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مهي وهم يب أحبايبآب
مههم ما م ومهي مايب

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


ليلةقطعنا على قطع القطا قطع
سراعا على اخليل العتاق الالحقي

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




:

ـالـالم يقـــه كــأحبــــيصديقــــالـــذا حمـــــي وهــصديقــومألـــ
ــالخيــــالــقال اجلمـيــــالحمــــالــغ اجلمــالم بليـكــذاوهـــ

 ...

تدوموهل كل مودته**** مودته تدوم لكل هول 
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مسحوا فما شحت هلم منن**** حلموا فما ساَءت هلم شيم 
رشدوا فال ضلّت هلم سنن**** زلّت هلم قــــدم سلموا فال




إرسال رسالة إىل و قد جاءت يف قصة رجل من املسلمني أسره الروم فلما طلبوا منه

) نصبوا للمسلمني كميناً وكان الروم قد( على القدوم إليهم قائد املسلمني ليشجعه

من اليمني كان كما أراد الروم وإذا قرأت فإن قرأتفكانت الرسالة هذه اجلملة فقط

, من الشمال كان حتذيراً للمسلمني

كلهم عدو كبري عد .فإذا عكست كانت .نصحت فدع ريبك ودع مهلك.

.  فتحصن
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 ...

أن جيانس ويطابق، ة أوجه حبيث تسمح للمضطر أن يعرض، وللشاعرأا محال...

حتسني القبيح وتقبيح (منكم ببعيد أن حيسن ويقبح، وما كتاب أيب منصوروللمتكلم

)احلسن

أفضلهما : أميا أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال:ملتعصبنياسئل ابن اجلوزي أيام ظهور 

.االثنني، وفيها عبقرية فذةالذي بنته حتته، وهذه العبارة حتتمل

:قال أبو الفتح البسيت

ذكما خ فربع روأم فْوعنِ............ الع وأَعرِض ترأملنياجلاه

ذَوي اجلاه لنيفُمستحسن من............ ولن يف الكَالمِ لكْلِّ األنامِ 

:وقال أيضا

فدعه فدولته ذاهبة......... ذا هبة إذا ملك مل يكن

:وقال بعضهم

 لَه ملَةفإنه...... نمال يساوي ن
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و ينطق مع مجيع احليوانات اليت تبيض بالضادان البيض يكتب

بالظادماعدا النمل يكتب و ينطق بيظ النمل

وان كلمة فيض مع مجيع ما يفيض تكتب وتنطق باضاد

ينطق فيظ املاء باظادماعدا املاء يكتب و

االولالعقد الفريد اجلزء

قضم -أن لصوت احلرف داللة على معناه مثل نضخ ونضح ومن عجائب اللغة

.لطم ولكم-خضم و

ثالث مرات" عرشه ومداد كلماته قل سبحان اهللا وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة


كل يف فلك

املعىن واحدلو قرأا بالعكس فسيكون
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اآلن ماجستري لغة عربيةقرأت قصة فتاة أسبانية تدرس

األردنيةيف جامعة الريموك
وأثناء إحدى احملاضرات يف السنة الثانيةوذات يوم

فخري كتانة سؤاال على طالبه/ طرح الدكتور
من منكم حيدثين عن

لفظ اجلاللة
اهللا

من الناحية اإلعجازية اللغوية ومن الناحية الصوتية؟
... مل يرفع يده أحد

واليت جتيد التحدث باللغة العربية الفصحى على الرغم ' هيلني'أسبانية تدعى ةما عدا فتا
:أسبانية مسيحيةمن كوا

قالت
اُهللاإن أمجل ما قرأت بالعربية هو امس

متفردةفآلية ذكر امسه سبحانه وتعاىل على اللسان البشري هلا نغمة
حروفه دون األمساء مجيعهافمكونات

ال من الشفتني, ذكرها من خالص اجلوف يأيت
الشفاه خللوه من النقاطال تنطق بهاُهللافـلفظ اجلاللة

اآلناُهللا. اذكروا اسم
وراقبوا كيف نطقتموها
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احلروف من باطن اجلوفهل استخرجتم
.. أم أنكم لفظتموها وال حراك يف وجوهكم وشفاهكم

اهللاإذا أراد ذاكر أن يذكر اسمومن حكم ذلك أنه
بذلكفإن أي جليس لن يشعر

امسه انه مهما نقصت حروفه فإن االسم يبقى كما هوومن إعجاز
يشكل بالضمة يف اية احلرف األخرياُهللاجلاللةوكما هو معروف أن لفظ

'اُهللا'
وإذا ما حذفنا احلرف األول يصبح امسه

'هللا'
اآليةما تقولك

األمساء احلسىن فادعوه اوهللا
وإذا ما حذفنا األلف والالم األوىل بقيت

'له'
وال يزال مدلوهلا اإلهلي كما يقول سبحانه وتعاىل

السموات واألرضله ما يف
وإن حذفت األلف والالم األوىل والثانية بقيت اهلاء بالضمة

'هُـ'
سبحانه وتعاىل كما قال يف كتابهم ذلك تبقى اإلشارة إليهورغ

هو الذي ال اله إال هو
الالم األوىل بقيتوإذا ما حذفت

'إله'
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كما قال تعايل يف اآلية
هواُهللا ال إله إال

'عابدة' امسها اآلنهيلني
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اجلملية بكثري من الغرائبتزخر لغتنا العربية
: الطرائف اليت قلما جتدها يف أية لغة أخرى وها هي بعض منهاو


================

الصمد حال السرور والكمداحلمد هللا
اله إال اهللا مــوالك األحداهللا ال

كل أول اصل األصول و العمدأول
والطول له ال درع إال ما سرداحلول


=====================

'طرف يرمق' رش ماء دمع' مشرق'يفرط عمدا ' قمر
قد حال كاذب وعد تابع لعبا تدعو بـذاك احلـدق

قبس يدعو سناه إن جفا فجناه انس وعد يسبق
ال يفرقيف إلف نداها قلبه بلقاها دنفقر
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====================

املراحـم البس كـرما قدير مسندباهي
مرفد'غنم لعمرك 'باب لكـل مؤمـل 

اذا عكسنا ترتيب حروف كل بيت
دنس مريـد قامر كسب احملارم ال يهاب

مك ـِر نغل مؤمل كل باب' معلَم'ر دفَ


==================

مشهورة ومشاعره وعشرته مشكورة وعشائرهفأشعاره
مشائله معشوقة كشموله ومشهده مستبشر ومعاشره

مشاجره'مشري يطيش 'شكور ومشكور وحشو مشاشه شهامة 




كل متين كلمتينالباب حىت كل متين وملا' طرقت
متين أي تعبت اكتايف من طرق الباباملقصود بكلمة كل
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بر وماء: برمائي 
اين معك( من يتبع رأي الناس ، من كلمة : إمع او إمعة -

.الرمحن الرحيمبسم اهللا( من كلمة : بسملة -
.  سبحان اهللا( كلمة من: سبحل -

.  احلمد هللا( من كلمة : محدل-
.  حسيب اهللا ونعم الوكيل( من كلمة : حسبل-

 :
====================

االنس واجلان: الثقالن -
. االب و االم: والدان ال-
. الدنيا و اآلخرة: الداران -
. املغرب والعتمة: العشاءان -
. اللسانالقلب و: األصغران -
. الذهب والزعفران: األصفران-
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 :
=================

. النه أحد األشهر احلرم عند العرب: حمرم -
كانت ختلو من اهلها يف هذا الشهر خبروجهم اىل احلربالن ديار العرب: صفر -

. اصفرت الدار اذا خلت: بعد شهر حمرم ، ويقال 
. لوقوعهما يف الربيع: ربيع االول ، ربيع اآلخر-

. الما يأتيان يف الشتاء حيث يتجمد املاء: مجادي االوىل ، مجادي اآلخرة -
. بترك القتالالعرب يعظمونهكان: رجب -

. كانت القبائل تتشعب للحرب و االغارات بعد تركهم هلا يف رجب: شعبان-
. الرمضاء لوقوعه يف وقت اشتداد احلراشتق من كلمة: رمضان -
. الن االبل كانت تشول فيه بأذناا أي ترفعها طلبا للتلقيح: شوال -

. د فيه عن القتالتقعكانت العرب: ذو القعدة -
كان احلج يقام فيه: احلجة ذو-


