــــ أن  ــد  الــتــفــنــيـــــ ــة  لــوعـــــ مــن  ــه   يــكــفــيـــــ

 
ــا    مـــــ يــوم  ــل  الــنــوى كـــــ ــه مــن   يــروعـــــ

ل   ومــــــــرحتــــــــ  حــــــــل  مــــــــن  هــــــــو                        كــــــــأمنــــــــا 
 

ــه   يـــــذرعـــ األرض  بفضـــــــــــــــــــاء  ل  ــ                          موكـــ
ــمــــــــه  جتشـــــــــــــــــــ أن  إال  املــــــــطــــــــامــــــــع   أتىب 

 
ــه  يـــــودعـــــ ممـــــن  وكـــــم  ــدا   ــلـــــرزق كـــــ                          لـــ

 والسعي يف األرزاق واألرزاق قد قسمت 
 

ــه   يصــــــــــــــرعـــــ امـلرء  ـبغـي  إن  أال                             ـبغـي  
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ــه  يطلبــــ ليس  ــا  مــــ الفىت  يعطي   والــــــدهر 
 

يطمعـــــه  حيـــــث  ومينعـــــه من                             يومـــــا ، 
ــتــــودع    ــرا  أســــــــــــــــ ــمــ قــ يل  ــداد  ــغـــــ بــ يف                     هللا 

 
مطلعـــــــه   األزرار  فلـــــــك  من   ابلكرخ 

يــــــــــودعــــــــــين  لــــــــــو  وبــــــــــودي   ودعــــــــــتــــــــــه 
 

ــه   أودعـــــ ال  وأين  ــاة  ــيـــــ احلـ ــو   صـــــــــــــــــفـ
ــه   ــارقـــــــ أفـــــــ ال  أين  ع  ــ  تشـــــــــــــــــــــــفـــــــ ــم                         وكـــــــ

 
ــف عــــه                           وللضــــــــــــــرورات حــــال ال تشــــــــــــ

 وكم تشـــــــــــــبث يب عند الرحيل ضـــــــــــــحى  
 

ــه   وأدمــعـــــ ــتــهــالت،  مســــــــــــــ  وأدمــعــي 
مــنخـرق  ــذر  اـلعـــــ ثـوب  هللا  أكـــــــذب   ال 

 
ــه عــــــين    أرقــــــعـــــ لــــــكــــــن  ــه،  ــتـــــ  بــــــفــــــرقــــ

ــه   ــتـــــ ــايـــ ــنـــــ جـــ يف  ــذري  عـــــ ع  أوســـــــــــــــــــ                          إين 
 

ــه   عـــــ ــ  يـوســـــــــــــ ال  وقـلـيب  ــه  عـنـــــ                         ابلـبـني 
                             أعطيت ملكا  فلم أحســــــــــن ســــــــــياســــــــــته  

 
 كذاك من ال يســــــــــــوس امللك ُيلعه  

بال   النعيم  ثوب  البســـــــــــــــــــــا   غـــــــدا                               ومن 
 

ــه   يـنـزعـــــ هللا  ــه  فـعـنـــــ ــه  اإللـــــ  شـــــــــــــــكـر 
ــا   ــدهـــــــ ــفـــــــ وأنـــــــ ــي  أايمـــــــ ــع  ــطـــــــ ألقـــــــ  إين 

 
ــه  تــقــطــعـــــ قــلــيب  يف  ــه  مــنـــــ  حبســــــــــــــــرة 

لـــــــهمبـــــــن    بـــــــت  الـــــــنـــــــو ام  هـــــــجـــــــع                         إذا 
 

ــه ليلي لســـــــــــــــــت أهجعـــه   ــة منـ  بلوعـ
 هلل اي منزل القصــــــــــــــف اـلذي درســــــــــــــت 

 
أربعـــــــه   غبـــــــت  مـــــــذ  وعفـــــــت   آاثره 

ــا   ــذتــنـــــ لـــــ فــيـــــــك  ــد  مــعــيـــــ ــان  الــزمـــــ ــل   هـــــ
 

ترجعــــــه  ــتــــــه  أمضــــــــــــ اليت  الليــــــايل   أم 
منزلـــــــه  ــبحـــــــت  أصــــــــــــ من  هللا  ذمـــــــة   يف 

 
ــه   ميرعـــ ــذاك  مغـــ غيـــــث على  ــاد   وجـــ

ــه   يضــــــــــــــــيــعـــــ ال  ــد  عــهـــــ يل  ــده  عــنـــــ                         مــ ن 
 

 عهد صــــــــــــــدق ال أضــــــــــــــيعهكما له  
ــتـــــــــعـــــــــين   ميـــــــ ال  لـــــــــدهـــــــــر   ألصـــــــــــــــــــــــربن 

 
ميــــــــتــــــــعــــــــه   حــــــــال  يف  يب  وال   بــــــــه 

بفرقتنـــــــا  ــنـــــــت  أضــــــــــــ اليت  الليـــــــايل   عـــــــل 
 

                         جســــــــــمي ســــــــــتجمعين يوما  وجتمعه  
مــــــــنــــــــيــــــــتــــــــه   مــــــــنــــــــا  أحــــــــدا   تــــــــنــــــــل                           وإن 

 
ــنعه  ــاء هللا يصـــــــــــ  ( 1)فما الذي بقضـــــــــــ

طويلة حوت                                                                وقال أبو احلسن التهامي يرثي صغريا  له، ويشكو زمانه وحاسديه، وهي   ▪ 
              حكما   كثرية: 

ــار   جـــــ ة  ــ  الـــــربيـــــ يف  ة  ــ  املـــــنـــــيـــــ                            حـــــكـــــم  
 

ــرار    قـــــ ــدار  بـــــ ــا  ــيـــــ ــدنـــــ الـــــ ــذه  هـــــ ــا                            مـــــ
خمربا    فيهـــــــا  االنســـــــــــــــــــــان   ي رى                               بينـــــــا 

 
ــار   األخــــــبـــــ مــــــن  خــــــربا   رى  يــــــ                          حــــــىت 

ــا   تريــــد هــ                              ط بعــــت على كــــدر  وأنــــت 
 

ــدار  واألكـــــ ــذاء  األقـــــ مـــن                           صــــــــــــــــفـــوا  
طبـــــــاعهـــــــا   ــد   ضــــــــــــــــــ األاي م                             ومكل ف 

 
يف    ب   ــ  انر            مــــــتــــــطــــــلـــــ ــذوة  جـــــ ــاء                  املـــــ

عمره  ــر   أقصــــــــــــ مـــــا كـــــان                              اي كوكبــــــا  
 | 

ــحـــــار                           وكـــــذا تكون كواكـــــب  األســــــــــــ
ــا  هـــــ حمــــلــــ  عــــلــــو   يف  الــــكــــواكـــــــب                             إن 

 
ــار   ــغـ ــارا  وهي غري  صــــــــــــ ــغـ                           لرت ى صــــــــــــ

  
 500جواهر األدب:   (1)
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ــه لـــــ ــذرا   مــــــعــــــتـــــ أقــــــول  مث  ــه                             أبــــــكــــــيـــــ
 

دار  أألم  ــركـــــــت   تــــ حــــــني  قـــــــت   ــ                              و فــــ
ه    ربـــــــ  وجـــــــاور   أعـــــــدائـــــــي                              جـــــــاورت  

 
وجــــواري  جــــواره   بــــني  ان  ــ   ( 1)                       شــــــــــــــــــتـــــ

ه يرثي أاب طاهر بن بقية وزير عز الدولة ملا  338ومما قال أبو احلسن األنباري املتوّف   ▪ 
وهي من أعظم املراثي، ومل يسمع مبثلها يف مصلوب، حىت أن عضد    –قتل وصلب  

 : -الدولة الذي صلبه متىن لو كان هو املصلوب وقيلت فيه

ــات   ــمـــــ املـــــ ويف  ــاة  ــيـــــ احلـــــ يف  ــو   ــلـــــ                         عـــــ
 

ــ  ــجــــ عــــ
 
ــ املــــ ــدى  إحـــــ أنـــــــت  ق      حلــــــ  
 
      زات                   

ــاموا  قــــ ك حني   حولــــــ  النــــــاس   ــأن                                كــــ
 

الت    الصـــــــــــــــــــــــ   أايم  داك   نــــــــــ                              و فــــــــــود  
ا   ــ  طــــيــــبـــــ خــــ  فــــيــــهــــم  ــائــــم   قـــــ ك  ــ  ــأنـــــ                           كـــــ

 
لـــــــــلصـــــــــــــــــــــــالة    ــيـــــــــام   قـــــــ هـــــــــم  لـــــــــ                        وكـــــــــ 

ــاء    احـتـفـــــ حنـ  وهـم  ــديـــــــك  يـــــ ددت   ــ                              مـــــ
 

د  مهــــــــا  بييييييا              كــــــــمــــــــ                 إليييييييييييييهييييييم  هليييييي 
ا ضـــــــــــــــــاق  بطن  األرض  عن أن                                   ول مـــ 

 
ــاة    الـــوفـــــ ــد   بـــعـــــ مـــن  عـــ الك   م                                 ي ضـــــــــــــــــ 

وا                                  أصـــــــــــــار وا اجلو  ق رب ك  واســـــــــــــتعاضـــــــــــــ 
 

اف يــــــات    الســـــــــــــــــــ  ثوب   األكفــــــان                                عن 
ت رعى   ت بيـــــــت   النفوس   يف  ك                                     لع ظ مـــــــ 

 
قــــــــــــات    ــ  ثــــــــــ اظ   فــــــــــــ  ــ  وحــــــــــ ر اس                            حبــــــــــــ 

ــيــــــال    لــــ ــنــــــريان   الــــ ك  ــ  ولـــــ حــــــ  د   ــ  وقـــــ                               وتــــــ 
 

احلـــــــــيـــــــــاة    أايم   نـــــــــت                            كـــــــــذلـــــــــك  كـــــــــ 
ــق ى   ت ســــــــــــ فـــــــأقول   ت ربـــــــة   لـــــــك   ا                                 ومـــــــ 

 
ل     ب  ه طــــ  ك ن صــــــــــــــــــ            اهلــــ اطالت                      ألنــــ 

رت  ى  تـــــــ  الـــــــرمحـــــــن  ة   ــ  يـــــ حتـــــــ  ــيـــــــك   لـــــ                             عـــــــ 
 

حــــــــــات    رائــــــــــ  واد   غــــــــــ  ات   ر محــــــــــ    (2)                           بــــــــــ 
 ه :656وقال هباء الدين زهري املتوّف  ▪ 

طــــــويــــــال   هــــــجــــــرا   هــــــجــــــرتــــــين                          أراك 
 

ــا  ذاكـــــ ــل  قــــــبـــــ مــــــن  عــــــو دتــــــين  ــا                          ومـــــ
عين   الصــــــــــــــرب  تطيق  ال   عهـــــــدتـــــــك 

 
ــا  ــاكـــــ هنـــــ من  ودادي  يف   وتعصــــــــــــــي 

ــااي   ــجـــــ الســــــــــــ ـتلـــــــك  ـتغـريت   ـفكــيف 
 

ــذا    هـــــ ــن  ــاومــ ــاكـــــ ــنـــــ ثــ ــين  عــ ــذي   الـــــ
ــيــــــين  عــــ أديــــــر  حــــــني  عــــــلــــــي   يــــــعــــــز 

 
ــا  أراكـــــ ال  ــانـــــــك  مـــــــكـــــ يف   أفـــــــتـــــــش 

 فوا أســــــــــــــفي جلســــــــــــــمك كيف يبلى 
 

ــا   ــاكـــ ــنـــ بعـــــد هبجتـــــه ســــــــــــ  ويـــــذهـــــب 
أين   وددت  احلـــــــبـــــــيـــــــب  قـــــــرب  ــا   فـــــــيـــــ

 
ــا  ــراكـــــ ثـ ــين  ــيـ عـ ــى  ــلـ عـ ــو  ولـ ــلـــــــت   محـ

ــين   مــ عــــلــــيـــــــك  الســــــــــــــــــالم  زال   وال 
 

ــا  ذراكـــــ إىل  اـلنســـــــــــــــيم  عــلى   ( 3)                         يـ زف 
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التيمورية   ▪ عائشة  سنة  ولـ  اليت 1300املتوفاة  ابنتها  موجعة يف  طويلة  راثء  قصيدة  ه 
 قضت يف رمضان، ذكرت فيها قصتها معها ومع الطبيب واحلوار الذي دار، ومما قالت:

ــة  جـــنـــــ يف  نـــلـــتـــقـــي  حـــىت   أبـــكـــيـــــــك 
 

احلـــــــور   ــا  زيـــــــنـــــــتـــــــهـــــ ــد  خـــــــلـــــ  بـــــــرايض 
                           متعـت  ابلرضــــــــــــــوان يف خـلد الرضـــــــــــــــا  

 
وقصــــــــــــــور  غرفـــــة  لـــــك   از ي نـــــت   ( 1)                          مـــــا 

ه يف احلكمة والنصيحة 321أبو بكر حممد بن احلسني بن دريد األزدي املتوّف  ومما قال   ▪ 
 من قصيدة طويلة تدعى ) مقصورة ابن دريد (: 

ابملهــــــا  شــــــــــــــيء  ــبــــــه  أشــــــــــــ ظبيــــــة   اي 
 

 ترعى اخلزامى بني أشــــــــــــــجـــار النقـــا 
ــه  لونـــــ ــاكى  حـــــ رأســــــــــــــي   تري  ــا                           إمـــــ

 
الـــــدجى  ــبح حتـــــت أذايل   طرة صــــــــــــ

مســـــــــــــــوده   يف  املـبـيـض   ــل                         واشـــــــــــــــتـعـــــ
 

ــا مثل    اشـــــــتعال النار يف جزل الغضـــــ
ــتوليـــــا   اســــــــــــ مـــــا  إذا  اجلـــــديـــــدين   إن 

 
ــلــــبــــلــــى  لــ ــاه  ــيـــــ أدنــ ــد  ــديـــــ جـــــ ــلــــى   عــ

رائـــق  ــه  فـــمـــنـــــ ــالـــنـــبـــــــت  ــاس كـــــ  والـــنـــــ
 

اجلـــــىن   مـــــر  عـــــوده  نضــــــــــــــــــري                        غـــــض 
ــإن  فـــــ ــعـــني  الـ ــم  ــحـ ــتـ ــقـ تـ ــا  مـــــ ــه  ــنـــــ  ومـ

 
                             ذقـت جنـاه انســـــــــــــــاغ عـذاب  يف اللهـا 

بـــــــــعـــــــــده  حـــــــــديـــــــــث  املـــــــــرء   وإمنـــــــــا 
 

وعى  ملن  ــنــــــا   حــــــديثــــــا  حســــــــــــ                          فكن 
فــــــــمــــــــن وآفــــــــة     اهلــــــــوى   الــــــــعــــــــقــــــــل 

 
هوى   فقـــــــد  عقلـــــــه  هواه  على   عال 

فــال  حمــمــودا   الســـــــــــــــيــف  بــلــوت                            إذا 
 

ــا  نـــبـــــ ــد  قـــــ تـــراه  إن  ــا   يـــومـــــ ــه  ــذممـــــ                            تـــــ
واترة  ابلــــــفــــــىت  يــــــكــــــبــــــو  ــدهــــــر   والـــــ

 
ــا   ــبـــــ إذا كــ ــثــــرة  عــ مــــن  ــنــــهضـــــــــــــــــــــه   يــ

هـــــالـــــك كيف هوى   ال تعجنب من 
 

 ( 2)ـبل ـفاعجنب من ســــــــــــــامل كيف جنـا 
 ه : 855مسينة من النصائح واحلكم، واملتوّف ومما قال صاحل عبدالقدوس يف قصيدة  ▪ 

ــانــــه ــا فلقــــد عــــداك زمــ ــبــ  فــــدع الصــــــــــــ
 

األطيــــــب  منــــــه  مر  فعمرك   واجهــــــد، 
ــه من عودة  ــالـ ــاب فمـ ــبـ ــب الشــــــــــــ  ذهـ

 
منـــــه املهرب   فـــــأين  ــيـــــب  املشــــــــــــ  وأتى 

ــبا   دع عنك ما قد فات يف زمن الصــــــ
 

مـــــذنـــــب   اي  وابكهـــــا  ذنوبـــــك   واذكر 
 واخش منــاقشــــــــــــــــة احلســــــــــــــــاب فــإنــه 

 
 مــا حنيــت ويكتــبال بــد حيصــــــــــــــى   

 والنهــــار كالمهــــا   –فــــاعلم    –والليــــل   
 

تعـــــد وحتســـــــــــــــــــب   فيـــــه  ــنـــــا   أنفـــــاســــــــــــ
ــيتـــــه   امللكـــــان حني نســــــــــــ ــه  ينســــــــــــــــ  مل 

 
تـــــلـــــعـــــــب  اله  وأنـــــــت  ــاه  أثـــــبـــــتـــــ ــل   بـــــ

ــا  ــهـــــ ــتــ أودعــ ــة  ــعـــــ وديــ ــيـــــــك  فــ  والــــروح 
 

ــلـــب   ــا ابلرغم منـــك وت ســــــــــــ                         ســــــــــــــرتدهـ
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ــا  هلـــــ تســــــــــــــــعــى  الــيت  ــاك  دنــيـــــ  وغــرور 
 

ــذهـــــــب  يـــــ ــاع  مـــتـــــ ــا  حـــقـــيـــقـــتـــهـــــ  دار 
ــه    ــتـــــ حصـــــــــــــــــلـ ــا  مـــــ ــع  ــيـ ــه ومجـ ــتـــــ ــعـ  ومجـ

 
ي نهـــــــب   موتـــــــك  بعـــــــد  ــا   يقينـــــ ــا                               حقـــــ

ــا  ــهـــــ ــمـــ ــيـــ ــعـــ نـــ ــدوم  يـــــ ال  ــدار  لـــــ ــا   ــبـــــ                          تـــ
 

ُيـرب   ــل  قـلـيـــــ ــا  عـمـــــ ــا  ــدهـــــ  ومشـــــــــــــــيـــــ
تـفـز  ــا  ــالـزمـهـــــ فـــــ هللا  تـقـوى   فـعـلـيـــــــك 

 
األهـــيـــــــب  الـــبـــهـــي  هـــو  الـــتـــقـــي   (1)إن 

                                           ه خماطبا  ولده يف قصيدة طويلة مليئة ابلنصائح  749وقال عمر بن الوردي املتوّف سنة   ▪ 
 واحلكم:

ذكـــــــر   والـــــــغـــــــزل اعـــــــتـــــــزل  ــاين   األغـــــ
 

ــانـــب من هزل   ــل  الفضـــــــــــــــــل وجـ                          وقـ
ــا   الصـــــــــــــــــــــــبـــــــ ألايم  الـــــــــذكـــــــــر   ودع 

 
أفـــــــــل   جنـــــــــم  الصـــــــــــــــــــــــبـــــــــا   فـــــــــألايم 

مـــــــــا  هللا  فـــــــــتـــــــــقـــــــــوى  هللا   واتـــــــــق 
 

ــاورت قلــــب امرئ إال وصــــــــــــــــــل   جــ
فــكــم  اخلــلــق  عــلــى  املــوت   كــتـــــــب 

 
دول   ــن  مـ ــىن  وأفـ ــيـــش  جـ ــن  مـ ــل                           فـــــ

 أين من ســـــــــــــــــادوا وشـــــــــــــــــادوا وبنوا  
 

ــل   الــقــلـــــ تــغــن  فــلــم  ــل  الــكـــــ  هــلـــــــك 
فمــــــااطلــــــب    تكســـــــــــــــــــل  وال   العلم 

 
الكســـــــــــــــــــل   أهـــــل  اخلري على   أبعـــــد 

فــمــن  ــا   حــبـــــ تــزد  ــا   غــبـــــ وزر                            غـــــــب 
 

ــل  ــلـــــ املـ أقصـــــــــــــــــــــاه  الـــرتداد  ــثـــر   (2)أكـ
 قال الشافعي:  ▪ 

ــا  ــلـــــفـــــ تـــــكـــ إال  ــاك  يـــــرعـــــ ال  املـــــرء   إذا 
 

ــا   ــفـــ ــأســــــــــــ التـــ ــه  عليـــ تكثر  ــه وال  ــدعـــ  فـــ
ــة  راحـــ الرتك  أبـــــدال ويف  ــاس  النـــ  ففي 

 
 ويف القـلب صــــــــــــــرب للحبـيب ولو جفـا 

مــن    ــل  ــا كـــــ ــهفــمـــــ قــلــبـــــ يــهــواك   هتــواه 
 

ــافيته لك قد صـــــــــــــفا    وال كل من صـــــــــــ
ــة  طـبـيـعـــــ الـوداد  صـــــــــــــــفـو  يـكـن  مل   إذا 

 
ــا   ــفـــــ ــلـــ ــكـــ تـــ ــيء  جيـــ ود  يف  ــري  خـــ ــال   فـــ

ــه  ــلـــــ ــيــ ــلــ خــ ُيــــون  ــل  خـــــ يف  خــــري   وال 
 

ــا   ابجلـــفـــــ املـــودة  ــد  بـــعـــــ مـــن  ــاه   ويـــلـــقـــــ
عهــــــده  تقــــــادم  قــــــد  عيشـــــــــــــــــــا                              وينكر 

 
ــرا  كــان ابألمس قــد خفــا                              ويظهر ســــــــــــ

ــا  ــا إذا مل يكن هبـ ــدنيـ  ســــــــــــــالم على الـ
 

صــــــــــــــديق صــــــــــــــدوق صــــــــــــــادق الوعد  
 ( 3)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
يزيد   ▪ بن  شبيب  زوج  الشيبانية،  غزالة  هي  وغزالة...  البلجاء،  اخلوارج:  نساء  ومن 

اخلارجي الشيباين، وكانت من الشجاعة والفروسية ابملوضع العظيم. وكان احلجاج يف 
                                                          بعض حروبه قد هرب منها، فعري ه أسامة بن سفيان البجلي بقول: 

 
 533جواهر األدب:   (1)
 538جواهر األدب:   (2)
 577جواهر األدب:   (3)
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ــامـــة              أســـــــــــــــــد  علي ويف     ربداء  تنفر من  صــــــــــــفري  الصــــــــــــافر   احلروب   نعـ
  ( 1)بــل كــان قلبــك يف جنــاحي طــائر   هال برزت إىل غزالـــة يف الضــــــــــــــحى 

ومن الشعراء من يغلب عليه شيء قاله يف شعره، على امسه وكنيته... ومنهم: عوف  ▪
                                       بن حصن، غلب عليه ع و يف القوايف لقوله:

ــا                               ســـــــــــــــأ كــذ ب من قــد كــان يزعم أنين  ــد القوافيـ ــعرا  ال أجيـ                                 إذا قلـــت شــــــــــــ
 ومنهم: عمرو بن سعد بن مالك، غلب على امسه ) املرقش (؛ لقوله: 

ــا ــمـــــ ــرســـــــــــــــــــــوم كـــــ والـــــ ــر  ــفـــــ قـــــ ــدار  قلم     الـــــ األدمي  ظهر  يف                        رق ش 
 
 | 

                                                               فسمي مرق  شا. ومنهم جرير الض ب عي غلب عليه ) املتلمس( ؛ لقوله: 
ــه  ذاببـــــ حـــي   الـــعـــرض  أوان  ــذا  املــــــــــتــــــــــلــــــــــمــــــــــسزاننــــــــــريه                              فـــهـــــ   واألزرق 

 )العرض: واد ابليمامة، حي ذاببه: من احلياة واملراد االنتعاش، واألزرق ضرب من الذابب( 
 ومنهم: عمرو بن رايح السلمي، وغلب ) الشريد ( على امسه لقوله: 

فـــــــــردا وبـــــــــقـــــــــيـــــــــت  إخـــــــــويت  ــدا     تـــــــــوىل  شــــــــــــــــــــريـــــ ــم  دايرهــــ يف  ــدا   ــيـــــ   ( 2)                      وحــــ
عبدامللك بن مروان وسأله عن حاله شكى له بياض  ملا دخل اهليثم بن األسود على   ▪

 شعره وضعف جسده، مث أنشد:
ــرب        ــكـ الـ آبايت    يـــــــك   ــ  ــبـ أنـ ــع                                  امسـ

 
حر                             نوم العشــــــــــــاء وســــــــــــعال  ابلســــــــــــ 

اعـتـكـر   ــل   الـلـيـــــ إذا   الـنـوم   ــة   وقـلـــــ
 

ــر  حضــــــــــــ الزاد   إذا   الط عم                                 وقلـــــــة 
الـنـظـر   وحتـمـيـج  الـطـرف  ــة   وســـــــــــــــرعـــــ

 
ل    قـ بـــــــ  يف  ــنـــــــاء  احلســــــــــــ          الط ه ر                       وتركي 

             ( 3)                                                                                     )التحميج: تصغري العني للتمكني من النظر، قـ ب ل الطهر: أي يف أول الطهر بعد انقطاع الدم(. 

 أبو العتاهية يرثي:  ▪
ــدر     عيين بـــ                              بكيتـــــك   اي علي   

 
ــا    ــيئـــ شــــــــــــ عليـــــك  البكـــــاء  أغىن                             فمـــــا 

 
 

 ( 1/365البيان والتبيني )  (1)
 ( 1/374البيان والتبيني )  (2)
 ( 1/399البيان والتبيني )  (3)
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ــاتــــك يل  عظــــات  ــانــــت يف  حيــ  وكــ
 

ــا    حـيـــــ مـنـــــــك  أوعـظ  اـلـيوم   ( 1)                         وأنـــــــت 
                       رجال  ) احلطيئة ( ينشد:  -رضي هللا عنه  -مسع عمر بن اخلطاب  ▪ 

انره  ــوء  ضــــــــــــ إىل  تعشــــــــــــــو  أتتــــــه  موقــــــد    مىت  خري  ــا  ــدهــــ عنــــ انر    جتــــــد خري 
           (2) .ملسو هيلع هللا ىلص   فقال عمر: ذاك النيب

– قيل البن عباس: ولد عمر بن أيب ربيعة يف الليلة اليت مات فيها عمر بن اخلطاب   ▪
 (3)                                      ال ابن عباس: أي حق ر فع وأي ابطل وضع!                . فس مي ابمسه. فق-رمحه هللا

وكان عبدامللك بن مروان يف مرضه الذي مات فيه يعطش، وقيل له: إن شربت املاء   ▪
. فأقبل ذات يوم بعض الع و د، فقال: كيف حال أمري املؤمنني؟ فقال: أان صاحل                                                                            م ت 

 واحلمد هللا. مث أنشأ يقول: 
الردى بنـــــا  يريـــــد  عنـــــا  ــواجم                              ومســــــــــــــتخرب   ــتخربات والــدموع ســــــــــــ   ومســــــــــــ

 (4)                                                    ويلكم اسقوين ماء  وإن كان فيه تلف نفسي. فشرب مث مات. 

                                           قال الع ت يب )وهو حممد بن عبدهللا، وجده عتبة(:  ▪
النواضر    رأين الغواين الشــــــــيب الح بعارضــــــــي  ابخلدود   عين   فأعرضن 

 
  

ــرنين أو  مسعن  يب       ابحملاجر    وكن  إذا   أبصــــــــ الكوى    فرقعن     سعني 
واجلآذر                                لئن  ح ج بــــت  عين   نواظر  أعني املها   أبحداق     رمني   
ــوهلم  املنابر   فـإين   من   قوم   كرام   أصــــــــــــ رؤوس  صيغت        ( 5) ألقدامهم 

عر   ▪                                   ك ث ري  عندي كما يصفه الناس. فقال                                             وقال إبراهيم بن عبدهللا بن حسن ألبيه: ما ش 
ا  هبذا، إمنا تضع هبذا نفسك.  ( 6)                                                   له أبوه: إنك مل تضع ك ث ري 

 
 ( 1/407البيان والتبيني )  (1)
 ( 2/29البيان والتبيني )  (2)
 ( 2/91البيان والتبيني )  (3)
 ( 2/167البيان والتبيني )  (4)
 ( 2/182البيان والتبيني )  (5)
 ( 2/195البيان والتبيني )  (6)
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وكان من عادة فرسان العرب يف املواسم واجلموع، ويف أسواق العرب، كأايم عكاظ  ▪
                                                                        وذي اجملاز وما أشبه ذلك، التقن ع، إال ما كان من أيب سليط طريف بن متيم )وكان  

القناع( أحد بين عمرو بن جندب، فإنه كان ال يتقنع وال يبايل أن تثبت  يسمى ملقي 
                                                                              عين ه مجيع فرسان العرب، وكانوا يكرهون أن يعرفوا فال يكون لفرسان عدوهم هم  غريهم. 
                                                                        )كان محصيصة )أخو املقتول الذي قتله طريف( قد واّف عكاظ فعرف طريفا  وتوعده(  

               فا  قال طريف: وملا أقبل محصيصة الشيباين يتأمل طري
ــة  قــبــيــلـــــ ــاظ   عــكـــــ وردت  ــا  يتوسم                              أو كــلــمـــــ عريفهم    إيل                                        بعثوا    
ذاكــــــم  أان    إنــــــين   م عل م     فــــــتــــــومســــــوين    احلوادث  يف  سالحي    (1)                            شاك  

                                                                         وكان املقنع الكندي الشاعر، وامسه حممد بن عمري، كان الدهر  مقن عا . )وهو شاعر  ▪
له حمل كبري وشرف ومروءة وسؤدد يف عشريته.  مقل من شعراء الدولة األموية. وكان  

ويزعم املؤرخون أن العلة يف لزومه القناع ما كان ُياف على نفسه من العني، فقد كان  
                                                                         أحسن الناس وجها ... فكان إذا سفر أصابته أعني الناس فيمرض ويلحقه عنت. خرج  

ق التناسخ،  ه ، فادعى لنفسه اإلهلية عن طري161املقنع على املهدي خبراسان سنة  
واحتجب عن الناس بربقع من حرير، ودامت فتنته على املسلمني أربع عشرة سنة أابح  
                                                                            هلم فيها كثريا  من احملرمات، فوجه له املهدي عدة من قواده، وجعل املقنع جيمع الطعام  

قلعته بكش . وقد متكن سعيد احلرصي من تشديد احلصار عليه،                                                                       عدة للحصار يف 
                                                         رب مسا  وسقاه نساءه وأهله فماتوا مجيعا. ودخل املسلمون قلعته فلما أحس ابهللكة ش

 (2) واحتزوا رأسه ووجهوا به إىل املهدي(.

 وقال معن بن أوس: ▪
يــــــــوم      الــــــــرمــــــــايــــــــة كــــــــل   أعــــــــلــــــــمــــــــه 

 
رماين  ساعده  استد                          فلما 

 
 
 

اشتد"   "فلما  القصد...  السداد وهو  واستد  من  البيت.  الصواب يف رواية                                                                           )هذا هو 
حتريف. انظر )اللسان )سدد(( حيث نبه إىل هذا الصواب. ويف اللسان:" قال ابن  

 
 ( 3/100البيان والتبيني )  (1)
 ( 3/102البيان والتبيني )  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





274 

 

البيت.  ابنه سليمة رماه بسهم فقتله، فقال  دريد: هو ملالك بن فهم األزدي، وكان 
علفة يقوله يف ابنه عملس حني رماه بسهم.  وقال ابن بري: ورأيته يف شعر عقيل بن  

 وبعده:
ــرمـــي      تـ حـــني  ــنـــــــك  ــيـ ميـ ــفـــرت  ظـ  فـــال 

 
البنان  حاملة  منك   ( 1) وشلت 

 
 قال بعض الطائيني وهو حامت:  ▪

وكلبا   جم  ش عا   إذا كـان  أصــــــــــــــحـاب  اإلانء  ثالثـة  ومستحيا                                        حيي ا   
ــتحيي أكيلي   أن  يرى  جانب                                فـــإين ألســــــــــــ من  يدي  أقرعامكان   الزاد 

 
 
أكـفـهـم          متـس  أن  مـن  ــدي  يـــــ   إذا  حنن   أهوينا   وحاجتنا  معا    أكـف 

ــؤلــه                 ( 2) وفرجك  انال منتهى  الذم  أمجعا   وإنــك مهمــا تعط بطنــك  ســــــــــــ
 وقال حامت:  ▪

                               إذا ما صـــــــــــــنعت  الزاد فالتمســـــــــــــي له 
 

وحـــــــدي  ــه  آكـلـــــ غـري  ــإين  فـــــ                          أكـيـال ، 
 

مـــــا   ــيف  الضــــــــــــ لعبـــــد  ــيم العبــــد             دام انزال  وإين                              ومــــا يف  إال تلــــك من شــــــــــــ
 

ــل   ابخـــــ زايرة   مـــن  خـــري  ــمـــوت  ــ لـ  ( 3)يالحظ أطراف األكيـل على عمـد                            ولـ
 

                                                                                كان املنصور داهيا  أريبا ، مصيبا  يف رأسه سديدا ، وكان مقدما يف علم الكالم، ومكثرا   ▪
                                                                        من كتاب اآلاثر. ولكالمه كتاب يدور يف أيدي الوراقني معروف عندهم. وملا هم  بقتل 
أيب مسلم سقط بني االستبداد برأيه واملشاورة فيه، فأرق يف ذلك ليلته، فلما أصبح دعا  

                                                           لم العقيلي، فقال له: حدثين حبديث امللك الذي أخربتين عنه حبر ان.  إبسحاق بن مس 
يقال له: سابور  –                                                     قال: أخربين أيب عن احلضني بن املنذر أن ملكا  من ملوك فارس  

                                                             كان له وزير انصح قد اقتبس أداب  من آداب امللوك، وشاب ذلك بفهم يف   -األكرب
                                      نوا قوما  عجما  يعظمون الدنيا جهالة                                                الدين، فوجهه سابور داعية  إىل أهل خراسان، وكا

ل ون ابلدين استكانة لقوت الدنيا، وذال  جلبابرهتا، فجمعهم على دعوة من                                                                               ابلدين، وُي 
اختاذهم  )أي  إايهم  وختوهلم  هلم  ملوكهم  بقتل  واغرت  الدنيا،  مطالب  هبا  يكيد  اهلوى 

 
 ( 3/231البيان والتبيني )  (1)
 ( 3/308البيان والتبيني )  (2)
 ( 3/310البيان والتبيني )  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





275 

 

  – ليل دولة"  وكان يقال:" لكل ضعيف صولة، ولكل ذ  -                         خو ال : أي عبيدا  وخدما (
                                                                          فلما تالمحت أعضاء األمور اليت لق ح، استحالت حراب  عواان  شالت أسافلها أبعاليها،  
                                                                                  فانتقل العز إىل أرذهلم، والنباهة إىل أمخلهم، فأ شربوا له حبا  مع خفض من الدنيا افتتح  
أمرهم، وما أحال عليه من  بلغ سابور  البالد  له  استوسقت  فلما  الدين،  بدعوة من 

                                                                     ، ومل أيمن زوال القلوب وغد ر ات الوزراء، فاحتال يف قطع رجائه عن قلوهبم؛  طاعتهم
 وكان يقال: 

أيس  ــل  مبــــــثـــــ ــاء  الــــــرجـــــ قــــــطــــــع  ــا   ومـــــ
 

اغرتار       على  القلوب   تبادهه 
 
 
 

فصمم على قتله عند وروده عليه برؤساء أهل خراسان وفرساهنم، فقتله، فبغتهم حبدث، فلم 
الر جعة، وختطف األعداء، وتفرق  يرعهم إال ورأسه بني   الغربة وأني                                                             أيديهم، فوقف هبم بني 

                                                                                     اجلماعة، واليأس من صاحبهم، فرأوا أن يستتموا الدعوة بطاعة سابور، ويتعوظوه من الف رقة،  
 فأذعنوا له ابمللك والطاعة، وتبادروه مبواضع النصيحة، فملكهم حىت مات حتف أنفه.

 وهو يقول:                                فأطرق املنصور مليا  مث رفع رأسه
                                         لذي احل لم قبل اليوم ما تقرع العصــــــــا       

 
                                   ومـا ع ل  م   اإلنســـــــــــــــان   إال   ليعلمـا 

                                                         وأمر إسحاق ابخلروج ودعا أبيب مسلم، فلما نظر إليه داخال  قال:  
ثـــــالث       الت  خـــــ  ــتـــــــك   ــفـــ ــنـــ ــتـــ اكـــ ــد                             قـــــ

 
ــام    مـــــ ــ  احلــــ ــذور  حمـــــ ــيـــــــك  ــلــــ عــــ ــلــــــنب                         جــــ

 ، تــــرمــــيــــين  ــانـــــــك  وامــــتــــنـــــ الفـــــــك،                           خــــ 
 

و دك    ــ  ــام            وقـــــ ــظـــــ ــعــــ الــــ ــاهــــــري   ــمـــــ ــجــــ ــلــــ                   لــــ
 
 
 
 
 

فبدره   وثب،  رآهم  فلما  أيب مسلم،  ابلسيوف على  بعض حشمه  عليه ووثب معه  مث وثب 
                                       املنصور فضربه ضربة  طو حه منها، مث قال: 

 اشــــــــــــــرب بكـأس كنـت تســــــــــــــقي هبـا      
 

ــقــــــم  ــلــــ الــــــعــــ مــــــن   احلــــــلــــــق  يف                          أمــــــر  
يقتضــــــــــــــى         الـــــد ين  ال   أن                                  زعمـــــت 

 
جمـــــرم    أاب  ــاســــــــــــــــــتـــــوف  فـــــ ــذبـــــــت                       كـــــ

                                                                                  مث أمر فحز رأس ه وبعث به إىل أهل خراسان وهم ببابه، فجالوا حوله ساعة مث رد  من شغبهم   
                                                        انقطاعهم عن بالدهم، وإحاطة األعداء هبم فذل وا وسل موا له. 

 فكان إسحاق إذا رأى املنصور قال:
إال        ــال  ــثــــــ األمــــــ لــــــــك  أحــــــــذو  ــا   ومــــــ

 
ــال  مــثـــــ عــلــى  حـــــــذوت  إن  ــذو                            لــتــحـــــ
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 وكان املنصور إذا رآه قال: 
ي قتـــــدى      للنـــــاس                                  وخل فهـــــا ســــــــــــــــــابور 

 
      (1)أبمثـــاهلـــا يف املعضــــــــــــــالت العظـــائم 

" ومن عجيب ما روي يف البديهة حكاية أيب متام حني أنشد أمحد بن املعتصم حبضرة  ▪ 
 إسحاق الكندي، وهو فيلسوف العرب:أيب يوسف يعقوب بن 

ــامت        حـــــ ــة  ــاحـــــ مســـــ يف  عــمــر و  ــدام  إايس   إقـــــ ــاء  ذكـــــ يف  أحـــنـــف  حـــلـــم    يف 
فقال له الكندي: ما صنعت شيئا ، شبهت ابن أمري املؤمنني، وويل عهد املسلمني بصعاليك 

 العرب! ومن هؤالء الذين ذكر، وما قدرهم؟! فأطرق أبو متام يسريا ، وقال: 

ــه      دونـــــ ن  مـ  ــه  لـــــ ضـــــــــــــــريب  تـنـكـروا  والبـــــاس    ال  النـــــدى     مثال  شــــــــــــــرودا  يف  
ـلـنوره       ــل   األقـــــ ضـــــــــــــــرب  ــد  قـــــ ــاهلل  والنرباس   فـــــ ــكـــــاة     املشــــــــــــ   مثال   من  

وقد قيل إن الكندي ملا خرج أبو متام قال: هذا الفىت قليل العمر ألنه ينحت من قلبه، 
 (2)وسيموت قريبا ، فكان كذلك".

لسليمان بن علي فجزع عليه جزعا  شديدا ، وامتنع عن الطعام والشراب، مات ابن   ▪
وجعل الناس يعزونه فال حيف ل بذلك، فدخل عليه حيىي بن منصور فقال: عليكم نزل  
كتاب هللا فأنتم أعلم بفرائضه، ومنكم كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنتم أعرف 

ي قو م من عوج، ولكين أعزيك ببيت من الشعر. بسنته، ولست  ممن ي عل م من جهل، وال  
 قال هاته. قال: 

أنــين       ــد  الــو جـــــ مــن  ألــقــى  ــا  مـــــ غــــــدا   وهــو ن  أو  اليوم  داره    أســـــــــــــــــــاكنــــــه يف 
 (3) قال: أعد. فأعاد. فقال: اي غالم، الغداء. 

        يوما    رجال   رأى   ربيعة   أيب  ابن   أن  بكار  بن  الزبري  عن  نقال  األصفهاين  الفرج  أبو  ذكر ▪
  أشنع   ذلك   قال  ،  عمي  ابنة   إهنا  فقال:  ،  ذلك   عليه  فعاب   الطواف  يف  امرأة  يكلم

 
 ( 3/367البيان والتبيني )  (1)
 ( 4/79البيان والتبيني )  (2)
 ( 4/97البيان والتبيني )  (3)
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 لذلك  مطيق غري وأان دينار أبربعمائة إال فامتنع أبيها عند خطبتها إين فقال: ، ألمرك
  هو   فقال:  فكلمه،   عمه  إىل  معه  عمر  فسار  عظيما،   أمرا  هبا  وكلفه  حبها   من  إليه   وشكا
  أربعمائة   فقال  ؟  منه   تريده   الذي  وكم  عمر:   له   فقال  أمره،  به  يصلح  ما   عنده  وليس  مملق

 حلف       أسن    حني  عمر  وكان   ،  ذلك  ففعل  منها،   فزوجه  علي  هي  عمر:  فقال  ،  دينار
  جارية   فكلمته  نفسه  حيدث   منزله  إىل  فانصرف  رقبة،  أعتق  إال  شعر  بيت  يقول  ال  أن
 :  فقال ،       شعرا   تقول  أن تريد وأراك ألمرأ لك  إن له: فقالت جوااب، عليها يرد فلم له

ــقــــــــول ــدتــــــــى  تــــــ ــيــــــ ــا  ولــــــ  رأتــــــــين  ملــــــ
 

 حينــا  أقصــــــــــــــرت   قــد  وكنــت  طربــت 
ــد  اليوم  أراك  ــدثــــت  قــ ــا  أحــ ــوقــ  شــــــــــــ

 
ــاج  ــا   داء  اهلـــــــوى  لـــــــك   هـــــ  دفـــــــيـــــــنـــــ

 عــزاء  ذو  أنـــــــك   زعــمـــــــت  وكــنـــــــت 
 

ــئـــــت  مـــــا  إذا   القرينـــــا  فـــــارقـــــت  شــــــــــــ
 رســــــــــــــول  هلـــا  أاتك  هـــل  بعيشــــــــــــــــك  

 
ــاقــــك    خــــدينــــا  هلــــا  لقيــــت  أم  فشـــــــــــــــ

ــا  فـقـلـــــــت  ــكـــــ  حمـــــــب   أخ  إيل    شـــــــــــــ
 
 

ــعـــض  ــبـ ــا  كـ ــنـــــ ــانـ ــا   إذ  زمـــــ ــنـــــ ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ  تـ
ــا  عــــلــــى  فــــقــــص  ــد   يــــلــــقــــى  مـــــ  هبــــنـــــ

 
ــذكـر  ــا  بـعـض  فـــــ ــاكـنـــــ ــا  مـــــ  نســـــــــــــــيـنـــــ

 تعزى  وإن  القـــــــدمي  الشــــــــــــــوق  وذو 
 

ــقينـــا  يلقى  حني  مشــــــــــــــوق   العـــاشــــــــــــ
 عنهــــــا   أعرضـــــــــــــــــــت  خلــــــة  من  وكم 

 
ــا  وكـنـــــــت  ـقـلى  ـلغـري  ــا   هبـــــ  ضـــــــــــــــنـينـــــ

 عنهــــا   فصــــــــــــــــــددت   بعــــادهــــا  أردت  
 

ــا  الـــــــفـــــــؤاد  جـــــــن  وإن   جـــــــنـــــــوان   هبـــــ
 (1) رقيقه فأعتقهم لكل بيت واحد ، » وهللا تعاىل أعلم ".مث دعا تسعة من  

  

 
 326: األفنان شرح حديقة ابن الوانن قطوف الرحيان من زهر   (1)
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التاريخ، وقيل من عام   ▪ السبحة من عصور ما قبل  م، وهي من وسائل  800عرفت 
التعبد عند البوذيني، مث لدى الربامهة يف اهلند، مث تسربت للنصارى... مل يعرف املسلمون  

اإلسالم، فكانوا حيسبون أذكارهم ابألانمل أو احلصى أو النوى  استعماهلا عند ظهور  
  (1) أو األشجار أو اخليوط...

أمثن سبحة يف اإلسالم هي سبحة )زيدان( قهرمانة، أم املقتدر العباسي، ويقال بل و 
هـ(، قال حمقق "نشوار احملاضرة  320هي مسبحة املقتدر العباس جعفر بن أمحد )ت 

ر العباسي سبحة قومت مبئة ألف دينار... استدعى جبواهر للتنوخي": وكان للمقتد
فاختار منها مئة حبة، ونظمها سبحة يسبح هبا، وأهنا عرضت على اجلوهريني فقوموا 

   (2)كل حبة منها أبلف دينار وأكثر..

ال أرى )مكرب الصوت( إال من نعم هللا... وال ينكر اخلري إال نفس مريضة... مسعت  ▪
ما أذكره للفرجة، قال: "فون" اسم للشيطان، وهذا مكره، ولذا قيل من بعض اآلفاقيني  

له: )مكرفون(.. وال ستنكر هذا، فإن مواجهة كل جديد ابلرفض والتحرمي علة فاشية  
الرازي يف تفسريه) الفخر  املائية" ملا  1/433من قدمي، ومنه ما ذكره  "الساعة  ( أن: 

ال ومواجهة  سحر..  أبهنا  بعضهم  قابلها  بعض اخرتعت،  لدى  موجودة  هذه  رفض 
املسلمني، ولدى بعض الكافرين، أمام أي جديد، وانظر أمثلة موسعة هلذا يف )التاريخ  

                                             (... مث ساق املؤلف شيئا  من رحلته لعم ان وكيف  190-3/187القومي( للكردي: )
كانوا يتفكهون على النجديني أبهنم حرموا اهلاتف، ورده عليهم أبهنم حرموا املطابع 

والقهوة  والسي أيضا   املطابع  حرموا  الشاميني  أن  هلم  وبني  بشدة...  فاستغربوا                                                                       ارات 
والشاي، وأابحوا الدخان، كما ذكر الرحيباين، ويف مصر هجرت السيارة وكان ال يركبها  

 (3)                     إال الس و ق ة، وهكذا.

ومل حيدث إجياد مطوف يلقن الطائفني الدعاء، والساعني الدعاء والذكر يف السعي إال  ▪
 القرن التاسع عندما حج بعض والة آل عثمان، وكان ال حيسن العربية فاختذ من  يف

 
 )بتصرف(    162-158تصحيح الدعاء:    (1)
 )بتصرف(   174تصحيح الدعاء:    (2)
 )بتصرف(   424تصحيح الدعاء:    (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





280 

 

يلقنه الدعاء من العرب، ومن هنا استمرت وظيفة املطوفني، كما يف )اتريخ ابن فهد  
 ( 1)(.-حرسها هللا تعاىل–ملكة 

أنه قال: "النوم على ثالثة    -رضي هللا عنه-وروي عن عبدهللا بن عمرو بن العاص   ▪
يقضي أوج الضحى،  فنومة  اخلرق:  النوم  فأما  ونوم خ ل ق، ونوم مح ق،  نوم خ ر ق،                                                                         ه: 

النوم  وأما  النهار،  نصف  القائلة  فنوم  اخللق:  النوم  وأما  انئم،  وهو  حوائجهم  الناس 
 ( 2) (4/182احلمق: فنوم حني حتضر الصالة" )رواه البيهقي يف الشعب 

"ونوم الصبحة مينع الرزق... وهو مضر  وقال ابن القيم عن نوم الصبح يف زاد املعاد:   ▪
                                                                       جدا  ابلبدن إلرخائه البدن، وإفساده للفضالت اليت ينبغي حتليلها ابلرايضة، فيحدث 
                                                                             تكسرا  وع يا وضعفا ، وإن كان قبل التربز واحلركة والرايضة وإشغال املعدة بشيء فذلك 

 (3)(4/242                                         الداء العضال املول  د ألنواع من األدواء". )

                                                                       معيقيب الدوسي، أحد املهاجرين، أصيب ابجلذام، فطلب له طبا ، حىت قدم له رجالن   ▪
                                                                         من اليمن، فدلكا ابطن قدميه ابحلنظل، حىت تنخمه أخضرا ، فلم يزد بعد ذلك مرضه،  

 (4) لكنه مل يشف منه.

                                                                        يروى عن رجاء بن حيوة، قال: من مل يؤاخ من ال عيب فيه قل  صديقه، ومن مل يرض   ▪
إ ذنب كثر من صديقه  على كل  إخوانه  عاتب  ومن  دام س خ طه،  له                                                        ال ابإلخالص 

 (5)عدوه.

                                                                        سليمان بن عبدامللك، كان دينا ، وكان من األكلة، قيل: أكل مرة أربعني دجاجة،   ▪
                                                                     وقيل: أكل مرة خروفا  وست دجاجات وسبعني رمانة، مث أيت مبكوك )مكيال( زبيب  

 (6) طائفي فأكله.

 
    520تصحيح الدعاء:    (1)
    519تصحيح الدعاء:    (2)
   519تصحيح الدعاء:    (3)
 )بتصرف(   290نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
    558 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (5)
   588 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (6)
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                                                  ية بديعة احلسن جميدة للغناء، أحب يوما  اخللوة معها،  كان ليزيد بن عبدامللك جار  ▪
فحذفها بعنبة، وهي تضحك، فوقعت يف فيها فشرقت، فماتت، وبقيت عنده حىت  

 أروحت واغتم هبا، مث زار قربها وقال:

                                        الصىب      فباليأس  تسلو  عنك ال ابلتجلد                              فإن تسل  عنك النفس أو تدع 

 (1)من أجلك هذا هامة اليوم أو غد    ائل:     وكل    خليل   زارين    فهو    ق

الضحاك   ▪ أيب عاصم  فتزوج   -                  وكان حافظا  حمداث  –نقل عن  األنف،  أنه كان ضخم 
                                                                         امرأة، فلما خال هبا دان منها ليقبلها، فقالت: نح  ركبتك عن وجهي، قال: ليس ذا 

 (2) ركبة، إمنا هو أنف! 

الفقه، وامتألت البالد مبختصره يف الفقه، شرحه                                كان )أي إمساعيل املزين( رأسا  يف   ▪
 ( 3)                                                                         عدة من العلماء حبيث ي قال: كانت الب كر يكون يف جهازها نسخة بـ)خمتصر( املزين.

يطالبون   ▪ القواد  فاتفق  األتراك،  من  مستضعفة  دولته  املتوكل كانت  اخلليفة  ابن  املعتز 
عليه فشح ت  ماال   أمه  من  فطلب  ُيافهم،  وكان  األتراك خللعه،                                                  أبرزاقهم،  فتجمع   ،

ليخرج فاعتذر أبنه شرب دواء وهو ضعيف، فهجم  له  الدار، وبعثوا  فتسلحوا وأتوا 
                                                                          مجاعة منهم، جر وه وضربوه، وأقاموه يف احلر، فبقي يتضور وهم يلطمونه، ويقولون:  
اخلع نفسك، فأحضروا القاضي والعدول وخلعوه، وأقدموا حممد بن الواثق فسلم له  

                                                               فة، وابيعوا حممد بن الواثق هبا، ولقب ابملهتدي ابهلل، وكان املهتدي رجال   املعتز اخلال
                                                                               صاحلا  حرم الغناء، ومنع الظلم، وكان يصوم ويصلي الليل، ويقول عن أبيه الواثق: لو  

أي ملا صنع ابإلمام أمحد(، وتسلط الزنج عليه وتفلل جيشه من –جاز يل لتربأت منه 
                                              يوت، فرمي بسهم، وأركبوه بغال  وخلفه سائس، ودهلم األتراك، فهرب من سطح أحد الب

 (4) (ألف دينار ببغداد، وعصر تركي أنثييه فمات.600على الذهب)

 
 )بتصرف(   596 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
   855 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   1043 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   1048 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
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                                                                       نقل أبو بكر اخلطيب حكاية مقتضاها أن  رجال  صلى اجلمعة فرأى رجال  متنسكا  مل  ▪
الف،                                                                         يصل ، فكلمه، فقال: اسرت علي، لد عل ج )اإلمام البغدادي التاجر( علي  مخسة آ

                                                                                  فلما رأيته أحدثت، فبلغ ذلك د علجا ، فطلبه إىل منزله، وحل له من املال، ووصله مبثلها؛  
 (1) لكونه روعه.

مات أبو حممد بن قتيبة فجاءة، صاح صيحة مسعت من بعد، مث أغمي عليه، وكان   ▪
فمازال   هدأ،  مث  ساعة،  اضطرب  مث  الظهر،  إىل  فبقي  حرارة،  فأصاب  هريسة  أكل 

 ...   -ساحمه هللا–سحر، ومات يتشهد إىل ال

والرجل ليس بصاحب حديث، وإمنا هو من كبار العلماء املشهورين، عنده فنون مجة،  
 (2)وعلوم مهمة.

لو جئناك على مقدار واجب حقك، لكانت   ▪ أاب إسحاق،  قيل إلبراهيم احلريب: اي 
و تقارب                                                                     أوقاتنا كلها عندك. فقال: ليس كل غ يبة جفوة، وال كل لقاء مودة، وإمنا ه

 (3) القلوب.

خلبث (  من حبور العلم الذي ال ينفع  ، وهوأمحد بن حممد السرخسي)قتل املعتضد   ▪
معتقده وفلسفته. وكان مؤدب املعتضد، مث صار ندميه، وصاحب سره ومشورته، وله  

                                                    ويقال: إنه قال له: لك سالف خ دم فكيف ختتار أن نقتلك؟   رائسة وجاللة كبرية. 
                                                         كباب اللحم وي سقى مخرا  كثريا  حىت يسكر، ويفصد يف يديه، ففعل فاختار أن يطعم  

                                                                          به ذلك. فصفي من الدم وبقيت له حياة، وغلبت عليه الصفراء، وج ن ، وصاح، وبقي 
 (4)ه.286                                              ينطح احلائط لفرط اآلالم، ويعدو كثريا  حىت مات. سنة 

معها   مجيلة بنت انصر الدولة صاحب املوصل، فمما كان  ته حج 366ويف سنة   ▪
أربع مئة حممل. فكان ال يدرى يف أي حممل هي. وأعتقت مخس مئة نفس. ونثرت 
على الكعبة عشرة آالف مثقال. وسقت مجيع الوفد السكر والثلج، كذا قال الثعاليب، 

 
 1284 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 1107 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 1113 النبالء: نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم    (3)
 )بتصرف(   1121 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
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                                                                       وخلعت وكست مخسني ألفا ، ولقد خطبها السلطان عضد الدولة. فأبت فحنق عليها،  
لزمها أن تقعد يف احلانة لتحصل من الفاحشة ما  مث متكن منها فأفقرها وعذهبا، مث أ

 (1) تؤدي، فمرت مع األعوان، فقذفت نفسها يف دجلة، فغرقت، عفا هللا عنها.

                           عاما ، جاءه وزير ألبيه بعد   11                                              من أعاجيب احلاكم أبمر هللا العبيدي: أنه و يل  وعمره  ▪
فوضع الوزير    -تنيوكان احلاكم على شجرة  –وفاته وقال: انزل وحيك، هللا هللا فينا  

ابخلالفة.    هالعمامة اجملوهرة على رأس احلاكم، وخرج به للناس فقبلوا األرض وسلموا علي
كان فرعون زمانه، أمر بسب الصحابة وكتابة ذلك على أبواب املساجد، وأمر بقتل 
الكالب، وأبطل شراب الشعري، وامللوخيا، والسمك الذي ال قشرة على ظهره، وحرم 

الرطب،   بتعليق  بيع  النصارى  وأمر  العنب،  بيع  فأتلفه، ومنع  منه شيئا  عظيما                                                                     ومجع 
صليب على رقاهبم زنته رطل وربع، ومنع النساء من اخلروج فما زلن سبع سنني وسبعة  

 (2) أشهر.

سنة   ▪ اجلوع    48ويف  ويسمونه  مبثله،  مسع  ما  قحط  ابألندلس  وأربعمئة( كان  )يعين 
الفناء، وببغدا الوصف. ويف  الكبري. وكان مبصر  النهر جتاوز  د غالء وفناء، ومبا وراء 

كان مبصر قحط وأكل بعضهم بعضا، ومتزقوا يف البالد، وافتقر املستنصر صاحب ه  62
                                                                        مصر. نقل صاحب املرآة أن امرأة خرجت وبيدها م د  لؤلؤ لتشرتي به مد قمح، فلم 

غالء حىت حكي أن يلتفت هلا أحد، فرمته فما التقطه أحد. قال ابن األثري: "اشتد ال
دينار.  أبلف  رغيفا   أكلت  دينار،  و                                امرأة  بثالمثئة  دينار  ألف  تساوي  عروضا                                             ابعت 

                                                                        فاشرتت هبا جوالق )وعاء( قمح، فانتهبه الناس، فنهبت هي منه فحصل هلا ما خ بز  
كلت الدواب يف عهده وبقي له فرس، وما وجدوا حلامل املظلة وراءه يوم              رغيفا ". وأ  

، وملا وقفها بباب القصر ازدحم عليها الشطار وذحبوها وأكلوها، فأخذهم العيد إال بغلة
 (3)                 قد أ كلوا ليال !! فالشرط وشنقوا، فأصبحت عظامهم على اجلذوع

 
 1226 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 )بتصرف(   1228 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   1231 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
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اهلالل   ▪ يروا  العبيدي أبن غدا  عيد، ومل  برقة  أمري  برقة، أخربه  وكان  –                                                                     احل ب لي، قاضي 
ُيرج صباح غد، فأمر األمري من يقوم ، فأىب القاضي، ومل  -العبيديون يعملون ابحلساب 

                                                                       للخطبة، وكتب مبا جرى للمنصور، فاست دعي القاضي، فقال له: تنصل وأعفو عنك، 
فامتنع، فعلق يف الشمس إىل أن مات وكان يستغيث من العطش ومل يسق، مث صلبوه  

 (1) .-رمحه هللا–                شهيدا  على خشبة 

الطرباين( حسن املشاهدة طيب احملاضرة،   ▪ لوقا كان )أي  أبوطاهر بن  يوما                                  قرأ عليه 
                                                                   حديث: كان يغسل حصى مجاره، فصح فه وقال: خصي محاره، فقال: ما أراد بذلك 
التواضع، وكان هذا كاملغفل، قال له الطرباين يوما : أنت ولدي،                                                                             اي أاب طاهر، قال: 

 (2)قال: وإايك اي أاب القاسم، يعين: وأنت.

لوك. وصار األمر يف غاية األخلوقة، اجتمع  وتفرقت الكلمة وصار يف األندلس عدة م ▪
يف الوقت أربعة يدعون أبمري املؤمنني يف رقعة من األندلس، مقدار ما بينهم ثالثون  
تسمى  ومنهم من  ابملأمون،  تسمى  متغلب  قطر  على كل  مثلها، وغلب                                                                   فرسخا  يف 

 ابملعتصم، وآخر ابملتوكل، حىت قال احلسن ابن رشيق:      

وقيل أن هذه األبيات للمهري، الذي استوزره املعتمد بن عباد وأحسن إليه، وجعله 
                                                                         على مرسية فتملكها وعصى، فلم يزل املعتمد يتحيل له حىت أوقعه، فذحبه صربا  ألنه  

   (3)بعد اإلحسان وألنه هجا املعتمد وآابءه هبذا البيت.أساء 
                                               ه( العالمة املصنف اللغوي كان تي اها  بنفسه معجب، 507يذكر أن األبيوردي )ت: ▪

                                                                          قتله حب السؤدد، وكان يفتخر ويكتب امسه: العبشمي املعاوي، فحك  املستظهر امليم،  

 
 )بتصرف(   1257 سري أعالم النبالء:  نزهة الفضالء هتذيب   (1)
   1290 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(    1440 - 1344  نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:   (3)

أر  يف  ــزهـــــــدين  يــــ ــا  ــدلــــــسممـــــ أنـــــ  ض 
 

ــم فيهــــا ومعتضــــــــــــــــــد    مســــاع معتصــــــــــــ
ــا  ــعهــ  ألقــــاب مملكــــة يف غري موضــــــــــــ

 
                             كاهلر حيكي انتفاخا  صــــــولة األســــــد 
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ت ببيت فيه كتاب هللا وال حديث ومن أقواله: وهللا ما من                               فصار العاوي، ورد  له الرقعة!
 (1)                                               رسول هللا احرتاما  هلما وخوفا  أن يبدو مين ما ال جيوز. 

أبو حممد ابن عياض، فارس األندلس، اتفق عليه أهل شرق األندلس. يقول أحدهم:  ▪
ابن   فدفعه  األندلس،  أهل  قد صرع مجيع  لرومي  برز  يومئذ وقد  أبصرته وهو شاب 

انتفضت أوصاله منها، مث أمسك خباصرته حىت رأيت عياض دفعة حسبت أن الرومي 
الدم من بني أصابع ابن عياض، مث رفعه وهوى به على األرض هوية أطارت دماغه!  

 (2) يقول الذهيب: وكان فارس اإلسالم يف زمانه.

: فالن رزق نعمة ومعدة. قال: حسدوه على الرتدد -شيخ اإلسالم–قيل البن احلطيئة   ▪
اخلطاب   بن  عمر  ذكر  إذا  وكان  عنه-للخالء.  هللا  سعادة    - رضي  طويت  يقول: 

 (3) . -رضي هللا عنه -املسلمني يف أكفان عمر بن اخلطاب 

الدين أحداب ، فذهب   ▪ اللحمي وزير صالح  الفاضل  القاضي  لصاحب املوصل                                                      كان 
                                                                           فجيء بفاكهة، فقال بعض الكبار منكتا : خياركم أحدب؛ يوري بذلك، فقال الفاضل:  

 ( 4)                      خ س نا خري من خياركم.

أيبك   ▪ الدين  املعز: عز  الدر    –تزوج أبم خليل    –سلطان مصر    –وكان    –شجرة 
ا عليه                                                                      وكانت املماليك ختضع هلا، ذات دهاء وعقل، وكان املعز ال يقطع أمرا  دوهنا، وهل

صولة، وكانت جريئة وقحة قتلت وزيرها األسعد، وكان اخلطباء يقولون: "واحفظ اللهم 
صاحبة   املستعصمة  خليل  أم  والدين  الدنيا  عصمة  املسلمني  ملكة  الصاحلة  احلرمة 

   (5) ه فما فوق.650السلطان امللك الصاحل"، كان هذا يف حبر الـ 

ب به الطيور بلغاهتا، يقول احلافظ أبو  يعرف ما تتخاط  -عليه السالم-كان سليمان   ▪
بكر البيهقي: مر سليمان بن داوود بعصفور يدور حول عصفورة، فقال ألصحابه:  
أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول اي نيب هللا؟ قال: ُيطبها على نفسه ويقول: تزوجيين 

 
 )بتصرف(   1472 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (1)
 رف(  )بتص 1540 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (2)
 )بتصرف(   1554 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (3)
 )بتصرف(   1621 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (4)
 )بتصرف(   1711 نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء:    (5)
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: ألن غرف دمشق  -عليه السالم-وأسكنك أي غرف دمشق شئت؟ قال سليمان  
 (1)ابلصخر ال يقدر أن يسكنها أحد، ولكن كل خاطب كذاب. مبنية

الصحيح املشهور أن العرب العاربة قبل إمساعيل، أما العرب املستعربة وهم عرب احلجاز  ▪
. وأما عرب اليمن فاملشهور أهنم من -عليهما السالم-فمن ذرية إمساعيل بن إبراهيم  

وعداننية، فالقحطانية شعبان:  قحطان، ومجيع العرب ينقسمون إىل قسمني: قحانية  
                                                                           سبأ وحضرموت. والعداننية شعبان أيضا : ربيعة ومضر أبناء نزار بن معد بن عدانن،  
وقضاعة يف اليمن من محري بن سبأ. وقحطان أول من قيل له: أبيت اللعن، وأول من 

                      قيل له: أنعم صباحا . 

سىب العرب  اسم سبأ: عبدمشس بن يشجب بن يعرب بن قحطان... وكان أول من  و 
 (2)  فسمي سبأ لذلك.

                                                                ه تويف ابن هارون الرشيد )أمحد(، كان عابدا  زاهدا  ال أيكل إال من عمل 184سنة   ▪
ودانقا ،   وقفة، كانت أجرة عمله درمها   إال جمرفة  وليس ميلك  الطني،  يعمل يف                                                                          يده، 

 (3) يعمل يف يوم السبت فقط، والباقي عبادة. 

ولد العباس، اثمن اخللفاء من ذريته، له مثان فتوحات،   املعتصم يلقب ابملثمن ألنه: اثمن ▪
قتل مثانية أعداء، له يف اخلالفة مثاين سنني ومثانية أشهر، عمره مثان وأربعون سنة، ولد 

ه يف شعبان الشهر الثامن، له مثانية أبناء ومثاين بنات. قبض على جسد رجل 180
 (4) له.                                               أخذ طفل امرأة فسمع صوت عظامه وسقط ميتا  ملا أرس

ه وفيها أرسل ملك الروم شابني من األرمن ملتصقني لناصر الدولة، أحدمها  352سنة   ▪
مييل للنساء واآلخر للغلمان، بسرتني ومعدتني، جوعهما ُيتلف، دعيا لإلسالم فيقال 
                                                                      أهنما أسلما. واعتل أحدمها ومات وأننت رحيه، ومل ميكن فصله، وبقي اآلخر ملتصقا  

 ( 5)                             ن غمه وننت رحيه؛ فدفنا مجيعا .                  به، فمات اعتالال  م
 

 58خمتصر البداية والنهاية:    (1)
 )بتصرف(    77خمتصر البداية والنهاية:    (2)
 )بتصرف(    369  خمتصر البداية والنهاية:  (3)
 )بتصرف(    397  خمتصر البداية والنهاية:  (4)
 )بتصرف(    469  خمتصر البداية والنهاية:  (5)
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ه تويف جنكيز خان، وله كتاب مساه )الياساق( وهو جمموعة قوانني، منها:  624سنة  ▪
من تعمد الكذب يقتل وكذلك من ابل يف املاء الراكد أو انغمس فيه، ومن رمى ألحد  

ه يقتل!                                                                       شيئا  من املأكول يقتل فال بد أن يناوله يدا  بيد، ومن أكل ومل يطعم من عند
                                                                           ومن طقوسهم أن يعرضوا عليه أبكارهم احلسان ليختار وختتار حاشيته أيضا  منهن  ما 

  (1) يشاؤون.

ه(: كنت مرة بيقلوب وبيدي  686يقول الشيخ الصاحل عز الدين الصقلي احلراين )ت: ▪
صربة قمح، فجاء زنبور فأخذ واحدة مث ذهب هبا، مثا جاء فأخذ أخرى مث ذهب هبا،  

مرات، يقول: فاتبعته فإذا هو يضع احلبة يف فم عصفور أعمى بني أشجار  وهكذا أربع  
  (2) هناك!

، ليست لك  ضرة! فقالت: وهللا هلذه  -أو غريه–قيل المرأة الزبري بن بكار   ▪                                            : هنيئا  لك 
                                                                        الكتب أضر  علي من عدة ضرائر. وحدثين أخو شيخنا عبدالرمحن بن تيمية عن أبيه  

ء يقول يل: اقرأ يف هذا الكتاب وارفع صوتك حىت أمسع. قال: كان اجلد إذا دخل اخلال
وأعرف من أصابه مرض من صداع ومحى، وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد فاقة قرأ 
                                                                        فيه، فإذا غ لب وضعه، فدخل عليه الطبيب يوما  وهو كذلك، فقال: إن هذا ال حيل 

لفوات مطلوبك! وحدثين ش سببا   وتكون  نفسك،  تعني على  فإنك  قال:                                                         لك  يخنا 
ابتدأين مرض فقال يل الطبيب: إن مطالعتك وكالمك يف العلم يزيد املرض، فقلت له:  
                                                                  ال أصرب على ذلك وأان أحاكمك إىل علمك، أليست النفس إذا فرحت وس رت قويت 
به   فتقوى  ابلعلم  ت سر  نفسي  فإن  له:  فقلت  بلى،  فقال:  املرض؟!  فدفعت                                                                         الطبيعة 

 ( 3) خارج عن عالجنا! أو كما قال. الطبيعة فأجد راحة! فقال: هذا

                                                                         جاء رجل يدعي على عمارة بن منصور يف جملس اخلليفة املنصور، فأمر اخلليفة عمارة    ▪
ابلقيام واجللوس مع خصمه عند القاضي، فقال عمارة: ما هو خصمي! إن كانت 

 
 )بتصرف(    626  خمتصر البداية والنهاية:  (1)
 )بتصرف(    658  خمتصر البداية والنهاية:  (2)
   59روضة احملبني:   (3)
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ه  الضيعة له فال أانزعه فيها، وإن كانت يل فقد وهبتها له، وال أقوم من جملس شرفين ب
  (1)أمري املؤمنني!

اإلمام مسلم أكله من سلة متر أهديت له من حيث ال يشعر؛ بسبب كان سبب وفاة   ▪
                                                                  اهنماكه يف حبث حديث أشكل عليه، حىت مرض مرضا  كان يف وفاته. أما بقي بن  
خملد فقد أكل لقمة من هريسة حارة، فصاح صيحة عظيمة مث أغمي عليه إىل الظهر 

إىل أن مات يف السحر! واخلليفة املعتمد على هللا شرب ليلة وفاته  مث مل يزل يتشهد  
   (2)                                              شرااب  كثريا  وتعشى كثريا ، فكان ذلك سبب وفاته.

مما يذكر عن ذكاء إايس بن معاوية بن قرة أن أحدهم سأله عن الزبيب أهو حرام فقال:  ▪
                 صارت حراما ، فرد ال، مث سأله عن التمر والعنب، فقال: ال، فقال: عالم إذا مجعت  

عليه إايس: لو أخذت كف تراب وضربتك به أكان يوجعك؟ قال: ال، قال: فالتنب؟ 
قال: ال، قال: فاملاء؟ قال: ال، قال: لو مجعتها مث جففتها مث ضربتك هبا؟ قال: تقتلين! 

                              كذلك تلك، إذا مجعت صارت مخرا . 

صفحات يتعذر   6ذكائه يف  وإلايس بن معاوية املزين أخبار كثرية يف دهائه وفراسته و 
   (3)حصرها هنا.

                                                            ه قام الغز ال )أمحد بن املهدي الغزال( بسفارة لألندلس لالطالع على 1179يف عام   ▪
أحوال األسرى املغاربة، وقد جتول يف إسبانيا )األندلس( ومر بدايرها، ودون يف رحلته  

اب املزخرفة  جدراهنا  أزقتها،  اإلسالمية،  الداير  هناك:  رأى  ما  أانسها  تلك  آلايت، 
                                                                   املسلمون يف األصل ويعيشون يف حببوحة الكفر، القصور والدور... يف حديث مبك  

   (4)صفحات. 3أحيا فيه اجلماد ليبث له أشجانه. وذلك يف أزيد من 

 
 )بتصرف(   121روائع القصص اإلسالمي:   (1)
 )بتصرف(   155روائع القصص اإلسالمي:   (2)
 )بتصرف(   213روائع القصص اإلسالمي:   (3)
 )بتصرف(   235روائع القصص اإلسالمي:   (4)
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أن أحدهم عطس عند ملك،  ▪ يروى  الشديدة، ومما  تتشاءم ابلعطسة  العرب  كانت 
أن هذه هي عطسته املعتادة، فشهد  فغضب وحنق عليه، فخاف العاطس وأتى بشهود  

 (1) أحدهم أن عطسته يطري منها ضرسه.

كان األوروبيون يلبسون القبعات، أما العبيد فال، فعندما يرفعها   -يف العصور الوسطى– ▪
من ابب التحية كأنه ينزل نفسه منزلة العبد لك، مبعىن: إين حتت تصرفك   -اليوم-لك   

                                           دخول املنزل فألهنم سابقا  كانوا حياربون ويضعون   ويف خدمتك كالعبد.. أما رفعها عند
اخلوذة على رؤوسهم يف احلرب، فعندما ُيلع القبعة أثناء دخوله املنزل فهذا اعرتاف منه  

 (2)                                           أبن أهل املنزل أصدقاء له، ال ُيشى منهم سوءا .
ين أصله                                                                          كان املدفع العثماين اخرتاعا  حديثا ، اخرتعه: مصلح الدين وأورابن )قيل إن الثا ▪

من   تسمع  املدفع  طلقات  روماين(، كانت  أو  احلجر   25جمري  من  وقذيفته                        ميال ، 
كجم، ومداها ميل، وعدد املدافع اليت صبها هذان الرجالن    1500والبارود ويبلغ وزهنا  

مدفع. وحىت يصل املدفع للقسطنطينية ال بد من املرور على أدرنة فساهم يف   200
                     جاموسا ، ويسند املدفع   60عامل، وجير املدفع    200          مهندسا  و  50توسعة الطريق  
جانبيه   بواقع    400على  انتهى عصر    200رجل:  املدفع  هذا  وبعد  جانب،  لكل 

انتشر املدفع اهنارت  اإلقطاعيني يف أورواب الذين يعيشون خلف احلصون، لذلك ملا 
ماين بوصلة  احلصون ومل يعد هلا قيمة وتشكلت الدول احلديثة، ومن هنا صار املدفع العث 

 (3)                                                          التحول ومفتاح اتريخ العصر احلديث ابتفاق املؤرخني عراب  وعجما .

                                                                            ذكر أبو عبيدة معمر بن املثىن يف كتاب )اخليل( له من طريق األوزاعي أن م هرا  أ نزي  ▪
                                                                             على أمه فامتنع، فأ دخلت يف بيت وج للت بكساء وأنزي عليها فنـ ز ى، فلما شم ريح  

 (4) ه أبسنانه من أصله!أمه فمد إىل ذكره فقطع

 
 )بتصرف(   263روائع القصص اإلسالمي:   (1)
 )بتصرف(   383روائع القصص اإلسالمي:      2
 )بتصرف(    78العثمانيون يف التاريخ واحلضارة:   (3)
 265روضة احملبني )احلاشية(:    (4)
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حتدث الطنطاوي يف مقالة له بعنوان ) جمانني ( عن علماء وابرزين مثل: اجلاحظ الذي  ▪
   –                                                         نيوتن الذي فتح للقطة فتحة من حتت الباب مث فتح ألوالدها أيضا    –نسي كنيته  

  – عامل لغوي عراقي    – وعامل تركي مشهور شرب أكواب الشاي عن ضيوفه    -أمبري  
بعقوهلم  وآخرين...   البشرية  أفادوا  أهنم  مع  تصنفهم كمجانني  أفعال  منهم  صدرت 

 (1)ونتاجهم؛ مما يؤكد أن اجلنون ليس بينه وبني العبقرية إال شعرة!

                                                                              مل تكن العمامة معروفة للعلماء يف األندلس، وكان أكثرهم ميشي حاسرا ، وكانت العمائم   ▪
                            صار قاضيا . أما يف غري األندلس   للقضاة فقط، فإذا قيل: فالن وضع العمامة عرفوا أنه

قدحا  يف   الفعل  ذاك  يعدون  وكانوا  منكرا ،  بل كان  معروف  الرأس غري                                                                        كان كشف 
   (2)العدالة.

من نصوص احلسبة: نص فيه تعليمات للخبازين وأصحاب األفران أبطوال الفرن وكنسه  ▪
يوهم   ما  استعمال  والتحذير من  اخلباز وحلقه شعره  ولباس  املعاجن  ابستواء  وغسل 

 سنة.  700اخلبز... وغريها. قبل 

 (3) ونص آخر فيه تعليمات للطبيب مع املريض، وكله من كتاب )احلسبة(.
حتدث الطنطاوي يف مقالة بعنوان )العجيبة الثامنة( عن الكتب ومؤلفيها، منها هذه   ▪

 املقتطفات: 
             ألفه أتليفا ؟ ألف مادة، من يستطيع نسخه؟ فكيف مبن    60)القاموس احمليط( فيه  

 ألف مادة!  80و)لسان العرب( أكرب منه وأوسع، فيه 
 . -على أمويته يتشيع–واألغاين لألصفهاين العريب األموي الذي 

كان يف مكتبة العزيز بن املعز العبيدي بضع وثالثون نسخة من كتاب )العني(، وهو 
من  استنبطه  ملا  العروض  علم  وضع  الذي  اخلليل  وصاحبه  ابلعربية،  املعجمات  أول 

نسخة من اتريخ    20                                                     أصوات القص ارين وهم ُيبطون ابملخابط! وكان يف هذه املكتبة  

 
 )بتصرف(   67صور وخواطر:    (1)
 )بتصرف(    44فصول يف الثقافة واألدب:   (2)
 )بتصرف(    67: فصول يف الثقافة واألدب   (3)
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ريد، يف عهد مل تكن هناك مطابع أو حىت نسخة من اجلمهرة البن د  100الطربي، و
 آالت كاتبة!

                                                                           كتاب )الفصول والغاايت( الذي قالوا إن املعر ي عارض به القرآن، واستمرت التهمة  
قرون واملتهم بريء، والكتاب مفقود، حىت وجده خايل حمب الدين بن اخلطيب يباع    9

 بثمن خبس! 
وإحد  أحرقوا مكتباهتا،  األندلس  اإلسبان  فهارس  وملا دخل  قرطبة، كانت  اها مكتبة 

                                 : أربعة وأربعني دفرتا  كبريا  )هذه  -كما يقول ابن خلدون–دواوين الشعر فيها فقط  
 فهارس الشعر فقط( أحرقوها حىت أضاءت هلا ليايل األندلس!

وذكر ابن كثري يف البداية والنهاية: أن مكتبة اخلليفة العبيدي ملا استوىل عليها صالح 
 ما يقارب مليون كتاب!الدين وجد فيها 

إن من هذه الكتب ما ال نستطيع قراءته قراءة فكيف بنسخه؟ فكيف وكثري منها أماله 
أبوه   )وكان  سيده  البن  البصر! كـ)املخص ص(  مكفويف  من  ألهنم كانوا  إمالء                                                                          مؤلفوه 

                                         جزءا  من األجزاء الكبار! و )االستيعاب( البن   17                           مكفوف أيضا ( ويقع املخصص يف  
 أماله إمالء وهو ضرير ال يقدر أن أيخذ من الكتب! و )املبسوط( أوسع عبد الرب

الفقه احلنفي، وهو شرح الكايف للحاكم الشهيد، أماله مؤلفه السرخسي  كتاب يف 
                                                                  وهو حمبوس يف اجلب حتت األرض، سجنه خاقان أوزجند لكلمة حق قاهلا له! أل فه 

                             ق يكتبون )وقد بني  ذلك يف كتاب وما عنده كتاب يرجع له وأماله لطالبه وهم ابلطري
 العبادات(!

ألف ورقة، فاستكثره تالميذه، فقال: إان هلل    30والطربي كان يريد أن جيعل اترُيه يف  
آالف! وقاضي مصر بكار بن قتيبة، ملا سجنه ابن    3000ماتت اهلمم! فجعله يف  

ذن،  طولون، وطال سجنه سأله طالب احلديث أن أيخذوا عنه وهو يف السجن، فأ
 فحدثهم من وراء الباب.

                                                                             أخرجت العصور املتأخرة كتبا  كبرية كـ)شرح القاموس( للز بيدي )اهلندي األصل اليماين  
املقام(، وكتاب )األعالم( للزركلي، و )اتريخ العرب قبل اإلسالم( جلواد علي العراقي، 

رصفي( الذي                                                                 و)شرح الكامل للمرب د )بفتح الراء وهو الصحيح يف الضبط(( لصاحبه )امل
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دخل عليه أحد تالمذته وهو يف غرفة كئيبة مقفرة يف دار خربة يف حي قدمي من أحياء  
                                                                        القاهرة وهو على حصري ابل  أمامه الكتب والصحائف منثورة، ويف هذه الغرفة وعلى 
هذا احلصري املتهتك خرج )شرح الكامل للمربد( والذي نفاخر به كتب العصور اخلوايل! 

الندوي يف  ولكي تروا عظمة   لوالد أيب احلسن  اقرؤوا )ثقافة اهلند(  املكتبة اإلسالمية 
 (1)                                صفحة كله أمساء كتب أ لفت يف اهلند!500

                                                                       يف وفيات األعيان أن احلجاج مرض مرضا  مل تعرف حقيقته، فأخذوا اسفنجة وربطوها  ▪
اتريخ   وانظروا  معدته!  عصارة  ليفحصوا  استخرجوها  مث  يبتلعها  أن  وأمروه  خبيط 

ستشفيات يف اإلسالم تعرفوا مبلغ ما وصلوا إليه، اقرؤوا )اتريخ املستشفيات( لعيسى امل
 (2)املصري.

احلياة   ▪ يف  أجد  ومل  أنسه  مل  الذي  وآالم   – والشيء  اجلراحية،  العمليات  عرفت  وقد 
م وحرب 1914النوابت الرملية، والضياع يف الصحراء، وشهدت حربني اثنتني، حرب  

فلم أجد يف ذلك كله ما هو أصعب   -موت األم واألب...م، وذقت الفقر، و 1939
 (3)منه، فهو اجلذر التكعييب والعياذ ابهلل من ذكره!

أان أقرأ ما ال يقل معدله اليومي عن عشرين صفحة، بل ال يكاد يقل عن مخسني،  ▪
فاحسبوا كم يبلغ جمموع عشرين صفحة يف اليوم يف مخسني سنة؟ أكثر من ثلث مليون!  

                                                                        ، فكثري من الناس قرأوا أكثر من ذلك، العقاد مثال  أعرف أنه قرأ أكثر منها.  ال تعجبوا
 (4)أما العلماء املتقدمون فمنهم من بلغت مؤلفاته، ال مطالعاته، مخسني ألف صفحة.

ألف حديث   100من كان حيفظ    -كالدارقطين–وحفظ احملدثني أعجوبة، ومنهم   ▪
 بسندها... 

ء املعري واليت رواها ابن العدمي املؤرخ الثقة. قال: كان                               ومن الغريب أيضا  قصة أيب العال
واملعري ال يعرف  –املعري يف املسجد، وكان جبانب املسجد روميان يتحداثن ابلرومية  

 
 )بتصرف(    89فصول يف الثقافة واألدب:   (1)
 )بتصرف(    99فصول يف الثقافة واألدب:   (2)
   142 فصول يف الثقافة واألدب:   (3)
   181 فصول يف الثقافة واألدب:   (4)
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فاختصما، وذهبا للقاضي، فسأل أحدمها: هل من شاهد؟ فقال: كان يف    -هذه اللغة
قال: أان ال أعرف ما قاال،  املسجد شيخ يسمعنا، فدعا به، فلما حضر املعري وسأله،  

 ولكن أعيد ما تلفظا به، فأعادها ابلرومية! 

                                                                           وأيضا  قصة املتنيب حني وقف ببائع كتب وأخذ كتااب  وظل يقرأ، فقال البائع: إن كنت 
قال:  تستطيع ذلك يف وقفة!  فإنك ال  الثمن، وإن كنت ستحفظه  ستشرتيه فهات 

: خذ فانظر، وقرأه املتنيب عليه، فإذا  ومايل إن حفظته؟ قال: لك الكتاب. قال املتنيب
 (1) به قد حفظه.

جاء يف ترمجة الصحايب اجلليل املقداد بن األسود الكندي أنه كان عظيم البطن، وكان   ▪
أي:  –                                                             له غالم رومي، فقال له: أشق بطنك؛ فأخرج شيئا  من شحمه حىت تلطف  

(.  8179اإلصابةفشق بطنه مث خاطه. فمات املقداد وهرب الغالم )  -           تصري رشيقا  
 (2)ولعل هذا أول تفكري يف جراحة البطن للتجميل.

                                                                               فإذا أفلت أحدهم ) يعين صبيان العرب ( من قيد التعليم صغريا  ر د إليه كبريا . جاء يف  ▪
( يف ذكر خالد بن عبدهللا بن عمرو بن عثمان  83"مجهرة أنساب العرب البن حزم:

مل إىل الك ت اب حىت يتعلم بن عفان قوله: "وهو الذي أمر به يزيد بن ع                                    بامللك أن حي 
 (3)                                 القرآن مع الصبيان؛ فمات كمدا ".

يزدحم الناس على العامل أو التاجر فيحدث ذلك اضطرااب أو تذمرا أو صراعا ال يعاجله   ▪
إال تنظيم العمالء وهو الذي انتهى األمر فيه يف مدنيتنا احلديثة بنظام الصفوف كما  

ن واملصارف ودور اللهو وحنوها. فلننظر إىل هذا النص من وهو واقع اآلن يف التموي
(: وكان أهل املربد )سوق لإلبل جيتمع فيه الشعراء 262/  7كتاب احليوان للجاحظ )

والتجار( يقولون: ال نرى اإلنصاف إال يف حانوت فرج احلجام؛ ألنه كان ال يلتفت 

 
 )بتصرف(   184 فصول يف الثقافة واألدب:   (1)
 10كناشة النوادر:    (2)
   10كناشة النوادر:    (3)
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                           الثاين مث الثالث أبد ا‘ حىت إىل من أعطاه الكثري دون من أعطاه القليل ويقدم األول مث
 ( 1)أييت على آخرهم، على ذلك أيتيه من أيتيه فكان املؤخر ال يغضب وال يشكو.

جراحة التجميل، وقد عرفها العرب قدميا وبرعوا فيها .يقول اجلاحظ : رأيت كلبا مرة  ▪
القصابني ، وهو                   : مهداي ، من أوالد  یيف احلي وحنن يف الكتاب ، فعرض له صيب يسم

قائم ميحو لوحة ، فعض وجهه فنقع ثنيته دون موضع اجلفن من عينه اليسرى فخرق 
وترك مقلته صحيحة وخرج منه من الدم ما   ه،اللحم الذي دون العظم إىل شطر خد

                                                                          ظننت أنه ال يعيش معه، وبقي الغالم مبهوات قائما  ال ينبس ، وأسكنه الفزع ، وبقي 
لك املوضع ، ورأيته بعد شهر وقد عاد إىل الكتاب وليس يف طائر القلب. مث خيط ذ

وجهه من الشرت إال موضع اخليط الذي خيط. وذكر اجلاحظ جتربة أخرى يف جراحة  
 (2)العظام...

لنا اجلاحظ صورة من طرق اإلحصاء الدقيق فيقول : وإن كنت تريد أن تتعرف    يذكر ▪
                                  لى ذكورها. فابدأ فخذ أربعني ذراع ا فضل البنات على البنني، وفضل إانث احليواانت ع

من عن ميينك، وأربعني ذراعا من عن يسارك ، وأربعني خلفك وأربعني أمامك، مث عد 
. فتعلم أن هللا تعاىل مل حيلل للرجل الواحد من النساء ناالرجال والنساء حىت تعرف ما قل 

بني الواحدة من اإلماء                                                       أربع ا مث أربع ا مىت وقع هبم موت أو طالق مث كذلك للواحد ما 
إىل ما يشاء من العدد، جمموعات ومفرتقات إال حلكمة، وذلك لئال يبقني إال ذوات 

 ( 3)أزواج.

                                                                        حىت احلمار وهو مضرب املثل يف الغباء و جل  التعليم. ومما يروى عن القدماء يف هذا  ▪
ابليمن يف املتنبئني  العنسي: أحد  الكذاب  يدعى: األسود  صدر    اجملال، ماكان ممن 

اإلسالم ، وكان يلقب )ذا احلمار(. يقول املسعودي يف التنبيه واإلشراف: "كان له  

 
 11كناشة النوادر:    (1)
 21كناشة النوادر:    (2)
 22كناشة النوادر:    (3)
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محار قد راضه وعلمه، فكان يقول له: اسجد فيسجد . ويقول له: اجث ، فيجثو .  
 ( 1) وغري ذلك من أمور كان يدعيها، وخماريق كان أييت هبا ، جيتذب هبا قلوب متبعيه".

يف الشريعة اإلسالمية: العتق، التدبري، املكاتبة. والتدبري:    ومن وسائل التخلص من الرق ▪
أن يقول املوىل لعبده: أنت حر بعد مويت، أو دبر مويت. واملكاتبة: أن يشرتط على 
                                                                                 عبده أن يسعى؛ ليقدم إليه قدرا  معينا  من املال أو عروض التجارة ليفك به رقبته ويصري 

 (2) سريين!                                  حرا . ومن املكاتبني النابغني: حممد بن 

واالرتياد)االنتجاع:   ▪ االنتجاع  بني  أكثرهم  حياة  للبالد كون  ينتمون  العرب  يكن  مل 
ولكن انتماءهم كان للقبيلة،    -الذهاب لطلب الكأل، واالرتياد: البحث عن الكأل(  

الشاعر  نسب  يف  ذكر  ما  النادر  هذا  ومن  معني.  ملوطن  العريب  انتماء  النادر  ومن 
نسبة  –وامسه قيس بن جروة، قالوا يف نسبته: الطائي األجئي   اجلاهلي: عارق الطائي،

. وله ابن عم شاعر آخر ينسبونه كذلك هو: ثرملة   -إىل جبلي طيء: أجا وسلمى
 (3) األجئي. ذكره التربيزي يف احلماسة.

قاضي القضاة لقب يراد به كبري القضاة أو وزير العدل اليوم، ومن أملع من محل هذا  ▪
ه وتويف 625                                                 العيد، وامسه: حممد بن علي بن وهب، ولد بي نب ع سنة    اللقب: ابن دقيق

اللقب قدمي جدا   702 الدين بن حممد... وهذا  ابن مجاعة وامسه: بدر                                                                   ه، وكذلك 
القضاء ببغداد   -أحد صاحيب أيب حنيفة–ه حني توىل أبو يوسف  166يرجع لسنة  

 ( 4)حني واله املهدي مث الرشيد.

أن املد واجلزر انجم من أتثري بعض املالئكة كما ذكر ابن  يف نظر بعض قدماء العرب   ▪
عجائب  صاحب  اجلغرايف  القزويين  وحاول  )ق م س(،  مادة  يف  القول  هذا                                                                 فارس 
                                                                    املخلوقات تفسريه أبنه انتج عن أتثري تسخني القمر لصخور البحار انسيا  أن تسخني 

 (5)                   الشمس هنارا  أقوى!
 

   23 كناشة النوادر:    (1)
 )بتصرف(   24 كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(   26 كناشة النوادر:    (3)
 27 كناشة النوادر:    (4)
 )بتصرف(   36 كناشة النوادر:    (5)
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م. وقد عرفه العرب  1851اين: بلهارس سنة  البلهارسيا : مرض اكتشفه الطبيب األمل ▪
                                                                         قدميا  وعربوا عنه بـ )احليض(. جاء يف اخلزانة: "وأبو م ك عب هو الذي كان حييض يف  
اجلاهلية". وهل حييض الرجال؟! ال ريب أن هذه عبارة عن بول الدم، وهو الظاهرة 

 (1) اليت متيز هبا مرض البلهارسيا.

به يف سفره ) أي أيخذ العشر، وهو املكس(، ومن                              كان بعض اجلاهليني يعشر من مر    ▪
ذلك خرب طريف لعمر يف اجلاهلية حني وصلوا لفلسطني قيل له وملن معه إن: زنباع  
                                                                             بن ر وح يعشر، يقول: فعمدان إىل ما معنا من الذهب فألقمناه انقة لنا حىت إذا مضينا  

فتشوهم   استوقفنا وقال:  فلما مرران عليه  فلم جيدوا معنا سوى  حنرانها وسلم ذهبنا، 
شيء يسري، فقال: اعرضوا إبلهم، فلما مرت به الناقة قال: احنروها فاعرتض له عمر 
فوجدوا   بطنها  فشقوا  قال:  وكلها.  غريها  لك  وإال  شيء  بطنها  يف  إن كان  فقال: 
                                                                     الذهب. فأغلظ علينا يف الع شر وانل من عمر. فسخط منه عمر وهو من هو يف ذلك 

 (2)الزمن السحيق.

                                                                          جاء يف إمتاع األمساع للمقريزي عن غزوة احلديبية أن قريشا  استنفرت من أطاعها من  ▪
بين كنانة وثقيف ووضعوا العيون على اجلبال، وهم عشرة رجال، يوحي بعضهم لبعض 
احلروب  يف  نظري  له  قدمي  حضاري  سبق  وهذا  وكذا...  حممد كذا  فعل  ابلصوت: 

 ( 3)سلكي.ابلتخاطب ابألعالم الذي تطور للنظام الال

                                                                         مما تعارف عليه الناس وضع البخور حتت الثياب، وهذا كان معروفا  قدميا ، حىت ذكر  ▪
يف )كتاب الفخري يف اآلداب السلطانية( أن املأمون تبخر بطيب وضعه حتت ثيابه  
فأعطاه كاتبه ليتبخر مث ذهب، فوشى احلساد ابلكاتب للمأمون أنه قال: ما هذا البخل 

ستأنف؟ فاغتاظ املأمون وصاح إمنا أردت إكرامه مبا كان حتت هال أمر يل بطيب م

 
 )بتصرف(   38 النوادر: كناشة    (1)
 )بتصرف(   39 كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(   41 كناشة النوادر:    (3)
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ثيايب، وأمر بقطعة عنرب حتته وأن يوضع عليه شيء مينع البخار حىت شارف على اهلالك  
 (1)                                      فمكث شهرا  عليال  من ضيق النفس حىت مات!

ال رآها األورويب كانت عام   ▪ ه عندما عرب يوسف بن اتشفني لألندلس، 479                               أول مج 
إىل عنان السماء، ومل يكن أهل    - هكذا عند ابن خلكان– د ارتفع )رغاؤها(  وكان ق

دق هبا معسكره،                                                                            اجلزيرة رأوها قط أو تصوروها أو مسعوا أصواهتا. وكان بن اتشفني حي 
وكان ذلك يف وقعة الزالقة اليت هزم فيها األذفونش ومل يفلت منهم مع األذفونش سوى  

 (2)       رجال ! 30

صيامه من اجلاهلية. ويذكر البريوين أن صيام عاشوراء هو الصوم عاشوراء يوم معروف   ▪
يصومونه   الك ب ور،  صوم  ويسمى:  الصيام،  سائر  بني  من  اليهود  على   25                                                                   املفروض 

                        ساعة! ومن مل يصم ي قتل!

والضاروراء   اتسوعاء،  إال:  منها  جند  نكاد  ال  العربية،  يف  اندرة  فاعوالء(   ( وصيغة 
مادة  )الضراء(،   اللسان  يف  هذا  وذ كر  )الد  اللة(.  والدالوالء  )السراء(،                                                                      والساروراء 

 (3))عشر(.

وإذا   ▪ وأبعده عن ذهين،  فهو أعسر شيء علي   "وأما علم احلساب  السيوطي:                                                                       يقول 
 (4)                                               نظرت يف مسألة تتعلق به فكأمنا أحاول جبال  أمحله".

ل الزخمشري: هي العني تصاب                                                    وجدت عن الزخمشري: أن علي ا  )قاس عينا  ببيضته(! يقو  ▪
ط عليها                                                                          بلطم أو غريه مما يضعف معه البصر، فيتعرف مقدار ما نقص منها ببيضة ُي 
                                                                  خطوط، وت نصب على مسافة تلحقها العني الصحيحة، مث تنصب على مسافة دوهنا 
تلحقها العني العليلة، ويتعرف ما بني املسافتني، فيكون ما يلزم اجلاين حبسب ذلك...  

                                                                    بنسبة ذلك من الدية! وهذا سبق حضاري ت رجم بعده إىل اللوح األورويب احلديث يعين:  
 (5) إبصار املرضى.  -شرقيه وغربيه –الذي يقيس به أطباء العيون يف العامل 

 
 )بتصرف(   41 كناشة النوادر:    (1)
 )بتصرف(   49 كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(   52 كناشة النوادر:    (3)
 55 كناشة النوادر:    (4)
 )بتصرف(   114 كناشة النوادر:    (5)
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ه( أن له خربة عجيبة  712                                            حيكي الصفدي ف )ن كت اهل ميان( يف ترمجة اآلمدي )ت  ▪
ة عدد األسطر فيها، وما كتب فيها                                               بكتبه، إذا أمر  بيده على الصحيفة يستطيع معرف

ابلقلم الغليظ، وإن كانت مكتوبة بعدة خطوط أخرب مىت ينتهي هذا اخلط ومىت يبدأ  
هذا اخلط. ويعرف أمثان كتبه اليت يشرتيها عن طريق أخذ قطعة ورق خفيفة ويفتل 
                                                                           منها فتيلة لطيفة، ويصنعها حرفا  أو أكثر من حروف اهلجاء لعدد مثن الكتاب حبساب 

                                                                اجل م ل )حساب اجلمل: ضرب من احلساب جيعل فيه لكل حرف من احلروف األجبدية 
يد، فإذا نسي قيمة الكتاب كعدد من الواحد إىل األلف( ويلصق فوقه ورقة بقدره للتأ

                                                                       مس املوضع الذي عل مه يف ذلك الكتاب بيده فيعرف مثنه. وهذه الفكرة سبق فيها  
                                            عاما ، أي سبعة قرون! حيث إن )برايل( عاش بني    695العريب الفرنسي )برايل( بنحو  

 (1) م(...1809-1852)

إطار عظ ▪  : وهو   ، الدر«  قدمية من عهد »شجرة  : حتفة مصرية  مكعب   مي                                                           احمل م ل 
الشكل تعلوه قمة هرمية. وله ستور من الديباج األمحر عليها زخارف، وكتابة مطرزة 

اء كثرية من املخمل األسود تعلوها تطريزا فاخرا ابلذهب. أما كسوة الكعبة فكانت أجز 
خشبية مستطيلة، وحتملها اجلمال، كما    اديقكتاابت ذهبية وزخارف توضع على صن

حيمل احململ مجل ضخم يسمى : »مجل املخمل« . يتمتع مبا يتمتع به احململ من تربك  
تفل به. وهذا اجلمل يعفى من العمل بقية السنة. ويعلف ، ويعتين به عناية كاملة . وحي

ابحململ يف شوارع القاهرة مصحواب ابملوسيقات واملزامري والطبول كما ُيرج معه أصحاب 
ابلتكبري  الصوت  رفع  مع  الذكر على صور شىت،  يتمارسون طقوس  الصوفية  الطرق 
والتهليل وأغاين احلج، وكان هذا االحتفال يثىن مرتني. مرة عند خروج احلجاج يف ذي  

منه يف احملرم، وكان يثري يف مجاهري الناس عاطفة دينية شديدة  القعدة ، ومرة عند عودهتم  
األثناء، وتطلق املدافع من القلعة يف هاتني املناسبتني. ويقضي املصريون هذين   ك يف تل 

الوقتني يف فرحة كبرية، وابتهاج هباتني املناسبتني : سفر احململ إىل احلجاز وعودته منه  

 
   114 كناشة النوادر:    (1)
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بدهلا الكسوة اجلديدة، وتوزع بعض أجزائها على حممال ابلكسوة القدمية اليت وضعت  
 (1)األعيان والفضالء.

                                                                     نوادر القمصان ما وقع أليب احلارث مج  يز، وهو أنه رئي يف ثياب متخرقة، فقيل   من ▪
                                                                        له: أال يكسوك حممد بن حيىي )وكان خبيال ( فقال: لو كان يف بيت مملوء إبرا  وجاءه  
يعقوب ومعه األنبياء شفعاء، واملالئكة ضمناء يطلب منه إبرة ليخيط هبا قميص يوسف  

 :(2)إايها! فكيف يكسوين؟! وأنشد ره                        الذي ق د  من دبر ما أعا

                                                                      دخلت امرأة من آل برمك على هارون الرشيد ودعت له: أقر هللا عينك وفر حك مبا   ▪
آاتك وأمت سعدك، لقد حكمت فقسطت. ففهم هارون مرادها وأهنا تريد قرار عينه مث  

وتُ ﴿ عماها، وتريد ابلفرح املذكور يف اآلية :  
ُ
َٰٓ إَِذا فَرُِحواْ بَِمآ أ َخۡذَنُٰهم َبۡغَتة  فَإَِذا ُهم  َحَّته

َ
ٓواْ أ

ۡبلُِسونَ  وتريد ابلتمام إتيان الزوال بعده كما يف البيت املعروف، وتريد   [44]األنعام:    ﴾٤٤مُّ
ا ﴿ابلقسط ما ذكر يف اآلية:   مه

َ
ا  لَۡقِٰسُطونَ ٱَوأ  (3) ..."[ 15]الجن:   ﴾ ١٥فَََكنُواْ ِِلََهنهَم َحَطب 

: أأنت أكرب أم   ملسو هيلع هللا ىلص            عم  رسول هللا    -رضي هللا عنه–سأل رجل العباس بن عبداملطلب   ▪
 (4) رسول هللا؟ فقال: هو أكرب مين، وأان ولدت قبله.

: مالكم مل تلبثوا بعد نبيكم إال مخس    -رضي هللا عنه–قال يهودي لعلي بن أيب طالب   ▪
م من البلل حىت قلتم: عشرة سنة حىت تقاتلتم؟ فقال له علي: وأنتم مل جتف أقدامك

ي  ۡجَعلٱ﴿ ا َكَما لَُهۡم َءالَِهةٞ َآ إَِلٰه   (5) . [138]األعراف:  ﴾نله

 
 )بتصرف(   129 كناشة النوادر:    (1)
 129 كناشة النوادر:    (2)
 )بتصرف(    49هتذيب املستطرف:    (3)
   53هتذيب املستطرف:    (4)
 53هتذيب املستطرف:    (5)

 لو أن دارك أنبتت لك واحتشــــــــت
 

املـــنـــزل    ــاء  فـــنـــــ ــا  هبـــــ ــيـــق  يضــــــــــــــ                            إبـــرا  
إـبرة  يســـــــــــــــتعـريك  ـيوســــــــــــــف   وأاتك 

 
تفعــــــل    مل  قميصــــــــــــــــــــه  قــــــد                            ليخيط 
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قال املعتصم للفتح بن خاقان، وهو صيب: أرأيت اي فتح أحسن من هذا الفص؟ قال:  ▪
بصلة  له  وأمر  فأعجبه جوابه  منه!  فيها أحسن  اليت هو  اليد  املؤمنني:  أمري  اي  نعم، 

 (1)وكسوة.

سرقة إوزه، فجمع سليمان الناس يف املسجد،   -عليه السالم- اشتكى رجل إىل سليمان   ▪
فخطب فيهم: وإن أحدكم ليسرق إوز جاره مث يدخل املسجد والريش على رأسه،  

 (2) .فمسح السارق رأسه، فأمر سليمان أبخذه وقال: خذوه فهو صاحبكم

ارث بن كعب، فإين ذكرت امرأة قال املغرية بن شعبة: مل ُيدعين غري غالم من بين احل ▪
                                                                       منهم ألتزوجها، فقال: أيها األمري، ال خري لك فيها، فقلت: ومل؟ قال: رأيت رجال   
يقبلها، فأعرضت عنها، فتزوجها الفىت، فلمته يف ذلك، وقلت: أمل ختربين أنك رأيت  

 (3)                                          رجال  يقبلها؟ قال: بلى، رأيت أابها يقبلها.

 (4) ن حايل عنده إال وجدهتا دون ما كنت أظن.                            قال األحنف: ما كش فت أحدا  ع ▪

دعا بعض السالطني جمنونني ليحركهما فيضحك مما جييء منهما، فلما أمسعاه وأمسعهما   ▪
 ( 5) غضب ودعا ابلسيف، فقال أحدمها لآلخر: كنا جمنونني فصران ثالثة!

بفالو  ▪ فأ تينا  القاص،  القاسم، ومعنا سيفويه  بن  أبو كعب: كنا عند عياش  ذجة                                                                          وقال 
حارة، فابتلع منها سيفويه لقمة فغشي عليه من شدة حرها، فلما أفاق قال: لقد مات 

 ( 6) يل ثالثة بنني ما دخل جويف عليهم من احلرقة ما دخل جويف من حرقة هذه اللقمة.

  (7) وقال عمر: " العمائم تيجان العرب". وقال: "نعم املستند االحتباء". ▪

 
 54هتذيب املستطرف:    (1)
 176هتذيب املستطرف:    (2)
 176هتذيب املستطرف:    (3)
 ( 2/200البيان والتبيني: )  (4)
 ( 2/231البيان والتبيني: )  (5)
 ( 2/239) البيان والتبيني:   (6)
 ( 2/287) البيان والتبيني:   (7)
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الصالة، وإىل جانبه انس، فقالوا: ما أحسن صالته!    قال األصمعي: صلى أعرايب فأطال ▪
 (1) فقال: وأان مع هذا صائم!

                                                                          طاهر بن احلسني )من كبار الوزراء العباسيني، وط د امللك للمأمون وقتل األمني، "مسي:  ▪
 (2)                                                             ذا اليمينني" ألنه ضرب شخصا  فقد ه نصفني، وكانت الضربة بيساره(. 

ن الريب، وقد صلبه احلجاج، وهو الذي يقال                                 كان ش ظاظ لصا  )وهو قرين ملالك ب ▪
                                                                          فيه: ألص من ش ظاظ(، فأغار على قوم من العرب فاط رد نع م هم فساقها ليلته حىت 
"إن   فقال:  طريقنا.  من  قصد  على  أصبحنا  لقد  أصحابه:  من  رجل  فقال  أصبح، 

 (3)                  الـم حس ن معان"!

                     قال أعرايب كان شاهدا                                                     ذكر انس رجال  بكثرة الصوم وطول الصالة وشدة االجتهاد، ف ▪
 (4) لكالمهم: بئس الرجل هذا يظن أن هللا ال يرمحه حىت يعذب نفسه هذا التعذيب.

                                                                           وأما ذكرهم للر ك ب )مجع ركاب: وهو ما يضع فيه الفارس رجله( فقد أمجعوا على أن   ▪
الركب كانت قدمية... وكانت العرب ال تعود أنفسها إذا أرادت الركوب أن تضع أرجلها  

                              لركب، إمنا كانت تنزو نـ ز وا.يف ا

                                                                           وقال عمر: "الراحة ع قلة، وإايكم والسمنة فإهنا عقلة )أي تعقل صاحبها وحتبسه(".  
وهلذه العلة قتل خالد بن سعيد العاصي، حني غشيه العدو وأراد الركوب ومل جيد من 
                                                                       حيمله. ولذلك قال عمر حني رأى املهاجرين واألنصار قد أخصبوا، وه م  كثري منهم

مبقاربة عيش العجم: " متعددوا )أي تشبهوا بعيش معد بن عدانن، وكانوا أهل قشف  
                                                                              وغلظ يف املعاش( واخشوشنوا، واقطعوا الر ك ب، وانز وا على اخليل نزوا" وقال: "احفوا 
وانتعلوا، فإنكم ال تدرون مىت تكون اجلفلة )االنزعاج والشرود والذهاب يف األرض".  

مري: كان عمر أيخذ بيده اليمىن أذن فرسه اليسرى مث جيمع                      قال األصمعي: قال الع  
 (5)                                                    جراميزه )مجلة البدن( ويثب، فكأمنا خ لق على ظهر فرسه.

 
 ( 2/319) البيان والتبيني:   (1)
 ( 2/319) البيان والتبيني:   (2)
 ( 2/320) البيان والتبيني:   (3)
 ( 2/322) البيان والتبيني:   (4)
 ( 3/23) والتبيني: البيان   (5)
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للرماح   ▪ يتومهون.  العرب فليس األمر يف ذلك على ما  وأما ما ذكروا من شأن رماح 
أذرع(، ومنها  طبقات: فمنها النيزك )الرمح القصري(، ومنها املربوع )الذي طوله أربعة  

                                                                       املخموس )الذي طوله مخسة(، ومنها التام، ومنها اخل ط ل وهو الذي يظطرب يف يد  
 (1) صاحبه إلفراط طوله.

والفارس رمبا زاد يف طول رحمه ليخرب عن فضل قوته، وُيرب عن قصر سيفه ليخرب عن  ▪
 (2)فضل جندته.

              أي  شيء وال ك؟                                                        وقدم آخر على صاحب له من فارس، فقال: قد كنت  عند األمري ف ▪
 قال: والين قفاه! 

                                                                         قيل ألعرايب: ما اسم املرق عندكم؟ قال: الس خني. قال: فإذا برد؟ قال: ال ندعه حىت و 
 يربد.  

                                                                     ابع خن اس )النخاس أصله ابئع الدواب؛ مسي بذلك لنخسه إايها، مث مسي ابئع الرقيق و 
                                         ع يبه، قال: اعلم أنه يبول يف الفراش. قال:                                          خن اسا ( من أعرايب غالما  فأراد أن يتربأ من  

 (3)                          إن وجد فراشا  فليبل فيه!
احلاذ  ▪ الرقة مستخفيا  وأان شاب خفيف  أريد  وأان  املوصل  الشرقي: خرجت من                                                                      قال 

)قليل املال والعيال، كما يقال خفيف الظهر( ، فصحبين من أهل اجلزيرة فىت ما رأيت 
مرو بن كلثوم، ومعه مزود وركوة )إانء من جلد بعده مثله، فذكر أنه تغليب، من ولد ع

يشرب فيه املاء( وعصا، فرأيته ال يفارقها وطالت مالزمته هلا، فكدت من الغيظ أرمي 
الدواب  مل نصب  وإن  ركبناها،  دواب   أصبنا  فإذا  فكنا منشي  األودية،  بعض                                                                       هبا يف 

 عليه وسلم مشينا، فقلت له يف شأن عصاه، فقال يل: إن موسى بن عمران صلى هللا
حني آنس من جانب الطور انرا، وأراد االقتباس ألهله منها، مل أيت النار يف مقدار 
تلك املسافة القليلة إال ومعه عصا، فلما صار ابلوادي املقدس من البقعة املباركة قيل 
                                                                         له: ألق عصاك، واخلع نعليك. فرمى بنعليه راغبا  عنهما، حني نزه هللا ذلك املوضع  

 
 ( 3/24) البيان والتبيني:   (1)
 ( 3/26) البيان والتبيني:   (2)
 ( 4/6) البيان والتبيني:   (3)
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غري الذكي، وجعل هللا مجاع أمره من أعاجيبه وبرهاانته يف عصاه، مث كلمه   عن اجللد
من جوف شجرة ومل يكلمه من جوف إنسان وال جان.  قال الشرقي: إنه ليكثر يف 
املاكري فكان   برزان على محارينا ختلف  يقول. فلما                                                                      ذلك وإين ألضحك متهاوان  مما 

محاري ال ينساق، وعلم أنه ليس يف يدي  محاره ميشي، فإذا تلكأ أكرهه ابلعصا، وكان  
                                                                          شيء ي كرهه، فسبقين الفىت إىل املنزل فاسرتاح وأراح، ومل أقدر على الرباح، حىت وافاين 

 املكاري، فقلت: هذه واحدة. 

فلما أردان اخلروج من الغد مل نقدر على شيء نركبه، فكنا منشي، فإذا أعيا توكأ على 
و( ووضع طرف العصا على وجه األرض فاعتمد                                  العصا، ورمبا أحضر )ضرب من الع د  

                                                                            عليها ومر كأنه سهم زاجل، حىت انتهينا إىل املنزل وقد تفس خت  من الكالل، وإذا فيه  
 فضل كثري، فقلت: هذه اثنية. 

فلما كان يف اليوم الثالث، وحنن منشي يف أرض ذات أخافيق )شقوق( وصدوع، إذ  
                                  ندي حيلة إال خ ذالنه وإسالمه إليها،  هجمنا على حية منكرة فساورتنا، فلم تكن ع

                                                                            واهلرب منها، فضرهبا ابلعصا فثقلت، فلما هب ش ت له )أقبلت إليه تريده( ورفعت صدرها 
ضرهبا حىت وقذها )الوقذ: شدة الضرب( مث ضرهبا حىت قتلها، فقلت: هذه اثلثة، وهي 

 أعظمهن.

                            تهيته( وأان هارب معد م، إذا                                                      فلما خرجنا يف اليوم الرابع وقد وهللا قر مت إىل اللهم )اش
أرنب قد اعرتضت، فحذفها ابلعصا، فما شعرت إال وهي معلقة وأدركنا ذكاهتا، فقلت: 

 هذه رابعة. 

                                                                               وأقبلت عليه وقلت: لو أن عندان انرا  ملا أخرت أكلها إىل املنزل. قال: فإن عندك انرا !  
والعفار عنده ال شيء، مث                                                         فأخرج عويدا من مزود ه ، مث حك ه ابلعصا فأورت إيراء املرخ  

مجع ما قدر عليه من الغثاء واحلشيش فأوقد انره وألقى األرنب يف جوفها، فأخرجناها 
                                                                         وقد لزق هبا من الرتاب والرماد ما بغ ضها إيل، فعلقها بيده اليسرى مث ضرب ابلعصا 

م،                                                                           على جنوهبا وأعراضها ضراب  رقيقا ، حىت انتثر كل شيء عليها، فأكلناها وسكن القر 
 وطابت النفس، فقلت: هذه خامسة. 
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                                                                          مث إان نزلنا بعض اخلاانت )مجع خان وهو احلانوت أو الفندق(، وإذ البيوت مالء  رواث   
                                                                            وترااب ، ونزلنا بعق ب جند وخراب متقدم، فلم جند موضعا  نظل فيه، فنظر إىل حديدة  

مجيع ذلك                                                               مسحاة مطروحة يف الدار، فأخذها فجعل العصا نصااب  هلا، مث قام فجرف
                                                                     الرتاب والروث، وجرد األرض هبا جردا  حىت ظهر بياضها، وطابت رحيها، فقلت هذه 

 سادسة. 

وعلى أي حال مل تطب نفسي أن أضع طعامي وثيايب على األرض، فنزع وهللا العصا 
 من حديدة املسحاة فوتدها يف احلائط، وعلق ثيايب عليها، فقلت: هذه سابعة. 

                                               وأردت مفارقته، قال يل: لو عدلت فبت  عندي كنت قد   فلما صرت إىل مفرق الطرق
ببيعة   يتصل  منزل  يف  فأدخلين  معه  فعدلت  قريب.  واملنزل  الصحبة،  حق  قضيت 

  (1) )كنيسة(. قال: فما زال حيدثين ويطرفين ويلطفين الليل كله...
                                                                         ومنهم )أي: من النوكى( نعامة، وهو بيهس وهو الذي قال: "م كره أخاك ال بطل".  ▪

                                                                        يهس: رجل من بين فزارة بن ذبيان... وكان من خربه أن قوما  أغاروا على إخوته  ) ب
                                                                                وأهل بيته وقتلوهم أمجعني، وأسروا بيهسا ، فلما نزلوا بعض املنازل راجعني حنروا جزورا   

ي ظلل"   بيهس: " لكن ابألثالث حلما  ال  البقية. فقال  يعين   –                                                                   فأكلوا وقالوا: ظللوا 
                                            فذهبت مثال . فلطمه رجل منهم وجعل يدخل رجليه    –  أجساد من أصيب من قومه

يف يدي سرابله، وقال له رجل منهم: مل تلبس هذا اللبس؟ وجعل يعلمه كيف يلبس،  
 فقال: 

 

فلطمه الرجل الذي كان لطمه مرة أخرى. فقال له بيهس: لو نكلت عن األوىل مل تعد 
                                                                                إىل الثانية. فقال بعضهم: إن جمنون فزارة هذا ل يتعرض للقتل، فخلوا عنه! فخلوه، فلما 
                                                                              أتى أهله جعل نساؤه يتحفنه فقال: " ايحبذا الرتاث لوال الذلة " فذهبت مثال . فاجتمع  

من قلة العقل: فجعلت أمه تعاتبه ويشتد عليها ذلك منه، فقالت:   عليه الغم مع ما به 
                                                                    لو كان فيك خري لق ت لت مع قومك، فقال: " لو خريت الخرتت " فذهبت مثال . مث  

 
 ( 3/45) البيان والتبيني:   (1)

لبوسها  حالة  لكل   البس 
 

بوسها        وإما  نعيمها   إما 
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                                                                          مجع مجعا  وغزا القوم الذين وتروه، ومعه خال له، فوجدهم يف وهدة من األرض كبرية،  
فقاتل القوم وهو   –ي نعامة لذلك                          وكان جسيما طويال  وإمنا مس  –فدفعه خاله إليهم  

( )األغاين  بثأره.  وأدرك  القوم  وقتل   ." بطل  أخاك ال  " مكره  - 122:  21يقول: 
231)).(1) 

                                                                           فر  رجل من احلجاج بن يوسف، فقيل له إن هاهنا قريبا  له، فاستدعاه احلجاج وأراد  ▪
لفعل   احلجاج:  قال  تنكلون يب؟  الرجل: عالم  فقال  به،  أولو  النكال  قال:  قريبك؟ 

جئتك بشاهدين على براءيت؟ قال: من مها؟ قال: إبراهيم وموسى! قال: كيف؟ قال: 
تعاىل: ُموَسٰ ﴿قال  ُصُحِف  ِِف  بَِما   

ۡ
يُنَبهأ لَۡم  ۡم 

َ
ِيٱِإَوبَۡرٰهِيَم    ٣٦أ َٰٓ   َّله وِۡزَر    ٣٧َوَّفه َوازَِرةٞ  تَزُِر  َله 

َ
أ

ۡخَرىٰ 
ُ
احلجة!  وخلىاحلجاج    فضحك   [ 38-36]النجم:    ﴾38أ أويت  هذا  وقال:  ( 2)سبيله 

  

النرد: أعجمي معرب، ويقال له: النردشري نسبة لواضعه: أزدشري بن اببك أول ملوك  ▪
                                                                           الساسانيني، وضربه مثال  للقضاء والقدر! ومعىن أزدشري ابلعربية: دقيق وحليب، وقيل: 

به ذه اشتغل  إنه مشتق من شدرنج، ومعناه من  قيل  والشطرنج:  ب دقيق وحالوة. 
عنهما   املؤلف كالما  كثريا   وحكى  اهلندي.  صصه  احلكيم  وضعه  وقد  ابطال !                                                                      عناؤه 

 (3) وتفصيل فيهما... 

                                                                        اخلل د: كالريبوع، قال اجلاحظ: دويبة عمياء صماء ال تعرف ما بني يديها إال ابلشم،  ▪
فتخرج من جحرها وهي تعلم أن ال مسع هلا وال بصر فتفتح فاها وتقف عند جحرها  

 (4) ب على شدقيها ومير بني حلييها فتدخله جوفها بنفسها!فيقع الذاب

احلبارى يقع لفظه على املفرد واجلمع والذكر واألنثى، وذكر اجلاحظ أن للحبارى خزانة   ▪
                                                                            يف دبرها وأمعائها هلا أبدا  فيه سلح رفيق، مىت أحل  عليها الصقر سلحت عليه فينتف  
                                                                   ريشه كله ويف ذلك هالكه! فقد جعل هللا سلحها سالحا  هلا. ويف مثار القلوب: سالح 

 
 ( 4/17) البيان والتبيني:   (1)
   150قطوف الرحيان:   (2)
 )بتصرف(   159قطوف الرحيان:   (3)
   164قطوف الرحيان:   (4)
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لضعيف يستعني ابآللة اللئيمة على مقارعة من هو أقوى منه                     احلبارى يضرب مثال  ل
 ( 1) فرمبا يغلبه هبا!

التميمي فكان من خربها أن حاجبا كان قد وفد عل  ▪  ی وأما قوس حاجب بن زرارة 
حيث قال   ملسو هيلع هللا ىلصكسرى بن هرمز بن أنوشروان يف جدب أصاب مضر بدعوة رسول هللا  

" أو كما قال وسفيني کسين  : » اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعثها عليهم سن
بن زرارة، فلما   حاجب                                    متيما  من دخول ريف العراق فوفد عليه    ی، فمنع کسر   ملسو هيلع هللا ىلص

استأذن عليه أرسل إليه : أسيد العرب أنت ؟ قال: ال ، قال: أفسيد مضر ؟ قال ال 
، قال أفسيد بين أبيك ؟ قال: ال، فأذن له ، فلما دخل عليه قال من أنت ؟ قال أان  

، قال: أليس قد أوحيت إليك أسيد العرب أنت فقلت: ال حىت اقتصرت  سيد العرب 
فقلت ال ؟ فقال أيها امللك إين مل أكن كذلك حىت دخلت على   ك بك على بين أبي

امألوا فاه ذهبا مث سأله   یالعرب ، فقال کسر  د يامللك ، فلما دخلت عليك صرت س
 -أي يصيبهم املطر-يوا  حاجب أن أيذن له ولقومه يف دخول الريف من بالده حىت حي
البالد وأغرمت على   فسدمت، قال كسرى: إنكم معاشر العرب قوم غدر فإذا أذنت لكم أ

العباد و آذيتموين ، قال حاجب: إين ضامن لك أن ال يفعلوا ، قال فمن يل أبن تفي 
. فلما جاء هبا ضحك القوم وقالوا : أهلذه العصا يفي ؟    یأنت ؟ قال : أرهنك قوس 

: خذوها ما كان ليسلمها يف شيء أبدا ، فقبضها منه وأذن هلم فدخلوا یر قال کس 
ارحتلت متيم وقد هلك حاجب جاء ولده عطار ، رضي هللا عنه ، إىل   ملاالريف ، و 

كسرى يريد القوس فقال ما أنت ابلذي رهنها قال أجل أيها امللك ، قال فما فعل  
ّف هو للملك ، فردها عليه و كساه راهنها ؟ قال: هلك وهو أيب وقد ويف له قومه وو 

معوجة! قال: أيها امللك   صريةحله. وحيكى أن كسرى قال حلاجب: إن قوسك هذه ق
 (2)وإن وفائي لطويل مستقيم!

 
 )بتصرف(   163قطوف الرحيان:   (1)
 )بتصرف(   174قطوف الرحيان:   (2)
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                                                              مشتق من ط فيل، وهو رجل من أهل الكوفة من غطفان، كان جييء الوالئم   التطفل ▪
ه، ونسب إليه من يفعل  من غري دعوة، فقيل له: طفيل األعراس؛ فاشتق الفعل من امس

 (1)فعله.

                                                                        وذكر املربد أن قيس بن سعد بن عبادة كان موصوفا  ابلكمال مع مجاعة بذوا الناس   ▪
البجلي   عبدهللا  بن  وجرير  عبدهللا  وولده  عبداملطلب  بن  العباس  منهم  ومجاال ،                                                                       طوال  
واألشعث بن قيس الكندي  وعدي بن حامت الطائي وزيد اخليل الطائي، كان أحد  

 (2)                                                              الء يقب ل املرأة على اهلودج، وكان يقال للرجل منهم: مقب ل الظعن!هؤ 

عرف العباس بن عبداملطلب جبهارة الصوت كما ذكر يف موقفه يوم حنني، وكذلك ما  ▪
أميال!   8غلمانه ابلغابة فيسمعونه، وبينهما    -وهو على سلع ابملدينة-ذكر عن مناداته  

رجل من العرب وهو: أبو عروة السباع، قيل: كان يصيح ابألسد وقد احتمل  عن  وذكر  
د شق بطنه    إذا                           شاة فيخليها ويسقط ميتا ، ف فؤاده قد زال عن موضعه! وللنابغة         و ج 

   (3) بيت فيه.

ه غزا بالد  31رماة احلدق، هم قوم جييدون الرمي، حىت أن عبدهللا بن أيب السرح سنة   ▪
                                                                             النوبة وقاتل قتاال  شديدا  وأصيبت يومذاك عني معاوية وأيب مشر وآخر، فس م وا رماة  

  - رضي هللا عنه–أصحاب خالد بن الوليد    احلدق، وقد هادهنم عبدهللا! وقيل بل هم
يف وقعة ذات العيون ابألنبار حيث أمرهم خالد برمي عيون األعداء كوهنم ال علم هلم  

 (4) عني فصاح الناس: ذهبت عيون أهل األنبار؛ فصاحلوه! 1000ابحلرب، ففقئت 

ان الشيء                                                                  وقد مر  هبذه البالد سنة معروفة عند العامة تسمى: سنة اجلوع. أيكل اإلنس  ▪
فرا     -والعياذ ابهلل–الكثري ولكنه ال يشبع                                                أبدا . حن  د ث أن اإلنسان أيكل من التمر حم 

                                   وأيكل اخلبز الكثري وال يشبع ملرض  فيه.    -والعياذ ابهلل–                          كامال  يف آن  واحد وال يشبع  
     (5) هذا نوع من اجلوع . 

 
 )بتصرف(   186قطوف الرحيان:   (1)
 )بتصرف(   212 قطوف الرحيان:  (2)
 )بتصرف(   212 قطوف الرحيان:  (3)
 )بتصرف(   218 قطوف الرحيان:  (4)
 ( 1/177شرح رايض الصاحلني البن عثيمني: )  (5)
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 وبعد :الحمد لله 

، وفق الله  فرتة آنفة  الكت  الت  وقع  بني نديبعض  كان  تلك عصارة    تلك 
رسوم  ب                           نس املدو   حني الجمع أنه مير  ؤ ومام ن                                أوال  وآخر ا لتدوننها، وتقدميها،  
                                           زمن ا آنف ا لكنه ال نتذكرها، ولذلك صدقوا حني                               لفوائد اندرس  كا  قد مر  بها  

                                         قالوا: اقرأ كتابك ثالثا  ال ثالث كت  مرة ! 

فإ  كا  من نفع فمن الله وإىل الله، وإ   جمعه  تيس   وهذه ولله الحمد مام
 ! قبيل ة يل ومن الشيطا كا  من نقص وخلل فه  جبل 

                                        بارك الله فيام كت ، ووفق الله لجمع ثا   

                        والحمد لله أوال  وآخرا  

 وصل اللهم عىل نبينا محمد 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





309 

 

 

 الصفحة  املوضوع 
 2 املقدمة

 3 الفوائد القرآنية
 27 احلديثية الفوائد 

 37 العقدية والفكريةالفوائد 
 45 الفوائد الفقهية
 56 الفوائد السلوكية 

 108 اللغوية الفوائد 
 164 الفوائد التارُيية 

 184 الفوائد من الرتاجم 
 230 الفوائد األدبية
 278 فوائد متفرقة 

 308 اخلامتة
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




