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 الَهرويَّة التذَكرة   تاب  ك  
َيل الحربيَّة  في الح 

 (3)لعلي بن أبي َبكٍر الهَروي  
 الدكتور إبراهيم السامرائي                                     هـ 166المتوفى سنة           

هذذذر رلذذالة ل يقذذة ولقذذ   ذليهذذا ي ذذذ لذذ ين فذذي   ذذرة ي ذذرية لذذ  ت ذذل ذ ايذذة 
  أن   ذذرة ق يعيذذةق  ذذ  قها أحذذع اليلت ذذرلين ولذذا  ولذذع ذرفذذ. خا ذذة يذذن  ا ذذرها

ولذذ  ألذت ل الح ذول ذليهذان ولك ذي و ذذعتها ، ب  ذرها اليعهذع القر لذي فذي عي ذ 
 ليها.أخيرًا ي وَّرة في هذر ال  رة الي ار إ  

يكتبة الثيافة العي ية ببورلذعيعق ي  بها قاألول: إن هذر ال  رة الثالثة التي ل
قر لذذيقن بذذل إ هذذا   ذذرة قيذذقوَّرة يلذذرولةقن فيذذع حذذذ  هذذي ي ذذورة ق  ذذرة اليعهذذع ال

                                                 

هو ذلي بن أبي بكر بن ذلي الهروين أبو الحلن: رحالةن يؤرخن أ له ين هذراةن ويولذعر باليو ذل.  3.
 ذذا  الذذبوعن وتذذوفي بحلذذب. وكذذان لذذه فيهذذا ربذذا ن لذذال الي ذذذري: كذذان يكتذذب ذلذذ  الحي ذذانن ولليذذا يخلذذو 

حتذذ  ذكذذر بعذذء رؤلذذا  الحذذقاة البحريذذة أ هذذ  عخلذذوا  يوضذذل ي ذذهور يذذن يعي ذذة أو  يرهذذا أ، وفيذذه خ ذذهن
 -البحذذر اليذذالى إلذذ  يوضذذل و ذذعوا فذذي بذذرر حا. ذذًا وذليذذه خ ذذه. يذذن كتبذذه )ات ذذارا  إلذذ  يعرفذذة القيذذارا 

 خق. -خق. وقالتذكرة الهرويةق وقكتاب رحلته - قوقالخ ب الهروية
. وفيذه يذذا 2/291ق. وق هذر الذذذهبق. قوكا ذ  لذه يذذع فذي ال ذذعبذة واللذيييا  والحيذذلن و ذا  أكثذر اليعيذذورة

كتبذذذه ذلذذذ  لبذذذرر ي ذذذ   قلذذذه:قذاح  ريبذذذًا ويذذذا  وحيذذذعًان ،  ذذذعي  يرثيذذذهن و، خليذذذل يبكيذذذهن و، أهذذذل 
يقورو ذذذهن و، إخذذذوان يي ذذذعو هن و، ولذذذع ي لبذذذهن و، قو ذذذة ت عبذذذهن لذذذلك  اليقذذذار و قذذذ  الذذذعيارن وركبذذذ  

 .5/58ن والكتبخا ة 1/88حة( البحارن ورأي  اآلثارن ولافر  البوعن )وآعاب الل
 ذن قاتذو ق للقركلي. 
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أ حاب قيكتبة الثيافة العي ية ببورلعيعق ال  ال  رة األ ذلن وهذي ق  ذرة اليعهذع 
 و يلوا ذل  ال  اليحي  اليلت ر  العال . نالقر ليق

وهذذذا هذذو عأب  ياذذذة يذذن ال ا ذذرين فذذي ع يذذا العذذرب قاليلذذليينقن وحذذعي  
 عي   ويل ذو   ون.التقوير واللرلة والللخ ح

وليلذذ  كليتذذي هذذذر تث ذذي هذذؤ،  اللذذر ا  الَيَهذذرة ذذذن لذذو  يذذا ييترفذذون فذذي 
ن ألذاؤوا إليذه بيذا ا ترحذوا يذن ألذيا   العل ن ول  يكن العين الح ي  براعع لهذ  وان

 له .

أ تهي ين هذر ألعخل فذي هذذر الرلذالة ال ييلذة ب ذ عة يحييهذا اليلت ذر  
 ا  يقيعة فألول:فكان لي فيها ولق نالتي لرأتها

  ا  في فاتحة قالرلالةق في ال قحة الخايلة لول اليؤل : -3

ذذذ ا لذذذأل ي األخ ال ذذذالى والخذذذل ال ا ذذذى أن أ ذذذ    لذذذه كتابذذذًا قوبعذذذع ف  ذذذه لي 
به أبًاق.  وأبو 

: وتيا  العبارة أن تكون:  به أبوابًاق.ق..... وأبو   لل  

 فيه اليحي ؟ را ل   ين أثر الت وير أ  كان يي   وأ ا أتلا ل: أكان هذا

 و ا  في ال قحة أيضًا: -2

 ...ق. رو ه لرفل الي كو خا يعتع و ه لك   الكروبن ويا يذ  ق..... وي

ق وليذذا كا ذذ  فذذا  القعذذل َعذذلذ خرو ذذهق يقيذذع أ ذذله ب ذذا  قافتَ : إن القعذذل قيللذذ 
إلذ  الذذال  أ بعل  تا  قافَتَعلق عاً،ن وهذر العال التذي أ ذلها تذا  إيذا أن ت َحيَّذر ذا،ً 
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يذا فذلت الب الذال األول  وهي فا  القعلن وتعَ   فيها كيذا َوَلذل  ي هذذر العبذارةن وان
 ر الذالن وهي فا  القعل إل  عال وتع   العال فيكون القعل قاعََّخَرق.أن ت َحيَّ 

وقا،ع خذذذذذارق أكثذذذذذر  نوهذذذذذر ال ذذذذذيحة بالذذذذذعال اليع يذذذذة هذذذذذي الحالبذذذذذة الكثيذذذذرة
 التعياً، ين قا،ذ خارق.

 و ا  في ال قحة اللاعلة: -1

 .قالباب الرابل ذ ر في ليا  الععو و قة الي اقل ويكا.ع الحربق    

وهذذذر يلذذألة  ذذرفية . : و ذذواب قيكا.ذذعق هذذو قيكايذذعق باليذذا  و، يهيذذقللذذ   
وذع  إبعال اليا  هيقة را ل إل  أن اليا  أ ذل وليلذ  قا.ذعة فهذي كاليذا   نلحوية

ا تبذعل اليذا  القا.ذعة التذذي  ذي  بهذا ل ذيحة قفعيلذذةق حق وقي ذايعقن وان يذذيافذي قيعذ
قو عل ذا لكذ   :ة و يعها قحعا. ق. ولذع ذيذَب ذلذ   ذافل اليذع ي لرا تذهي حو: حعي

 : لورة األذرا .31فيها يعا.حق 

تين فذذذذي ال ذذذقحة اللذذذابعةن ويذذذذر ة أخذذذر  فذذذذي  ر هذذذذذا الت ذذذاوق يذذذر  ولذذذع تكذذذر 
 ال قحة اللابعة ذ رة.

 عة:و ا  في ال قحة اللاب -4

 ...ق. قالباب الع رون في ضرب الي ا  ويكا.ع الحرب

: وقالي ذذذا ق يذذذن الي ذذذ لى الذذذذي الذذذتحع  فذذذي الع ذذذور العبالذذذية  للذذذ  
 اليتأخرةن ويراع به   ب آلة الحرب ين خيا  و يرها.

 و ا  في ال قحة الثاي ة: -5
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 ...ق. ق... وي ي ر ذن لا  ا تهاعر في حياية بيضة اتلو 

ولع . فه أن قالت ييرق ذن قلاذعق اليع ، ذن قلا ق الر ل: والذي  عر لل   
 يكون هذا التحيير لع  رأ في العربية اليتأخرةن أو أ ه ين فعل ال الخ.

  و ا  في ال قحة الحاعية ذ رة: -6

ي الرذي ذة ... فذ ن ذلذ" قيذؤع   قوليحذر )اللذل ان( يذن الذتعاية الذوالي فذي الثحذور
 ..ق. أ ه يلتبع  

: لعل الق عل قيؤع يق في  ير يوضعهن والذي أرار أن األ ل قي ؤذنق لل  
 .. الرذي ة

 و ا  في ال قحة أيضًا: -8

ذَع حذال اليَ ... فأ   أل ذرا ( أ ذحاب ا)الوالي بَ .. ورب يا كاتَ ق. لذ" وخذالَ  فل 
 ...ق. تهي  يه رذلذ

:  ل" ...ق بالب ا  لليعلو .قوالو ه أن تكون العبارة: َفَأْفَلَع حال اليَ  لل  

 و ا  في هذر ال قحة أيضًا: -8

 ، أن كان واثيًا...ق.إْر  ا.لة ذل" الله  ذَ .. فليحق.

: وال واب:  و، و ه لذقأنق الي عرية. ن...ق  قإْنق كانقالل ه  إ،   لل  

 و ا  في ال قحة الثا ية ذ رة: -9

 ...ق. ق... ف ن ال باع ي قعل بعضها لبعء

: إن كليذذذة ق    ولكذذذن هذذذذا ت ذذذاوق َحذذذَع  فذذذي هذذذذر بذذذاعق يقذذذرع ،  يذذذلن للذذذ  
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ولعذذل لذذبب هذذذا  ذذيوع قف عذذالق . الع ذذور اليتذذأخرة والذذتير إلذذ  ذ ذذر ا هذذذا
قر  ذذذال  بكلذذر القذذذا  فذذذي أب يذذذة  يذذذل التكلذذذير فذذذي األلذذذيا  وال ذذذقا   حذذذو:
ولذ  يذرع  نوك بارقن والتعيال ق باعق في هذذر العبذارة هذو بيع ذ   يذل قَ ْبذلق

 ر وأ هار.ذل  قأ باعق يثل َ هْ  لقهذا في ف يى العربيةن ف يل قَ بْ 

 بعضها لبعءق. ق ا  القعل في هذر العبارة قي قعلو 

: ولعذذل األ ذذل: ي تيذذل قكيذذا ورع فذذي إحذذع   لذذخ اليخ ذذو ق كيذذا أثبذذ   للذذ  
 اليحي  في حا يته.

 و ا  في هذر ال قحة أيضًا: -31

 ...ق. قوي ب ذل  اللل ان أن ي ق ر ي لله ين أهل القلاع

: إن قال ل فذذذي هذذذذر الع ذذذور للذذذ   لذذذل انق فذذذي األ ذذذل ي ذذذعرن ولك ذذذه تحذذذو 
اليتذذذأخرة إلذذذ  ع،لذذذة ق ذذذاحب اللذذذل انق أي الَيل ذذذ"ن ثذذذ   ذذذاع فذذذي ذ ذذذور 

 العويو  التي أذيب  قوال العولة العبالية.

 و ا  في ال قحة الثالثة ذ رة: -33

 ..ق. ر ذعو  أوعقوي ب ذل  اللل ان إذا أعهيه أير أو ل 

: ال ذذذذواب قَعَهَيذذذذذ ولعذذذذذل قيذذذذاعة القعذذذذذل . ع  والقعذذذذذل ثوثذذذذي  يتعذذذذ. هق أيذذذذرللذذذذ  
 ذذذذذع   فذذذذذي الع ذذذذذور اليتذذذذذأخرةن أو كذذذذذان ذلذذذذذ" يذذذذذن فعذذذذذل ال الذذذذذخ ل  ذذذذذل 

ولذذذذذع تكذذذذذرر هذذذذذذا فذذذذذي ال ذذذذذقحة الثا يذذذذذة والع ذذذذذرين كيذذذذذا أثبذذذذذ  . اليخ ذذذذذو 
 ..ق. هيه عقبل ي   اليحي :
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 و ا  فيها أيضًا: -32

يحتيذذر ب ذذورة ذيييذذة .. و، .. و، يهيذذل )أي اللذذل ان( أيذذر الي ذذورة .ق...
 ..ق.. وذيلٍ   احبها ذو يكٍر ورأيٍ 

 ألول: ولوية العبارة تيتضي أن يكون قال ظ ق ذل  ال حو اآلتي:

 ..ق. ذييية  احبها )وهو( ذو يكٍر ورأيٍ ق... و، يحتير ب ورة 

 و ا  فيها أيضًا: -31

 ..ق. قوليحذر )أي اللل ان( اختو  اآلرا  ف ن ذل" ي  تج ذع  ال ظا 

: إن القعل قي  تجق الرباذي   يع   قي ول ع أو ي لب بقن وهذا يع    عيعن ب لل  
وهو خاص بال الةن وهو فعل  نذل" أن القعل في ف يى العربية ثوثي قَ َتَجق

ن كان اليع    لا رن ييال: َ َت    ال الةن ويرع كثيرًا بالب ا  لليقعول وان
 وقال تاجق يا تلعر ال الة. ب ا ر لليعلو ن فيالوا:   ت َ ْ  ال الة.

ل اليعربون هذر الع،لة فأ ليوها ذل   ير يا تأتي به ال الة إل   ولع حو 
 األيور األخر ن والتض  هذا إل   علها تت اوق إل  اليقعول فقاعوا الهيقة.

. وقات تاجق في العربية اليعا رة يعرو ن وع،لته ذاية  ير يييعة ب ي 
 .في الع ور العبالية اليتأخرة ل لع بعأوكأن هذا التحو  

 و ا  فيها كذل": -34

ق... ويلتعيل )أي اللل ان( في  ييل أيورر ال ع  وا، تهاع ف ن  به ثبا  
 ..ق. اليل"ن وذليه )أي اللل ان( بالحق  فيه يبلغ الييا ع
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: إن الو ه في العبارة أن ييال: . قق.. ف ن  قبهياق )أي ال ع  وا، تهاع( لل  
 ..ق. .. وذليه بالحق  قفب هق يبلغ الييا عق وكذل":

 و ا  فيها كذل": -35

 ..ق.. ق... والرأي ي ريه )أي اللل ان( ذالبة األيور في يباعيها

: وال واب: يباع.ها )بالهيق( ب  قيباعيهاق إن الذي  عل اليحي  يث. لل  
  ه رأ  الكلية باليا  في األ ل اليخ و .هو أ بتلهيل الهيقة يا ً 

وكأن تلهيل الهيقة هو اليت َبل الكثير في قال لاخةقن ولليا ت ع  ألول:
وين أ ل ذل"  ا  يحي  اليخ و  و يل يا . يخ و ًا ظهر فيه الهيق

رآرن و ل  يق ن إل  ال واب إ، اليليل ين اليحييين يين ييلكون  ي.ًا ين 
 اللحة.

 و ا  فيها أيضًا: -36

.ًا باَعَر إليه ول  ي قك ر في ذالبتهن ق.... ف ن  ال اهل إذا َأَرْته  قله  ي
 ..ق.. َرته  قله  ي.ًا أفكَر فيه ول  ييع   ذليه إ،والحاق  العالل إذا َأ

لل : إن القعل قفكَّرق بالتضعي   حيى ويعرو ن  ير أن اليعربين 
 ناأللعيين ذرفوا اليهيوق لحرء التععية أكثر في التعياله  ين اليضع 

 لن ولالوا: أفَه َ ول  ييولوا: َذيَّ  ذَيلَ يولوا َ ل ىن ولالوا: أفيالوا: أ َلَىن ول  ي
 : َفهَّ ن إ، أن يكون في التضعي  فا.عة خا ة تت اوق التععية.ول  ييولوا

فهو  نإن التيرا  ب ا  قأفَعَلق اليقيع بالهيقة في لحة الت قيل يعل  ذل  هذا
ل هذا  ي  قَفعَّلق اليضاذ ن ولع  وهو أكثر ييا ورع ذل نيلتقيء
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 َعَر   ذليه العربية.

والقعل قأفَكَرق في  نر في ذالبتهققوهو ل  ي قك   والذي أرار أن و ه العبارة هو:
  يحة الياضين ويعل  ذل  هذا ي ي  قأفَكَرق في آخر هذر العبارة.

 و ا  في ال قحة الخايلة ذ رة: -38

ف   ه ، بع  وأن ....  ق.... وليظهْر له )أي لرلول اللل ان( البأس وال  عة
 ...ق. ي رح له أحوال  احبه

وقياعة الواو بعع ق، بعق  ن...ق ق... ف   ه ، بع أن ي رح له ألول: وال واب:
 ين الحل  الذي  اع في ذربية الع ور اليتأخرةن ويا قال هذا في العربية

 ... : ، بع  وأن يكون في األير ي لحةاليعا رةن ييال كثيرًا في ذ ر ا

 ... ، بع  أن يكون :ابوال و 

 و ا  فيها أيضًا: -38

 فيلَّ يا تقول عولة أو يذهب يل" أو ...ق. ق...

ق وق الق و يرهيان وهي ل : تأتي قياق هذر الي عرية بعع القعل قلل  ل  
و، تق ل قياق ذيا . : لل يا و اليافتو ل رليًا بالقعل لبلها ف يول نحر 

لبلها إ، أن تكون اليًان ييال: لل  يا ي راع به الخير أي لل الذي يراع به 
 الخير.

 و ا  فيها أيضًا: -39

 ق... ويرلله  )أي ال واليس(  رلًا و ربًا ولربًا لي  العور باألخبارق.
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 ...ق. قويرلله   رلًا و ربًان قوب ععًاق ول رباً  ألول: وتيا  العبارة:

 و ا  في ال قحة اللاعلة ذ رة: -21

 ق.... وليكت   أيرر )أي ال الوس( ويت لَّس وي خ    قله ويت ل س .ق...

هوقيتحل سق بالحا  اليهيلةن و احب العبارة ي  الب ألول: والقعل األخير 
 بين الت لُّس والتحلُّسن والت الب يي وع.

 :اً و ا  فيها أيض -23

... و، ي يا له   في حال الرذي ة ق... وي ب ذل  اللل ان أن ي ظر
 ...ق. فيضعقوا وي و  ر للوبه  ذليه

بل اليعرو   نألول: ل  يلتعيل ب ا  اليضاذ  ين ياعة )و غ ر(
رق.  الق يى هو اليهيوق قأوَ َرق ويضارذه قي و  

ولي أن ألول: لو أن اليحي  اليلت ر  لع رأ  هذا القعل ي ع عًا في 
ن ي لحه في عله رباذيًا بقياعة الهيقةن ويحيل األ ل اليخ و  لكان له أ

 ذل" ذل  ذب  ال الخ.

 و ا  فيها أيضًا: -22

. و، يهيل أير ال    اع والييع يين كاليعيارية والي   ييية وال رخية ق..
 ..ق. الين والتر الة وال ي ابينوالقر  

 لل : إن هؤ،  قال    اعق وهؤ،  قالييع يينق ه  تيا  آلة الحرب في
 الع ور العبالية اليتأخرة.
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وقالي   ييي ةق  نوه  أهل الب ا  وات اعة نإن قاليعياريةق ال   يل لذقيعيارق
 رلحرب التي ي ري  بيا يحر  وي عي   ياذة ين يريون قالي   ي ق وهو آلة ا

 كال ق  و حور.

كلية عخيلة ذل  هي.ة  يوه نةق فه  الذين يعال ون قال رخقوأيا قال رخي
وأيا قالتر الةق . الينق الذين يقرلون اللها  واليلي وال ُّ  ابالقر  قو. يركبة

ي ي بون ال عران  نبونق الذيافه  حيلة التروس يتحت   ون بهان وقال ي  
 والح ون ييه عون بذل" لليحاربين حيلة اللوح.

 و يلة هذا ين تيا  آلة الحرب في األقي ة اليعيية.

 ة:و ا  في ال قحة اللابعة ذ ر  -21

ويا فيها ين الليو  والرياح  حع خقا.ن اللوقوي ب ذل  اللل ان أن يتقي  
َرع والت ر  ع وال  ويا  وال وا ن وال قتيا  و ياع س والع عَ اوالكبورة والقَّ

ال وار  والحراب واليلي  وأوتارها وال روخ والقيارا  والحل" وآلة ال يوب 
بن وكليا    عا  وحبال اليالي   ييا  والعر اوالكوليب للحروب وأخ اب 

ب ين آلة الحرب وكثرة الح ارة الكبار والكقي ا  ال حار والَحَل  ي لَ 
واليلايير والقف  واليار والكلس و لوع ال واييس وال يال والبير واألوذال 

 وال ق  وآلته واليعور وحوا. هاق.

ا وفيها ين الكل  ي نألول: و يلة هذا تؤل   آلة الحرب في تل" األحياب
ذل  أن  ا.قة ين هذر اليواع .  عرفه و عر" ع،لته ويا قال  ي  ي ه بالياً 

 تعخل في باب الحريب العخيلن وكل ذل" ي عرج في حي ق الكل  الق ي اليعي .
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وين ه ان تيع   هذر الرلالة الل يقة ضربًا ين ت ور حضاري ذرفته 
 العربية.

لي األير ين اليلو" والو،ة ث  إ  ا   ع فيها ياعة أخر  تظهر ل ا اهتيا  أو 
 بحا ة ذل" الت ور الحضاري ين يواع العيح ويا يت ل بها.

 وهذا يا  يرؤر في هذر ال قحة أيضًا: -24

س عَ حبوب كالح  ة وال عير والعَ الاألهرا  ويا فيها ين  (اللل انأي ) قوليعتبرْ 
ليان تبانن ويعتبر اليخاقن ويا فيها ين اليلى واألألَ لبان وبيو  اوال   

حة والقيو  واألعهان وكثرة ال حو  وال يكلوع ين اللحو  والكبوع الييل  
 حة ..ق.واأل را  الي ر  

 و ا  في هذر ال قحة أيضًا: -25

ق... ورب يا لال بعء ال هال: ويا الحا ة إل  يا لاَل وَذَكَر َوَلَ ر وكَتَب 
ه  عًا فليا أذوقَ وأكَثَرن فيع رأي ا ين كان ح  ه  ي يعًا لويًا ولتاله   عي

 ..ق. اليلى تركور وخر وا ي ه قأعل ةق ولل يور

: هذا يا أثبته اليحي  الي تهعن وكأ ه لع      ذليه فحو  الكو ن ذل"  لل  
 ةق بالذال اليع ية.ل  ذقأقأعل ةق وليس لها يكان أل ها  ه أثبَ  أ

 و ا  في ال قحة كذل": -26

ذا بلحه )أي اللل ان( أن الععو  الكا فر يي عرن ويعل  أ ه لاعر ذل  ليا.ه وان
رن ولتَتَيعَّيه فليت ر ع لليا.هن وليباعر بالخروج ين بلعر ب ي ه وح ع
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 ..ق.. )كذا( ليك قوا له األخبار ةال واليس الثيا

ألول: وهذا يظهر وا ب اللل ان الحاك  ويا يلقيه ذيله في ا،لتععاع 
 ال واليس الثياةق.ق ولع  ا  فيه:. للحرب

ثياةق  يل قثيةقن ولع أ كل هذا ذل  اليحي  بعليل أ ه رليها بالتا  وقال
ياة وأباةقن وليس األير كذل" فهي  يل يؤ    اليعيوعة وكأن قثياةق يثل قح 

ن ان و . را ق وقَقَهرا قن والتا  فيها تا  يبلو ةيَ باألل  والتا   ظير قثَ 
ياةن وق ق قحا ٍ باةق  يعا قأ  قح  وليس هذا . ق ه قف َعلةل يل تكلير ووق او ن وقأبي 

 يثل ذا"! فال واب: قثيا ق بالتا  اليبلو ة  يل قثيةق.

 و ا  في ال قحة الثاي ة ذ رة: -28

ر( ين أن يت لعوا في األرء  يك ن اللل ان أذعاق... و، ييك  ه  )أي ، ي  
 ..ق. وييتاقوا بالعلوفةن وليكين له  باليكا.ع وي  ب له  الي ا.ع

وهي يا يحتاج إليه ين  نقييتارواق بالرا  ين قالييرةق ألول: لعل  ال واب
 ي الَعَل  ين ال عير والتبن.هالعلوفةق ه ا قو. الحبوب والعل   

ل  إل  وحييية قالَعلوفةق بقتى العين هي ال ا  التي ت ع َل ن وكأ ها تحو 
 ي   العين.ض  الي عر ف

 وأيا قاليكا.عق بالهيق فيع لب  الكو  ذليها.
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بعل هذر هيقة تي ا.عق بالهيقن و وابها قالي ايعق باليا ن و، ث    ع قال
 ولع لب  هذا في الكو  ذل  قيكايعق. نأل التها

 و ا  في ل   هذا الكو  لول اليؤل : -28

 ....ق رثَ ق... فو بع وأن يبلغ الععو  ذل" ... فو بع  وأن يبي  في اليلوب َأ
 عع ق، بعق وقياعتها خ أ  ا.ل.لل  : ولع ير  الكو  ذل  قياعة الواو ب

 و ا  في ال قحة التالعة ذ رة: -29

 نخبيذذذذر و، ذذذذذذال  بذذذذذالحرب أن ي  قذذذذذذ لذذذذري ة يذذذذذل  يذذذذذر   (اللذذذذذل ان)قوليحذذذذذر 
لذذذذذه فذذذذذي  ع  يعذذذذذاً َ ذذذذذ  الذذذذذذي إن وَ ذ  ذليهذذذذذا كاليذذذذذا ص الحذذذذذاولذذذذذيكن الييذذذذذع  

 .ليه ..قإ   يع أهعَ 

: قالييع  ق رتبة في ال يح  كأن ال يوح العربية وهو  احب اللري ة. و لل  
 في ذ ر ا التعار  رتبة قالييع  ق اليعيية فأحي  الي  لى اليعي .

 نع ذ ر  في قالعربية العباليةقبالهيقة يول  هَع ق اليقيع أث  إن القعل ق
 واأل ل الق يى الثوثي  قَهَعَ ق.

 و ا  فيها أيضًا: -11

  ...ق ل  ذليها )أي اللري ة( ذا رأيي )كذا( وذيقوليكن الييعَّ 

 ألول: وال واب: قذا رأيقن وكأن هذا ين الخ أ الي بعي.
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 و ا  في هذر ال قحة أيضًا: -13

ل  وَلَر  و ر  يا  اع خبرر وذاع ذكررن وا كلر اللرية ق... واللري ة تقرَّ 
 َوَهن ذظي  )كذا( وخ ب  لي ق.

 ..ق. لل : كأن  ال ص لع ذرء له في لول اليؤل : قوا كلر اللري ة َوَهن
قًا. نفلاع في الب ا   ربيا أت  به القعل قا كلرق الذي ، بع أن يكون ي ح 

 و ا  في ال قحة الع رين: -12

 ...ق. وذلي  ين وقن  قلي قلال اتلك عر: إ  ي ل  أحضر حربًا إ،  

: إن ي ي  الواو بعع قإ،   ق هو ين ألاليب العربية في الع ور لل  
كا وا به  إ،   قويا يأتيه  ين رلولٍ  ل :اليتأخرةن وال واب ذعيهان لال تعا

 يلتهق.ونق.

 و ا  في ال قحة الحاعية والع رين: -11

ق... وليرذب للب الععو  ب  ر الرايا  وَع   الكولا  و عير البولا  
 ق... وأ وا  ال بول وال ي ارا 

التي تيارس   ألول: كأن هذا كله يؤل   يلة اآل،  ال وتية ين اليوليي
 حع     ق وكأ ها ييا يضرب بعضه ببعء فيَ كرن وي ها قالكولالع  العلا

  و  ذاٍل.
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 و ا  في ال قحة الثا ية والع رين: -14

ذلكر ذعو ر فلي عل ت اهه ين الر ال ال ياع  يق... ولي ظر إل  ييع ي
 )كذا(ق. روالقرلان األ واعن كلُّ كقؤ لكقؤ 

 ..ق. هْق.  لك   قكلُّ ك ْ  ٍ  ألول: و واب الرل :

 و ا  في ال قحة الثالثة والع رين: -15

 ..ق. ق... ولعل  ي ع فر ة ي تهقها

 ق.... قولعلَّه ي ع :لل : وال واب

 و ا  في ال قحة الرابعة والع رين: -16

َيي ه  وتختل  آرا ه  )كذا(ق.  ق... وتقتر ه 

 ..ق. ق.. وتختل  آراؤه  :ألول: وال واب

 خاتمة:

 أخر  أحلبها ين الخ أ الي بعي. هذر ولقا  ذعة ا تقئ بها ذن يلا.ل

 

 

 
 


