كتاب التذ َكرة الهَ َّ
روية
في الحَيل الحر َّبية

لعلي بن أبي َب ٍ
الهروي
كر َ

()3

المتوفى سنة  166هـ

هذذذر رلذذالة ل يقذذة ولقذ
خا ذذة يذذن ا ذذرها .ولذذع ذرف ذ

الدكتور إبراهيم السامرائي

ذليهذذا ي ذذذ لذ ين فذذي
أن

ذرة ق يعيذذةق

ذرة ي ذرية لذ ت ذذل ذ ايذذة
ذ قها أحذذع اليلت ذرلين ولذذا

ب ذرها اليعهذع القر لذي فذي عي ذ  ،ولذ ألذت ل الح ذول ذليهذان ولك ذي و ذذعتها
أخي اًر ي َّورة في هذر ال رة الي ار إليها.
ألول :إن هذر ال رة الثالثة التي لاي

بها قيكتبة الثيافة العي ية ببورلذعيعق

هذذي ي ذذورة ق ذرة اليعهذذع القر لذذيقن بذذل إ هذذا

ذقورة يلذذرولةقن فيذذع حذذذ
ذرة قيذ َّ

 .3هو ذلي بن أبي بكر بن ذلي الهروين أبو الحلن :رحالةن يؤرخن أ له ين هذراةن ويولذعر باليو ذل.
ذذا

الذذبوعن وتذذوفي بحلذذب .وكذذان لذذه فيهذذا ربذذا ن لذذال الي ذذذري :كذذان يكتذذب ذل ذ الحي ذذانن ولليذذا يخلذذو

يوضذذل ي ذذهور يذذن يعي ذذة أو يرهذذا أ ،وفيذذه خ ذذهن حت ذ ذكذذر بعذذء رؤلذذا الح ذقاة البحريذذة أ ه ذ عخل ذوا

البحذذر اليذذالى إلذ يوضذذل و ذذعوا فذذي بذرر حا .ذاً وذليذذه خ ذذه .يذذن كتبذذه (ات ذذا ار إلذ يعرفذذة القيذذا ار -
قوقالخ ب الهروية -خق .وقالتذكرة الهرويةق وقكتاب رحلته -خق.

قوكا ذ

لذه يذذع فذي ال ذذعبذة واللذيييا والحيذذلن و ذا

كتب ذذه ذلذ ذ لبذ ذرر ي ذ ذ

قل ذذه:قذاح ريبذ ذاً وي ذذا

أكثذر اليعيذذورةق .وق هذر الذذذهبق .291/2 .وفيذه يذذا

وحي ذذعاًن ،

ذذعي يرثي ذذهن و ،خلي ذذل يبكي ذذهن و ،أه ذذل

يقورو ذذهن و ،إخذ ذوان يي ذذعو هن و ،ول ذذع ي لب ذذهن و ،قو ذذة ت عب ذذهن ل ذذلك

البحارن ورأي

اليق ذذار و قذ ذ

اآلثارن ولافر البوعن (وآعاب اللحة) 88/1ن والكتبخا ة .58/5

ذن قاتذو ق للقركلي.
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ال ذذعيارن وركبذ ذ

أ حاب قيكتبة الثيافة العي ية ببورلعيعق ال ال رة األ ذلن وهذي ق ذرة اليعهذع
القر ليقن و يلوا ذل ال اليحي اليلت ر العال .
وهذذذا هذذو عأب ياذذذة يذذن ال ا ذرين فذذي ع يذذا العذذرب قاليلذذليينقن وحذذعي
التقوير واللرلة والللخ حعي

ويل ذو

ون.

اليهَ ذرة ذذذن لذذو يذذا ييترفذذون فذذي
وليل ذ كليتذذي هذذذر تث ذذي هذذؤ ،اللذ ا
ذر َ
العل ن ول يكن العين الح ي براعع لهذ نوان ألذاؤوا إليذه بيذا ا ترحذوا يذن ألذيا

له .

أ تهي ين هذر ألعخل فذي هذذر الرلذالة ال ييلذة ب ذ عة يحييهذا اليلت ذر
التي لرأتهان فكان لي فيها ولقا

يقيعة فألول:

 -3ا في فاتحة قالرلالةق في ال قحة الخايلة لول اليؤل :
قوبعذذع ف ذذه لي ذا لذذأل ي األخ ال ذذالى والخذذل ال ا ذذى أن أ ذ

لذذه كتاب ذ ًا

وأبوبه أباًق.
لل  :وتيا العبارة أن تكون :ق .....وأبوبه أبواباًق.
وأ ا أتلا ل :أكان هذا ين أثر الت وير أ كان ييا ل ر فيه اليحي ؟
 -2و ا في ال قحة أيضاً:
ق .....ويا يعتعو ه لك

الكروبن ويا يذخرو ه لرفل الي كو

...ق.
فذذا القعذذل

للذ  :إن القعذذل قيذخرو ذذهق يقيذذع أ ذذله ب ذذا قافتَ َعذذلق وليذذا كا ذ
،ن وهذر العال التذي أ ذلها تذا إيذا أن ت َحَّيذر إلذ الذذال
 ،أبعل تا قافتَ َعلق عا ً
ذا ً
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لت الب الذال األول وهي فا القعلن وتع َ فيها كيذا َولَذل فذي هذذر العبذارةن نوايذا
أن ت َحَّير الذالن وهي فا القعل إل عال وتع العال فيكون القعل َّ
قاع َخ َرق.
وهذ ذذذر ال ذ ذذيحة بالذ ذذعال اليع يذ ذذة هذ ذذي الحالبذ ذذة الكثي ذ ذرةن وقا،عخذ ذذارق أكثذ ذذر
التعيا ً،ين قا،ذخارق.
 -1و ا في ال قحة اللاعلة:
قالباب الرابل ذ ر في ليا الععو و قة الي اقل ويكا.ع الحربق.
لل ذ  :و ذواب قيكا.ذذعق هذذو قيكايذذعق باليذذا و ،يهيذذق .وهذذذر يلذذألة
لحويةن وذع إبعال اليا هيقة ار ل إل أن اليا أ ذل وليلذ

ذرفية

اق.ذعة فهذي كاليذا

فذي قيعذايحق وقي ذايعقن نوا يذا تبذعل اليذا ال اق.ذعة التذذي ذي بهذا ل ذيحة قفعيلذذةق
ذب ذلذ
حو :حعيية و يعها قحعا .ق .ولذع ذي َ
فيها يعا.حق  :31لورة األذ ار .

ذافل اليذع ي ل ار تذه :قو عل ذا لكذ

ول ذذع تك ذذرر ه ذذذا الت ذذاوق ي ذذرتين ف ذذي ال ذذقحة الل ذذابعةن وي ذذرة أخ ذذر ف ذذي
ال قحة اللابعة ذ رة.
 -4و ا في ال قحة اللابعة:
قالباب الع رون في ضرب الي ا

ويكا.ع الحرب ...ق.

لل ذ  :وقالي ذذا ق يذذن الي ذ لى الذذذي الذذتحع
اليتأخرةن ويراع به

ب آلة الحرب ين خيا و يرها.

 -5و ا في ال قحة الثاي ة:
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فذذي الع ذذور العبالذذية

ق ...وي ير ذن لا ا تهاعر في حياية بيضة اتلو ...ق.
لل  :والذي عرفه أن قالت ييرق ذن قلاذعق اليع  ،ذن قلا ق الر ل .ولع
يكون هذا التحيير لع أر في العربية اليتأخرةن أو أ ه ين فعل ال الخ.
 -6و ا في ال قحة الحاعية ذ رة:
قوليحذر (اللذل ان) يذن الذتعاية الذوالي فذي الثحذور  ...فذ ن ذلذ" قيذؤعي الرذيذة
أ ه يلتبع ..ق.
لل  :لعل القعل قيؤعيق في ير يوضعهن والذي أرار أن األ ل قيؤذنق
الرذية ..
 -8و ا في ال قحة أيض ًا:
ب (الوالي) أ ذحاب األ ذ ار
ق ...وربيا كاتَ َ
ذليه رذيته ...ق.

اليلذ" وخذال َ
 ...فأفل َذع حذال َ

اليل" ...ق بالب ا لليعلو .
لل  :قوالو ه أن تكون العبارة :فَأَ ْف َل َع حال َ
 -8و ا في هذر ال قحة أيضاً:
ق ...فليح َذ ْر ا.لة ذل" الله إ ،أن كان واثياً...ق.
قإنق كان ...قن و ،و ه لذقأنق الي عرية.
لل  :وال واب :قالله إْ ،
 -9و ا في ال قحة الثا ية ذ رة:
ق ...ف ن ال باع ي قعل بعضها لبعء ...ق.
للذ ذ  :إن كلي ذذة ق ب ذذاعق يق ذذرع  ،ي ذذلن ولك ذذن ه ذذذا ت ذذاوق َح ذ َذع
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ف ذذي ه ذذذر

الع ذذور اليتذذأخرة والذذتير إلذ ذ ذذر ا هذذذا .ولعذذل لذذبب هذذذا ذذيوع قفعذذالق
بكلذذر القذذا فذذي أب يذذة يذذل التكلذذير فذذي األلذذيا وال ذذقا
وكبارقن والتعيال ق باعق في هذذر العبذارة هذو بيع ذ

حذذو :قر ذذال

يذل ق َ ْبذلقن ولذ يذرع

هذا في ف يى العربيةن ف يل ق َ ْبلق ذل قأ باعق يثل َ ْهر وأ هار.
و ا القعل في هذر العبارة قي قعلق بعضها لبعءق.
للذ  :ولعذذل األ ذذل :ي تيذذل قكيذذا ورع فذذي إحذذع

لذذخ اليخ ذذو ق كيذذا أثبذ

اليحي في حا يته.
 -31و ا في هذر ال قحة أيضاً:
قوي ب ذل اللل ان أن ي قر ي لله ين أهل القلاع ...ق.
لل ذ  :إن قاللذذل انق فذذي األ ذذل ي ذذعرن ولك ذذه تحذذول فذذي هذذذر الع ذذور
اليل ذذ"ن ثذ ذ
اليت ذذأخرة إلذ ذ ع،ل ذذة ق ذذاحب الل ذذل انق أي َ
العويو التي أذيب قوال العولة العبالية.

ذذاع ف ذذي ذ ذذور

 -33و ا في ال قحة الثالثة ذ رة:
قوي ب ذل اللل ان إذا أعهيه أير أو ل عر ذعو أو ..ق.
قع َه َي ذ ذهق أيذ ذذر .والقعذ ذذل ثوثذ ذذي يتع ذ ذع .ولعذ ذذل قيذ ذذاعة القعذ ذذل
لل ذ ذ  :ال ذ ذواب َ
ذ ذذع فذ ذذي الع ذ ذذور اليتذ ذذأخرةن أو كذ ذذان ذلذ ذذ" يذ ذذن فعذ ذذل ال الذ ذذخ ل ذ ذذل
اليخ ذ ذذو  .ولذ ذذع تكذ ذذرر ه ذ ذذذا فذ ذذي ال ذ ذذقحة الثا ي ذ ذذة والع ذ ذرين كيذ ذذا أثبذ ذ ذ
اليحي  :قبل يعهيه ..ق.
-185-

 -32و ا فيها أيضاً:
ق ....و ،يهيذذل (أي اللذذل ان) أيذذر الي ذذورة  ....و ،يحتيذذر ب ذذورة ذيييذذة
ٍ
احبها ذو ٍ
وذيل ...ق.
أي
يكر ور ٍ

ألول :ولوية العبارة تيتضي أن يكون قال ظ ق ذل ال حو اآلتي:
احبها (وهو) ذو ٍ
أي ..ق.
يكر ور ٍ

ق ...و ،يحتير ب ورة ذييية
 -31و ا فيها أيض ًا:

اآل ار ف ن ذل" ي تج ذع ال ظا ..ق.

قوليحذر (أي اللل ان) اختو

قيولع أو يلببقن وهذا يع

لل  :إن القعل قي تجق الرباذي بيع

عيعن

ذل" أن القعل في ف يى العربية ثوثي قَتَ َجقن وهو خاص بال الةن وهو فعل
ال الةن ويرع كثي ًار بالب ا لليقعول نوان كان اليع
لا رن ييالَ :تَ
ب ا ر لليعلو ن فيالوا :ت َ ْ ال الة .وقال تاجق يا تلعر ال الة.

ولع حول اليعربون هذر الع،لة فأ ليوها ذل
األيور األخر ن والتض هذا إل

ير يا تأتي به ال الة إل

علها تت اوق إل اليقعول فقاعوا الهيقة.

وقات تاجق في العربية اليعا رة يعرو ن وع،لته ذاية ير يييعة ب ي .
وكأن هذا التحول لع بعأ في الع ور العبالية اليتأخرة.
 -34و ا فيها كذل":
ق ...ويلتعيل (أي اللل ان) في ييل أيورر ال ع وا ،تهاع ف ن به ثبا
اليل"ن وذليه (أي اللل ان) بالحق فيه يبلغ الييا ع ..ق.
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لل  :إن الو ه في العبارة أن ييال :ق ..ف ن قبهياق (أي ال ع وا ،تهاع)ق.
وكذل" :ق ..وذليه بالحق قفبهق يبلغ الييا ع ..ق.
 -35و ا فيها كذل":
ق ...والرأي يريه (أي اللل ان) ذالبة األيور في يباعيها ...ق.
لل  :وال واب :يباع.ها (بالهيق) .إن الذي عل اليحي يثب

قيباعيهاق

بتلهيل الهيقة يا ً هو أ ه أر الكلية باليا في األ ل اليخ و .
ألول :وكأن تلهيل الهيقة هو اليتَبل الكثير في قال لاخةقن ولليا ت ع
يخ و ًا ظهر فيه الهيق .وين أ ل ذل" ا يحي اليخ و و يل يا
رآرن و ل يق ن إل ال واب إ ،اليليل ين اليحييين يين ييلكون ي.اً ين
اللحة.
 -36و ا فيها أيض ًا:
باع َر إليه ول يقكر في ذالبتهن
ق ....ف ن ال اهل إذا أ ََرتْه قله يً .ا َ
أفكر فيه ول ييع ذليه إ... ،ق.
والحاق العالل إذا أَ َرته قله ي.اً َ
لل  :إن القعل َّ
قفكرق بالتضعي

حيى ويعرو ن

ير أن اليعربين

األلعيين ذرفوا اليهيوق لحرء التععية أكثر في التعياله ين اليضع ن
فيالوا :أ لَ َىن ول ييولوا َ لىن ولالوا :أ َ
ذي َل ول ييولواَ :ذ َّيلن ولالوا :أفهَ َ
ول ييولواَ :فهَّ ن إ ،أن يكون في التضعي فا.عة خا ة تت اوق التععية.
قأفع َلق اليقيع بالهيقة في لحة الت قيل يعل ذل هذان فهو
إن التي ار ب ا
َ
يلتقيءن وهو أكثر ييا ورع ذل قفَعَّلق اليضاذ ن ولعل هذا ي
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َع َر

ذليه العربية.

والذي أرار أن و ه العبارة هو :قوهو ل يقكر في ذالبتهقن والقعل قأف َك َرق في
يحة الياضين ويعل ذل هذا ي ي قأف َك َرق في آخر هذر العبارة.
 -38و ا في ال قحة الخايلة ذ رة:
وليظهر له (أي لرلول اللل ان) البأس وال عة  ....ف ه  ،بع وأن
ق....
ْ
ي رح له أحوال احبه ...ق.
ألول :وال واب :ق ...ف ه  ،بع أن ي رح له ...قن وقياعة الواو بعع ق ،بعق
ين الحل الذي اع في ذربية الع ور اليتأخرةن ويا قال هذا في العربية
اليعا رةن ييال كثي اًر في ذ ر ا ، :بع وأن يكون في األير ي لحة ...
وال واب ، :بع أن يكون ...
 -38و ا فيها أيضاً:
قَّ ...
فيل يا تقول عولة أو يذهب يل" أو ...ق.
لل  :تأتي قياق هذر الي عرية بعع القعل قللق وق الق و يرهيان وهي
حر ن فتو ل رلي ًا بالقعل لبلها ف يول :لليا و اليا .و ،تق ل قياق ذيا
لبلها إ ،أن تكون الياًن ييال :لل يا يراع به الخير أي لل الذي يراع به
الخير.
 -39و ا فيها أيض ًا:
ق ...ويرلله (أي ال واليس) رل ًا و رب ًا ولرب ًا لي العور باألخبارق.
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رلاً و رباًن قوبععاًق ولرباً ...ق.

ألول :وتيا العبارة :قويرلله

 -21و ا في ال قحة اللاعلة ذ رة:
ق ....وليكت أيرر (أي ال الوس) ويت لَّس ويخ

قله ويت لس ...ق.

ألول :والقعل األخير هوقيتحلسق بالحا اليهيلةن و احب العبارة ي الب
بين الت لُّس والتحلُّسن والت الب يي وع.
 -23و ا فيها أيض ًا:
اللل ان أن ي ظر في حال الرذية  ...و ،ييا له

ق ...وي ب ذل

فيضعقوا ويو ر للوبه ذليه ...ق.
ألول :ل يلتعيل ب ا اليضاذ

ين ياعة (و غ ر)ن بل اليعرو

الق يى هو اليهيوق قأو َ َرق ويضارذه قيو رق.
اليلت ر لع أر

ولي أن ألول :لو أن اليحي

هذا القعل ي ععًا في

األ ل اليخ و لكان له أن ي لحه في عله رباذياً بقياعة الهيقةن ويحيل
ذل" ذل ذب

ال الخ.

 -22و ا فيها أيض ًا:
ق ...و ،يهيل أير ال

اع والييعيين كاليعيارية والي

ييية وال رخية

والقرالين والترالة وال يابين ..ق.
لل  :إن هؤ،

قال

اعق وهؤ،

قالييعيينق ه تيا آلة الحرب في

الع ور العبالية اليتأخرة.
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يل لذقيعيارقن وه أهل الب ا وات اعةن وقالي

إن قاليعياريةق ال

ياذة ين يريون قالي

يييةق

ي ق وهو آلة الحرب التي يري بيا يحر ويعير

كال ق و حور.
وأيا قال رخيةق فه الذين يعال ون قال رخقن وهي كلية عخيلة ذل

هي.ة

يركبة .وقالقرالينق الذين يقرلون اللها واليلي والُّ اب .وأيا قالترالةق
فه حيلة التروس يتحت

ون بهان وقال يابونق الذين ي يبون ال عران

والح ون ييهعون بذل" لليحاربين حيلة اللوح.
و يلة هذا ين تيا آلة الحرب في األقي ة اليعيية.
 -21و ا في ال قحة اللابعة ذ رة:
قوي ب ذل اللل ان أن يتقيع خقا.ن اللوح ويا فيها ين الليو

والرياح

وال وا ن وال قتيا

و ياع

والكبورة و َّ
القَرع والت ارس والع َعع وال ويا
ال وار والحراب واليلي وأوتارها وال روخ والقيا ار

والحل" وآلة ال يوب

العرعا
و ا

وحبال الي بن وكليا

والكوليب للحروب وأخ اب الي

ييا

ي َلب ين آلة الحرب وكثرة الح ارة الكبار والكقيا
واليلايير والقف

الحَل
ال حار و َ

واليار والكلس و لوع ال واييس وال يال والبير واألوذال

وال ق وآلته واليعور وحوا .هاق.
ألول :و يلة هذا تؤل

آلة الحرب في تل" األحيابن وفيها ين الكل يا

عرفه و عر" ع،لته ويا قال ي ي ه بالياً .ذل أن ا.قة ين هذر اليواع
تعخل في باب الحريب العخيلن وكل ذل" ي عرج في حيق الكل الق ي اليعي .
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وين ه ان تيع هذر الرلالة الل يقة ضرباً ين ت ور حضاري ذرفته
العربية.
ث إ ا

ع فيها ياعة أخر تظهر ل ا اهتيا أولي األير ين اليلو" والو،ة

بحا ة ذل" الت ور الحضاري ين يواع العيح ويا يت ل بها.
 -24وهذا يا يرؤر في هذر ال قحة أيضاً:
الع َعس
قوليعتبر (أي اللل ان) األه ار ويا فيها ين الحبوب كالح ة وال عير و َ
ْ
وال لبان وبيو األَتبانن ويعتبر اليخاقن ويا فيها ين اليلى واألليان
والقيو

واألعهان وكثرة ال حو وال يكلوع ين اللحو والكبوع الييلحة

واأل ار

الي رحة ..ق.

 -25و ا في هذر ال قحة أيض ًا:
ب
ق ...وربيا لال بعء ال هال :ويا الحا ة إل يا َ
لال وَذ َك َر َو َل َر وكتَ َ
أذوقه
وأكثََرن فيع رأي ا ين كان ح ه ي يع ًا لوياً ولتاله عيعاً فليا
َ
اليلى تركور وخر وا ي ه قأعلةق ولليور ..ق.

لل  :هذا يا أثبته اليحي الي تهعن وكأ ه لع

ذليه فحو الكو ن ذل"

أ ه أثب َ قأعلةق وليس لها يكان أل ها قأذلةق بالذال اليع ية.
 -26و ا في ال قحة كذل":
نواذا بلحه (أي اللل ان) أن الععو الكافر يي عرن ويعل أ ه لاعر ذل ليا.ه
فليت رع لليا.هن وليباعر بالخروج ين بلعر ب ي ه وح عرن ولتتَ َي َّعيه
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ال واليس الثياة (كذا) ليك قوا له األخبار ...ق.
ألول :وهذا يظهر وا ب اللل ان الحاك ويا يلقيه ذيله في ا،لتععاع
للحرب .ولع ا فيه :قال واليس الثياةق.
وقال ثياةق يل قثيةقن ولع أ كل هذا ذل

اليحي

بعليل أ ه رليها بالتا

اليعيوعة وكأن قثياةق يثل قحياة وأباةقن وليس األير كذل" فهي يل يؤ
وققَه ار قن والتا فيها تا يبلو ة .نوان
باألل والتا ظير قثَ َي ار ق َ
قحياةن وقأباةق يعا قحاٍ ق وقأبيقن وال يل تكلير ووق ه قف َعلةق .وليس هذا
يثل ذا"! فال واب :قثيا ق بالتا اليبلو ة يل قثيةق.
 -28و ا في ال قحة الثاي ة ذ رة:
ق ...و ،ييك ه (أي  ،ييكن اللل ان أذعا ر) ين أن يتلعوا في األرء
ب له الي ا.ع ..ق.

وييتاقوا بالعلوفةن وليكين له باليكا.ع وي

ألول :لعل ال واب قييتارواق بال ار ين قالييرةقن وهي يا يحتاج إليه ين
العَل
الحبوب والعل  .وقالعلوفةق ه ا هي َ

ين ال عير والتبن.

قالعلوفةق بقتى العين هي ال ا التي تعَل ن وكأ ها تحول
وحييية َ
الي عر فضي

العين.

وأيا قاليكا.عق بالهيق فيع لب الكو ذليها.
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إل

ث

ع قالي ا.عق بالهيقن و وابها قالي ايعق باليا ن و ،تبعل هذر هيقة

أل التهان ولع لب هذا في الكو ذل قيكايعق.
 -28و ا في ل

هذا الكو لول اليؤل :

ق ...فو بع وأن يبلغ الععو ذل"  ...فو بع وأن يبي في اليلوب أَثَر ...ق.
لل

 :ولع ير الكو ذل قياعة الواو بعع ق ،بعق وقياعتها خ أ ا.ل.

 -29و ا في ال قحة التالعة ذ رة:
قوليحذ ذذذر (اللذ ذذل ان) أن ي قذ ذذذ ل ذ ذرية يذ ذذل يذ ذذر خبيذ ذذر و ،ذذ ذذال بذ ذذالحربن
ول ذ ذذيكن اليي ذ ذذع ذليه ذ ذذا كالي ذ ذذا ص الح ذ ذذاذ ال ذ ذذذي إن َو َ ذ ذ ذع يعذ ذ ذاً ل ذ ذذه ف ذ ذذي
أهع
يع َ

إليه ..ق.

لل  :قالييع ق رتبة في ال يح وهو

احب اللرية .وكأن ال يوح العربية

في ذ ر ا التعار رتبة قالييع ق اليعيية فأحي
هع ق اليقيع بالهيقة يولع ذر
ث إن القعل قأ َ

الي

لى اليعي .

في قالعربية العباليةقن

قه َع َ ق.
واأل ل الق يى الثوثي َ
 -11و ا فيها أيضاً:
قوليكن َّ
الييع ذليها (أي اللرية) ذا رأيي (كذا) وذيل ..ق.
ألول :وال واب :قذا رأيقن وكأن هذا ين الخ أ الي بعي.
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 -13و ا في هذر ال قحة أيضاً:
تقرل
ق ...واللرية َّ

ول َر و ر يا اع خبرر وذاع ذكررن وا كلر اللرية
َ

َو َهن ذظي (كذا) وخ ب لي ق.
لل  :كأن ال ص لع ذرء له في لول اليؤل  :قوا كلر اللرية َو َهن ...ق

فلاع في الب ا ن ربيا أت به القعل قا كلرق الذي  ،بع أن يكون ي حقاً.
 -12و ا في ال قحة الع رين:
قلال اتلك عر :إ ي ل أحضر حرباً إ ،وذلي

ين وقن قلي ...ق.

لل  :إن ي ي الواو بعع قإ،ق هو ين ألاليب العربية في الع ور
ٍ
رلول إ ،كا وا به
اليتأخرةن وال واب ذعيهان لال تعال  :قويا يأتيه ين
يلتهق.ونق.
 -11و ا في ال قحة الحاعية والع رين:
ق ...وليرذب للب الععو ب ر الرايا
وأ وا

ال بول وال يا ار

ألول :كأن هذا كله يؤل
لع

وع
َ

الكولا

و عير البولا

..ق.
يلة اآل،

ال وتية ين اليوليي التي تيارس

العلاكرن وي ها قالكولا ق وكأ ها ييا يضرب بعضه ببعء َفيحع

ٍ
ذال.
و
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 -14و ا في ال قحة الثا ية والع رين:
ق ...ولي ظر إل

ييعيي ذلكر ذعور فلي عل ت اهه ين الر ال ال ياع

والقرلان األ واعن ُّ
كل كقؤ لكقؤر (كذا)ق.
ألول :و واب الرل ُّ :
قكل ك ْ ٍ لك ْق.ه ..ق.
 -15و ا في ال قحة الثالثة والع رين:
ق ...ولعل ي ع فر ة ي تهقها ..ق.
لل  :وال واب :قولعلَّه ي ع ...ق.
 -16و ا في ال قحة الرابعة والع رين:
ق ...وتقتر ه َييه وتختل
ألول :وال واب :ق ..وتختل

آ ار ه (كذا)ق.
آراؤه ..ق.

خاتمة:
هذر ولقا

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