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 الوحدة ا�ولى

  القرآن الكريم

  

  )195-190(  سورة آل عمران - 1

  الرحيم) الرحمن هللا (بسم

َ قِيَاماً َوقُُعوداً َوَعلَى 190ْيِل َوالنَّھَاِر .يَاٍت &ُولِي ا&َْلبَاِب (َوا&َْرِض َواْختِ"ِف اللَّ  إِنَّ فِي َخْلِق السََّمَواتِ  ) الَِّذيَن يَْذُكُروَن هللاَّ

بَّنَا إِنََّك َمْن ) رَ 191َوا&َْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت ھََذا بَاِط"ً ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذاَب النَّاِر ( ُجنُوبِِھْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّمَواتِ 

) َربَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدياً يُنَاِدي لMِِيَماِن أَْن آِمنُوا بَِربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا 192تُْدِخْل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيتَهُ َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَْنَصاٍر (

) َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرُسلَِك َوS تُْخِزنَا يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِنََّك S 193تِنَا َوتََوفَّنَا َمَع ا&َْبَراِر (فَاْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسيِّئَا

ثَى بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض فَالَِّذيَن ھَاَجُروا ) فَاْستََجاَب لَھُْم َربُّھُْم أَنِّي S أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُنْ 194تُْخلُِف اْلِميَعاَد (

ھُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِھَا ا&َْنھَاُر ثََواباً َوأُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِھْم َوأُوُذوا فِي َسبِيلِي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا &َكفَِّرنَّ َعْنھُْم َسيِّئَاتِِھْم َو&ْدِخلَنَّ 

ِ وَ  ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثََّواِب (ِمْن ِعْنِد هللاَّ   )195هللاَّ

  

  )38-35( سورة النــور -2

  الرحيم) الرحمن هللا (بسم

ُ نُوُر السََّمَواتِ  يٌّ يُ  هللاَّ َجاَجةُ َكأَنَّھَا َكْوَكٌب ُدرِّ وقَُد ِمْن َوا&َْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيھَا ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ

ُ لِنُوِرِه َمْن يََشاُء َجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزْيتُونٍِة S َشْرقِيٍَّة َوS َغْربِيٍَّة يََكاُد َزْيتُھَا يُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُوٌر عَ شَ  لَى نُوٍر يَْھِدي هللاَّ

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ( ُ ا&َْمثَاَل لِلنَّاِس َوهللاَّ ُ أَْن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيھَا اْسُمهُ يَُسبُِّح لَهُ فِيھَا بِاْلُغُدوِّ ) فِ 35َويَْضِرُب هللاَّ ي بُيُوٍت أَِذَن هللاَّ

َكاِة يََخافُوَن يَْوم36َوا.َصاِل ( "ِة َوإِيتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ ً تَتَقَلَُّب فِ ) ِرَجاٌل S تُْلِھيِھْم تَِجاَرةٌ َوS بَْيٌع َعْن ِذْكِر هللاَّ يِه اْلقُلُوُب ا

ُ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بَِغْيِر ِحَساٍب (37َوا&َْبَصاُر ( ُ أَْحَسَن َما َعِملُوا َويَِزيَدھُْم ِمْن فَْضلِِه َوهللاَّ   )38) لِيَْجِزيَھُْم هللاَّ

  

  )77-63( سورة الفرقان -3

  الرحيم) الرحمن هللا (بسم

ْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَن عَ  داً َوقِيَاماً 63لَى ا&َْرِض ھَْوناً َوإَِذا َخاطَبَھُْم اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َس"ماً (َوِعبَاُد الرَّ ) َوالَِّذيَن يَبِيتُوَن لَِربِِّھْم ُسجَّ

ََّم إِنَّ َعَذابَھَا َكاَن َغَراماً (64( ) َوالَِّذيَن إَِذا 66ْستَقَّراً َوُمقَاماً () إِنَّھَا َساَءْت مُ 65) َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجھَن

ُ إSَِّ 67أَنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن َذلَِك قََواماً ( َم هللاَّ ِ إِلَھاً آَخَر َوS يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ ) َوالَِّذيَن S يَْدُعوَن َمَع هللاَّ

) إSَِّ َمْن تَاَب َوآَمَن 69) يَُضاَعْف لَهُ اْلَعَذاُب يَْوَم اْلقِيَاَمِة َويَْخلُْد فِيِه ُمھَاناً (68نُوَن َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك يَْلَق أَثَاماً (بِاْلَحقِّ َوS يَزْ 

ُ َغفُو ُ َسيِّئَاتِِھْم َحَسنَاٍت َوَكاَن هللاَّ ُل هللاَّ ) َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوُب إِلَى 70راً َرِحيماً (َوَعِمَل َعَم"ً َصالِحاً فَأُْولَئَِك يُبَدِّ
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ِ َمتَاباً ( وا ِكَراماً (71هللاَّ وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر َوإَِذا َمرُّ وا َعلَيْھَا 72) َوالَِّذيَن S يَْشھَُدوَن الزُّ ُروا بِآيَاِت َربِِّھْم لَْم يَِخرُّ ) َوالَِّذيَن إَِذا ُذكِّ

ةَ أَْعيٍُن َواْجَعْلنَا لِْلُمتَّقِيَن 73اً َوُعْميَاناً (ُصمّ  يَّاتِنَا قُرَّ ) أُْولَئَِك يُْجَزْوَن 74إَِماماً () َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا ھَْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوُذرِّ

ُ بُِكْم َربِّي لَْوS 76الِِديَن فِيھَا َحُسنَْت ُمْستَقَّراً َوُمقَاماً () خَ 75اْلُغْرفَةَ بَِما َصبَُروا َويُلَقَّْوَن فِيھَا تَِحيَّةً َوَس"ماً ( ) قُْل َما يَْعبَأ

ْبتُْم فََسْوَف يَُكوُن لَِزاماً (   )77ُدَعاُؤُكْم فَقَْد َكذَّ

  

  )24-17( سورة الروم -4

  الرحيم) الرحمن هللا (بسم

ِ ِحيَن تُْمُسوَن َوِحيَن تُْصبُِحو ً َوِحيَن تُْظِھُروَن ( ) َولَهُ اْلَحْمُد فِي السََّمَواتِ 17َن (فَُسْبَحاَن هللاَّ ) يُْخِرُج 18َوا&َْرِض َوَعِشيّا

ْن تَُرابٍ ) َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلَقَُكْم مِ 19اْلَحيَّ ِمْن اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمْن اْلَحيِّ َويُْحِي ا&َْرَض بَْعَد َمْوتِھَا َوَكَذلَِك تُْخَرُجوَن (

ةً َوَرْحمَ 20ثُمَّ إَِذا أَْنتُْم بََشٌر تَنتَِشُروَن ( ةً إِنَّ فِي ) َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً لِتَْسُكنُوا إِلَْيھَا َوَجَعَل بَْينَُكْم َمَودَّ

َوا&َْرِض َواْختِ"ُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي َذلَِك .يَاٍت لِْلَعالِِميَن  ْلُق السََّمَواتِ ) َوِمْن آيَاتِِه خَ 21َذلَِك .يَاٍت لِقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن (

ْن آيَاتِِه يُِريُكْم اْلبَْرَق ) َومِ 23ُعوَن () َوِمْن آيَاتِِه َمنَاُمُكْم بِاللَّْيِل َوالنَّھَاِر َواْبتَِغاُؤُكْم ِمْن فَْضلِِه إِنَّ فِي َذلَِك .يَاٍت لِقَْوٍم يَْسمَ 22(

ُل ِمْن السََّماِء َماًء فَيُْحِي بِِه ا&َْرَض بَْعَد َمْوتِھَا إِنَّ فِي َذلَِك .يَاٍت لِقَْومٍ    )24يَْعقِلُوَن ( َخْوفاً َوطََمعاً َويُنَزِّ

  

  )19-12( سورة لقمان -5

  الرحيم) الرحمن هللا (بسم

َ َغنِيٌّ َحِميٌد (َولَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن اْلحِ  ِ َوَمْن يَْشُكْر فَإِنََّما يَْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن َكفََر فَإِنَّ هللاَّ َّtِ ْبنِهِ 12ْكَمةَ أَْن اْشُكْرS َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن (

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم ( ِ إِنَّ الشِّ َّtتُْشِرْك بِا S َّْينَ 13َوھَُو يَِعظُهُ يَا بُنَي هُ َوْھناً َعلَى َوْھٍن َوفَِصالُهُ ) َوَوصَّ ا اvِنَساَن بَِوالَِدْيِه َحَملَْتهُ أُمُّ

) َوإِْن َجاھََداَك َعلى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَ" تُِطْعھَُما 14فِي َعاَمْيِن أَْن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيُر (

ْنيَا َمْعُروفاً َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكْم بَِما ُكنتُْم تَْعمَ َوَصاِحْبھَُما فِي  ) يَا بُنَيَّ إِنَّھَا إِْن تَُك 15لُوَن (الدُّ

َ لَِطيٌف َخبِيٌر (أَْو فِي ا&َ  ِمْثقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السََّمَواتِ  ُ إِنَّ هللاَّ ) يَا بُنَيَّ أَقِْم 16ْرِض يَأِْت بِھَا هللاَّ

"ةَ َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعْن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم ا&ُُموِر ( ْر َخدََّك لِلنَّاِس 17الصَّ ) َوS تَُصعِّ

َ S يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر ( َوS تَْمِش فِي ) َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَنَكَر 18ا&َْرِض َمَرحاً إِنَّ هللاَّ

  )19ا&َْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميِر (
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  )5-1( سورة العلق -6

  الرحيم) الرحمن هللا (بسم

) َعلََّم اvِنَساَن َما لَْم 4) الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم (3ْقَرْأ َوَربَُّك ا&َْكَرُم () ا2) َخلََق اvِنَساَن ِمْن َعلٍَق (1اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق (

 )5يَْعلَْم (

  )15-1( سورة الغاشية -7

  الرحيم) الرحمن هللا (بسم

) 5) تُْسقَى ِمْن َعْيٍن آنِيٍَة (4) تَْصلَى نَاراً َحاِميَةً (3اِملَةٌ نَاِصبَةٌ () عَ 2) ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َخاِشَعةٌ (1ھَْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشيَِة (

) فِي َجنَّةٍ 9) لَِسْعيِھَا َراِضيَةٌ (8) ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِعَمةٌ S (7) يُْسِمُن َوS يُْغنِي ِمْن ُجوٍع (6لَْيَس لَھُْم طََعاٌم إSَِّ ِمْن َضِريٍع (

) َونََماِرُق 14) َوأَْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ (13) فِيھَا ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ (12) فِيھَا َعْيٌن َجاِريَةٌ (S11 تَْسَمُع فِيھَا Sِغيَةً () 10َعالِيٍَة (

  )16َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ ( )15َمْصفُوفَةٌ (

  

  )11-1( سورة العاديات -8

  الرحيم) الرحمن هللا (بسم

) إِنَّ اvِنَساَن 5) فََوَسْطَن بِِه َجْمعاً (4) فَأَثَْرَن بِِه نَْقعاً (3فَاْلُمِغيَراِت ُصْبحاً ( )2) فَاْلُموِريَاِت قَْدحاً (1َواْلَعاِديَاِت َضْبحاً (

َل َما فِي 9) أَفَ" يَْعلَُم إَِذا بُْعثَِر َما فِي اْلقُبُوِر (8) َوإِنَّهُ لُِحبِّ اْلَخْيِر لََشِديٌد (7) َوإِنَّهُ َعلَى َذلَِك لََشِھيٌد (6لَِربِِّه لََكنُوٌد ( ) َوُحصِّ

ُدوِر (   )11) إِنَّ َربَّھُْم بِِھْم يَْوَمئٍِذ لََخبِيٌر (10الصُّ
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 الوحدة الثانية

  

   كتاب الجامع من " بلوغ المرام " -بن حجر العسق+ني

  

 أحاديث) 10(  باب ا�دبأ. 

لى المسلم ست: إذا لقيته ع عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { حق المسلم .1

فانصحه, وإذا عطس فحمد هللا فسمته ( ) وإذا مرض فعده, وإذا  فسلم عليه, وإذا دعاك فأجبه, وإذا استنصحك

  رواه مسلم { مات فاتبعه

انظروا إلى من ھو أسفل منكم,  } وعن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .2

  تزدروا نعمة هللا عليكم } متفق عليه من ھو فوقكم, فھو أجدر أن SوS تنظروا إلى 

عن البر واvثم? فقال: {  وعن النواس بن سمعان رضي هللا عنه قال: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .3

  أن يطلع عليه الناس } أخرجه مسلم البر: حسن الخلق, واvثم: ما حاك في صدرك, وكرھت

كنتم ث"ثة, ف" يتناجى اثنان  ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { إذاوعن ابن مسعود رض .4

  .ذلك يحزنه } متفق عليه, واللفظ لمسلم دون ا.خر, حتى تختلطوا بالناس; من أجل أن

يقيم الرجل الرجل من  قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { S -رضي هللا عنھما-وعن ابن عمر  .5

  عليه جلسه, ثم يجلس فيه, ولكن تفسحوا, وتوسعوا } متفقم

إذا أكل أحدكم طعاما, ف"  } قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنھما-وعن ابن عباس  .6

  .يمسح يده, حتى يلعقھا, أو يلعقھا } متفق عليه

ليسلم الصغير على الكبير,  } وسلموعن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال: [قال] رسول هللا صلى هللا عليه  .7

  { عليه.وفي رواية لمسلم: { والراكب على الماشي والمار على القاعد, والقليل على الكثير } متفق

الجماعة إذا مروا أن يسلم  وعن علي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { يجزئ عن .8

  أحمد, والبيھقي رواهأحدھم, ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدھم } 

بالس"م, وإذا لقيتموھم في  وعنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { S تبدؤوا اليھود والنصارى .9

  .طريق, فاضطروھم إلى أضيقه } أخرجه مسلم

10. t قال  وليقل له أخوه يرحمك هللا, فإذا ,وعن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: { إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد

  .ويصلح بالكم } أخرجه البخاري ,له: يرحمك هللا, فليقل: يھديكم هللا
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 أحاديث) 10(   باب البر والصلةب.  

 

أحب أن يبسط عليه في رزقه,  عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { من .1

  .البخاري وأن ينسأ له في أثره, فليصل رحمه } أخرجه

عن جبير بن مطعم رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { S يدخل الجنة قاطع } يعني: و .2

  قاطع رحم. متفق عليه

إن هللا حرم عليكم عقوق  } :وعن المغيرة بن سعيد رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال .3

  .وقال, وكثرة السؤال وإضاعة المال } متفق عليه يلا&مھات, ووأد البنات, ومنعا وھات, وكره لكم ق

رضا هللا في رضا الوالدين,  } :, عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال-رضي هللا عنھما-وعن عبد هللا بن عمر  .4

    .وصححه ابن حبان والحاكم ,وسخط هللا في سخط الوالدين } أخرجه الترمذي

S يؤمن عبد حتى يحب لجاره  عليه وسلم قال: { والذي نفسي بيده وعن أنس رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا .5

   .ما يحب لنفسه } متفق عليه -أو &خيه -

الذنب أعظم? قال: { أن تجعل t  وعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي .6

ل معك. قلت: ثم أي? قال: ثم أن تزاني حليلة ولدك خشية أن يأك ندا, وھو خلقك. قلت ثم أي? قال: ثم أن تقتل

   . عليه جارك } متفق

عليه وسلم قال: { من الكبائر شتم  أن رسول هللا صلى هللا -رضي هللا عنھما-وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص  .7

مه } قال: نعم. يسب أبا الرجل, فيسب أباه, ويسب أمه, فيسب أ ?الرجل والديه. قيل: وھل يسب الرجل والديه

   . متفق عليه

لمسلم أن يھجر أخاه فوق ث"ث  وعن أبي أيوب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: { S يحل .8

   . الذي يبدأ بالس"م } متفق عليه ليال يلتقيان, فيعرض ھذا, ويعرض ھذا, وخيرھما

  .كل معروف صدقة } أخرجه البخاريعن جابر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم {  .9

وعن أبي ذر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { S تحقرن من المعروف شيئا, ولو أن  .10

  } تلقى أخاك بوجه طلق
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 أحاديث) 10(  من مساوئ ا�خ+ق  بيرھتباب ال -ج

  

والحسد, فإن الحسد يأكل  ى هللا عليه وسلم { إياكمعن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل .1

  .وSبن ماجه: من حديث أنس نحوه الحسنات, كما تأكل النار الحطب } أخرجه أبو داود

وعنه ( ) قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند  .2

  .الغضب } متفق عليه

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { الظلم ظلمات يوم القيامة } متفق  - رضي هللا عنھما- ر وعن ابن عم .3

  .عليه

ظلمات يوم القيامة, واتقوا الشح , فإنه  وعن جابر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا : { اتقوا الظلم, فإن الظلم .4

  .أھلك من كان قبلكم } أخرجه مسلم

إن أخوف ما أخاف عليكم  } ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلموعن محمود بن لبيد رض .5

  .الشرك ا&صغر: الرياء } أخرجه أحمد بسند حسن

المنافق ث"ث: إذا حدث كذب,  وعن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { آية .6

  .هوإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان } متفق علي

وعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر }  .7

  .متفق عليه

عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث  .8

  . } متفق عليه

يقول: { ما من عبد يسترعيه  نه [قال] سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلموعن معقل بن يسار رضي هللا ع .9

Sحرم هللا عليه الجنة } متفق عليه هللا رعية, يموت يوم يموت, وھو غاش لرعيته, إ.  

اللھم من ولي من أمر أمتي شيئا,  } قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنھا-وعن عائشة  .10

  .فاشقق عليه } أخرجه مسلم فشق عليه,
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 الوحدة الثالثة

  الجاھليالشعر من مختارات 

 معلقة امرؤ القيس

 بيتا) 15(

 بسقط اللوى بين الدخول فحومل    يب ومنزلقفا نبك من ذكرى حب

 لما نسجتھا من جنوب وشمال   فتوضح فالمقراةلم يعف رسمھا

 وقيعانھا كانه حب فلفل   ترى بعراSرام في عرضاتھا

 لدى سمرات الحي ناقف حنظل   كاني غداة البين يوم تحملوا

 يقولون S تھلك اسى وتجمل   وقوفا بھا صحبي علي مطيھم

 فھل عند رسم دارس من معول    ئي عبرة مھراقةوان شفا

 وجارتھا ام الرباب بماسل   بك من ام الحو يرث قبلھاأكد

 نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل   اذا قامتا تضوع المسك منھما

 على النحر حتى بل دمعي محمل   ففاضت دموع العين مني صبابة

  جلوSسيما يوم بدارة جل   اS رب يوم لك منھن صالح

  فيا عجبا من كورھا المتحمل      ويوم عقرت للغذارى مطيتي

 وشحم كھداب الدمقس المفتل      فظل الغذارى يرتيمن بلحمھا

 فقالت لك الوي"ت انك مرجلي   ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة

 عقرت بعيري يا امرا القيس فانزل   تقول وقد مال الغبيط بنا معا

 تبعديني من جناك المعللوS    فقلت لھا سيري وارخي زمامه
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 زھير بن أبي سلمىمعلقة 

 بيتا) 15(

ـْر فَيَْھـَرمِ     َرأَْيُت الَمنَايَا َخْبطَ َعْشَواَء َمْن تُِصبْ   تُِمـْتهُ َوَمْن تُْخِطىء يَُعمَّ

ْس بِأَْنيَـاٍب َويُْوطَأ       َوَمْن لَْم يَُصـانِْع فِي أُُمـوٍر َكثِيـَرةٍ   بَِمْنِسـمِ يَُضـرَّ

ْتـَم يُْشتَـمِ     َوَمْن يَْجَعِل الَمْعروَف ِمْن ُدوِن ِعْرِضهِ   يَفِـْرهُ َوَمْن S يَتَِّق الشَّ

 َعلَى قَْوِمِه يُْستَْغـَن َعْنـهُ َويُْذَمـمِ       َوَمْن يَُك َذا فَْضـٍل فَيَْبَخْل بِفَْضلِـهِ 

 ـى ُمْطَمئِـنِّ البِرِّ S يَتََجْمَجـمِ إِلَ       َوَمْن يُْوِف S يُْذَمْم َوَمْن يُْھَد قَْلبُـهُ 

مِ       َوَمْن ھَاَب أَْسـبَاَب الَمنَايَا يَنَْلنَـهُ  َماِء بُِسلـَّ  َوإِْن يَْرَق أَْسـبَاَب السَّ

 يَُكـْن َحْمـُدهُ َذماً َعلَْيِه َويَْنـَدمِ     َوَمْن يَْجَعِل الَمْعُروَف فِي َغْيِر أَْھلِـهِ 

هُ َوَمْن يَْعِص أَْطـَراَف ال َجاِج فَإِنـَّ بَْت ُكلَّ لَْھـَذمِ       زُّ  يُِطيـُع الَعَوالِي ُركِّ

ْم َوَمْن S يَْظلِْم النَّاَس يُْظلَـمِ       َوَمْن لَْم يَُذْد َعْن َحْوِضِه بِِس"ِحـهِ   يُھَـدَّ

مِ       َوَمْن يَْغتَِرْب يَْحَسْب َعُدواً َصِديقَـهُ  ْم نَْفَسـهُ لَم يَُكـرَّ  َوَمْن لَم يَُكـرِّ

 َوإِْن َخالَھَا تَْخفَى َعلَى النَّاِس تُْعلَـمِ       ْھَما تَُكْن ِعْنَد اْمِرٍئ َمْن َخلِيقَـةٍ َومَ 

مِ       َوَكاٍء تََرى ِمْن َصاِمٍت لََك ُمْعِجـبٍ   ِزيَـاَدتُهُ أَو نَْقُصـهُ فِـي التََّكلـُّ

مِ       لَِساُن الفَتَى نِْصٌف َونِْصٌف فُـَؤاُدهُ   فَلَْم يَْبـَق إSَ ُصوَرةُ اللَّْحِم َوالـدَّ

فَاھَِة يَْحلُـمِ       َوإَنَّ َسفَاهَ الشَّـْيخِ S ِحْلَم بَْعـَدهُ   َوإِنَّ الفَتَـى بَْعَد السَّ

  َوَمْن أَْكـثََر التّْسآَل يَْوماً َسيُْحـَرمِ       َسأْلنَـا فَأَْعطَْيتُـْم َوُعداً فَُعْدتُـمُ 

  

  

  



 10

  

  الرابعةالوحدة 

  )1999( من "مختارات من ا&دب العربي"، وليد قصاب وھاشم مناع، دار القلم، دبي، 

  

 كعب بن زھير في مدح النبيقصيدة من 

 

  بيتا) 25(
 

  ُمتيم إثرھا لم يُفد مكبولُ        بانت ُسعاُد فقلبي اليوم متبولُ 

  إS أغن غضيُض الطرف، مكحولُ       وما سعاُد غداة البين، إذ رحلوا 

  كأنه منھل بالراح ، معلولُ     تجلو عوارض ذي ظلم، إذا ابتسمت 

  موعو دھا، أو لو أن النصح مقبول      ُخلة! لو أنھا صدقت  إخالھا

  وا&ح"م تضليلُ إن ا&ماني       ف" يغرنك ما منت، وما وعدت 

  وما مواعيدھا إS ا&باطيلُ       كانت مواعيُد عرقوب لھا مث"ً 

  وما أخال لدنيا منك تنويلُ       أرجو وآمل أن تدنو مودتھا 

  إS العتاق النجيبات المراسيلُ       أمست سعاد بأرض S يبلغھا 

  إنك يا ابن أبي سلمى لمقتولُ       يسعى الوشاة جنابيھا وقولھم

  فكل مل قدر الرحمُن مفعولُ      لّوا سبيلي،S أبلتكم ! فقلُت: خ

  يوماً على آلة حدباء محمولُ     كل ابن أنثى ، وإن طالت س"م ته 

  والعفو عند رسول هللا مأمولُ       نبئُت أن رسول هللا أو عدني أ

 القرآن، فيه مواعيظ وتفصيلُ        مھ"َ: ھداك الذي أعطاك نافلة

  أذنب، وإن كثرت ا&قاويل     ولم  S تأخذني بأقوال الوشاة،

  أرى وأسمع ما لو يسمع فيل        لقد أقوم مقاما لو يقوم به،

  من الرسول بإذن هللا تنويل      لظل يرعد إS أن يكون له

  في كف ذي نقمات، قيله القيل      حتى وضعت يميني، S انازعه

  وقيل: إنك منسوب ومسؤول      لذاك أھيب عندي إذ أكلمه

  ببطن عثر غيل دونه غيل      وث ا&سد مسكنهمن خادر من لي

  مھند من سيوف هللا مسلولُ      أن الرسول لنور يُستضاُء به 

  ببطن مكة لما أسلموا : زولوا      في عصبة من قريش قال قائلھم 
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  عند اللقاء، وS ميل معازيلُ     زالوا، فما زال أنكاس وS كشف، 

  في الھيجا سرابيلُ  من نسج داود     شم العرانين أبطال ، لبوسھم 

 قوما ً،وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا     S يفرحون إذا نالت رماحھم 

  وما لھم عن حياض الموت تھليلُ      S يقع الطعن إS في نحورھم 

  

 

 لفرزدق في وصف ذئبافي قصيدة 

 

  بيتا) 11(
 

 فَأتَاني ِھناً َدَعْوُت بنَاِري َموْ       َوأطلََس َعّساٍل، َوما كاَن َصاحباً،

 لُمْشتَِرَكانِ  َوإيّاَك في َزاِدي       إنّني فَلَّما َدنَا قُلُت: اْدُن دونََك،

 على َضْوِء نَاٍر، َمّرةً، َوُدَخانِ        وبَْينَهُ، فَبِتُّ أَسّوي الّزاَد بَْيني

ً  فَقُْلُت لَهُ لّما تََكّشرَ   بَمَكانِ  َوقَائُِم َسْيفي ِمْن يَِدي       َضاِحكا

 يَْصطَحبانِ  نَُكْن مثَل َمْن يا ذئبُ        تَخونُني، فَإْن َواثَْقتَني S تََعشّ 

 أَُخيّْيِن، َكانَا أُْرِضَعا بِلِبَانِ      ُكنتُما َوأنَت امُرٌؤ، يا ِذئُب، َوالَغْدرُ 

 أتَاَك بَِسْھٍم أْو َشبَاِة ِسنَانِ        َولَْو َغْيَرنا نَبّھَت تَلتَِمُس القَِرى

 أَخَوانِ  تَعاطَى القَنَا قَْوماھُما،       ھُما لِّ َرْحٍل، َوإنَوُكلُّ َرفيقَْي ك

 على أثَِر الغاِديَن ُكلَّ َمَكانِ        تََشّعبَتْ  فَھْل يَْرِجَعّن هللا نَْفساً 

 أِم الّشْوُق ِمني للُمقِيِم َدَعاني       ظَاِعناً، فأْصبَْحُت S أْدِري أأْتبَعُ 

 تَبتَِدَرانِ  ِمَن القَْلِب، فالَعْينَانِ          ،َوَما ِمْنھَُما إSّ تََولّى بِِشقّةٍ 

 

 

 


