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أمثلهاذةدهالانماتنقاب عندادر

ا

لبوززدد
ْجمدة كا أ

امت شعرى وأبنمى لدت ه انَامتاوانْلواعناء
ٍ  60ره

ف هللسغأ وخه :الاستفهام وماءندل وانليرورأيت

|||ماءندكوهؤعةنىالذى والحزاءتحوماتفء لأفعل وو#حنجتته.اهوما-نزيدا
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|]أونكرون»ع اقل انأبولالمصدرو بل
ْ
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وإنكون نكر بةلزمها

عت حوسرتبمامعه بلكأى دشثئْمعب لك وتكونر اةبذذةكافةعن العمل ذوانما
زيدمنطلق وغركافة وقول تعالىفهارسجةمناته ونكون نضاكوماخر جز يدومازيد
غازجافان جماعاحرف:فى لتع لها فلغيةأهلأدلانمادتوارة وهوالة.:اس وأعاتهاعلى
تقو لماز يدخارجاوماه_ذا بشمراوتجى »مد وفةمنها الاتفاذا
ع0

بصيدةالتى قوانبياءق
| ضعاملتيباحرفافوم وءوتلّيتباءلون هأابلوعسد تانلدق
ْ ماماويةوماسكايصوت الشاءميق'“فرق لكين وهداالمء ىأراد والرمّةبتوله
لعش الظرف الاماذونه » داع نتاديديامم الماءم.غوم
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]| وعم اليل أنّذه !»-أسلهاماضضت المنامالغواوأيذلوا الاافهاء وهالسيبو يهيجوذ)

ْ أذتكونمدكاذضهلاماوقول !اشاعر
2

اماترئر أسى تغيرلونه  5شعطاة صم كالئغسام معدل

نع انتر 75:تزديخه_دها لون اللفيفة والثة.لصبكة رلك اما نقوءنقمر و
حذةت مالعل ال اننةمآم ول :ون وتكونامافي
مه الجبازاةلانه ان.5د زبدعامبأما

وكذاموماف امم ابطزاءلز“فى)م نارفغيرمةسكن ودود ؤالء نن مكانوكبازكيه
الا*دفى” دتى فىلغة دذيلقد”الكونععوىهمدن واأن دلاى ذ ويب

شرا ءارم زفت ٠موي
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اتج و

ووقدمكزن؟ذى وسط ومع ألوعسددزءضهم يول وضعدهمى >كنأى وسطا3
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 900 :القعرفالنيقة تتدولدازبداءويةنالأيكاز ا واقزاردوتووقنا
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أغاروفالزمان الت لاتمكننةواإلاقمتهذات بوم وذات للة'وذاتغداةوذات العشاءوذات!

مستوذات الزمينوذاتالعوي ومذ اصباحوذامساءوذاصبوح وذاغبوقذءفالاربعة يغيراً
هاءوانماءمع ف هىدهالاوعات ول يقولواذاتشهرولاذا تسنة افلاالخةشفىقولهته

الى|

لا بعض الاث_ماهقدووضع لهاسم مؤنت ولبعشهاا-م |
وأصطواذات سكم'ماانثواتذا
مذ عاكلوااداروسا؟طأ :دوا لد ااروذ سك روااذا ثطاوق:واهمكانذبتوديت مشلكيت |
وكنت أصلهذنوءلذىهلسا كنةالعين غذةتالواوذقء-لىخر فننثةدكانددك"اذا|

هاءاوبة
للتس
جعلتهاسماغعضالتمشنسديدا|.اء فتانب-ذافتا
ءفلا يدمنأنتررأ

فسسبة الىأ
التشديد”قول كانذيت وذيه وان:ىتاليهقلتذبوىتقكوال بواكلن

البنت [٠قا الفاءمنحر وف العماف ولو اثلانةمواضع يعطفيمواتدل”علاىلترتيتأ

كعاولثنانمىاأقنباواءل لأ
واالتاعةشيبمرعاك:ةولضربت زيدافعهرا واليموض
رعدها .وتدرىعلىالعطف والتءةمب دواتلاشير الككةولكضيربه فبى وضريهفأوعه |

اذاكان!اشرهب لعالبهكا*والوجع والموضعالثالثهوا اذى يكون!.2داءوذاك فى سواب]
الشمرطكةولكنتازرف فأنت سن يكونما بهدافا»كلا مامتا ناتعملزءط»فىعض ]
اءوسكذاك الفولاذا |
فله
ءاارتاال
لانّقولكأنت اسّداءوجبونخابربهواقدص

اكتلنصقباءأ
االبعرعضادلأان
جبهثستادءد الامواانهىوالاستغهام والذنىوالتنىم و

فىهذهالاشةمباءاالتسعتارأنتقول زرنيفاً سن ال كل تحملالزبارةلعللهاحان |

ولكنلقاتذال منشاف أىبداأن أفعلوأنأ حسسنانع ىكل ال مكذا)
كذااس متبقهمول تفكعذااوقديجرى >#رىىفتصب مابعدهعلى التبيزتقولء _:دى أ
كذاوكذادرههالانمكالكناية (خحلا) كلاكلة زجروردع وم عناههاانهلاتفعل ل
كدولتهعبالىأ طمكعل"اهسكاهناأمن يدخل جذةنعيمكاكأى لابطمع فىذلك وقدتكون ْ

.ة
صمما
اهاذ
ننن
للئن0
اكلا
ءعالى
عكعقحومًلاه ت

) 24لاحرفلشفوىلك يفعل )

والبقفععل اذا كالهوية_علغداوقد بك نوضةالبلى وقذدميكون لانهىكةولكلاتقم|

ضئبرأ.
اننها
سين”م
ولمنه
ولايةمذيد.يزمىبهك
فيرلا

ويكقودنلغوا اقلاقلداج

صأو
سك
ته_
نادت
-ورسرىوماث_هره وكالتمالماء:ءك أنلاتسص_د أىم

ْ
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لفانوهلكة وزليكرداأنلتاعرا .فان |
وقديكونحر فعاف لاخرايالثانى ناد ال

أون رءفطاف صحكةنك ليم زيدولاء رولا نأ
أدخات ماي.االوا وخرجت مننكك

ا

ور انلوا ولاءنات ولااناهى اتوكيد الى |
كعض
:لى ا
حروفلاايلدسثو_لىدءظها ء_
وقدتئزاد مه الا ذ.ةال لا توقدذكرناءفىماب التاءواذااس :فياه الاافواللامذهت

ألفمكاقال 

أف سودهلاالضل واستعات نم ه .بدمنةفلاءنمالموعتانله ..

لافةال>لازلاتدكرن اودأ
وذكرنونسأأناعر وايلنعلاءكان عورالضلو لماجمعض

)

ولاذلألائرأىنه لوة.لدلالم:ع اسلق ذال لاكانجودابمعذهافتأمهَااانلغوائمدت الذل |
صنل*
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مأهل
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ااما
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بالغعل وانثات تدددنه على .دل وقواهماء'لى فافهل كذا

اذ.
ذقا
كلام
لانا
ومعناهانلايكنذ ل

 .وأماقرلاكيت

انلالابليائلة) ٠

فهك

وفيمسادلملعلى أنّمابوماً!مهنع.دولاموضع لهامن الاعراب وند<لعاعلى ذال دول

لمها عوللىتالااكتدخل التكاف على ||
دكخكال
نول
لكى أ
الىعذل
لواء
وئدخا
هس ذال زيد ولا

[لأذى ث لواماومائد شلياءقتانقول” لك وثليك ولانقلذيكفانهخطأ وقولالفتثنة

 1جد شك الرجلينوباءنىانك الرجلانورعناهالواذانتك,التشديدوانما شسدواناً كدا

|وتنك ةياللاءملالبهق علىحرفوا.دك أادخلوااللام علىذلكوساف علونء_:ل
ٍ ١أهذافالاء.اءالمجمةانقصانها وةةوَل للمودث”اواك بضادالك١د يدو' ع 1ولاك

أوحكمالكافقدذكرفنىاتهنا 'وتصغترة اذاو دغيرذلكذناللك وهال

أوتحائى بركابلعلى" ها ىأوذالانالصى”

ْ0

1ة أضفاه |
0تصغيرتلال تالومادوالذىعه صاب فل ياتكؤنالاءضافافان و دهتنه ر
ىذيرولاأ
معرفةأضفته الاىلائفواللام ولادوزاً تاضقه الم
١الىكرةوانوصفتبه
دلوزيدومااً؛شه شولم رترء_لد ذىمال وباعسأةذا ت مالوبرجاديئد وكىمال بفعم
ا

مارلونذوة ذواتمال |
كوسىم
لذ
اال
مرج
 | 7الؤاوكاهالت اعلىوأشهدواد وى عدلمنكموب
الاسو

ناض اخ ينوض اك كا دكسيرناءالمبسانات تقول رانت

أذواتماللات سلهاهاء

لووفةت علمناىالوخادلقاتذاءيالهاءولكم الماوسات

|مانعد فاصارت اناءوأض ل ذوذوئم لعصايدل ىذ دقولهمقنانانذوا ناملاهال |
ع

اأتعالذواتاأفئان فالىتنسةونرىأت الالفتمن ةل ةمهن واو ثحمذذت منذوىلعيفنل ْ
| لكزاهتهمامختناعالواوينلانهكانملزمف اىلتثندةذووانءثل عدواانقدق ذامنوناع ذهب
|الآنو ينللاضاف ةفىقؤْلك ذومال:والاضاذةلازهة لهانقولةوزيدوفار بدفاذا أفردت|
لقتردماذهيلانه لامكوناءعلى |ٌ ْ
أقاتهذاهمؤلومعيت رسلاذ ولقات هذاذوى قدأة- .

|
ودلو نيك الندقات ٠
أحرة_ين!ساحباحفر لرزلاةالتنويند همهفس عالىحرف وا
ْأذووى”مثالعدوى >وكذلكاذ إنست ال ذ
ىات لاتالناتءمد ف ف النسمةؤكا”نك أضغت|
|الىذى قردادلتؤاو

| 1الكميت

ولمعت ذومالقلتهؤلاءذوون ل ن
اّالاضاةةقدزااك نالأ

ولاأعى بذلكأسفلكم  #ولكى 1ريده الذوينا
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ايديهالاذواموهمملو امن ةضاءةالمجعونبذى يرن وذى بدن وذىن ا
|
وس وذئ 1

|١فاش وذ أصس وذى التكلاجوهم الشنابعة وأماذوااق فاغسةطئ ععىالذىفتها|

أن :وصفيهباالمسارف :تقول أناذ وعزنت وذوتفعت روع ذيءانا رأةذوهااتكذاس:توئا

عابت
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قالالشاعر

ذالخالىودوعانقى

ابررىوراق امهم وامساه

ٌْ

ونالق قبل زائدة فالسسيدويه اذا وحددهابتزلة الذىكقواوم |
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ويع
لذى
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إماذاراترفتقول
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متاع <سان “لقلادند

 ٠الاتسألاناارءماذاحاول ى .أغضتف ةط أ ضلالوناطل

ماحدكقولهمماذار أدت فقول خيراءالتصبكانه قالماراًت
اسو
عاجنزة
ال تهركم م
|

آوكان ذا ههناعيزلة الذى لكان الوااب خيربالرفع وأماقولهمذاتمرّ 5ة ودوصاحفهومن
دول
ع

عمس .
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كاقرئقره تفالق فمذلك

فلتفرعؤا هال الزاعن

قاتلبوَاتَادهدارها .ها تذنفانى جؤهاوءارةا

نت لهل-ورتدخلها أدضافاه زمار
را اتا علىاخةمننلقو
'للمام
أرادل:أذن:ف وذكفد

يسمفاء-ل فنة ل منزععىالحرل لتزهارل تن يحاخقىهالالاشفش ادال اللامفى
إ|أمر]انخناطب

لغةرديع لانّهدءاللامانماتد خلف الموضع الذىلايشدرف».علىافعل تقول

خلاطيت قلتقلامنلثقداستغندت نهناوالتاءىالقسم |
[المتمزيدلانكلاتقدرءلىواذ اافع

وااوكءامساىتترى وثراث وتخمة واه والواويدلم عن الماءبيق لاتابقهلقد |
للو
[أبدل أبمدنا
كا نكذاولا تدخل فىغيرهذا الاسموقديتازادانما الامؤدث ىأل ةيل وفى]آخرالماذى ا
وقد ْ

مة
اكانت
لمت
ع:د
تقول هى نعل وذعلت فانتأخرت عن الامكانت ذهيرا وان

خمؤن
نسكون ذعمراافاعل فىولك فعاتويتوىفنهاذ كر ووال
اثطها
بت هذكراقغن |

[أوانخاطءتمونئا كسيرت زقدتزادالساءف]نت فتصيرمع الا رمكالةئالواحدمنغيرأن |
ل

 3تكونمطا فة المهوتنسب القد_مدةالتىقوافيهاءنى الأناءماوبة
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هومابءقعِصدمٌروحاءأوضاج"منمذج .هلالشاعر .و ظلءتالتأرى +حكمواء|١
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يانرأر
كرف
تقص
لنوتقدي
لىالتق ا النسا,كاني
كلاسيسلبرعل
لجرا
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دءعوتم اهالسنيوأببهدلوا |
اصدا
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اخاص
دمعز
حاللا
أيدويق
حاءوعاء لوز
أنرجلالوكاًثرأ

با لساانفحليكت!غساهوصوت بنءت منهفعلاكا
هشي
بيال
اال
هالف
ال

من قوزلأهلنا:اقوللالءتتريدة! تلاديدلاكعلى أنم لنت فقاوعاتو_مالحضا" ||
و العبعاءيالةتقالو | الماحات والهاعيات فأحرىجاحيت وعاعيت وهاه.ت محرى |

دعدم اذوقدم بت وقالأبوع:رؤيقالاجد ضأنك وسائيضانك قبادعها لخ)»
ألوزيدخاءبك مجناءاع ل سعلوصئيتاسبنياعل اىلسكسين الوا
تجو

والمؤنث وأنشدللكميت

عا

اذامائصطن ادن همتهم٠ جنا بك المقتونوبل

ماك أى بعل الذيشانون ْ
ءمنه عله يقول
ارت
عء ج
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ولةم
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وكالو ا
أوهزاخلافةو لأفزيدكاترى (ذ) ذا اشمزشاريه الاىلمذك ورذىكمرالذال] 1ظ
هلت ذهيهنا مهوةوفة وذخى ندكدهمنن لماهوات
لاوذث تقوولذى م القفها ونقفت علم ف
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للتأنثواغاءلىصلهكا أبدلوافىهنم ذةالواهنمةفان دخاتعلدهينه قاتهذا ا
رست ااه

رن

صغرث ذاقات فناا
احتعردةّالها «وقد ا كتفوابهعنه فان

بالفووالانث_ديدلانكنقا ألفتداناءلكان الماءقبلها قد عههافىالثانةوريد ىكخرءلها |
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لتفرقينالمهم والمغر وذنانفالتننيةوتسغيرهذاهذءا ولايصغرذك لاءؤنث وانرصغرنناا

وقدا كتفوا.هعنه وانثذيت ذاقاتذا نلانهلأنصعاجقناعهمالسكونم مافتسقط اسدى ْ

الالفينةن أسقط أاف ذاقرأاانّ«ذبناساحر انفاعرب ومنأسغط لف لمثفمةقرأاادهذان ١

نيالان
الالنااابفنقذع فم نااعراتٍوقدق.لل انمساء_لى لغةدرت بنكعتوابم أعولاء

ثلازمائدوةالكاف للاان |
من غدمرلفظاهان ايتمن بتالمكاففقاذتالوذ ل ا
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اه(ابالالالنة)ء

؟لاه
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ذهمالثوالامسالذىازتو عدت اه موادقءضاقت عل مسادره
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|تو ل اناكوأننه لكذاولاغلابا أن نول بلاواو وأناازر وال
و
اذا هالساديم اناءاتقمنه ».عمل الذرىمطلامئاتلهرا ات
ْ
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أواةالشسميكرسالهمزةضوؤهاوقدتف وهال

سدمهاياةالشعس الالئانه ٠ه أسف ل لكدمعارهبائد
صسكالهاللتتمروهىالدارةحولها
ويقالالا :لثمن
سقطتلهاء.ددت وقتدت
أان؟

وف وح من |
ىلكسرلاستحافة الابند الوق
ةيت عل ا
(انا)الب.اهسرف نحروف الشغ ن

|وامل الخروتخد صبالدخول على الاحا*وشى لالصاقالفعل بالمفعولبه تةول م رت بزيد
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!كنكتاأللمصةروريه ولكلافعتلعدى ذلكأنتلعةبياهءاوالااف وااةثديدتقوطلار

أبوأطاروءطيروهقدتزادالباءالكلامكقولوم > ملكقوداالسوهقااللشاءر "
سيك فىالةومأن؛علوا * بألافهمني ”عضر
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وقانلهلكدكيبعاداونضهاوهال الراخز
ن5ب وجعدةأمصاب الفلم 6تامرب الت ف
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وثربوبالفرج

١إأىالفرحورساوضعموضعقولنمنجلبكقولاسد
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عابت دربالذحولكا” حم ا

 -رالندى كروات باأقدامها

أكمن أجل الذحول شحو ضرعوتانتاف ين أنتأمئيهيدبماراً7

أذيشاركالوضععل مىوضع الباكءةولااشاعر
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ادارضتءلى" بموقشير 6ه الوهراللهأعيى رضاها
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الفينتى ) 4تاس يششاريهالاىلمؤنذثماثقللمد كراهاللشانغة
هاانّتاعذرة الانكن“:نفعت
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© قأنّصاسجهاقدنا دفىااملد ٠

أوتهم شل ذم وتان للاننبةوأوللالجمعوتصغفيينرارتيباالوجاليسديدلانكقلياتلالفنيا»
|وأدتمتهافياالتصغير ولكأآن تدخلعلماهالاتتدنه فق ل
وها ناهند وهاتانوهؤلاء وق

|التصغديرهاتيافان خاطرت ب5تبالتكاف فقاتحاك ول
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ءكيف
وخهى لغسة
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أوالتثنةوابجفعانذغات هذا الاملل ذه وافلا وات وتديخ لها علىتوكنا
مو لهات كه

دوهانءا عد هال عمدددد ف ناقته

ها"ته فى وأيض صارط
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ومذرنافىمازن موس

وال أنولدم
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فافءل اهالهاتسا

ائدعلى :للاكنو جهاوا اللامعوضامنهاالتنسه ال
هولا
هزر "ادعطمة أوت.ة
وانالاللغة فىتلا وأنشداين الكيته وعانلتالك الغمراغسانه والناءءن سروف إ'

خلاةطلم
لل إدناداتوهىتزادذافىا
اتتة تقولأنت تفعل وتدسبل فىأض امواجهةلنغابر|
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ورعافالواآولئك غيرااعقلاء هاالشلاعر

دعَالمنازل بعدمئزلةالاوى ٠ه والعسشعدأء كالانام

نءنه وملا و ما لا"ولىل زونااعلىفهوا
وال تعالىانَّالسععوالصمروالئؤادكل كُكأرالئ
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باعلداصحاب وبعدلني والمفرَغوالمقدم واللمناقطسعتفثكنوانءفالمنقطع>:نى اتكنظ3
لانّالمسة:وى من غبرحنس ا تثنىمئهوقدنوصف بالافان وصةت بهاجعلت! ومابيع_دها ْ

فيموضع غيرو .عت الاسمبهعادماقبل افلاعراب قات جاءنىالقواملاز يدكقوة |
تعالى لوكاانلةامهاا1ئللهمافسدنا
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وعال عرو بنمعد يكرت
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عاالضا وجقغدبزكلونةالواوف الءماف كولالشاعر
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ريدأرىاواداراور مادا( اف )أف مىعناء أي تقوا
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المكنماتلأتضا ف لامامعارف وا

علىذلكبقواوم اذا بلغالرجل اين فااهوانفااألشضواابفوهاالى اد واب وذنضوها ||
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لريت اباىلانهيصعأنتقول |
لوا حسد ولكأن:قو ضم
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أناطبدةالوعساءبين لاحل ه وبعنانة  11ثأمأعالم
أوقدشادى بهاةقول أزيأقذب_ل االالأانقر تبدوناابع_.دلام امقسورة وهىعلى
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اننأأمكوواالهم الى أءوالصسكم وفالمن أنصارىالىانقأهىمعاللهوهالواذا لوا الى

ْمائهم تهالسديويه أآ املىوعملاىمتا نمن واوين لاتالالفات لاتتكونفليهااماافة |
ا طء
ولوسعىبهرج قملفىننه الاونوءاوان فاذااتصلءهاأضعر :قليةه ناءفقات الميك وعلمك

لحتمبناهلسكلهام:قول
ظعض العربيتركهءلىساله.و اللال وعلال وما ألالخرفليش
اول اعل أدّزيداخار أجوأومًلاو طمع لاوادلهمنافظهواخده ذو
|لااتّزيدا ارح نق
 ١أ
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ذووأبنيا

اجع لاواددله منلذغلهواددهد اللدذكروذه لاموث عدويةصرفان قصمرتهكثدتّهبالياءؤان

|||عددثة تهعلى الكسر ودس وى مهامكذ ورالمؤدث وتصغرء اأودلضم الهمزةوتشلايد

مغمر توهبل يرلمعالهىوعامه من فت أدذموتدخل
الماءعمدو يقضرلاتتسغيرالم لاد
أناءالتصغمثثائنة اذاحسكان على خرؤينواماائمة!ذ اثكالنعالىئه أحروفند عحلبهها

ؤلوال* هالأنوزبدؤمن العربمنيقولهؤلاءقومك ةينون ويكسمرالو مزة |
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ذلك وهنال ولالاخوا ده ذا لو ولالكمل أوائك وانثاين سكت
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سك نلك فقو كيبدديشكروها ه وأيدى الندى فىاله_المينقر وض
|
اليزبدىيدىقل تامن يدأهى ذ هيت يدهو«دست يثنال مالهيدى من نده وهو دعاءعليةم ْ
سال مال4تريت بداءويد دتالرحل؟ صدت بدهذهوممادىدفات ردت نك تنذت عندهيدا |
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قات أيديت عندهيدافأنامود وهومودى اللهويديتاغة قال الشاءعر
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ىن حماس بنوهب  -بأسفلذى اللذاةيدالكري
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اقء
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طتيبدهالة أمرجله|

دأعطدة» مسناداةأى منيدىالىيده الاضى أعطت ل
ا فجلاان هيدايداس و
ونانديث
مالاءن طهر بديعسديق نقش_لالسمنبسعولاقرض ولامكانأة.واعت الغالدين|

أى دين

ماين إدكهنارءن و بعضي ناب نآخر و يقالاتين يد الساعة أهوالاأى ا

اتيت أنت|
قدامهارهسذاماقدمت,دال' وهوتأصسكددع يقالهذا ماج تيد

الاأنكؤ كديهها أبونيدية.الاقشه أولذاتيدين ونغناهأتولنئ تافلالاخفش|
ودةالسةط فىيدنهوأسةط أى ندمومزه قواهةهالى ولمانقط فأيديهمأىند مواوقولهةْ
ذهوا أيدىس_ماوأنادىس.ءا أى مدفوقن وسه_عمالاهامواان_-داوقوا ل لاأفهله
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وماذانود الل حينيوب
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حو
عل أىذءل الافى
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ات
مللفي
يوتعمنص
قط

» دوا نالاايلدسبرطيحا

١
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تصبغيره اندبهنالتشديد لاجاع ال.اءينو بعض العرب بول [لمديذامثلرعا .هااللراحر

:

يارب"سارياتماتوسدا  ».الاذراع العنس أوكف البدا

وتثششتهاعلى هذهاللغبةديامنثل رحنان هالالشاءر
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فمضنْله اللشئيششئالءلاقلكسر .لق ثقاوةبالفغفووئقأ”ى تظيف والنقناء_دود
النظافةو ١-0ر ك
اشدسمنالر عل ت
وتدئة _ ادونان0 0

١

تقاتهخاره الع ابطق الاق الامتشارواسو وكاوالشزةكسرقعرق
الغرراءاءكلعظ مذ عزوابهسعأنقاء واائق غالعظم وشنصمالعينمنالسعنونقوت العظم
ونقمتهادا اسغ رعث نقمهوالتقدت العظممثله وأنقت الابلأى معنت وصارفم انق

ٍ

لةيل
وكذلك غيرهنا تال اراساصف

لابشتكينعلاما نين وى مادامعغفسلاىأوعين

ؤ

بهةساذلدناقة ممئة وه ذه لاتثقوالمةًاوى ضعربم نالهض ( احكى ) 21
نفسىاكعداوبةاذاقتات ذهم

وحرحت هالأنوالتخم

1العداونسكرم الاضاا أ

ا امال وعيره يغىنماءور هعالاوايةوتواوأ غماءالته اهلاكلاى”ولأسمعه |
مات عنسهب سليليعرفوبهالوادوحى أوعسدةهاأ
تسأ
الوواالامنأخوين من بن سليم

وويغ وف الحديت لاتمذلوابنامسةاللبهاعمئىاق لالهتىىوغوتالءهالحديثفأناأموه |
وأغمهوكدلكهويغوااليو هه وتممث الث :على الذئرفعته علسهومنهقول! انابغة|

ا

وا القتوذعل ع
ىبرانةأده ونقول غمتاد يث الىفلاننمااذا أسندنه ورفعته وكذلك 1

غدت الرل الى سهمافيه اليهوانتنىهوا نس يهال الاصمي”عمتالحديث مشفاغما 1

اذابلغتسهء_لى وجهالاصلاح والليروأصله الرف
يعوع
ثدتتللندة اذ باغتهعولجىه |
المسمةوالافسادوغيتالنتار نغمةاذاألقمتغلم_احطيا وذ كنهابهوى اللشابوااسعراً
ارتفعوغلانهر يمفيوقول رصت الكدتأميتهأذاغابء :مات وفاطديتكلناا

ْ
ل صرت

كدسابعذلامن ابد عدت م د
لفلهاقأنشيتالرجلأ
ا

<2ا
!

١

ظند
ت

غدت قرشت

يا

أخرح

م

انومثببائجنا  5ادىالسخرالالسة المفضل

تسبي البسكني ونضاس.فهوا ننضاء أىسله ونضوتالسلادقطءتّها

قالتنأبطشيا » وأنضوااة_لاءااشا ب المنشاث-ل « ونضاخضاءه تصل وذهب

أونه .ونضواالببهس ديه وعوباجاوزالرسلإلالتن و

ل

م

يسفتالهزاوةاجنة
لنيد
|واتسولفال أبوعروا لعل"نواد يعاس >مشلقل قا ا

وألزمهااأحاد وشابعته « .هواديهباء “نضة المغناى
أوالنضيأتضامابينااراًس والكاه_له نالعنق وهال
دشم ونسموفافصيرا هم  5وطول أنضة الاعئاق واللدم

يتهته ل نطا ' 4اناطدت
ألق
بهلخ
أضيت
وانت
أوالنشوالثوبالخلقوأ سيت الثوبو
لجال رست هسم يقال لاتناط الرجال أىلادب
سهم والنطو البعشيةال أرض نطلية
ومكاننطى”أى بصد..وةقانلنوواراطدها نطى” +أى ا ر يقهابء.دوالاثطاءالاعطاءبلغة
ماين والنطاةام أعلمعطييم.ومال

حزي تل حزم فندة دى»٠ . كاللبودى” نمطناةالرقال

أإدكظلاليهودى الركالوقنطصاسية خمير ( )8الذيخسترالموت يقالنعاءه

ثعيوانع نابالضم وكذلكالنجى”ع_لى نعل يقنالاه نتى”فلانوالنهى”أيضاالناىوهو

كبرا كب
ر ارميت
دمت
قمات
4ذا
ا|لذى نأى2برالموت هااللاصعى" كانت العربا

|أفرسا و<ءل برف ائيس ويقوتلعاءفلاناأى انعهوأظهرثي_زوقاته ومحيننة على
يىشالنيادئعاء العربأى اذمهمرالمنجى
الكسرمئلدراك ونزالءمى أدرلوائزل .و
والمنعاة أيضات_مرالموت يقال ماكانم:جى فلانم»:اة واحد :واسكنمكان ماع و:2ساعى
:اولزن دا هيافليم درس يسنهمرينا وقول الشاعر

املانمنقوى وم نأعدائهم ه خفذوا أستع_مفكلناى

ا

 ١فالالاصمبى هوم ننه وفلان رن علىفلان 3نويهأى يغلهرهاوردهرهاوامتنى أي

|تاقسسدّتممّثنلاع ياقساتلنعيتالغم اذاتقدمتهاودعؤته التتبعك الامعى استننى

اأفلانااشرأى دادع بهالشمرواستنى.ه حب انلهرأى تمادىءه واسة ذ كرذلان شاع
دننشروا
| والاستنعاءشيه التغاريشال استنى الابلوالقوم اذاتفرّقواىمْنوا

واالعودق

|امشغروهرللبعبرمنزلةالتغرةللانسان وقال
ْ

خر يعااذعوءشطرب الئواعى « كاتشلاق الغريفةذىغضون

ْ إن

ابنالسكرتيقالسفكلتاننانجى درىفما” نبس وتوعت لغة ءن.كذاوكذا

أى شأمن ير وأنثدلالى فل"

02

1ه

ذم

ه(نسلااذون) ه

سق فمنازلالمرتاينمن رذالأمتعتهيمقولون:تبعوا نس سس قالالشتغرى -
نكّالهافىالارض_:مانغسه  ».عواتواوابقنا جهيلت
١

وائفماةالعسا هااللشاعر

اىةمنهرم » فدتماعدعنكاللوووالغزل
ااذالدبمتسعل
غالب 5 0
هلهم زوقدذ كرناءفيه( ننا)النثامقصورنسيّالر ب الطممةية
وأء ل ا

ر كحانشو:ءالكسرأىشعءت :هااللهذلى"
ْ

ونشدت ريع الموتم نلعا مهم  0وخشدت وقعمهند قرضاب

واب#تنشدت مثشله هالذوالرمّة واب_منشى الغرب ه ويقال أيضانث.دت اللجبراذالذبرت

ونطرتم نأينجاء يقال من بن نشدت هذا ال
يلببرأنىمعناأ_:ه هاليءةوبالذتب |

بسمنشىالر يبماهلهمزهوااغساهومن نشيثغرمهموز ورجل نشمان الاخبار يينالنشوة |

بكاسلير و اننا والومبالمباءللفرق دنهو بياننو ان وأصل الماءفنىشدتواوقليتاء
ا0لكميرة ودجل نش وانأ سكراتبن النشوةءالفخ وزعريدتسأندسيعنيهنشوةبا
وقد اذى أكسكر وقول الشاعر
وهالوااقددانت ذا تكلا ٠ ورلىماسئنت ولااديت
بريد ولابكدت من سكر والنشاهواانشاج فارمى”مع_رّب حذ ف

:

ره سا كاهالوا

المنمازلمناللنصا6الناصةواحدةالثواودنىصوته قيضت علىناصدته هالتغائشة
رعرأسالمبت
اكه تنسمب
رطهى انلهنم-امالسكمتنصونم:.كمأى مَدونلاصفانما

والناصاةالناصية بلغةطى ومال

دآآذنت أه_ل العامة مائ  5ير بكاصاة الاصان المشهر
ونواصى الناس

أثزافهم وهال

ومشهدقدكفث الغائينبه  0فجمعهن نواصى الناس مثُهود

والنصمة م نالقومائا »اروكذ لثمنالابلوغبرهاوهى البقمة وأنشدأنوعرولامرّار

صمينم انواج .».كانصومنالدةرالرء.ل
نرد
تج
ننصية
وفالآ خر ١ شلفالوهآةلا

ه ثلاثمثينانكارناوار

و لتصدت الذئ! ختريه وهذه تسب وتذاد"بت ب فلانوتاصدتهماذائزوجت ف الذروة»نهم

|

والناى ةوتاات!! راترسرية ,رهاوإنتدى الشهرأىطال واانصى” ندث مادام رظنا

فاذا اسض فهوالطريفةواذا خم وس هوا الى" وفال
لوّداة دت شول ممنى وان .٠ نصماكا ع"را فالكرادنأمصما

'

ذ]
أيها وه فلذاهةتناصى فلاة؟ ىسل هاوالماناصلاةايخشا
ررنضس
وأنصتىك اثلا
اانوادى(:خا) النذو باللكسيراليعيرالموزول والثاقةنضوةوقدآنشتها الاسفارثهى |
منشا و
ةأنضى فلابنره أىهزه وتنشاءأيضا وهال

لومأسبمفىعن يدى ز”ماءها ٠ و ىافلكاخرئو :تسحلاذره
لاءت علىمشونالى دشنت

ولاتعاسر
٠ 5وذلتواعنات حبل ا
ورروى

بلالا لي
ْ

ننه

لياسي

قَانلامن حادق ذات ديد :م لامنضْرًالكانمن ظظائهاالطنا

 ١وهوشاذ لالهجعماكا مند وداءثّلكسراءوأ كسءة  :وندى الارض نداوما وبلاهارارض

ند علىفعلهبكرا لعينولاتقلندرةورد نانوالندى الكلا” هشالمر

| تف" الندىملبونة وتضعر بو ,ةلالد ندى!انارقالس دىندى اللءليضرنماثنلا

|[اللعود ودام باهملاوثندئئاذا ابل وند
ذمثا
هلوتعوبتعب وأنديتهأناواذ أييهضا
تندية ((تزا) ن.زايتزوئزوا ونزوانا.لدنفزىلواذلفراراستصهل الغرارا ونزال كذرءلى

||| الانتىنزاءاتكسسر :يقال ذلك فىاذا فزوااظاف والسياع وأنزامغيره وتزاةتييزةويةالوقع
و الثاةئزاءيالضم وهرداء تأخذهانةتزوممه حت قوت زقلىتتزواى كذا أى بشازع اله

| والتتزى التوثب والتسركع .وهال

)

:

نكّناؤادمكرةتنزى ١ه اخذارالين وزاعلازاز

َك

| والتاز يتقصعة قزةسالقعر ننا)السوةوالتو الكسرنالذموااء_اءوالةوان
غذضاك وأوائكوتصغيروةةنس.-ةو يقال
فنظها كانقال خلنة وو
اذم
رسأ
جعاه
|[ غ

|| نسدماتوهوتصغيرابهع والنسسمانبكسرا لاونخلاف الذكروا طفظورج ل سم نا يضم
نياتولائةل نسماناراآكر ينكّاللانب_مانانها
ادن
ئوق
ناسثم
ئمان
ثنس
الذونكثيراال ا

|| فوتقشةنداالعرق وأنت سائنهاللوهك النهدسي مع وتناساهرقم ن نفد هاه تادته

| دقولامركالقدس

ٍ

:

وءارض طذلر” »ه .لعوبتناسا ف اىذاقت سر الى
ل نغيضا
والك

١

عهاالاقللهى نوا اللقهسيم وهالتعالى”
ترك
نأنىسسيتى عنألىعسم#دة والن مان لت
ولاتنسوا الفضل سكم وأجاز يعضوم الومزقيه قالالميروكل واوهضعومة لكأن مزها
الاوا_:دةفالمماتتافو افمها وهى قولهتعالى ولااتنسواالةذ ل «نسكم وماأشبهامن

وادابهع وأجازبعضهم الهم زوهوقليل والاخةمادتركالهمزو أصلهتنسموافسكذت الماء

وأسةطتلاجةناع الا كتينفإن|احتج الىحردالواو ردّتفيراضةالياء الادمعى"

النساءالفخ مةصودءزق يضرحمن الورلنفسدتبطن القهف_#ذيننمعربالعرقوب باخ

| الخافرفاذ

هنتن وجرى اانساننم_ماواستيانواذا
عبظ:ي
معنت الدانةانه لقتنفذاها

ادحانتالر بلنان وت النس.ا واايقالمنث و النها
إاهلزلذتايةاض_طرنت وامفد

|[إبرادموضع 'لسافال أبودؤيب
متفلق5ئ_اؤهاعنقانى" » كالةرط صاوغبره لارضع

فاسله قااسلاكننداتهوعر قافا قال
ناديه
اماتر
واذاهالواالةلثديذاانس ا فات

قال الامعى>هوالنتسا ولا:دلهوعرق النسا كالاءة ال عرق الاكل ولاعرق الايحل
وانماهوالا وكالاعل" وفالنوزيدفىتثة.نه وان ونسسمان وابجعأنساءو يقال

'الفتى
أدى الر-ل فه ونسعلى ذل ااذشاتكق نساء ولنته فهووهسى"اذا أصدتنساء و

والنسى ماناضهاارأتمن تر قاعتلالهاس ةل وتزووئر:وقركقولهتعالىوكنت نت امن ]

باأفخأيضا الدكين الفقمى*.ةكالندى ماقباطوادا سس » زااسق أوشاماتتى ”

ووه

0

« فصل الواووالياء) « -

ونشيرشول
دالللى انقعلمةوش تقال نازوال اققهدرنق اللخهبراوأعواباقنالخو |ر

باعلدكرز وها رجل بتي الفهقال

اناس يدا ارين مئهم «٠ فعدزهااذاعدّاله

الأموى» أهل امنصاةالقوم البعداءالذيناشواباً فاز وبالمتهاةطريق السائية والناحية|
واحدةالنواعض وقولالشاعر
القَدصيرت حامفة صيرقوم

ْ

كرام
عت ظطلالالنواى

س_موف قالالتكساى> أرادالنؤاافمقملب يه
قاتمابريداتلوا

الراءاتالةابلات |

وي
.قال
لان را وساناذا كانامتقاباين (/هنا االلكذكوبةروالعظمة .يقال اتضى||
فلانعاء:ناأىا ففظروتم لامي())1:الثداءالصوتوقتديضمم_5ل الدعاءوالرتماءوإنادا |ده
مناداةوند اءأىوناجانوااوواأى نادى يعضوم بعضًاوتنادوا أى ااسوافى!اشاد |
فالاار:فسن
والعدوبينالجاسينادا
آدالغثى "والنادى بلعم
ا

اال يو لي قاله أناد يدل الول.دوجعفراه والندئ عتلعىيل عدنا

القوم وسدنهم وكذلك الندوةوالثادى واانتدى" فان:ةرّف القوم فادش:,ل"

ود

عمد تدارا لندوةعين ابلتذىاهاقدى لالمسمكانؤ اانندونفما أىتدقعونمثا ورةوقوله أ

تعالىفا دع ناديهأى عشيرته واتمساهمأدن النادى والنادى

مكاله وده قم اويهكمايقال |

وض اماس وندوت يه ندى” واتدرت مدل ون ودت الشوم يجعمف ا
ىلندذىا
هال شمر
وماد وه هاانادى واسكن »» .بكل لياه نهم نشام
1
و
وتوا
1ا

وغال يضافلا نندى”» الكفاذاكان-طيا عنابنااسكيت وندتالابلاذار عت فها|
بي
لنالن
عهل
اوا
ل ناد ون وداذهى نماديةوتنذت مثل وأندينهأاناونتينهتادبذرالوته ةي |ْ
وقالعلةمةن عبدة

1

ا

ترادىءلى دهن ابل..ض فانزمف  #ف ن
أّالمنذى ر<له فركوت

قااللاممى'  5واختدم حمان من الغرتقمومرسع فحعَدال
ه_
أمامكررما نا

ا

ورج |

نسا تناوممسرحبهمنا ومندىخ.انا ويقالهذء الناقةتندوالى نوقكرامأ تنازعلفنس ]أ

وااندوةنااذ عمموطع :شربالادل وهال »#5ردم ة ند ونهمن ث#ضسه » يول موضع شمر به ||

قرب لارتعثفىطلبالمماءوالمئديات| لز باتيقالماند رت

|
دثئتكرهه .اقاللناغة3 .

مأان ند يت دذوء أن تتكرهه ي ويالندى الغانندةمل المدى والتدىايذابعدذهاب لسوت
دةالذلان أندىصوناءن فلا ا
نذا كا ب
نيدالضوت وأنث دالادءى»
ْ

ففتااد تجوأدع فانّأندى ه .ليصنوتاأدنىداع.ان

والندى المودورج ل ند أى واد وفلانأندىمن ذلاناذا كانكارخسيرام دوفلان

ندى علىأص
يماتءهسأعىنى ولا:ةل يل 3ى علىأصصابهوالندى” الشضموالندى المطر

والبال وقال: :كثورااءداتالفزديضيريةالئدى.» :تعلىالندىفى2 .نذوةدرا
فالندى الاااولملطروالثسالىأندلص
امءوبوجعا
قلذ
ددى
يجعءلى أندية.وقال

8.

»(غامة

» [ابلاوباووااءاء) ه

0

م

له
صهومن
أعت
وأنغمت غسيرى ألوويد استغورت الشصر:قط

مأدمت قضييامن الشهرة أى

'ْقلعتوالضاةالفصن واباسعنه وبال ف غه ناأ اىقطعهلىوالغدوال-صاب الذى
 1راق ماء.وا هعنمثلحروعجار وحكى ابن الكت أنوت السبصاءةاذاوات واادوة
هجاو لايعاوه ل.ل وهال
ش والاةالمكان المرتفعالذى نظنأنن

ألمترباالنعمانكانبنصوة  .عنالشسزلو ناميأ كانناجيا

؛

ملتق
ويشسالثحفلانأرضه :همة اذا كسهاممنافة الغرق واالضولاءا
مطىامودلاء ونال أ
وهزتأخذالتموامشه ».ان الاعرانى بن وبينفلان ناوةءن.الارض أىسعة والنصوأ

| الس بعاثنينن يحقاولنه واأعساررنه ركذلكناجته وانضبى الغوم وتشاجو| أى ا
تسارواوا أنه أبشااذا خصدمه بمناجاتك والاسمالصوى وهال"

فبت”ألخهو بهانفهاتكلفى ٠ه مالايهييه المثامة الورع

وقوة تعالىاذه وى علومهسمالضصوىوانماالمموىفعلهمكانةول قومرضاوانما

الرضًافملهم والف”على فعبلالذى تسارهواهع الاقوية وهال

افىاذاماالقومكااأسه ٠ .واضطاربالقوماضطراب الارش.ه
هناكأوصينىولانوص نه »

0

احما3كأ الشداء ْ
هالالايئروقديكون الذي"جماعةمثلالصديهالاقهتعالىخلهو ن
وقد,كون الفى”والهموىاسماومددرا (غا) الضوااةص د والظر يق يقال ضهوت|
وكأ ىقددت:صد ل وقوث بضرد اله أى ضرفت وآأفمشعنه بصرى اىعد للهظ

]#أوقولالشاعر ٠ قماءلذ زبرتهانوحارثو أى ضيراهذا ألمتفىن].-ةالقم وأغىنى

|| ساغعرهقادىءلى المانب الايسروالانتضاءمثل هذاهوالاصلت صامرالانته]ا«الاعقاداً
ته وألخهرعلى حلقهالسكنأى عرتطا
ضنأى
رفلا
عدتا
والمدلفكلوجب وانتص

ْ وخمته عنوطعهتنعية فى وهال ه كتضيةالقتبالمابه والهواعرابٍ!لكلذم |
قاالنسكملتنظروتف غم وكثيرةفشبهسابدئزوهوقل-.ل
 :العربى" وحى ع ن أعرابف"أنه
ااذاجاءتفىبعع الم٠اكقولن وف خلجندى ومساومتوادفا
بوالوةفىمثله_ذه الوو

رنب
لوقو
وعدى وحبق”ا
و وغه
عم م

والنىالكسرزق لاسمنوابليعأضاءءنأوعسيدة

وفالئلأث_غلل دن ذات الهبين وهىاع دمن تيامه بن'علة جتكاءت تدع السورن 1
:

فىالماهلية فأناهاحوااثينجبير الافصادىفساومهافك اماونال امسكيهٌْ
ىيرهمحل آخر وال لواأء هسكيه فلاشةيدي اساورها حجى قذئ
رل غ
حت نط ا

ماأرادوهرب تقالف ذاك
وذاتعمنالواثة سس بنيمقلها ٠ ثخاطواءاراسهاخطهات
و 3تبديهااذأردت خلاطهما .

بنفورينمن»عنذ وى ترات

فلكهلااتلويلاتمنترلممعتها .ى .وردهتها صفرابشيربتات
فث_3تعلى الهسينك اشصحصة .٠ على»معناوالف تك من فعلاق

٠
ْ

مأ لخوات وشهدبدرافقمال4رسولانتهملى اله ليهو إياخؤا
تك فكانشرد
الد ٍ

+

ماح

فى

٠ن لالنرن)ه

660

«(قا)ء

ش

صب اللهيفلهالسوب نطغمة  5تنبى العةابكابا اممجنت

:ن2الانناءأى انالفعل يرنحقمةد كلااقولونبااسيف!ذالويعمل أ
وا
افلىذرةو.:ابصرىءنن الشىونم بفلانمزل اذام وافقه وكذلك فراشم والناة القوس |
اجتى نتعنوثرهاأى تحافت واادواوااتنمواةماارتفسع منالازض فان عات النبى” |
تأشوذامتوائ !نك ترف نا “برنالداقفأضإدغيراالهمز وهوثهيلجع مفعول وتصغيره |
0ف وابطمعأنماء وأماقول أو سب نح ريرق نضافبنكلدةالاسدى>”
علىالسدد|اصعبلوأنه 0

«ةومعلى ذروةالصاقت

د

 .لراتضمعادقاقاساصى .٠ مكانالنبىتمنالكائب

|
ى" الوادناب متسل و 1ى” دولاو كام ْ
بها
فقا اسكائب جول وحولأهرواابلةنالل

وضالة علىا لصاقب وهو جب لبذللهلتهسل لدحتىيضيركالرمل !اذى فىالسكاثي )| ا
الذواق" الاحونوا-دهمنوق” (0ا) النثامةسورمئل الثناءالاانهفى انليروا لشمر أ '

بجنعاو ماانتاذءفيىرخاصة ونثوالتخبرنمُوا أظهرته وتناثوا الذئأى ”:ذكاروه 21م ْ
خهوتمنكذاغهاء دود وخخاتمةدورو أصدقمكاة وأخت غرى ونجبته وقرئبه.أ |

قولهتعالىقالءو منتصيك يابلدمع ل
أانفعل بللكك فأذهرقولةلائفعل وكال |
شاهعدم :تمك كائفرءلعلى خحوةمنالار فصاطه رق لانهو
يادلنك ولءةلبروك |
| |1100

وخيرتنافيا مودق أسرت :قد لاناستواتمةةا
ركبسار١ليعيرتح وفال ههنأدمةو ناحماأناها» وقوزلالاعتى

تقطع الامءلكوت

ا

.

ركه  5بواج سريعةالايقال

بأقىواء سراع وأسقفأى]سعر وفاىمديث اذاسافرتجفى مسدوي فاستد اووبنوأ
ناب.ب قوم منالرهب والنسيةالهمناجى -تمدفمتهالهاء

امتذوجحكيده

وفال

و

1

ا

ثتعهد
ذكا
مواتلدافوسدتمئه » .كر سال
يما

2

وخدوااسبع جعرمواادوماعذرح من البطن ويقال أن أى أسد ث وشربدواءةاأغاءأى
امه

وا الغاتط لقسسة الدرعءنالادفى" واستفىأى سح موضع اموأوغ ٠

واستنى الوترأىمد اقوس وهال
2ارت وسازيت لها بهاجلسةالاعسر يست الوتر

وأصاه الذى:ذذأوتارااةسي > لماناهفترىحاأصار يننم
اخو والدامةدورء دقواك ْ
أ

راةه
نوت اد البعيرءن» وأغره اذ اسلنتهوهاليا طب ض فين ط ه
فقلت ا غجواءنها هاالحلدانه  0عرض كامتها شاموغاريه

| 1:
1
أ

اقلاغلراء أضاف!لنها الىالادلانّالع#رب :شمف الذئ الى :فسه اذا اختافىالافشات |
كقراه-مخقاليقينودارالا خرة وناحلااءدةسور أيضاوا اضماعمدانالهودوجفلانى
أرضيسختاخيى من شيرهاالعصى والقسى" واستفالناسفكلوبجاذها أصابواالرطب
الاممي*امتص تاإضا:اذا الثقطترطمنا قالورت مون الشمدر.
و لمم !

و يك

ا

س1

ا

ب

يه

ست

:

م|اذح لونىل»ومحامعتانع.د الميو»نمن أ-اهابفت.ة مانونى
:علقتهاقمل
ٍ

موزىعافأنومناةاءعم ص
أكاتظروف حت درلتيشىأنوزيديقاملاننغسومو

هنذل
كا

وخزاعةدينمك والمد مْة والهاءالتأندث وتنك تعامهاء انا*وهىاعْة والنسية

ٍْاللهامذوى توعبدمذاةبنأدبنطابعفةوزيدمذاة بنةيمبن هط ويقصركالدوبرا حار"

شنء افسباناابنتي.
ألادلأنالتمبنعبدهأاءة به اعللى
(موما) الموماةواحدةالمواتى وهى الاوز قالابنالسسراح الموماةأم-له موموة

ته ركهاوا نفتاحماقبلها ب[مه4
لوء
فلءات وا
أاءف
اق
علىفعللة رهومض

المهامالفتج

جع مهاة وهىاالبقرةالودث :.وا هع مهوات وقدمهت #هومها  9ساضهاوالمهاةبشمالم

فعى عنن اب انلسسرابحوذظايرهمن النمه رطبة
ماءالفل فىرحمالناقة وهوهمنالماءوامبج
ورطب وعشمرة وعشرو المهاةيالفخ أيضااليلورة قالالاعذى
ودام عن مهام غرى"  5اذا تعطى المقبل دستزيد

وممععلىمهماتومووات والمهوالاينالرقءق الكثيرالماء.شالمئه مع واللينءالذمعوو

 0وأمهمهأناوناقةمهاةرق.ةة اللبنوذطفةمهوةرقق.مقة اقتاللاملالمهاء*_دود
عيبوأوديكون ف القدح والمهوالن.ف الرقءق قالصخرااج" » أسضنْمهو متنهزيد
ومهو اوى" من عبد القدس وصفرالترحى أمهئلغة فى أماهءلى الل وأفهمت! لد يدة

اذاأحددتها وقال
0

0

راشهمنر دش ناهضة * ثمأمهاءعلى خخره

لمحي السايواا اس

الفرس تر ينه وأجمته090

الثورن))لإنأى) نأسْهونأ شعنهأ بامعنىاى بعدتوأنأسّهفاتأىأى

أعدد هفبعدو'نناءواأى توسااوعدالمنتأى ا موضعالبعند .هالاثلابغة
فاك كلاملالذى هومدرى ه وانخ تاأ تّالنتأىعنك واسع
والنؤى سفيرة حول اتلباالثلابد <لهماءالمطار والج-ع نؤى” علىف ول ون تتبعالكسرة
الكشرة وان"ثميةذّمونااهمزةف.ةولونآ ناءعلى|لقابمثلاشارواآنارئةول منهنايت

نوا وأنثدانلوايل

اذاماالتظناسالصنعراتنا  .ذا تأعساهاالاضاع

0

وكذلكامأت نانسأ ىمثله هال 3والرمّة

ذكرت فاعتاحالسقام المضمر ه مساوشاقتكالرسومالدثر « ار يهاوالمتأى المدعثر
| والنؤى بفعالهمزةلغة ف اىلنْؤى قال
:

وموقدنسمة ونؤىرماد .٠ وأشذاب

اموق بلينا

تقول اذا فت منهنةزْ ينأى أضلحهفاذاوقفتعله قلتنه مة-لرزيدافاذاوئقت
عامدهقلتره 90

االذئعق إذبوأى تجبافوتماء_دوانديته آنأ دنفته

عننفنى وفالمثل!اصدق نىعنلاالوع.دأىانّالصدق يدفع عن الغائهفة لحرت
دون التهديد قالأنوءسدهويذى غبرمههوذ هالساعدة بن حؤية

6ه

و(فسل!1م)ء

«(منا)م.

ممصم ووب جب سبي

 ١الكلاف“وممكاة .لا عمبةسالهوممكاأض.ف الىا5

دقالبن السكيت مركاينبالنون|

إ|اغة قااللأخفن يدرولايههزقا
هال
ولوب
اكال
و مم
غة وهال
ا

0
١

ونوم يدر ةنا لنامدد  5فمهمعالتصمرم.كال وجير يل

 96يقال لاك الوله-
أ.دعيكاأىشمت
ككْبه
معهطو يلامالالشاءر | 2
وقدكنت أردوأنأملال-قية ٠ خا قضاءالقهدونرجائيا

أأوتلهمت عرى اسقمتعتمنهو يقالإن لبس المديدبات جديدا وقلمت حببياأ ى عت
|ملاونك مدنهركٌ وعنه تبه وأكتعندهملاوةم ال رسلا وار

ناريح

وكذلكملوةمن ددر ومائةواو كاهاال رةاءيشالملاوةمامتهاواللى"ااهو ىتمن ||

الدهري
مةالل؟مها
امء نالده ها
طلت
واعليوىاه
لهرافما
وأى
مضى على من النهارأى |

ساعةطو له" والملامةصورااصكدراءر الملوان اللملواانهباريقال لأف
اعلدمااختلفالملوان أ

ت وأمل اتدلهأى أمولدوطولله دأليتا
اذا
طه ا
أىغم
الوا-دملامةصور وأملءتهف
ش

ىرده وأملدتلكاب علىوألاهأم لئانجمندانجاءيههاالقركن|
البعيرذاا وسعت4ف ق

و اسقليته كابس لله أنعلءه على"

منا  4المنامقطصور رااذىبوززيها

مذوان وابوع أمناءوه وأفصم منالمنوالمنىأيضاالقدر وقال

ظ

دريت ولاأدرىمنا اله-د'نان« وءةالمنى لهأىقدر وفال ه حتىتلات ماءى لكالمانى |
أى يقد رلك القنادر ودقالأيضادارىمنادارفلا نأ كمقابلتها وفى -سد يش محاهد |
ا نارم حرممناءمن الجواتالضيع والارضين السبم أ
عى قصيرهوجذاقه وأماقول |

لبيد»درس المناجالعفأما»ن فيرببدااتازل واكنه ذف عر الكلمةاكتفا*بالصدراً ْ
د«وضرورة قبيدة والمق”ماء«الرجلوهو مد د وا اذىوالودى همان وقدمناالر حل

وأمؤىعءى وقوولهغتهايلى”معنى

ق(رائنءاء_لى |انطفةوباااسالءعملنىى” واستنى أى ظ

استد خرو اجلمحنى” والمئدة الموثلانمامقذرةوالمسع المنااوالنية واحدةالمتى ومنمةأ

هملاوهىمابينضراب الف_ل اباهاوينخس أ
مىأ
اناق أيضاالااماليتىعزرف فيه ألاقبم
ىلادامالنىسير فيهالقساءدها من حمالهادةالشى فىمثدتها وقدامتي |
عثمرةلسله' وهف ا

لفل فالدوالرقة صف مضكة

٠

ا

شوجولتفرفعاعتقه  .اذاتءت مانتوج سلملها
ا
#ؤلهى حاملبالندرخءمن غيرآن دقسارفها فل وم مةدوردم وضع عكةودوم نكريصرف |
وقداه:نى القوم اذا أبوامى نونس

وال ابنالاءرابيى”أمى الغوم والام:نمةوإحجفع |

الامانى“نشول منهعندت الدذئوه ندتغ_برى تقشمةوتند السكّابقرأنه قالتعالىومنهم |ْ
أ ونلانعاونا حاب الاأمانى*و .قالهذاثئروه أمشئغنسته وذلان ,الاحاد دث )ْ

أدىّيعفلها وهومةاوبم انلمينوهواالكذب ومنوتهسومَثدلتهساذسا!َه .ويقاللامندك |!

الورارداءيأخذالابل تسلمنه
والءاءفي س.ل زائد:أى ماف[

متاوتك أىلا"لح يل سزاء ل والمماناة لاطاولي؟ وقال

ْ

للنىائف
وا
فالايكنفيهاهرارفاتنى ٠ه ا اللمها

أ

رالمماناةالاتتظاروأأشدأوعرد

سلافالهالمزاف اه
علمح ا

ه نات الواووالباء) »

»(نا)*

ظؤظ

ومْضْوًاءل الوقود والدعودوه ذا أص»شوعلمه وأمتدت الامىأنفذنه والقضى تفءل
١

مئه قلااراحز

لئكفتعضد.
ليرا
أاضمس
0

» ياهلدلىامبءطهمليعض » وقرّنواللبينوااقضى

وقال ه قاذاحس نمضو على مذو انههب(ملا)اأطامقصوزالهر

الامعلاءوااظمة واحد:ةالمطى“وا]طاناواطلى"وا-دو-ع بذكرونوث والمطايا فعالى

دذكروتواثت وأنشداو
انالياسر با ال أوالعيئلا ت
زيدر سعة بنْمةرومااضى” حاهلى”
ودطمة ات الظلام بعسه  59يشكوالكلال الىدا الاظلل

ىلتذترومةاليدين ف الى وبال التطىمأ وذ منخا اطمطة وهواما اتخائرق
الماإ ا

أاسفللحوض لانه نقطط أى مدذوهومثلتظاندت من| انان وقضدت مانلتقشضش هال
روية

للمل ش٠احراجعالهارى النفه
ندتطتغو ك

ْ

والمطواءمانلى ء-لى و زنالغلواء والمطو ال يقالمطوتنالقوم عطوا اذامدذت
موف الي يرهال! لاصمى"المطمةالت تٌطفسيره اهالوهوءأخود منالطوأى المدهال ألو
زيد يقالمنسهامتطمتها أى اذ ذتمامطية وقالالاموى”امدهاءمتاهاأى سعلناعا

مطاانا والمطو نااك سرء_ذقااذد_لد' الع مطاءه.ل جرووسراءومطوالثئ
أظفرهوصاحبه وال
7

ناددت مطاوى وقد مالالنهارعم » وعبرةالعيجناردمعه امهم

الم سلما دالبراة صفيرها
١

؛:

'

فطل لدىالبدت العتمق أخمله *

ودظواىمثةاكان لهأرقان.

|الناساى لإم(م ( الأبىواد الافعاء وبْفتاادلمؤسنيا كلفى.ىواد
عرافس
ماذ
ألك
زا
ءبوءةهومة

للانَا ومن لاااكللامن الللال وواقكرام والشة

والكائرلا.الىماً كلوم ن أبنأ كلوكف] كلوالمى أزضا اسمن نذا تالازض

ألوعسدادا أرطن اافذل سكل هذا المعقوال وقماء-ه أنتكونالواحدة معوةول
ام قالوهال اليزيدى”شال منهأمعت التذل* وفال اءندربد المعوة الرطبة!ذادخلها
3
زعضٌ المدس (مما ٠ موت! أسمف حاونه كاه ونس ءعن ألىالطاب وكذلك المر

الست

دمق هذامة ول مالكأى صن صمانك مالك
ع الؤامقااسنالم قرالي!بذنا

6

ا وطاالئدئيردوا البمجكعاكى” وانذكااءخلذةصفغىير وقدمكامكومكوا

نلاتهمءندالت الامكاوتصدية وهال عمترة نضر خلا
ومكاءصة كال تعالىوماكا ص
طظعنه* تكوفر بصئمكشد قالاعل ه أبوعسدمكتتدر“المت تكومكاء اذا كانت مفةوحّة

ْ والمكاءالفخ مقو رحرالئءات والارئن وغوه وكذلك امكو هالالطرماح

دن كول شة ٠ قنظافىمنتثل أوشسام
حك ب م

وجعه أمكاءوةئ الغرسع امذئاهحبكركنته وقولالشاعره اكاللقَىديدّمدل » بريد

اتعمفتن
كالمتونئ؛ ومناسيع ومقكيكتابمدءكاأى مجاتهن العمل قاليعدقوب
لوقل

ساح

5

سس

 #إنصل الى]ها

ةا"

(#مذى) ٠

كهمااعللالنارطالبك والز |012١
المكسروة تضم"وسمربىسلتدريه اذاو ك

سد ره  :وماء-قه أى هده وقرئقولهئهالى أفمرومنهاعلبىرى
التهصاب وتترب:هأى

وضاريتالرجلأماريه ع اء اذا جادلهوارادو اقلذثكتظم وقركبههاقوالدتمالىذلانك |
فىهسبةممهفلاغلعْلدبَهماانوأماص ابلةناقة فلدسفاملهكاسلمارو' لضم غلطوالامتراء|
فالا اذك في وكذلكالقار ف وى واسم باد واانسبة المياص وزئ عغليىرقساس
والثوب ص وى عل القماس والمروراةاافازةااتى لاثئفتهاوهى فهوءل' والهع المرورى

والمزور ناتوالمرارى وبفالامأرذ
لهو بقرطىمارية قااللاسبكندتهىمار بد
بت أرقمثبعناية عبرند بجفنئ-ة بنع وعفببنرو بنرسعةبنحارثه نثعلبةوه
العنقاء بن عرومنيقماءبن عماهءىالسماءوابنها الحرثالاعرح الذىعناء سان

بةوله

أولادجفنةخولةررأيهم  ٠قبرابنماريةالكرع المفضل .
والمار بةنديد الباءالقطاة اللمساء(.م) 1المز ابلفةضيلهتية_الله عليهمزيةولايد ||
منهفعل( مسا)المساءلاف امساح والامساءنمض الاصباحوأمىنمئ وقال

ْ

املمهسالنلاهومصصنا' م" بالايرصصئار بوصىانا

ظ

ورهامنامودءدوضءعانأيذا قالامروالشسر يصفجار به

تضىءااظلامبالعشاءكا ما » منارةمسى راشيمتتّل
بر يدصومع
ثةهع ح
سمى فيا والاسعالمسىوالمخ وقال

11

والمسى والصم لابقساءمعه » ويقال ينهأسىخامسةبالذم والكبمزلغة وأتنتهءس_مانا ظ
وشوتصغيرمسا وا نه أصيوسدة كل وم وأخسسمة كللوموأثندهمسب أهس لمسبى أمس ]|

أى أمض عانلبمسداء .والمبمى اراايلنطفة منالر-مماعلفىسرناهق المطيقالمساء
كسمه

وهال » نسطوعلى أُمَكْسطوالماسى » ومسيث الناةةاذاسطوتءاماوأخريت

وادهار ا مشى عشى مشاومشى تشسةمئله وأنشدالاخفسش
ودو بةتفرقدىتعامها

» كدى التصارئنى هاف الاردج

وهال آخرء والاكثى فقضاءيه_داء و مشاه ضاو أمشامعه_ى وقشتفمه جما سكاس

وم تار أًعَ:دى مشباءم دودااذا كثروادها وكذلكالماشة اذا كثرنلها وهال

همنىمملعع
للات
اشنات
وال

ؤاءاً
دوا
ويرابتامش
هدوش
وولا
مثيراةالا
شيةك
مماش
واقة
,٠.ون

الذيبهل ولاتقل شعريت د واءالمدى ويقسالأبضااسقشت وأمش.افالدوا اءوالماشية

مع روافلةجهعالموائى وأمشى الرسلكثراتذمااشيته ..وهال
تى
مأثري
أوان
ولنتى
وك

ْ

٠ه ستةيلهعن اإدنسامئون

إ[مسا)الامواءمن النساءالق لاسامعلىنفذيه! (منى) مذى الذئمض ناذه
ومذى فىالاممضاء:هذ .وقولجربر
ف.ؤمايار ينالورىغيرمانئ «' وبوماترى »نم نّغولائنوّل

فاتممارده الىصل إلضمزولراةنه د وزفالث-عرأن ع رى ارف الئل“ رى اارف
اسيممن جمدع الوجوملا نه الال ومضيت علىالاهىمذ..ا ودضّوت على الامىمذوا
7م__7بب-0

2--ئ2ئ22الا

2

لمي

و-دوا

«(نابٍ الواووالماء)
ا

ه

ملضا)ء

الاءغه

ومازودوقغر»صق عساءمة » وءسءئئى متهاقسى "وزاتت

أهماعندالاخغسمحذوفانميان ود ءن نونس أنهجم دطرح الهاسل

أوهدخاغيرهسستقيلاللهوأرادذلل لقالمأىمثالمى أةالوافبجمعه لثىوفىمع ثمة
ااذا صاوتمائة
: 5 :وأمأى القومصاروا_ماله وابأبهسمة! أنوزيداًءأَتَغي ل ن

سوهذأو غؤمواءاذ|صاحت.ثلأمتتأموأماء ويقالهأئ |
لمانة
التها
ظمأيتهالكت حع
وأ
فحس «وقدةأى مابنم-مأى |
منمنمأاىلد
|مانتهم :أناأىأفسد .قوارلاءلاتحلو

دلت ) مدو تالذئمدد نه والةى فىنزعالةوسمدالصلب هالامسوا يس
 ١فأتهالوحشواردة و« قنوتىالنزع فىسمره.

أع ومينووصيامرت'لواوناء
اف
ام تممه .ياوضسا
وم و
تحه
(غا) خالو
1
الكسسرة ماقبلها فأدتمتفىالياالوقلاالمفعل وأنثدالادمجى*
كأ ءتالوزق الممضا» وانمىانفعل مده وامهى اقةفيه شعيفة مجزةربع الشمنال

لانماذ هي بالسعصاب وهى معرفة لاترف ولائد < لهاأاف ولام اكاللراحز

لتمواح
ايكر
قد

ه .فدمّرتبقيه الرجاج

وق>ه
حالم
نلبها
1ودةسالركت الارض و و احذداةطيةهاالمظر والممعاةخرق و1بزا

وأواسم موضع قاليءةوب .وأأنبشدوفعرو

لغيرىامش ةبعد الفتى|الشسم ةا دربائحوأاذلالها
ْ ا
ظإذا) تيت منالذئوأمخيتمنهاذانيرًأتمنه وكوّجٍت .هااللراحز
(

ْ

ولتراقيمأتعمافتحيه

ْ ) مد امدى الغاديةبيشال انط وا

من ظتلششيآيضمضنه

فيرمدى اليصروقبد راملدبصرأًيضًا عن

| بعقوبٍ والمدى علىنعلا وض الذىلستلهنصائب وهال .
اذاأم_.لفالمدى فاضا والجع أمدية والمذيةيالضم الشفرةوقدسكسروابلهع مديات

ْ ومذىكاقلناه كبة والمدى القفيزالشانى”وهوغيراادل(مذى اللذىااة كين
 :ماخر بح عثد الملاعمةوالتقسل وقمهالوضوء تقول نهمذى الرجلىالفج وأمذءالااف

مثله قال كلدكزعذى وكلأنتىنقذى والمذاءالمماذاة اوحىديثالغيرةمن الايمان

| والمذاءمنالنفاق هال أوويب دوأيصيعالجل بينرجالوذساءعذليهمعاذى يدهم

سم
س
م
ل
س
مم
م
ملس
س
2
ل
ب
م
س
ا
س

لت نام مغر اأذرسالتهافى!لمرى
مش
ْ دع ذا هال 'لاءويالمذى والودى واي و

:ور بماهالوامذ.ته سكاهأبوعبددوا اذى العسل الارض والماذيةمنالدر 9بع
ا 7 02المناذيه لسسعل" للمة#ة وتسعى اندمراذءهاشهولتهنافى الحاق
و
ْ دع" المروارة سض بر
ا

2

وس

0

قالالاعشى» وآأس وخيرى” وهس ووسوسن #وصءتالناقة ظ

رمعههتاليدر :وأعتالنيافسة أىدة لينها والمرى” على نهل النباقة
[أأمرناضاذا
| الكثيرةاللبنعن الكسافى”ودقالمب العىتدرعلىالمع قإلأوذ يدهرغ_يرمهموزاً

سلممربية
نجمرىبوط أوغيره والاا
والمجعم انلاوقيوب الفرساذا استخرججتماعذدوم ا

2

ه(مأى)ه '

«(قسلالم) ٠

ى]
لؤنذجع
| عنقاءمغرب]1ى ذهيتن وهالالوىالرجلالحتنب المنفردلايزالكذَاك وااللا
نضسب |
انفللا
ولائي
منغ هرلفظهعع المذين وقمسهثلاثلات اللااونف الرفعوال

واللابلانون واللاىنائياتالساءىكلحاليسسوى فيهالرجالوالنساءولايصغ
استغتواءته

رلانمم|

بالاتنات اذسساء وباللذ بونلارحال واانشلدتلقاات*لل«نساساءلكسسر بلاياء|
:

ا

1

ا ولامد ولاهمزرمنوم من )مز وأماقرلااثا عر

من النغراللاهااذين اذاهم 5

ْ

5

ياب الاثام حلقةالءناب قعمّءرا

ا
|
ا

[[أفاءاسازا الجعدنم الاختلافا للفظين أوعلىالءّاءا حدهما اها( اللهساةالهنة|اطيقة |

أل!لقطات وأماقوله
فىأقمى سةفالفموباجعالاواوالاووات وابلاشهمااتمئ
نا من قرومن شدشاء

0

)
|

انشتىا اسل والاهماء

'فانمامدهضمرورة وبروى بكسيراللام قالأ:وعسدهوجعاوامثل الاضاءبمع أضاوالااض |

جعأضاة واللهؤةنالضم ماياقمهالطا حن فىفمالرحى دءة ول منهالهت فالروحىابلهع |
اهاواللهوة أيضاالعطية ذراهمكانت أوغيرهاوا بجعاللها يقسالانهاءطاءلاهااذا كان |

| جوادايعطى الشئأمكثير ولهمت عن الشئنالكسر ألهىاوياادومانااذاء_او تعن |
وتركت ذ كروهأضر عبنته .وشألغهلاءهأوىلهاءيه :لهمةأىعلله .ولهوتنااشئأ لهو'
لهووااذالعءتبه وتلهمت نهمة|ءوةلاهوا أك لهى ءضهم عض وقدمكىباللووءن
.

8.

ّ
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3

٠.

٠.

٠.

اللماع |
5-5

ا

اننأذك:اوهلذ :أسعااولاقلاقيو نءهلالوقتوادإو هكرتاعأئشلا و ا 1
 ١هلوقو ىلاءندرأول

اللهديثفياليللرده الوضوءالدعنه وكان اب انلزبيررضى اللهع هدا ذاسمع صوتالرعدلهى |
عن سل نه أى تركهوأعرض عنهالاسعى الهعنهومنهعهى وفلان لووء ن الخيرءلى فعول ْ
ا والا لهمةمنالأهو يقال بينم ألهمة كنول أعحءةوقد برهاأفعولة وهم لهاءمانةمدل 1

نبيبنااضلجباز يوكلءن
أ قواتزهءمانة ب(لى) اللما.ثئيشيه الحصث_يدكيدوال
|[ تسد وافلحديثد خل عملعىاويذوهو بأكل لداءمةثى أىمةشيراواذاوضفت
0
المرأةبالب.اض قلت كالهالماءة والامامةهورالارضاليعيدة عنالماء
(ضري)

(مأى)» مأوتالخلدمأوا ومأيتهمأنااذامددتهحتى دتسعوتقأىا

خلد #أى قزنااتسع وعوتفغل وقال »دلوأ ىديغت الحلبه ومائةمن العدذو صل ا
|
 ١ا

||مأىمثالمي والهاءع وض منااجءءاءتوا,ذاالواووالنون قلتمئونحكسرااي

|

ْ وبءكهم يقوملؤننالضم قالابنالسكنت فالالاخفشسولوقات مماتَمئالمعاتلكان|
|| اخايزا وبعض العرب بول ماثةدرهم نشعون سامن الرفعفى الدالولاسدون وذلك الاخفاء |

| دقالسه.و نبقهالثلثساثةركانسقه أن يةولواثلاثأومثمايتنكا:ةولثلاثة آلاف ظ
| لاتّمابين الثلاثةالى

وه
العشمرةيكونجاعة ف وثلاثهرسال وعشيرةرجشس
ين.
لواك
وم

عشرومن فالمينورفعالنون,التنو يننى#:ديرهقولان
أحمدهش روثلانه

|| نعل عشالغسلن

اخدعي يا

لرالةءاسكسيرةمادددء
وهوةولالاخةسٌ وهوؤشاذ  والاخرفع تكسي

وأدله مث ودئى”هئ عدن وعدى فأبدلمن الماءفونا .وأمافول الشاعر
.

0

3

زاب الوادوابا)» _____(#لوك]*_

|ال|نهالمودةومالموةةوآلة.ت عليهلقي كةولكألقدثعليهأجمةكلذلكيقالوالتقوا
وتلاقواععى واستلقعولتىقلفقاماءأى اسّقمل وقوتلههالىاذتلةوته بالسفتكم أىيأخذه
ض
ن عن
بعض

وسحذلاسرءن.اموّااءلهأتىلقاءأيضامصدرمثلالاقاء وهال

 22أتلتشيرلهلتأمواعده * فال.ومقصسرعنتلانهالامل
نت ل تجرى عاك السوائولش«ق”
والاق بااللدفىئالملق له اوله وبجعهالقاءووقاكله
”الماعلهوالاقوتداءفى الوه بهَالءمهاق الرجل ذهوماةوواللقوة أيضا الناقةالسريعة
الاج اولفمثل لوةصادفت قميساأ ىضادفتفلا سريعالااقاح واللقوةالعقانٍالانتى

والاقوةنا! كسرء ل قال أبوعسيدة-هتاقةلعة أشدافها (لى (4لكىبهلكأولغ

به فالرؤية »بوالامللغيملتككلام الاملغ» ولكيت بقلان اسه( لى)الامى«هرة
فىالشفة تسن ورجل ألىوجاريةاماءبئة اللهى .وظل أ ىكشدص أسودوضر الى

2:

الفللالمناللضرة وقال

ْ

الا لك نه بي رواهأسبرمن الشنرانءذ وب
اشلكىرا ألىاظ

ءوض .وف ادي ثامتزوج
هباهوشءكله
ارجللتر
هممز ولوةال
الال
جهمث
رلون
واولقى
الرج ل مهواللمةاالاصحاب مابئناثلا الىالعشير لوى)ا يوثالم-_.رفتته ولوى

الرجل رسه وألوىبرأوسهأأمعالرض وقول تعالى وناتلورا أوتءرضوا بواوين هالابن
عنس رذىاللهعنماهوا اقاذى يكونام واعراضه لاد الكدمينءلى الا خروةد قر

واؤواحدمضهومة اللامن ولت والماهدأىانتلوا الشهاذةفتقموهاأوتعرضرا
عنبافتتركوها ولوت!:1اقة ذامراوألوتيذئها اذا ركةهالياءمعالالف فيه والواهيدينه
أماناأى مطله ذهوااللرمّة
ايزيدي لماف وىأنتملمة « وأحس رمات الوشلاحتةااضا
رد
أتعماق الرالفىالادومةثم3د للكثرة والمسالغة هالتعالىاووارؤسهم والترى
ولو ن
وتلوى؟*نى وأوءانه أى 1ث تردعليه وقال
:

لكر ملكلاةومينزلهم ه الاضلامللا:لوى على سب

مءطافعلى ذوق
بات
صنلهوىاأىل
أىلا
لأاىيؤثر بهاجدطبه لاشدّةالتىهمفيهوابرو
الا<سسابمنقواهملوى علءنهأ ىعطفي ل تقس بالمناصفة علىال ويه ولوىالرملل
مقصورمتعطنه وهواطدد عدار ل" وألوئالوم صاروا الىلوىالرمل :يقال ألوبم
الوا وهمالوبانوابجعا لالوية وذاب ألوىمعطوف خاقةمثلذنب المنز ولواءالاغير

ممدود وهال  2غداةتسايات منكلأوب » كائبعاقدينلهملواءا
ود اغةلبدض العرب نول اتيت احهايا والالو بهالمطارد وهى دون الاءلام وااباود

لمن
لاذيل
لم
ي
ا
.الاوى” علىذ
والاوىالفحوجعفىالموف تنةول٠ثه أوىنالكدير و

انم
عم
طيرلك
لنهلغ
ااخبأ
وقد ألوقالبقلأى ثبلواللويدم
قات إذات النقية النقيه

.وهال

ادمن الاو به
قوشفغ

واقلدتو تالمرأتلوية وألوى فلانبق أى ذ هبيه وألوىبثويهاذالمعب وهأشار وألوت.ه

اه
لصم سم

عمس
ا

(تسلاللام)»
جا

اما بلا يله1

الد
|ايدويمال

مسي م ممم

'«(اق)*

م
ملل
م ص ١ ممم ممصي ملاسيرصتييف مما لمم مو ا

ا( الى )اللعاةاساية ودائي:رلةاطالد وسطاجية|

لق بلطاتهأى يثقلهتق
أالا
جبنر

|

فاق التهاتىمنهما زلطانه 5

وأآحلناهذالاأر بممكانءا

| 1

والمطلىعلى مغهل السحساقمنانلشصابح وعىالتى سناتومبينااعط م القشرةارقنهة كال |
أبوءسد وأخيرف الواقدى” أن السعساق فى
لذ أهل اطخازالماطى قال وعسدويقاللها
أ
الملطاةنالهساء قادا كانت علىهذافهى فىالدَةّدبرمةدورة كالوتفس يمرادبدث الذى حاءانّ

مقضىتبها
الماطلىدمها:دقوولمعناء أنه حينيشع صاحهايؤ خذمة_دارها تلك الساعةت ي

دااقص ص أوالارشلايسطرالىماعدثفها بعد ذلك منزبادةأونةصان قالوهذاقولهم

وهلوسةول أه اللعراق.لا(لى) ".اللى الناوراتلىأيضااسم أمسمناءالشاره عرفة
لا.مصرف والسناءإقارابيا اناا( لعامرج للعوواهاءةدورأأىشهوات
حر دص وكلية لعوة حررصة

ا

وأعوةتومم نالعرب ولعوةا لاوع سد نهوءةال للعاثرلعالك

ْ

دعاءله بأنبعس قالالاعذى
يذدا تلوشعة رناةاذاءثرت
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فعذدكعالدماواديكهما » نوقشفىفؤادكواخت.الا

((اذى)الذى اسم ميمللمكذروهومبنى”معرفة ولايم اّلابصله”

رأصلهاذىفأد حل عليه

حموز أت ينزعمااءتننهسكمروفمه أر دملغسات!اذىواللذبكسيرااذال واللذ
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واالفوا
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,وان الذىحااتيف دلمازهم همالقوعكل الو مناأغخالد

منبول فالرفع! لذ ون وزعم نعطهم أن أصلدذا لانكتقولماذارأءت ا
يعن الذينومنهم

عه ماالذئ رادت و بععدسادلاناا-كاءةثلاثة ولاوززأن يكوأنضلهاحرناوادًا
وتستغبرالذ اللذرارالفجوالنث لايد قا اثن.دل ةر الأعطيتدووقواا
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وقول أشاعر
نان
فا نأدعالاواىمن

أسَاءرَهلناأدع الذينا

ملك 000

وعم

«إخضل الكاف) ها
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ولاقى/يها

ريماضلمادوكمواةصأورامثل بدرةويدر والكرّبةالضملغوت مععلى|
نشب لابوالمهك اء

كوا وأمااكعقف ةبؤولاقوبلكلفعلتكذا فقول كىبكونكذاوم والسانةكلم
وانتصبالفعل الم مهل ؤدةسال كانمنالاهسكدت وكدت ان تكسسر اتلتاءوان كك |
فحت وأصل التناءفياهياءوانماصارتتناءفى الصول وحك ألو00
كبمأهلوهكماهءويةنال كهكاءة اللمهفى الوتف كه )الكهاةالناقةاللو وتلل

ٍِ

اذاء رضت منها كهاة»منة  #فلاتمد منهاراتشى وع-دب

ودذرة أ كهى اجسمبل

1

( تتسبلالام) 04أ )يقالقعل
ىادأثى_دةواطاءولاىلاانا
ةكبعدلع

||

أوىاٌلدتطأأَىمئله والتأىالرحل أملس واللا'واءالشدة وفالحديث مركن ةثلاث |
الهءن الذار واللا على وزنالعاالثورالوحثى واببمع| ١
انّبكنّ
بات فصيرعلىلاوجامه
ألاعلى ألعاءمثل جملوأجمال والااتى :مل لعاة ولا أبشارعل رلةيا0

|
١

ومئهلؤى بنغالب واللا”ىأبضاالكدق نلعيس وقال

واس يغير م الكرم

الوقة ثوابهواللة”ى

اللراجذاقلتله ْ

 (١ابى)ليت,اخجتلمسةورجساقالواليأت,الههز وأصلدغيرا أه_مزواميت

اك قاليونس بحيب الى "القدوى اسك ابرعنىانما هوم ليك وااليك عو

ظ ألنولعن الفليلأنَ أصل التلسةالاهامةياكاتتقايلقسالألبيت لكانوابيتلغتان|
اذا أَقئّهقال مقل.واااساءااشانيهالى!! بستنت الالوانيتا

د1 00

وقولهم اسك منت على ماذ كرناها ف
ا,ىساب
اء وأنشد

دتعاءوانابىمسورا » ففىلىيدىمسوز
قالول كان خزلة علىلقالفى يدىم ورلانكتقولعلى يداذا أظهرت!الاسم واذا
متطهر”:قو ل عليهكأقال
دعوتنتى أجاب فتىدعاه «

بلمدهأثم»شعردلى"

ظ
|
|

 4ردقال ينهم االفب غيمهموزأى متفاوضون ليكم بعشهمبعصاانشكارا([تى
6ا ١

التىاء م مبهسمللمؤنث وهومءرفة ولاحجوزنزع الالفواللام نه التتسكيرولاي الارم_لهاأ
ونه ثلا لثغات فى واللتيكسرالنا“والات باسكااوتفانج ائلاثغاتبضا لان 1
واللتسابحذف النون واللتانبت د يداانونوفىمهاس لغات اللاقواللاتكسرالتاء| 1

وشدعأد
بلاناءوالاوافوالاواتبلاناء وأن

ْ

املنوا واالللاق » زعن؟ىكيرتاذاق

والاواانماقاط الناءوتصغيراليى اللت.ابالفخ والنك_ديد فاذاثثدت امدرأوجءت ددنت

الف وقاتاللندانواللتنات قالالراحئه بعدلثماواللتماوالن هى اذا علتها:ف ستردَت
ددءض الشعراءأدخل على الت سرف الداء وحروف ااداءلاتد حل علىمافيهالاف
واللامالافىقولكاءاالله وده فيا نه شسمههاره من مث كانت الااقت واللام غيرمغارقةين

لها ٠وقان

فه'بالوصل عى
توتقللى*« وأنت ض ل
م نأجلاكيال
انى

ال2

21 2

22002022 2
ورهّال

ا8لإويانووانناء) »

أاغه

*كوى )»
ا

كهلرريتوبما كانتتو لعل ءاوت.ق فالرفععلىْ
ْنوضعاسرّواانصب ذقلت رأيتكابها و
م

أحالها ' وقالالذراءهومتئى وهوء أخوذمنكلنفغفتاللاموزيدتالا التانيةوكذلك |

أكانالامؤنث ولايكوناالنامضاذين ولايتكلمءن-هانوا-د ولوتكاميه

اقلحكل وات |

وكلان وكلتان واحت بقول الشاعر
ظ

فكات رجلما ملاب واحده

|
 5كلتاهمامةر وندمناندة

أراادحفىدى رجاليهانأفردوه_ذا القول ض!ع!.ف.ءنسديرهةللانه لوكانمئى لوحب

ا

ا

أنتنقاب اذه فىالنصب وادر”باءمع الاسس الطاهر ولانّمع ى كلاالف معلكالثكلا ْ|
موهأا الشاعرفانماالالذففلاضرورة وق ر نما |
الاحاطة وكلايدل علىمىئْ صوص

مدك الأانهوضعلبدل على
:ورةلاعوزأن عل حجةذثدت أنهاسمر
َائدةومامكو ضر
الأتاننمّةقكوالهم أن اسممغرديد على الاثثيزفافوةه.ايد على ذلك قولعر بر
كلابويأمامةلومصدٌ ه وانلمَتأتهاالالماما
أنشدلهأوعلى”ف نا هالقائلذلماركلا بالما'فىالنصب و ارمع المفضمرولزمت الالفمع

ْ

 ١ظهركالزمت فىالرذعمعالمذءرقمل لهف#دكان» ن  -أ نككونءالا الى كلحالمل

ظاومي الأانمالماكلاانتتنغكمن الاضافة شهت بهلىوسافدعىاتبالماءمع المضمر ْ
عدس
فاىانصب وارّلانعلى لاتقسع الامتصو بأوهم#رورةولاتب_تهءل م فوعة فبقءت كلا

فرفع على أصلهاءع المضمرلانمالٍتشسيه بعلفىىه_ذَءالال ومالكلناتاألىندث فانَ
|ال
كاااصو وانماأيدات
لوال
سديو ببهول افهاللتأننثوالداءيدله نلامالفعل وهىواو
ناءلاتف التاءعدلملتنا ندثوالالمفى كلا قدتصير نامعالمضمرفر عن »ل التانث

غل
فام
لل
الال
0صارف ابدالالواوتاءتأ كردللتأندث وفالأ وعرالجارلتاءمطقة وا
ف

الةوفىافالواكاوى”
أوتةدير «اعندء عل ولوكان لاهعلىمازعملقالواالنسية اليهك

اىتى اذ انسدتالها قات
تى ف
خءالت
ألتسا
وأسةماوا اشاساءدل”على أنهم أجروهاترى ا
هىذى وتصسكمى تغطى
سأ
أخومك )كى فلنامهاد ن يهكمي اذا كقهاراناكمى
ا العف والكمى"الشصاعالمتكمى فىسلاحهلانهكىنفسهأى
سستزه.ابالدرع والسذة وابلجعالا ةكامممسجعواكاء مثل قاض وقضاة والكعياء مال
شيئةوأنت.ركليمديه غيرهودقكندت ْ
السهماءاسم صيعةوهوعرفى” ْ)كى) لبكا
بكذاء نكذاوكنوت وأنثدأوزاد
ْ

وافلا كنوعن تذور بغيرها *« وأعرب أحمانايها فأصارج

| ودج لكان وقومكانون.والكنءة والكنية أيضاالك برواحدةالكنى وا كتىفلان

|يكذااوفلاتيكتى بأىعب_دالقه ولاتقليكنبعبسداللهوكنيتهأمايزدوباليزيدتكنيةو

| كشيهكاتةول معنه وكبى ال ماهالامشال اتىيمرمهاء هك الورْنايكىبهساءنأعسان

قدكو مها كتوىهوويةالآخرالدواءالى ولاتقل
الامودركوى )الىمعروف
| 1خرالداء الي وكوااوبعمتهاذا أحدّالهاانظر وكون اهلعقرتادغتهوكاو تّالرحل

| اوذااشلامتنكهوثالكةاوا-لتهمنسمم ..وفالمللالعبريضرطوالممكواةفى!اشار والكوة
بيبيبحجججييينيسي

ا
فو ندا

يري

فى
اما

ا

ا

سل لكان

____*لكى)ء

وكراءموضع وال
منعنا االلوياية ه كامئعالعرينالولهام
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والكروان :انكريلكطائر قال الراحز

ناكرواناصدفا كبأنا .٠ ف ناسل فااشنا « بل" الذنافىعساءمنا

|

فالوا أراديه المبارىيصسكدالبازىفثشسه سمه و بال هوالكركى ويقال4اذاصيد]
ق فرىى
لعام
االن
أطرقرى اطرذرى " ه اّ-

٠

والجع حسكروان بكرا لتكافعلىغ_يرقءا صا اذاجدت الورث.ان قاتور.انوغو ْ
جع بحدف !ل و
زاتدكاخمجهو اكرمة-لى أخواخو ان وقد هالواكراو بنكاهالواوراشين |

ا ورايلاتكراوينه ) : 0الكسوزوالكو راسدةلل
اشده
.دف
وبن
طح
وكسونه ثونافاكنبىوالكساءوادالا كسمة وأصلهكساولانه.نكوت الاأنّالوا ونا ء

اعلدفهمز توبكست ,الكساءليسته وقولالشاعر
حااءلتب
فمات4دون الص_ماوىثزة » لمافومصةول الكساءرقمق

أراد اللينتع_اوهالدواية وقول اللطامة
دعالمكارم لاترحللبغدم! * #واتمدقانكانت الطاعمالكانى

قال الغراءبعئى المكسو كتولكماءدافق وعد ةراض ةلانهيشانكدىالعرناونلاي قال |
5ا كثى )الكشيةثصمه بطنالذس وابا اعلكثى وقال
ش
|

وأنتلوذقت الكشى بهالااكاد .٠ 3الذي يعدوف الواد

(كنا) كا له كط وأ ىكثرواكتنزيشال ظالجهوكظاورظاكاهعط :ق (كف |
كقاءمو:تدكفارةوكةال الشئيكفمك واكام دث بهواستكفيته الشئفكةا نه وكافيةه |
من ال-كافاة ور حوتمكافانك أىكفارتكور--ل كافوكبىتءثلسالوسلير وه-ذارجل|
ْ كافك من ربل ورجلان كافمامن رجاين ورجالكاذوك هن رحال وكفيكيتد-كين |

وناء
الق
اأىلحس
ككة .ةلم القوتوابلهاعلكنى وقال

1

وتتبط لداق من دونناكفى ٠ وذاترضيعليتهارضيعها

(كاى( الكلمةمعروفة والنكارةلغة .تقاالب السكبت ولاتلقكاوةوابجعحكلماتوكلى|
انملتمذم وال.كا جلمدةء :ديرت
نعي
وات الماءاذاسجعت التاءلاء رَلدْموضعا ال
عرؤةاا زادةزع الاديموالكلمةمنالقوسمابينالاب روالكبدوهتما كلتانا

هموكا
وعن
لله
والكا.انما عن
شنهص_ال ا

السعاب أسذاء والمعكلى0

|

وكا
 12 6أى أصدتكا.مههالالهداح

ْ

ع ٠ اذاكلاواقت مالمكلى”
لونف شنائهمءٌ”

ول اذاطعنالثورا لكاب فكاءو”هسةط لكاب اللك"/الى أصمب
تكله وباءفلان
نءوكل لالم وعفار مفردغيرهذى
بوه هرا لكلىأكامهازيل وكلافىتا كذ الا

فاذاولى!سما هرااكالنفرىة فعوالاصباوا الللتضعلسالواتدنة]لالت تقرلانت
كلاالرلين وباهننكلاالر حلين وص رت  1جلينفاذا اذمل عضمر:قليت الاافياءفى

مومع

اناب الواووااءاء) ه

>41

«(كرى)*

3ا لااتارددتدمهوأ كدىالر +لاذاقل" مره وقوطهتعالىوأعطىقليلاواكدىأى!
قطع'لقليل ( كذا) قواهمكذا كانشعنالثئ:قول فهلتكذا وكذاوتكون كناية
لسوت

ْ

اهاماصة لضي

اررض

 0كم لذكرفالنعاتقولم رنق لزب بالكسريكرعكرعافه وكزوامأة
حك ر نهعلىفقعلهت وهال

٠

ها
اىل2
لاتقل“ولاكر
ااتازاداةاىمتارا

» ولاعل"

١

ريدااليتا“أى أخرنه قال طمل*

وأو بت العثاالىسهدل

أوالشعرىذطال ىالا"ا

أو
ا ندم
نله
مهصويرطلاعوما أكلبعده قبلعسشاء كول اتيت
نا

2

| ياثلاخلدلءلةأىأطلناه قالابنأجر
ووادةتأخفافهاظقا « و الفالمفذل و نكر
أنةص ودومن الاضداد وأنثد اي نالاعراف
رىأىىزا
|إوأ كتر
أدى
' كذئزادمتىماءكرمنه » فليسوراءهثقَة راد

وكردت!انهركرياأىحفرنه .اقلاشلدمافى كرو تال رط و يتهاوكر االفرس سك

رواوهو

يا :حسكر ور ادالكوراوءمن
| اخمنطْهتقداهمفةلايقماها ضو نطئهوكرتار أة
شفى
النساءالدقيقةالساقين وفال .

:

ست بكروا*واكنحدم « ولابزلاءواكنستهم

والكرا٠د ودلانهمصدركاريت والدليلعفى ذلك  :ثنة ول بحل مكارومةاعل اتماهومن

فاعات وهومناذلوؤااتولانك:ةول أعط
١

الكريكروته«اللكسر ما ارءه وقولالشاعر

مقت وأجبابىءلى كلحرّة  5م وح بارى الا-جدى7المكارنا

أرادظلالناقةشمهبالمكارئ والمكارى .ةف وابهع المكارونسةط تالماءلاجقباع
السا كنينتقواهلؤلا+السكارون وذ اهلمتكاالىرينولاةةلالمكار دينءالةث_ديدواذا
أضفت المكارى الى:ةك قل هذا مكارى” نا ءمفدو-ة مش ددادة ْ وكذلك المع:تقول

 ١غؤلاءدكارى”س_قطت و نرالجع الاضافه وقلءتالواو بأءو«فحت اءك و أدغ تلان قملها

شا كناوهذ ان مكارباى نفجناءلْوكذ لالالول فىقاض وراموض وهماوأ تريتالدا رفهى
مكراة والنتمكر يواكتردت واسكر دت وتسكاريث ععنى والكرى علىقعدل المسكارى

وكال

ولاأعود بمدها كرا  ».أمارسالكهله والصبيا

:

يقال اثرىالكرى”ظهره واالكرى أيضاالمكترى والكرعلى فعل شهدرةرخدت ف الرمل
فى الأصب تنبت ع-لى نيه البدة بد طادر ة 0والكرةالتى تضرب السودان و[مطا .

[] رموكوااهاءعوض وتم على2

ار كرات وقال

كراتغلام فكسا“مؤرات # 5ةولمنمكروت الكرةأ كرومباكروااذ العبت وضريتيها

وقال

هر دت يداعاللهها«كاعيا « تكرويكقى لاعب فصاع

والمكرَىٌ مالنالايبنلالسيرالبطى ٠ قالاقلطامى” «منهاالمكزى وه باالان]|

»6

«(كدي) 5

»(فدلالكاف) *

ل:ادق” ٠ وكذإك الوا
واقلذدأاقءورىاواءوالق"الَفر كال اصمايجاءفبى"
ْ

والدوا نااكلوقاومرومنزل قواءأى لا؟” شرنة #الجرير
ألاحببالريع هروسلا  5ورما نان الحامةدا

ا

75

ْ
,قالأقبوتالداروقويت أيضااى شت وأ قوى القوم صادواالقواء وناتخيلان القواء

١ ْ

وباتالهراذ اناتجا»ا علىغؤيرطم وهال

ش ا

 :وانىلاجتارااةقواطاوى الثًا  5تخافظةمن أن تاللام

قوا.سم موضع ببزغ.ب واامماح وهال * وحات سليى طن قو تعرعرا » والذوااءمالتفجا
ون أرضين #طورتينوةتوىااذعرف قردفووةقوى ونهوك مشدوقزته |1

0
الا

نانشو وهاد مه هوه أ غلبتهوقوى اطرايسااذااس

واقمالندغم قوى وأدغت |

خلا لاف الكرذيونه امترحكانوأدنمتف تىولك لوووأتلصبلاه 2اختلاهماَ
ل ّاالا ولىمنم_ياسا كن قلبتهاناوادث وشول

عرق 12مركاءشسآ اقتوودأى)
0107

كماء |
يايد وه حتىلخ عا نمه وقوقيت مدل ضوضيت والدحاحة:عو نادت نول ق
على فعلل ذماله"وفعلالاوالساءميدلة*ن

وا ولاناجنرلهضهشعت

كزرايهاالناءوالمين ٠

واد مقاءةالارض الغلمظة وقدد ا «قناب القاف ف ترجهدرق 1م 40أ بىالرجللى د
دن الطعاماذاا:-واءوقل” طعمه مل أقهم امون

مال

ربوا ١ 110

أىّ:ذهب بشهوةا أطعام وااقاه ى أسلد بدالفواد السمطاد قال الراح
:

راح تكاراحأبورئال

0

000
١

553و الفزابدثنالا تال

نسل الاف) (صكبا) كالوجهه كيوكيوادةط فهووكاب لوعزواذا

راس
دك
اعرقلقل
:-اذت|افرس فرت

فال أبوالغوث وحست ذلك اذا كتّالربووكا

الزنداذاللمعخرحنارهواكا صاحبته اذادن ولورركتَ.وّالثئئاذا كبميوكيوا
الكوززوغيرهاذاصبيتمافنه والكامقصو رامكانسة وابوسع الكااءمثلمتىوأمعناء
والكبة.ثل والهم كرون

ال اكيت

وبالعذواتمنزتنانضار » وللاعفصافص فيكينا
وااكأء*د ودضعرب من العود وهال » ورند اولبتىوالكاءالمةكرا يقالمه كى ثويممالاشديد
ككرههابن ا
أى يخرهوتك واكتى أى توزروالكيوة مث ل الوقفةتكون منلك حل عدال ت

 1كت

د ذارأى سكلنومها واكذياتغطاهاالرماد وارتوحهدهمدتاذاطنئت

: 11بساثئئالممة.وفلانكانى الرمادأى عظي الزماد.ئهال (كق

تلسرأ

 ١كتون الرح_لى اذاءالغ فيصفة نفب  +م نن عجرعلواكنوك اذا ميم (كنا)» كاوة :

الفحإسمشاعر ) كدى) الكديةالارضالصلبةيقالضييةكديذوءه| الدئ
وأكدىاسليافراذا :بلاغلكديافلامكن .أنغ روفرف كدىاذابلغ الاىلصلبأبوزيد أ
ه كاديدافاان أاثاتهاقالوكدى اارونالكيركدىكدى 1
كدت الارضتكدوكييواذذءى

وعوداءيأخذا را ؤلك ,انق :وسعال-جَ يكاوىبينعياينةوكديت أصابسه أ
ر
فت من
ااأىكا
أدضس

وكد كلفد لُكدى اذاشر بالاؤاقة -دجوة

كد بتالرحل

» إناالو واوالياء)ه

اكت

و (نوا))ء

|المستوةزم ,تال اقلولالرلزاه هوااذئاالكوماستالورفى-رعتها

وأنشدالاحر |

يولاذا اقلولىعلها وأقردت ٠ ألاهلأ وءد ش لذيذيدام

1

ههالىقلاء وضع وهمااءانسغلاواحدافالابن | :
|وقات ااثاقهرا كمهاقلوا اذانقد متب و

|اسراح ىكلواححدمتهماعلىلوقفلاممكرهواالفك :اافمىاءوالااف (تنا) ا
كلتخوارةوماقنسان
 ٠العموغيرهاقنوة وقنوةوقندت أيضاقئة وقشة اذا اقتنتسالئة كلا
وقذءان خذةة وقندت الحاريةنةنى قد..ةعسلى ماليسم"فاعلهاذامنعتمن اللعبمع ْ

الصدان وسترتفىالبتدأ خبرفىيهأوسع.دءالى سك رن

رن ُدارعنان ا

 1السكدت وسألتهعنةندت اهاري :قن فليعرفهواقتناء! سالوغيرهاتخ ذاووف المثلى
|لانقستن م نكا سوءحروا والمةناةالمعاة يبهزولاي.ز وك ذلاكالمة:وة أوعب-دة
قت الر ل دةنى قجى مه-لمغي لغى عق وأفناء انه أى أعطاء مايقتى +من ااقنيةوالندذب

من أعطىماندمن المع زا

أد قالوتةولالعرب
وأقناءأيضاأى أرضاءوالقىارضافعنزي

ى الغنى وم نأعطىمانم الابلفةبد
طةّد
ءذ
أضأن
|ذعقدطى التنى وأمعنطى مانةمنال
أ
هءأمىاسكنالءسه
اهوأققنا
ءلل
لطغنااءا
عأ
أ|عطىالى وأيا

والدنوالعذق واع

لكلةنوامقصو رمثلالةنووابجع أقناء
ولاا'نا
»هالاقناء وا
القنوانوالاقئاء وقالطوبل

والقناأيضابجعقناةوهىارخ وتمع علىقنوات وقئى”ء-لى فعول وقناءمثل جل وبال |
وونكقناوتك أى |
واكل-قذنلاكةالتى حفر وفناةالظهورالتىتنةظ-مالفقار  8ة:

الاح ينك جزاءلومايقانميه اذاا مىاأنىؤافقنى كان الاصمىى قات الثئخاطته أ
وكل:لات ل دعاناءونت قزلامف لقنس
كر زالمقاناةالساض,دهرة

غذاهناغيرالماءغير محلل

 0تمانأى شنديدابججر7ة زالعنا ينيدا فالات بار جل أقنى الانفولع أة
فمل قداللامة ين دل » لدسيأعق ولاأقئىولاسغل
قنواءسنةالةثاوهوعب اتف
اقتدتاسما»«اللكسمرةقنماناالذم أك ا مزه هالعزترة

اقفىحماتوا » أناص وسأذ وتانلل
وها  4الثئأىدام وفالدصسفترسا

قانىكفهىالد.ف طل"نارد ه ونذى”ناعمة وض منقع
القو5ة خلاف الضعف والعَوَءٌ الطاقةمن الحبل وبجعهاقوى وز لد يدالقوى

(قوا

أىاث-ديداًسرانلاق وأقوى ابل أىنزل القواءوأقوىأى فى زاده وه:ة قولهتعالى

أو ةاعالاءةو ويأنقورىاذاصسكانتدامهقويةءةالفلانقوىا “متوفااقوى فنفس»ه |

وال
رى"
0مقىوفدابتيسهعرزفلار قالأبو,ويانلعلامدرافلب 2قا و
الفاضهءموس نزوالبتوهرم
”9؟ 28ام
الى
ع
0
:

أتبعدم ز :6ابنزهر « تردوالد .ا

©؟ ا

باح

و

ك

فالآقعاءء:دهم أن بلضى الرجل ألمتسهبالارض وونصب شساقيه ويتساندالنظهره قال
71قعكأ فىأن لواءلىاسته » رأىأتْرعافوقدلاتعادله

2

ا

دفأيت انسلاق موسر مكقلعما أ وزيدقهاالقعل علىالناقةيمعوقعواوقعوًا || '|
و
علىفعولمل ماع وقديكون! لقعولالم أيضا هالابند زيداعى أةقعواءدققة الساقين |

وااقعوششنتان ف المكرةفم_مامهورفاذا كانامن ديد فهوالاطاف قل القفا|
مده ورموخرالغئق بذكرويؤاث فالد«قوب وأنشد'ناالفراء
وماا مولى وان عرضت قفاه 5

1
١

أجل للمعامد من جار

اامد والمعقى”علىنعولء ل |
حلج
تن ا
ل» بأكرثرم
ععا
دنأف
مىوا
حلمول
يقول ادسا
عدارعدى" ويتجمعفىالل>هعلىأقها*مثلوناوأوساء وقدساءءنهمأقة.مه وهوءلى غي ار

ضهقرفايات قفا قال|
افم
ذلأق
قناسلانهمجعاولمدمدمدل مهاء وأ-عةأبوزقيدفمت الرج
وهذهشا ةقضمةأى مذبوحةمن قفهااوغيرء قو لقفمنة والنونزائدة وقغوتأثر«:قذوا |
مسناءلى1نارغورة |ا
ثقف
بهاهكالتعالى
وقفرّاأىاتعتهوقفمسعلىأثره يفلنا أىألم.عمهايا

ومنه الكلامالمقىومنمعنت قوافىااك»رلابعضهايتيم أثبرهعض والقافيةأيضاالقفا أ
ماعروهوعويف |
ولد ب بعقد الشمطانلى اف رس حدم وعويفالقواف اس ش
|
ابنمعاوبه بنعقة بنسدصن بن جد هه يدر وقغوثالر -لاذاقذقةه بق ررصر حاوق :

اهدي ثلاحدالاقالقفوااين وقمو تال -ل أقفوهقذوا 00

|1

الققوةبالكسمروااننى”" والقفمة الث ئدوثريه الذ.ف والدبى” وقال صفةرسا

1

نلوب
بق د وا'قفى"للا س

» واغاجعبل الليندواءلانممتضعرونانل.ل سق اللن

والحنذ وحسكذ 1الكشفاوة يقالمهقفوتهبه قذوا وأقفءتهبه أيضااذا آثرتهبه ويقال

مقدَئىاذباهكانم زامركرماوالاسم المَغوةبالكديرو«قال فلاتقغوفَأىخيرىمنو ك:ر
وفلانقفوقأىتمء ىك نه منالاضدادً وقالبعضهمةأرذتوىاقتفاءأى اختارءواقتق
عه وقولهمل أافعلهقف الدهرأأَبىدا ا) قلت السويواقللعى||
أثروتقهفاهأى
لمةطمعنام واقللجامنعاوااملاةوالمةلى |
ذهومةلى” وقاونه ذهوءةلوَاعَة والرج_لقلاء واالقل
ايلقذىلى علمهوهماءةلمانوابلهعال
املةلعوىقيلا
را رتةنلهوهاقلوا اذاطردها وساقها أ
ْ
فذاولازمةء بقاونحاتص أشباهاتحسطي هة والقلاىلنغض فان قدت القافمددت:قو : 0
قلاه .قلهقلىوقلا* ةلاهلغةطى وأنشدثءات * أنا أممَّالغمرلانقلاها 5

وتغلى |ا

أى سغض وهال

أسيئىا أوأحدس لاماومة

ادرشاولامقلمةانتقات

خاطم تارب أوعروالمقلاءءلى مغمالوالقلعءتففة عو دانيلعبٍبهماالمسانواللقلاء
الذىبضروبابلهق#له' الصغسيرةاانىتنصب ول قاوت القل"هأقاوقاوا وقارت أفلىلمالغة
| وأصلهاةاوؤالهاءعوض وكان ااغراايولاغسادم أواهااندل” ع-لىال اووااو اسع

قلات وقلون وةلونيكمسراولشاالف وةذهلعىواالكسرا لمارانلة .والقلى الذى نذ_د
املناثنان والةلولى الطاا'رالذ بىرتفعف طيارنوهق ادقلولىأى اوتق وعالمقاوقالمتماف

ال وفز

ب (نات الؤاووالياء) »

66

24 :

قضيتأظفارى,النثد يدعمقصست وهالالكسائى»أظنهأرادأخذت

منأقاصيهاهال١

وقالتاش أذلاخ كران وادلكابننقد أذنبهأىاسذفىمنهها وبةالفلان ا كانالاقخضى

لناحمة القموى والقصسبى بالذتم فيوما ونزلناشزلالايقصبمه البصيرى لابباغقصاه
واستتقضىيفلان ف الملل"وتقدىععى وقهدئ”مضغرغاراءم زجحل والندمةا أمهقصو:ي”

ذف ا-دى الماءين.وتاب الاخراىام :ةا واوابسسكماتلبت فعدوىو"أموى”

لاغش)اتضاءكروصقنالىامقذيتالاأنةالبا»اجاستبعدالانف همزث

واابللجاعقضمة والّضمة مثلهوابهع القضاناءلى فعالىوأص_لدفعا ئلوقضىأى حكمومنه
قؤلهته الى وقذى ربكألاتعمدوا الاإباهوقد  1نعدى الفراغ 5ول قضي ثحاجى وضبربه
فتذىغلءه أىقتله كان"ه فرغ ممهوسمقاض أى قائلوقضى به قضاأىمات وقد
يكون:.تىالادا٠والانماء :ولق ةدتذ ىن ومفهقوله تغالى وقضينا الى اسرً2اتيلف

الكَاب وقول تعالىوقضينا لسذلك الامأىنهيناءالهو أبلغناهذل وكفالالغراءى
قولهته-لىماقذ واالمى”ديع اىمضوالك*كابقال قضى فلاأنى ما وتممنوىقد يحكون
وق الفسش ع والتقدير هالأبودويب

ٍ

وعلمهه ميردنأ تشاهها +: :داوةأوضتع الوا فتع ٠
سالةضاءأى صس:عه وقدره وء:ه

١

سمع معو اتفىنومين ومعها
سْ
ن
قولهنءالىذةضادنّ

لَرأسيزا
اولاقضلنةادءروءتناالاسيتةطى ذلانأ ى صيرفاضما ؤقضى الامعرقاضا كانقوأم

|]أوائقذى الثئءوتقذىععنىواقتضىدر موقا ضامععق وقشوامءمناباالتشديداى

 :أثذ وهاوقطى اللبان أهيضاءالة ديدوقضاهاالقةف .عع والقضاءمن الدروعالحكمة
 ١وب ة ال |اصلءةقالالنابغة »وذايعسايمسكل قضاءذائل ه وتقضى البسازى أى انقض"

يه

ش مذل:قنضفلا
١

قالالعاج..

تقذ اليازك اذا البازى كسمر» وااقضنة حففة لبشيارت ف السملده م:توفيةقال

أوعسد هي منالضو الأهناءعوض

هقعة لاق أللمموجمع
وقضةأضا مو ض عكانتب و

علىقضانوقضين ق,ط(ا)) اأقطابجع قطاتوقطوات قاالملكساق”ورعاهالواقشات
| ولهسات ف جمعلهاةالانسا نلاتّفعاتء تههالس بكثير فصعلون الالفالتأىصلهاواوناء
00

قال ولاءةولونقغز واتغزناتلانعرزوتأغروكتبرمعروف فالكلام وق

المثللدسقطامد ل قطى”أى لس الراككالباضاغرورياضي القطاموضع  وقال
قاروضة من رياض ااقطا

 1بماعارض #طر

والقطاةمةعدارد فٍودوارديف قالاف والقيس  5كا تمكانا(دفمنهءق رأ

مخبات انعابر ألفرخالنعام “والقطومةاوبةالخطومعالنشاطيةالمئه قطائفى
مشسشه نةطؤواق طوطن مث-له فهوقطوانبالصررك  :وقاوطىو

ف الكلامفعولىوخبهذموءلمثلعثوثل وك “اقظوائى"وقطوانموضع :الكوفة( ق(عا))
أقنى لكاب اذا جلسعلى استه مقكرشارسلءهةوناص._.ايد نهوقدجاءالنوىعنالاقعاءق
اله_ثلاة وهأ نيضع ألمتيهعلىءقسه بينالخصدتين وهذاتف سير لفقهاءهاماأل اللغة

4؟؟

» إنصلالثاف) «

رت
صة.ياف
سك بيرتقال

من

ورخما)ء

واذائعتمددث وتقول نهر يَت الما أى تتبعتهاوةرد 1

قاف مةصورومكذاقاركى.ه

ا

الضيف وقرّئعلى فع_لى بإلضما عمماباليادية,والبعمر يشرى لعلف فىشدق هأى بمعه
وناقة قرواعطويله السنامويفالالشدرة اهز بشينةالقري ولايقال لأقرى

:

والقرورى موضع ءلىطريق الكوفة و«ومدعذى بينالنقرةوالجاجر ومال
ب#منقرورى وص ورناتها» وهوفعوء -لعن سببويهوالة-يروانالقافله” فارسى؟"معرب|

يغد والش.طان عد
د>
هيث
اىجد
وف

اس قم وحعلها امي والقدسللعيش فقال ||]
ا

وغارةذاتقيروان .كان سيرابم ا الرعال

( »)-قا قليهقسوةوقساوةو قسامالفقخ 3هور:غظالقابوشةتموافاءالايأ|
ويقال1اذيمةساةالقلنبي .وروا س صلب وكاساوأىكايده وقباابم موضعفالبريجلْ
من فضدية

,

لناابل(تدرماالذعرستهنا  -تتعشارص اهياقسا فصزائمه

ةا

ودرهم قسى” وهوضربم نالزيوف أكافضةصلبرةديئة لبت بلينةعه قسبانمثل
صبى> وصسان ودراهم قسمة وقسمات قالأبوزيد.

:

اهامواهلفه م السلامما  «#ماح القسراتقأيدىالسباريي.
وقدقس تالدراجم تعسو ويكال يشاومقي أ شديدمن:أوش و سحام
وقسىوأدضالقبِثديف قالأبوعسدلانهم رَعلىأ رعالوكانمدتهافملفل قساقلبه

شع بىقسمافالشاعرهنمق»بغمسى” وقبا أبونا»

تن)» قشوتالثئ سودق وأ

أىقشمرته والمةشْوَا ةبُورء نالفراءيتا ل قشوت وبحههوفىسد دث قدل"هومعهء سيب لي

ممسْوَغْرخوصدينمن أعلاء وقشونه نشبة ذهومةشى” أى مقشر ب[قصا

| المكانيةصوقصوابعد فهوقدمى” وأقراضصية وقصيةوقصو تعن القوموسااعد
لقتصاً
البعدوالنا ذال قمذ
ىلامنبجوادكسربتمى قصاوأقصديتهأنافوومقصى |

لاتقل تمن" :عاللينن :.

أناظونا!اتصاواةد زأونا « .قر لاني يبتعالبتماانها

اقلاالصمنى”معنى جاطونااا
وقدا
اأىعسا
نعدا

الا
ا

وهم <واداوماسحكناناء

ْ

لوأرادوا أنيدنوامناويشال ذهيت قصافلان اكانجانتوهكنتمن ى
هتقاضيتهأىنادت د

ويقسالهل أقاص كأ ناابعد منالشس وقصوت التعيرفهومةمو اذاقطعت منطرفأذلة |
وكذلكااشاةعهنأمنزيد يقال شا ثقصواءونام قصواء ولايةأل جل أقدى وانمايةبال
مقصوومةهدى “تركواضه القاسولاننأفعل |اذىأنشاءعلى فعسلااغسامكون منناتنعل

يفعل وهذا .قالفمهقصووت|!ابعيروقصواءنائنة عنا
جيهوم
سشلها
نهساأةء

ولابةنال

رأجحلسن وكان رسولالهصلى انتمعلءه ول ناقة نسمىقصواءو لتنكمقطوعةالاذن

و|القصية هالنابلالمودعةا لبكر عداوقيلاتجهدفىالاب ولائركب وه عى مم عنةواذا جد تٌ

|بل الرفجملهقالقصانايدق ال

نا ادْنْداادهى وجى الفراءعنالقئاني*
وومنب

.

(ناب الواووالماء) ٠

»إقرا) »

ع0

أطب طعمهوراكتهوقدى الفرس يقد ى قدياناأى أسرعودي أ
أقدى طعام فلانأى ما

|أفلانيقدويهفرسهوهذاقدى رعيكسرالقساف أى قدررح وهال
ا

وانىاذاماالموت( يكدونه

:

 5قدى الشدبرأسجى الانفأن تأخرا

ككأىذما كنت مهو تشافاديةمنن الاناس أى بجاعةقلملل ْة
وبال وقد<ذيفىتهد
منيطرأعلاكو>>«هاقواد تقولمن قهد تتقدى قدياقالأبوعدف الحفوظ
وهمأتول

عندناءالدالغيرمعمة وقال أنوعروهىبااذال معمة (تذى) القذىف العين

ظ

لق التراىهابشا فده وقديت ءمله:دتدذىقدذى فهورحلقدذى العم علىفع_ل اذا

اأسقطت فىعمذهقداة

الامعىقذثءمنه نقذ

قذبارمت,القذىواً ,درت عبله جعلات

فب القذىوقذيتع :1زرأ نرت منها اذى وقذت الات أى ألةت باضامنرحها
يقالكلذ كرعدى وكلأنى تقذى وقاذتّ حازته .اهلالشاعر.

فففواذىااقومانءثتسالما » مقاذاة-رّلايةرّء_لى الذل

وأماالقاذيمنالناسفذ كرأوعتروامانالذالمعة شكونءنهذًاااياب (تا)»
|ا

تت والتروسق التكابوالقروةالملفسة وااقرو سف الكل" .ةر فيد

ٌْ فه والقرو والقروة أن يعظمجلدالسذ_تيزار بقمسه أوماءأولتزولالامعاءوالرل
أقرواى"

ورين

ااننكغ خاضلدماهمافذة » كانمافرت من ةروعصار
3
|يعالمعصمرة والقرؤتحوضطو بلمثاللتهزتردهابلويقالركت ا رلضارقرواواحدا|

ا|ذاطنةهاالمطرؤراًنتالقومءلى قرووادأى على طريةةوادة والقرا الظهروالقر به
سانّماكانعلىقعله”بفعالناءمن المعدل شمعه مافاوة
|امعروفة واجع الرى علىغيرقمام ل

|مثلركوةوركاءوظبمةوظباءوبجاءالقرى مالفالبايهلابةاس عله ويقالقر يذلفةعائة
ٍ |ولعلهاجعتعلىذلكمشل روةوذوى وبلمةوسلىوالنسمةا!باقروى” والقرسين فىقوله
دل تجراىلماءنىالروضص
بلىل م انلقر بَمنْعظس مكةوالطاثف والقرى”ع فعلى
رى ء
|عال
ت

لرأبت
افها
ورضدعل
عهاف
سانفي
| ولمعأقريةوقريان والقريةفععلى.له خشم

عن

ابنالسكيت والمشرى اناءيقرى فبهالضمف والطفنةمقراة والمقراةالمس.ل وهوالموضع

الذى تعمفايءهالمطرم نجكالنب ألوعسد القاريةه_ذا الطائرااةصيزالر جل الطويل
قالالشاعر  : ٠أمنترسمعتار رركم » سابام وبي بالعناق
والميع| لقوارى قاليعقوب والعامّة تقول فاريةتالتشديد الأملقنال الث سقوارى
ا اللهفىالارض أى شهداءاثنه أت_ذمن مم يق ورنالنا س 1ى نتمعو لممفماطرونالى

|أعسالومحكاءأبوعدد ف المصئف هالوالقاريةءن الددئان اعلا وحده وكدلاء د

|الد.ف وغوه وقروت الملادقرؤاوقر يتهاواقترتهاواستقرةهااذاتتيع جاتر حمن
أرضٌالىأرض وجاءىكلتفاروبادى الذىيرل |لقربدوالمادية وأقرياتلل على طور
الفرسأ ىأرم هاناء وقر هاتلض.فقرى هال قلءته قلىوقرا«ءأحسنتالسهاذا

ا

اح

ف

نقرك

«(قدا)»

و زذهلااقاف)ه

كاهالواما أ سدتمنهم أ حدافآلةوا اسدى! اسدنيناستئةالافهذاأجدراأنيسقنةللالهما

ب
را ف
امرءض
جنعامضركان0فى )ففىالشئفناءوأفناهغيره وتفانواأىأفى بعضه

وافلذدااءرماامة 3من جواتم ناوامع أفنمة ويقسالهومن أفناءالناس اذالويهسلمن:
أؤعر وشصرةة:واءأىذات أفنانوهوءلىغ يرة.اسلانقناسهفناءوالفثامةه وزعت

:

التعلنالواحدةنناة .هالزهر :

كفنت النهفنكل.نزل٠٠ : نازنيهشبالنشال ضام
ورقال هوثصرله حب أ رتضخذنه القلائد والفناة أيضًاالبقرةوابهعفنواتوالافانىنبت
مادام رطيافاذانس ذووالاط واحدته افا ةمثال عاد  4و يشاله و:ضاعدت

الثعاب أنوعرقائنته أىداويّه قالاللكميت ه كادفانى ااشعوس واد ها»الاموق”
فائيتسكله0

الفوةءروقيص بغ بمساوهىباافارسمة روناه وتقدبرهاحوة وقوة

ادب فزكااى سرع الي

اش

()ف حرفافش وه
كمان القؤةلفى

لاوعاء وااظ رف وماقدرتةدبرالوعاءةةول الماءفىالا ناءوزيد فىالداروااث ك فىانل_بروقد

يكون بج علىكوقلراهتصعالىبنكم فىجذوع الفضدل وزءمبون سأنّالعرب:قول
انء قبادلازتفيل
بيع
لعمل
اااست
نزات فىألكين يدونعاءه ورع
راس »٠ يديرونفىطعنالاناهروالكلى
اع يه
والزو
وركبذيوم

أى دطهنالاناهروالكلى

يارسوابجماعلاقبيةوتقبيت قباءاذالإيسته :
( نسلتاف) تب )القب٠ا«الذى
نبرةمة,وهأ مضعومة وقمة الثدأ اذ النث 3دقل أنتكونمن 1
والة.وااضم هالالخليل

ب؛ق وقباءممدود
هذا الءابوااوساءع وض من الواووهىهن متسل بالكرشأذطات
ةقدقنوتأقتوقنواومققأ خدمت
القتو خدم و
قن)
موضعبالخجمازيذكرويؤات لز

مثالغزوت أغزوغزواوءَخَْى وفال

ابخىافصززامرنةلا  ه أحسن توا لو وكالكبيا

وبقسالالتادم مةتوى :نفوال
تمي
شد يدالكسااءنه مف وبافىامةتى وهومص
هدارك
لو
ضيعة عزيةاتى لاتنىغلتها خراجها و يوزكفمف االن_ية قعالرو بنكاثوم
م ىكالامك مقو -اه إن أوصسو دهانرل قاوز مار هذارح لمقو بن

ورحلانمةةو ينورجال فقتوب نكلدسوا *وكذلكالمؤنث رم م الذينيءملون للناس دطعام

بطونمم .ها
سلسد
لب
أءو
وها الملل عمةنتوكومقتو بنفقالهو عنزلةالاششعركة
والاثعرين( خ) الالدروان البابوعلىأذعلانوهنيوك طببالريم
وعاه ورق
>ذافا
حىى و
أهي_
اعل
أسض ووسطه أصفر ويصغرعلى ل لان
للا
همع
نلف
ونوان
شت قات أفاحبلانث-نديد المتومن الاوديةالذى ف الالخوان والالدوائها سمموطع
ق
قدا
دا )القدوةالاسوة

ياد

قددة يدي

كذ

لقثا لقال

ارك

وفدةة وقد ا للعموالطعاميد وقد واوتدى بقدىقديارقدى,اأكسريقدى قدىكاء هق

اذاشهءت ل رائحة طبية يقالثهمت قداةالة -#-ا رفهى قد بهعلىقعله'أى طة المرجوما
-

222232

ا ااا

اندى

شار

ٍ.
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(#ثلة]ءا

»ناب الواووالماء) ه

 :وأذى اسمرجل ودماأفسان أندى بندعبي"بنحديلهبن أسدين رسعة بننزار وأخصى

عسبى” إن جد يلنين سد رلعة نف ) القضاءالساحة ومااد
نددال
ببعم
|[|ا

املنارض

ّى وأفضى الرجل
رلا
يلىذ
سا
نضدت
.أف
ضاء و
يقال أفضدت اذاخرحاتلاغلى

| الجاعأنهباشرهارجامعها وأفضاهااذ اجعلمسلكيها واحداوالمفضاةالس يومأفضى
سدهإلى الارض اذامسهاباطن راحته فىموده

والنضامةدورالذئ املاط يقال

طعام فضاأى فوضى اط وفال
ذقلت لهاباعمالكنافى  5وترفضافىءمبتي وزسب

وأصرهونضاين أن لا ميوعلهم(خم )الى حيوةوأنعليتوالهذءأفى بااتدوين
وكذلكأروى وابهعأفاى والانعوان ذصسكرالافاتى وأرضمفعاةذ ات أفا والمفعاة

ا

«الشسدد ب ادلسعة التىعلىصورة لاذعى وتفى الرجل صاركلاضىفىااشر( نغا)الفغو
ارءوأذى النماتأ ىخرحت فاغمته والفغام
والفاغمةاعاشنو

ةصورالسعرالفاتدالمغيرٌ

سال منهأفغت الذل[( :نا) فقوةالسهمنوقاله واغهمذتا و نشد أوعرو من العلاء

سذحقاكءاعراقرب قطاطسل »  )8اقلاةالفازة ابي الغلواالغلواتوبع
حى و
|[أوانتل
الفلاةفلى"على فعولمثلءصاوعدى” ونث دأ وزيد

:

“موصولةوصلابباالذلىة » القغمالقغالى

وأذلىالقوماذاصارواالىاافلاة والذاويةثديدالو ا

أى يفطم قالدكين

دالولالتثى خلؤة اهالواءد وعنارةوالممتعأ فلاء ا
"!منرحاء»كانلناوغوةلوتر سه» وق ه

مه لءندوواعدا “وؤلاوى أنضًامل خطاناف صل ذعائل وقدذ زناهىالهمز أنوزيدفى ْ

نانش ددت
| اذافعت

الواواذا كسررتخففتذقات :الومثثالجر و 0000

حرول' نانلوىبالوهام » تأينءنك القورالسام ٠
||أدازم
|| وذلوتهعنأو فتلمتاهذ اقظمتة قالالاعشى

ئ

ش

مل لعاعةالقؤادا ىج مش لامها هدس الغالى
لسا
صي
رطقة
فلالح
ألونهأى رعته ها
وقناليذاف
وفرس مهلومغلءةذات نا .و

| دمت فلاءفىالرناط .ب » وكذلكاندلئته وقال
وايس يلك مناسيدأبدا*

الالتانناءلاماء_مدافينا

وفلونه بالسيف وفليه اذاضير:تيمر سموفادت رأعنه.لاقمل وتمالمنهوواتتف انيه ْ

| أىاشتهنى أتيفلي وفلمت الشعراذ اتدبرته واستزرجت معازه وغر بسبهعن ابلنسكيت |
ْ
!
درد
عل ع
ماقو
| وأم
كرب
تراءكاائغام نعل”مسكا .ه :.يسوءالفالياتاذافليى

جذف النونسايلراةلانّه اندهالذوةنولهاايفعل وادست اسيم
اآلاخفس بريسدفغلن
الانم الاسمالمضمر ,أوهباولحيةااميرىة
هلا
ىذراول
ط ال
ون
ونز
ا

1

ى
وانال
أاموتااذى لابتأنى » ملاقلا
أرادوقفنننى ذف وعلىعذاقرأدعض القرّاءفيمتدشمرونتأذهباجدى البمويناسِئئقالا

 0 3الإضضلاتن)م # 0زضساة
ع

زعام وأنشدالادمى” للنابغة

8

1

إٍ

مه لفداءلاكالاقوامكلهم  5ااا كرتو نيليه

|
يقال فداموفاداءاذا أعطى ذدا نهف أ نقذ وثداهنفسه وفداءت_ديةاذ مالهجملت أ

فداءك وتفادواأى فدى يعضوم بعضا وانتدىمنه,كذاو::اذى فلاومناكذذاتخاماه |
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|فواتلسااءمن الودوا
هساان
ابحخلدافا
فقى” مثليتموأيساوميقا ل لفلاتة.نشاف
د لمت
تيم
ا
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ضعدف خن ضيرفه ود الرهجعليعيزلة قذام والهمزةمء_د لاهن واوومن نصرثه جعلهغمزلة

عوراءوغاوة!.-م مل قال المتامن عخاطب عروين هد
| 0هوه ون دق ازة  5ابرق أرضك مايدالكوارعد

ووقع الناس في أغويةأى فىداهن والمغويات نفت املواومث 2د ةجع المفواة وهئ *+درة
حك

عه

للخت

“ات الوادوالا)ة

ر
ب سس سسمصبس
س
ب
بالاسسسسسسسس

اكه

كااذنايا اكللغضى بولاغاضية وغواض واذا اشتكتيطونها ن
مأاكللغذى قلت

سس

يعمرأً

0أَعْض وابلغضسية وغضاءام_.ل رث-ة ورماكى واذانيه الىالغذى قلت بعبرغ وى"

أوالاغضاء!دناءالمفون وأغضى الللأى أونل(ملمغض لغةقلل وهأ" كثرمايقالليل
ن
جء
رروي
لأغاض هال
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|أيضاأغطىغطيا وال
أناابنكلابوابن أوص كن ,سكن  0قناعمهغطهاناىلق

ْ
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|||أناولايةالغليت كأ:اولالاسودالاؤلى

ولاأقولاد رالقومقدغات ٠ وبلاأاقاودللابرامذلوق
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]مغمى”عليهءلى مفعول وأنجعىلياهلمبرأىامتهممغدوت البدتمافوقالةف|
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|البعيربوباولةتغتذغياذةذياقةطعأهيشاالترية (اغرا ) الغراءالذىئياصويه الشئ'|
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ولونأخندالمغرقينأ ىيأخدالسهمين وان تعاب دركق بتههأوبرج والغر بانوهما
سشاآنطويلان يقالهما قبزمالك وءة.لندعى جذعة الابرش وتعباغريلات النعمان|
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لاتنفع'الشاوى"فهاشانه عه ولاسواراءولاءلا نه

والعلاة! سند انوا بيعالعلا ورقال لاذاقةعلاةتن مهمه افىصلاءما بال ناقةعلا :الاق
قال الشاعر» جاوزتهابعلاةالخلق عل ان * أ طويلةجسهةويةالز جل شانمئال
ولى"
عط شان وكذلك المرأةب توىفيهالمذ كرواانث وأنشدأب ع

ازنه بعلاة للقعلمان
ومثاف يعن موماةوءواكة”  5ج و

والعالمةمانوةقنحد الأرض تامة والىما وراءمى”ومفىا خازوماوالاهاو النسية اليها ٍْ

غالى” ويقالأيضاعاؤى”عغليىرة.اس ويقال عا اللرجلوأعلاىذاأ قعالبةقد والعلبة

لايع العلالى”وهوذعمله” مثل مورأوصلهعلموة فأيدات الوااوباءوأدت لانّهذه
|الواواذاسلكرماقناه اكدتك :ب الىاللدودلوى-وهومنءلوت وواليعضوم هى

|العلدةلكر علىفع.ل وهده ضتهم عد لمها منالمذاعف ووزنهافعلية قالوادس فىا!لام

لالا ن الىله والمعلىبشت اللام!السابعمن هام المنسسرحكاه
خف
فس وعالياةلرمعاد

زا أل 3091
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وبات وامداحى؟طمانساغيا « وكاعمومذات العفاوة أسغب ٠ 8

|ا لولممع وبيادمنلمق اذاغرنت  4أؤلاوةهوقا تمتهجالسقاوتالكاراقل |
مرق وأجودء والعفاو,ةلضمآخرمردهامستعيرالقدرمع القدريقالمنسهعفوت القدر

اذار ت ذلك فأىسفلهاوانشد لعوفبن الاحوص الباهلى”

ْ

 0,ا

فلوااتسسلأبلىعن خدةنى » :اذارةعاف القدرمنيستعيرها

افىماتر الكلفةىدر وأنك_دهذا اليرت وعفت الربع المزدل رسبهوعم١|
لٌوْهالالاصمىى”اعا
| الممزل بءفود ردسعدىو لايتمذى وتعفت الدارد روسعتفتها ارللم3سدالغة وقال |

0

أها جك ر بع دارسالرءسمنالاوى * لانماءعىآبهالموروااقطر

ودقسال أدضاءةنىعلىماكانمت_ه اذا أصلمتعدا ل سهاد والعى" جع عاف ودو الدارس
وعفوتء ن ذلمه اذائركتهولتعاقيهوالعفوعلى فعول الكثير العفووعفاالماءاذالميطرقه |

:ث »كترهوءفا الشعروالندت وغسيرهما كثرومنه قوله تعالى-تى عفوا أى كثرواوعفو» |
أناوأعفته أيضالغتان اذافءات ذلكره وفىامد يرثأض أن تن الواارب وتَعوَالى |

فهاة طَلان
عل
لَهء
اتفس
فه وواع
واب
رهأط
عتن
والعافى!لطوايللشعروعةوته مأى

المعروف الوادعاف وقدغف ياءفووفلان تعفوهالاضاف وتعتفيهالاضياف وهوكثر |
العفاةوكثيرالعافرة وكثيرالعنى”

|اذهبفلأارشك بعقوة

عقا)) العّاةؤالعةوةااساحةوما-ول الداريةال |

وتقولمايطوديءةونه أجد والعوناكسرماذرحمن بان السى ||

قبل أنياًكلبقالعق الدىيع عقا اذا أحد ثأزل ماحدث وبعدة كماد امصغيرا||

يقالفى !اثلا حرص منكاب على تق دى” وهوااردح م انلسذله والمهر والعقباتمن ]لا
] الذهبالخالص يقالهومايذيت نماناق معدنهولس احصلم نن اغخارة عونتو أن ٍْ
عاقهعلى القاب وأنشداً وعسد ك.د

ولوف رسلامن تعماك » لعاقّء ندعاءالذثبعاق.

والاعدّمّاءالاحئياس وهوقاب الاعشاق والعاتءقاءآن أذ الهاقرف المشرعلةوزسرةاذ||
معكنه أن.شط المساءمن قعرهاركذاكالاخذفىشعي اكللام ومنه قول رو به

وبعدق بالعقماالتعقىا» وأء الشوئاذا اشتذت م اررنهوأءقءتالثئةاذا أناتهءننفيك ْ

المرارنهكا:ولآ  5تالرحلاذا أرلته ممابشكرهوق المثللايك لواةزر[ ولامرًاأل
ا

ىلهواءلغةفىءقه قال المتذن الهذلى” '
تتعق وعق نسهمهاذايى بهف ا

ا

عقوا ببشهعمفرليهأحد » مماستفاؤازةالواحيذا الوم

وقددكرناءفيىابالققافوعنىلطا ئراذ |رتفعفىطيرامانه (ءحا) المكوةبالضم أل
أصل ذنب الدابه حيث عركدم نن الشعرهن مغرزالذاتب واللجعء_كا ومنه قولالشاءر

حتىولمعكا أدنامهاه وعكوت3:س الدابةعكوا اذاعةد نه والعسى”م نألبانالذأن
ودفاظ قااللراحئ
ماحلب بعضه علىنض خا م

نع" ااضأن' » ألينمسافى -واناالبطن
وش سهان

| وعكت |انناقةأى معنت وغلفات ويقالمانةمعكاء أى سان غسلاظ والعكواءالشاةااتى

ص

:

» (ناب الواووالياء) *«

1 41ه

«(عفا)»

| عاولطموعغاط لهالاخفشس هذامثلقولهممفاتيم ومفالتحوأمماناى”وأمان والعطية |

|]
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الدّئالمعطى واابج اعلعطاءاوعالوامأجطاء لاملا؟اعالوامااؤلاءال
ن |أعرب ولا
وهذاشاذلابطردلانّالتعب لايد على أفعلوانماوزمن ذاك ماع م ع

يقاس عليهويقسال أعطىاأمعيراذا انقنادول شط

لوس عماوى عت فىفى 0ل ئاة

سهله' وعطو :تالشؤيتناولتهبالمد والمعساطاةالمناولة وفىالملعاط بغيرأنواط أى ناولا

اتشطدي.دىاذا كان ذف#دمك وتعاطاءأ
عال
وطبرىن
مالاءطمع قبه ولاءمناول ويةالهو يع
تناولهوفلان »ا طىكذا أى وض فه-هوتعاطينافعطوتهأى غلبتهوق.لفىقولهتهالى |ٍ
فتعاطى فعة رأىقام علىأطراف أصابعرجليهرفع يديه فضربهاواذاأردت م نيدن |
نعطمك شيأقاتهلأنت معطءه 4إساءمفةوحة مثددة وكذلكتقول الدماعةه_ل أنم||

معطمةلانّا:لون سقطتالاضافة وقلرتالواوءا٠ء وأد نمتوفكدتأاءل لانقبلهاسا كن |
والاثننهل الام

سعلى ذلك
طمانه بف الماءفة

واذاصغرتعطظاء #-ذفت اللامفةقات

عَطى”وكذلككلا سساجتءت فمهثلاث:اآتمثل على"وعدى  5حذفت منهاللاماذالل يكن
انيناع
4م ُماعلىنعلفأ

نهتخوك ىءن حماى
ل ا

تحية )4

العظطاء

مدود بجع عظاءة وى دويمة أ كيرمنالوزغةويقال فىالوا دةءظاءةوءظابه أيضاواق

ذلانم عاءوماعظا«اذااقسذةولعَاهاللّهماعظاءأى ماساءه (عفا) العفاء الفتم

راغتمفا وششريتعلبهماءفعلى
والمدالتراب وهال صفوانين رز اذ اد لكءتىفاك
اللدنءفااءوفال أنواعلسعسفداءالدروس وإاولاك وأنشدلزهبريذ كردارا

' قم لأهلهاءم افياوا » على 'ارماذهت العفاء
قال هذا كقواهم عل ابلدباراذادعاعل أنيدبرةلايرجعوالعفاءبالكسره امم كترم
ردسشالعام ووبرالبعيريةال ناقةذاتعفاء والعةوالارض الغسل|انى لوطأ وليست

بها بار قالالشاعر
قل كشرال التعلدارحة  » انممطوا العذولنو جدلهأمثر
والعسةووالعغووالعفوا

كلعفاافج والقصروالا” ىعفوة قالان
نروسحذل ا

ن
غلمف
لضلبل
الشكرت العفاءالكسروأنكد  :ا
«ضمرب بر دل الهسامء ٠ن سكاره
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شرق"
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وعفو المالمايفضلعناألنعفقطةدباّلهءفوا مال ل
خدىااعفودىستدعى مودق
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وعغوة الشئءالكسرصفوته يقال ذ هيت عفوةهذا الات أى امنهوث_يرء وأكعافتوة
ىن الخرورح مه
والشيرابأى حبارويق ال أعفن م
الطعام

ك أىدءن منهواستءفاهمن

|

ىفلالعهعن |
الذرو حمعهاكسألهالاعفاهمنه وعافاءاهوأعفافععنىوالاسمالعافيةوهدا
العرد وفوضعموضع المصد ريتالعافاءانقهعاف.ةوالعافيةمطكاللنرزقمن انسانأوجعة

لاص بهمن
أوطا ا اسن الماءوازده والع-فاوةراكد برماهيردةع املنمرق أ
بكرم كالالكمنت

ْ
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أى يكفمك ويكنى الذمالك وقواه ملاترفع عصاك عن

حذعة الابرش وف الك#لر صحسكب العدا قصيروقواهم!:
وأتشدالاصمي-؟لاراى

ا

سدابصيعا
اأج
ناما
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ضعمفالعدانادى العروةقتركىله » .عل
يقالأيضاانهلبن لعصاأى رفيق جسن السماسةلمادلى قالأوس بنمعن امزنى”يذكر]
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 0بمالاماءمسا+له"  والعدىالعظامالتىفى الئاح وقال |

وافىلحقاهادنىعدى القوادم » وعدونهنالءصاضر :مهبهارعدوت اترحث_ددته
والعدى مّدورءصدرةولك عدى بالس.فيعدى اذاضربيه قالجرير

تصف الس.وف وغبركنعمى بها « .ناابنالة.
فون
عوذلا!لاصيقل

د

وفلان يعتصى على عصاأى يدوك"عليا ويعتصى نالسرف أى عله عصا والعصيان خلاف | :
الطاعة وقدعداهيعمسيهعمص_ياومعصية فهوعاص وعهى" وعاصاءا يضام لعصاء ا :
واستعمى عليه
واعتصت النواةأ.ى سد توأ ععى الكرماذاأخرحعداله والعادى ا

العرقالذىلابرقأ وهال

ظ

ضرت نظر#لوصادئت جوزدارع *

000

وهوءن|اماءأيضا وعصيةبطنمنسليم والعنصوةاللدليتمنالث

ما

أ

والعضو واعبدالاءشاء وعضستااشاةتعضية اذاحزأتأهاءضاء و,غال)سامت 1

الذئتعضسيةاذافرّقت» و فى الحديثلاتعشبةفسيراث الافهاجلالقسميعى نمالاأ
حم فلاف

شن
نالمودروغوه الايفرق وان طابض الورثةالقسم فيلهارّفيه |

ضرراعلم مأ
دعلىيعضوم ولكنهيب,اعثممقسع لعن نهمباقر دضه وقول تهالىالذين حءلوا ظ
الهرانعضيابننواحددتم ماعضة ونقصام االواووااهاءوقدذ كزنا0
الاصدى |
فى الدارفرق من الناس وعزون وءذونو أصناف عع واخدلا ء

اعطاء دالا السناءراسية عطاوزا ولس

ا

0

و1

أعطاهمالايعطية 1

 0زالواووااماءاذ

ولانم-مبس تئقاون لوقفعللواو

وصسكذ لك اليباء.ة_ل الرداء وأص_إدرداى فاذا لقوافهساالهاء نيممن

يبمزهايناء

االو دقار  1الات وممم-ممن برذها الىالال فبتولعطاوةودرايأ

و -5ذلك فىالتثذ#ةعطا آن وعطاوان وردا آنوردانان واسبة»فلى وتعطىسأل العطاء
ور<ل معطا«ضسك يرالاعطاءواهس أ معطاء ومشعال س:وىقيهااذ روا مؤنث زاوم
222

222

00000

ال[وبابووالماء) ا

نقك

(#عصا)ءا

أكاظبهم بقين([عشا) ا.لعشى” وساللعشامةةاملنمغرب االلعىقة نقولأتيتهعشى” |
ع
أمس وعشمة أمس وتصغيرالءثى”عشسانعلى غيرقءاسمكبرهكا"

سدم

ع ءانات وقيل أيضا فىتصغيرهعش نشيانوابموعشيشمانات وتصغيرالعشمةعشيشية

وابمدععشيشيات والعشساءيالكسيروالمد مث ل العدى“وألعشاآنلغرب والعقةوزسقوم

أنَالءشاءمن زوال الشعس الطىاوعالفسر وأنشدوا

غدوناغدوة»صرابليل »م عشاءبعدمااتصف البار

والعشاءنالفخ و المالطعام دنه وهوخلاف الغداءوالعشاءةصورمص_درالاعذى وهر
الذىلاستصيربالليلو دمر باللوساروااراًةعشواءواهسأ نانعشواوان وأعشاءاللهنعثى

بالكسرهش عساوه_مابءث_مان وليةولوادءثوا نلانَالوا واناصارت ف الوا<دباء

إسكسمرةماقماهاتركت فى!:|12ث:نمةءلىحالهاوتعائى اذا أرىمننفسهأنه أعذى والنسمة
الوأعشى أعشوى” والىالعشية عشوى” والعشواءالنساقةالتى لامصي رأمامنافهى قبط
بديها كلشء وررحكي فلان العشوا «اذاتبط أهرهعلىغيردصيرة ولان شاط حيط
عنشواء | | نكي عفنت الال تطتئ ص ]افحتم عا ةوجذامشسيها وى

تشىمعها
عالشىتتع
تشاء
اتنأالع
ه|لتى
تأتا
عىاذار
تةسأ
الل العائيةتمعالاب
0

ترى الك يطردالعواشا » سلتهاوالاخرا!واشيا

[[أدالعوائىض التىترى لا وال أبوالقيم»يعني اذا أظرعنعشائه م بقوليتعشى
ىم .ان يقال أ وطأ:بومبونوسشو توصو
ا ف وقت الظلوةالعثوةأن ركب أع اعلغ

أى أص املتباوذلكاذاأخيرنهعا أوقعتهبه فىخيرةأوبليةوعشوت أى تعددت ورجل
غيقال
يه
ا عثسمان ودوهالمنعثى أنوز يدمذىه ن الاملعشو ةنالفوهومابينأو الىر

 110لي العو أىالسوادمنالليل والعشوةنالضم الشعلةمنالنار وقال
 :كعث وةالقانس ترح ,الشرر» وعش ونه قص دنه املاهذاه والامل تمصساركل تقاصدعاشمنا

 ١وعشوث الاىلنارأءشواابءماعشوا اذا استدلاتعلها يصرضع.ف فااللحطمئة
ٍ

متىتأنهتعشوالى ضوء نارهة » جد خيرنارعئدهاخرموقد

تأنهعاشساوهو ذوع بنتجزومين لانلفعاللسةةبلاذاوقع م اوعةالحمال
وامعىم ن

[أيرتف-سعكةولك اننآتز يداتكرمهياً:ن جزمت تأتيان وجزمت يأ يالجواب ماوعأ
 72هماد جعاته الا واداصد رتعنه الىغيرهقات عسوت عنه ومندقرلهنءالىوكن

بعش عن ذذ كرالرح نن ةمض لهشمطانا وعشونه فتعشى أى أطعمةه عشاء وقال صف فرها

كانابن سعماءوعشوهونصصه ام نهعمةكفسمل التذزدرار
وكذاك عشينة تعشمة يقال ءعسابلك ولانغار"وعشبت عنه أضارفقتءه مدل ضدءت عنه

نذاعقلشل”كقات مانمنتعسر”ولانةل ماىعشاء بإعصا) العصاء وتوفامل
وا
 ١العصامن اأعص.ةأى بعضالا من دعض نهال عصا وعدوانوا لجععدى دعدى” رهز

فعولوانما كسيرتالعينات.اعالمابعد امن اسكسسرة وأعص أيضامة-له كزمن وأزءن

أصاءأي أقام وتركالاسناروهوءثل وهال
وقولهملقع
١١

جاح

2

# 0إعسا)ء
«(تسلالعن)ء
كاه
ويروىنعرمئ أى تطلبلاما رعاقضعت العظامتتحلبها .وعرىمنثسابهيعروعر |

فهوعاروعر نانوالمرأةعر بانءتوما كانعلىفعلانخونشه فعلانةبالهساء وأعريتّهأناوعر يه |
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وفالأنوعمد العارئثع ارحالاخل .والعساءةدودا لتمو.عى منأنعال قارب وثمه|

طمعواوشفلااقيتصسف لانهوقعيافظ الماضى الاجاءفىالحمالتقولعسى زيدأنخرح |
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يأرضهان التربوسعيةالثرى عد عذاة نأتعم ناالملوسةوالسر
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علمزانةلانة رانأ ذىالمغرى يد خوفاعلئهفصا أنتشتر|
ف الغرايا(عسادتهنهنا
رعنخص لهفىذلك هالشاعرالانصار'
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والعدو و العدوة ان الاودى وهافةبه قالاقهتصالى اذأ نبال دوة الدثياوهبمالعدوة
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ارت

وف الح يد ثلاعد وى أىلايعدي*دي
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فيرسهصاحمه بلبنغيرهاوالائىعية هالالشاعر :
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تاوسواء لكو اؤقوله:عالىار تدوىبهم الارض أىت دوي:هم وقولتالدينالوا.د

فؤزْمنقراقرالسوى م هماماآن (ها))الشهناكوكين ن” ق ينات نسل التكيري
واث_اسعه'ونءه أبصارهم وفالمثل آأريهااك هاوتريئىالعَمر الادمى" الهوة

كالدةة>كون يزيدى السروت قباولعأند»عت غيروا يحدقموألهلوالنمانلسهوة

دتاءت مغيرمه درق ١لارض وس ءكدمستفعمنالارض شسةائذرالّهّالصغيرةكرإننها
 1عن

المتاع والهوةمن الوق الامئةالم عر وال ووالسكون واللينوالج سعها١مثل ذلوودلاء

اعالالشاعر  ':تناوحتالر ناحافقدعرو » وكانتقيلمهلكدسهاء
|ضأاكنة لمئة:وااها العششرتةركالاستقصاء والسهواساعةمن اليلوضدرمئة
© 51

عواح

كَ

واأقروم الواابىالغولالراةنعةروءها وتةولرددتمن ساتطره
نفسهوأزات غذونهوبأوهوسمالفل اذاسطاعلى دولادسمارة راون

«ماءالالافوق سبع مقائيا» لشمعهع_لى قعائل تيه عمصابةعلى-صائبتمردهاك |
:

زد
اامردل

ريز
رب البلاخيةلن
نو بوا س

ظ
ساع صرف 3
ل ل

كا:قول ميرت دمصائفاةتى والسعاءظوراللفراسرتفاعه وعلوؤه وفال
وأ ركالدساح أماءمازه ٠ فرماوماأرضه خسول

ونغاوة كلثى؛شصصسه قال الماح وسعاوة الهلال

-توىامةومقفساا٠رةالبتسقفه

فالعلقمةه «ماونهم نأتحمى”معصب ٠ والسماوةموضعناءاذيةتاحيةالعوامم
ومعمت فلانازيد اوسعت#ه بريدعع وأسمستهمثلوفتسعىنه وقو هلذامعى” فل ناا ذاوافق
مه ونقال ||]
اشل
امه امم ك :اقول ه وكنمهوقؤلهته الىهل تعلفهمعماأى تطيراب هقم
لالرماةوقد |
مسامما يساسهوأمعىفلانأى أت_ذنا حمةالسعاوة والسهاةالصماد ونم

[أ] سمواواسةوااذاخرجوالاصيد واملشاسدمقمنسموت لانهتنرويهرفعةواسم :قديردافع||]
تلفقفدى برأصلرفة_اليعضهمفعل
هاء وتمغيره »ع” واخت
سع
والذاهبمذ الواولانْأ ج
أجذاع وقفل وأقفال
وهال دعضهم عل وأاما٠ ,رسك ونرجعااهذينالو زننمغل دع و1

وهدالاتد رصغتهالابالتمع أورهيعاغاتاسم وام بالذموسموسم ونشد
وائلهأءمالسمامباركا » آثرك اقهيه .اشارحكا
وفال آخر

وعاضًا أعرنامة_دّمه ٠ يدى أياالسهم وقرضابمعه

علاها الشاعرالفلقضطرعودة كقول
فوص
ج
اأا
عمه
روا
وعا
باذم و لاسكسسره .
ْ
الاحوص وماأنانا تخوسفسذءمالك ه ولامن تسج ث نملتزمالاسما
||| واذانىتالىالاسمقات-موى وا نشت امعى”تركته علىالهوجمعالاءهاء أساموسكى |]
[أ|الغراءأعد_ذكْبأسعاواتالله (سنا) السسنامقصورضوءالبرة

]| تداوىيهوالناءمنالرفعة والشيرف دود وال الروقسأعسناء أى رنعهوأعلاه ||[
وتسنتامءةأوىنهله .وقال

:

وأعلعلالس نااغنأنه  5اذااللهسىءةدثئ سمرا

وسائدت الراجذلازرا اضبته وداريّه وأجب:ت ما *شرنه هاللدد

وسنا ندتمنذكيعءة ورقيله »٠ عليةالتعوط عام متغظميم ١ 1

الغرّاءيقسال-:ى أى تغير .وهال أبوعرولبسنل تغيرمنقولهتعالىمن حأ :و نأى |
متغيرفاًبلدمنجدى!انوناتا'مثل :تفضىمنثةضض والمس:اة العرمواةلابالننباضة |
زاات وافنسفرل.اذقطع ياقلالنسانقتةتسسذو]
وهى الناقةالتىيسبق عليهناوفىس!يلل
سوناسوسةنايةا ذاسق

تالارضصو السوانة سنوالارض والقومس_نونلانضمماذا]

اةتواوالارضمنوة

وضنمةقلبوا الواوا«صحكما قلبوهافى قنسة الفراء

فيلأ عفمريبينا» وصناَه أى] خذمكله والسنةا ذاقلتهنالهاءوسعاتنقسانه الواو

||

ستى القومدب_و ناسنا «اذالبئوافموضع مسنةوأستوااذا |

«إنابلزا,انلبام)ا*

:

لله

«إننامء.

|وسشتهالمامشدّدالكثرةوسقسشهأيشااذاقات قال لموكذلكأسضئته.قا ذلوالرع أة

لج ل ريسلا غيلوكزوملبقوم
أفازاتأسق دبعهاوأخاطمهم والمسافاةا نيسستع ر
ملد)ا>ونا
س م
أْماصلاحهالع أنيكونة

|
ا
موا حدسهمساحبه
ووقر

قلانناءاالذىنيفسيه قالطرفة
|
ا
وتساقالقومك”سامرة  5وعلاا 1يلدماء الشدر

:

ستةقبيت مناليكروأسةمتفى القريهوستيت فبهاأيضا قالالشاعر

 ١: ٠. 1امهالكاوءاهرخاتتشامو ه قسماميلمهت الل '
عبنأب كيفمعنم كعمل

١

 3*8تذّرعَت اراد تمهنووأالزي

أسَمَابةالما«معروفة والسةايذالتى فىالقرآنكالواالنواعااذي كان املكيشمربهضمه وقو|ل ا
ًْ و
|الهذلى"وعد ل :تسق جلدهدمه
0+
 0أي يتشيبهويروعذيتكبى منالسكسوة (

1أداوتعنسبه سلوًاوسليتعنه باسكسبرسليا مثله.وطالاسبوقىال الاخفس لممأمم/
من| |:
لهو يشسبهأنيكو واتعدءساوكيمئل جاغتمك]عالوادذلىلوامسودانها
اوأشدوا و

|والساوى العسل وأقاللاذلهمذنلى!»١لوىاذامانثورها ٠ ويتالهوفساوةمن

|العشأىف رغ_دعنأى زيد والسلامةصورا للد الرقدقة التيكون فيا الوادمن

|المواثىننزع
ات

عن وسالقه_م ل ساعةنوادواالتو اداو ضاخالسلافالإنفن

|||فاذاخرحاللاسات الناقةوم الوا ودان انقطعف يىنم _اهلسكت ويخلكالواوديقالناقة
 |١سلماء|ذااتقطع_لاهاوسليت الناقةأسليالي ةا دانعت سلاهاههنى سلماء وف المل
ا|وقعالقومفيسلا ل أى فىأمسصعبوابهل لابعك ون هسلاواماكون للناقة وهذدا

|كةولهمأءزمانلابلق العموقومنضالانورق وبالأيضاا نتمطاعلسلافى البطانذا
أأذه
ذيت اللل”كانال بلغالسكين الفظم وسيلاق فلانمن هم ىتما دواأسلانى أفكشنه
هى ععنىأى ا سكشف والاوانةنالضم خرزةكانوياقولوناذ اصب
أعىوانسلعنه الو
اما

مرهالعائقل وهال

شردت على سأواية ماءهن نه  5اقلا ود بدالعدنراةمج" ماأسلق

أواسءم ذلكالماءالسلوان هالروية

ا

انءت
سمو
مباال
لوأشر

 »:ماأفأغ نا واغنيت

ولرخعلامنحاتبسهقةنىساوةولو ناأأىطددثفى عد ك وهالبعظهم
بتل ا
للاممي ّ
تا ا

السلوان دواءسبةاءاللاز ينفه_لووالاطبا««سهونة المفرّ بح

ما الساءيد كر

اتم ءلأىنعبوةمعواوتالسهاءكلماغلالنةأ لاونمنهقلاقف الث ا
افزنت ي و
الئاذطأالس
أعماءوالننمناءالمطريقا م ز

كمقال الشاعر
١ح ى أتينا

|

اذادقط السواءرأرض قوم  2وغاهواتكانواغش اا

ملسموًاالارتفاع |
وفنااهللرنساجهى” وا
لال ستو على فعول .اهلاهلتاح“ ».تل
والعلوةتولمنه معودو

ارت رخدت قا ا

ييا

للد

|| 0

وفدعلامن ازاك :سارووانمالى رزاع عتى استثدتم ا علا

العاواي مشوواقةالناميةفاب يدود :سومان يشداقيا3:
امسبأسىولاقنىولاس ل 5

|

|الاصعمى”الا-نى

بس دواءنقى"البسكنمزبوب

منانلهلالقلءلشعرالناصمةومنالبغالالسسر بسع قولااليقال

أسقنلفةناصيتهالالاغرس .زيغتسفوا ١نفةةسر بعة هالدكين

1

حاءثرهمعتصرا ببرده » سفواءتردى اسم وده

وسغاب غوشةواأسر فعيالملاى وافلىطيرا مو لتاقلابه الول لف فنأسنى

الزدعاذ |ا

:السيفاةأخص من :وقول الشاعر
خشن أطرافسيلوالسنىالثراب و
ورهنالتنىخا للإشيمةن عدخعنترا لير وقال أبودويب

و:قد أرساواذئا طهمةتأئلذا  ».قلسداسفاها كالاماءالواعد ْ
يلش
ْوةسياهاالهابفء اليب يبنام عل كن يشتيام

أتربالبصرةا قراالجز

”0

ظ

قطاجارها
مار يدنيفواندازها  «.قيداىابلاهو

|وسافاءمنافا :وسفاءاذاسافهه وقال
|

ان كنيسافى* أخاي و عفن لين ذوى وزيم* بفارمى" وأخلزوم

(خفا لبااليكي السق“اكءودانين عاليايدام بع الغليلأيغيةوأيزيلة»شك
|وسقاءالهالفمث وأسقاءوالاءواأسقبالجوقه اليد فقوة
مقو فيف يات #

قرا

دحذافول الامعى”بداسميم

0

أبوسيدادق80ا

عاستا  :واصية م

سشقا بايضربالمدسن | |
هقارها
نلاس
اى!ث
>أولضًفازل واه أةسد وسقايد ..وف
والقا
أ-ى.نوا اءلليإخسانهغنأف عند والمقوي” املزنرع ماينبق الس_ي والمظمى ||
ا
يعلها
ماب_ة .امادوهوناافاء”صرف رالمبةالغ موضع الشروبم كبرل ج

وناهسدق معن أى اسدع قبمااءأصفروا,لاسمالسيق ْ
ْ
كالا هذااتىهى مسقاةالددك وشق دط
اأسشتهاذاءيئ ]|ه|
يق رضلو
نروالتق اديدا اطط والنصيب منالشيربايقالصصك

ايد الا بجر
ٍ

1

ولاعلولي مانطوة مستكنة * ولاآىمهادتمستا

|

ان الا

1

و1لما9ن

ْ عنالهرمثلهوالسردةباللكسرءسصهغميروا هعالسسراءوالسمر
|وىدودة لص

ور

.ور

نت
اينق
وء ش
لتهنَ
عاسك
اطه و
|الطردقأى ظهراالشدرق ووس

وسراةل رمسومالس .راء

أالى زود سرد ينمالقبى” فالزهيريصف وحمًا

ثلا ثكثقواسالسراءونائط  ».قدا خضرّنمس" الغميرحاف
ا

اأداستريت الابلوالغمّوالناسأى اخترتهم هال الاعثشى

أشساعرا
لهقاوم
ادر
وقد أخر حالكاعب المستراةءن ش

0

اب

و|هى سرى ”الله ؤسراةمالهواسترى الموتبى فلانأى ا سْمارسراوا

الأوااسازيةااسصابة التىتأ لا وسر بتسسرى ومسرىوأسر تعس اذاسرت ابلا
|ونالالفلغأهلعازوجاءالةرآثبهماجعا وقال حسانينثابت
أ

ىالنضرةرةانؤدر  5أسرتليكولم نك نسرى

|ديةالسراتيريتواحدة والاسملس من لضموالنسعرى وأدمرم

وم

|المطاموأخذياتطام وانما فاته الىسصان الذىأسرى يعيدهالا وانكان لسر
|لامكونالاءالا.ملتدككدقواه-م سمرتأمسنهازا واليارحة ليلاوالسيرابسر 7
 | :وهومددردءة ل ف اىلمدادرأن تىءء_لىهذا البناءلانه منأبشءةابجعيدلعلىصضحةذلك

ىااهدىوهم سو أاسد نوهاألمماجعسربهوهد بة واسراادل
ا | أنّعض العبر دونث! لمرو

|بالنوتكاقالوا جبريوناستعين..سلطإا )السطوةالقوربالبطسش يقالسطايه والسطوة
|المرَةالواحدة اسع السطوات والتءلب طوءلى طروقته أبوعروااساطى ام
هاالم»تهك_ل الفنمق الساطى ا»لفاصلمجى"الساطىءن
ْ | فخرحءنابلالىابل وق

جهها افرح
رليد
ؤأدخ
دوة وثىالاطوة وءمطاارامىعل الناقة اذا
|االكلل اشل.ههمم
الأىخدطمووسطا
 ١مافهانالومثروهوماءالفسل واذاليذرحتلتم الناقةوسطا اامرس

«سى )سنى
||اءلكمثاروفرس سناط طوعلى سا"برائف.ل ويقّالهوالذى ببررذفاعليهفىضير

ا(لرجساْل نج سعماأىعداوكذلك اذاعل وكسب وكلمن ولىشأعل قىوم هوساععليهم
[كإثأورأمارشالذ لكفىولاةالد_دقة بقالسى عايهاأق عل عليهاوهمالسعاة لهالشاءر
ْ
اوسن جروعهقالن
يردا »
س بت
اافل
نال
لىعة
س
ٍ

]|والأسعاةوادةالمساتى ف الكرومالحود والسهونالكسيرالساءةمن لدم يقال مض من
ييه
فها
دسعي
ةه أ
بهي
لان
غىفل
اعان
|||اللسلسعووسعواءءثله وسا

وسعى بهالى الوالى

| اذاوثىبهوسي المكاتب فيعتق رقيلت» سعاية واستب_هيت الع دفىقوته وتقولزق
| الرجل وعورفه ذاقد يكونءارّة والامةويةال قدسفاالاءمةاخهااولاتكون

4

0

(#إسترا)ءا

(#فصل السين)»

| أوعرو ت-اضلشارأ#ضاهءضامثال 1أتأليثابشيقال هنارل'أى اف /
مكانانوقدعلمه وأنشد

:

والسمذ-امةصورظولبعرزيموصأنبابارللىبعفايلر#صادومنيللقبأن بالماتياهرلاارلثزةايملفاتلءفتصرمضلالريعممهاد ظ
|

والكتف ياقالليمضعير بالكسسر سصضىمصىذحعوكسحامل
دعيمءةوب وفلان
يتسضى علىأ تابهأى كاف |أسضاءوأرصض مضاوية اسلسةالتراب وهى هنسو ب ومكان |

#مذاوى” والئذواءالارض! اسهلةالو اسعة وابلهعاولساؤذااوسىضاوىمة-لى الععارى ||

والمسارى (سدا) السدومةا اد فوالثئءة الس دتالناق ةتسدووهوتذرّعها ا
فا اذى واتساع خطوها يشالماأ سن سدو رجلها وأنو يديها ونوقسواد وفلان دو د

تدوكذااى يفم ووه وسمرسد
ادلمش
عم و سمرةسديةوهى السداة والسداندىالليل]

وهوحما:الزرع قالاللكميت وبهلهمثلاللعود

د

فأنتالندى ثمابئوبوكالدا هم اذلالودعةتءمهالةدرمالها

وسسد بتالارض اذا كثرنداهامنالسماءكان أومن الارضذهىسد يذعلىقعل"والسدى أل

المعروفمن الثووبهو لاف اللعمة والسداقمث__إدوهما سديانواللجعأسديةنقولمنه ||

أسديت الثوب وأستيده وأسدى الل اذاسدى سمرهوقدس_دى السير ااححكسير |||

اذا اسسترت ثغاربقوههذا بلسد.وم
انهق
لوالل
سشاع
دره
ىينص
وث”م
انطمسل

|[

ويقال طلبت أهس!فأشديتّهأى أصتّهوان( تصبهقات أعسته والسدىءااضم امهل |ْ

يقسالاول سدى أى مهملهو بعضهميقول
اسدى
أال
ىفعأوأ
هسدميملها

أعلاه وركبههالا والقدس
فلادنوتتسديتها » فثوبانسيت ولوأجر

ونثاءأى |

1

و|السدوركوبالرأس فالسير والسادىالسادس هااللعدئة

اذاماءعذار عةفسال » فزوجكخامس وأبوسادئ

ارادالسادس فأيدل من السسينيا تكفسمرنافهستلسم)ر١السمروشصرالواحد سر01

والسرومثل الخيفف والسمرو تحير والسمرومضاءفى صرواةيةالسرابشزؤوسرى شؤ

بالكسمر يسرك سمروافعهاوسروسمروسراوة أىصارسر ناوفال

0

واتلرسىمرك”من الرجال بنفسه » .وابنالسسرى”اذاسسرى أسراهما
ٍ
واجلسعيرى”سراة وهوجت عز ين نأ جمعفعملعلىفعل_ه ولايعرف غيرهوجع الدمراة|]

سسروات وتسرّى أى تتكلف السمرووتسمرىاقادية أيضامن السر ند وقالبعةوبأصل أ
تتسررتالمسمنرورةأبدلوامن !-ددىالراآتنا" فالوا:غضىم:نةمض والسرىأبشا

مرصغيرصسكا دول وانلدعأسسريةوسربانمثأ
لبتريدور دان ولإسمعفمبهأسسبراه

وبالّسمقرطعة مناسخدسش يقالخيرالسمراباأر بعمائةرجل اابلنسكدث سروتالثوب |
عسرنوىااذاأاة.دهعنك :قالابنهرمة

سمرى لو ب عهذك الصسياالمتسابل« وآذ نارين الطلمطالمزايل

أ إناب!لواوزالماء)5

.٠اذاه

ليس فمهسنا ىعر به وأده دهم هولالعنهاللهوقواوم

7144

ذد.وا أبدئساو أنادىسماأق

|ممففرقر2ق وهماامعانسعلااءماوا_دا مثل معد بكرب وهو مصروف لاه لابقاعلاحالا

|شق تأ ولنشفواللسابا٠المشسمةالتى رجمع الولدوالسابماءا ل

اذا كثر

نسلالغت
فهىالسابياءونوذلانتروح عليومسابياءهزمالهم وفىالحديثتعة أعثتراء

1

البرك ةف القكارةوءشمرق الساساء وابلداعلسنوالوأسابى الدماطراانقهاواحدتما

لوا عتم

أسناءة عن عسدة قالسلامةين ند ليذكراندل

رك

)الستالغةوسداالنوب لالال ال
ي|أدثييهرمانصسم.نالعودوالفلاةلرجسية سنا
دفرته«ستاءقزوحريرنه
هسبرالشدي ص
ىلمرديتهو علمم
رب ”لدلل م

5

أبوزيدستاة الثوب وسداةالثوبجعنئى وأستدتالثوبه :لأسديته مالأنوعسدة
منعة
ضم
ذرت
لست
اذاا
ا نتالناقةاستيّاءا

الشصيةالاقوالطسعةوقد

ا
ظبثاإاسلثصوعصوا سوكدنام وتو4اتعالىواللسلاذامصاأى اذادام وس سكن و 2
مىع
 ١لبنيوةهناكتنويساكرةدعق ومئه الهراماسى هالالاءعثى

اذ دناأن جاش مر ابنعكم هه وج رلساجلانوارىالدعامصا
»لما
وطرف ساح أىسا سح ن ومصدرت المت تسص.ة اذامةدتعلءسهنو الما ) ا

|االلفوااددةمصاةمغةوحانمةدو رانءن النضر بن ميل وشا  :كلشونا يضاق:سر51
ش

|وابجخيعمضاوالسصاة يهاالساحةيقال لاأرينكسصصى ودهاقومصاءالبك 0
|ا مدودالوا<_دةعصاءة وابجعأسعية و«صوت! اقرطاس وسصمته أدض أعصاه اذا قشيرته
| وكذلك مصوتالطينءن وجه الارض ومصمته اذاحرة نه وناأسصاوابصوو نص ثلدث
|الغناتومدوت الكَاب ومصمته اذا دده لسصاءواعىم الرجل كثرتعد_دءالاسصية

ورحل صوا نبالشمسسيكثرالاكىّ والساحذة الماراةلث سديدةالوقعة النى تقشمروحه
|الارض والسصا“أيضانيتتنا كلمنهاتملقنطيبعساواعلنه والمسصاء احرفةلأا
من حديد وأتاقول ىذ,إمد

|

ك 5تأوبمساحالقومفوتهسم ط»رتمض علىجونهزاح

0-١

رسي كنند ىحغرقبرتمان
ىقساللهايالفا
ىلقومبالمساحىالمدوجةال ي
به ربع أيد ا
رذ اللهعنهبطيرتعدف علىجون مناح.ف و يقال ضبب ساحبرج الستصباء و قالأضا
مافالسامصاتمنمصاب (ما )السحضاووالسضاءابلود.قال مدهمهاس ووسد.ى
ظ

أيسمنىمثقالعروبنكانوم

مدعشعدكانالحمص”فها «

7

١

د
ش

ٍ أعجداأموائشازةولمننبالمئان| أسونةناصليعملمىالفلس بشئ وفيت |
| مذ واوذاك اذا أوقدت فاجقع اللهروارمادففر

عم

0

سوق العشيروج» 00

ونوهبرجرونلهالعتائر و عمل
قولهأنشناب>ة لأتير يديهمع التصب الىذكانويعبد

.لا“ها

َ 0

م ين 00

والعاديات سان" الدماءيها و كانأعناتها أنصابرلت

ظ

ل

حكاه ماجيعا

سات
م

:

2

»فصلا اسين) ه

ّْ » (سدبا) ها

زوزى الرجل بزورى و«واأن يصب طهر ه وبسرع ويقاربالخطوفالويةالزوز ثيه 0

اداطردته والزوالقَرمان يقَالجاءةلان زوا اذاجاءهووصاديه بزها) الزهوالسر

الملزون يقالاذاظهرتالهرة والصفرةافلفذل .فقدطهرفسه الزهرو زاهيلةلوجالون
الزهو نالضموق_د زهااأتخل زهواوأزهى أنضالغة جكاها أويزيعدرونلهاالاصمى” |
والزهوالمنظرا لسنيقال زهىالشئلعيننك أوزمره انادهتزهوزهوااذا أضرعت
ا

والكيرواافخر كالالشاعر
مت ماأشأغيرزهواملول *:أحءإك رهطاءلى حيض

وقد زهىالرجل6:و مهوي تسكيرولاعر.بأحرفلا يي

اسل لسرن

به وانَكانعع اافاعلمثلقولهمزهى الرجل وعنىبالاهيونتدت الشاةوااناقةوأشباهي| |
منهقل لتتزمارجل وكذلكالاهيمكلفعليس “مفاعله لانكاذا  8-9-5ش
فاذامرت

فاغاتأمى فىالدصيل غير الذى كذاطبهأنبلووقع ويأمرالغائي لأيكونالابللدكمقواك| ا|
لدم زي ودفسهلغةأخرى حكاهاابندر يد زهارهورهوا أى شكبرومنهقواهسمما أزهاء ا
ولدسهد امن زهىلانّمال دسم"ذال لاتب منه قال الشاعر
كبرا انق لالسوا

لناصاحبمواع بالئلاف

األحلاجامنالمنفسساء » وأزهىاذامامشىمنغراب
افمسلعيم_بى زه الرل قالأعب بنفسهفقلتٌ:قول زهااذا ١
وقلتلاعرابى” منن
افقترفالما نخفلانكامنه الاسمى"ازاهلسرابالثىين هاءاذارقمه الاللاغير١أ
ْ

ورذتالر بخ أى هبت فالعسيد

ٍ

ولنمأساراالحزوزاذ ازهت هودبعالشسناءومأاف الايارن
وزهاهوازدهاه اسضذه وتهاون.ه قالعمروبن أنربمعة الخزوتى»

ات
قنابوشا
أاقفي
تلاو
ف

٠ه وجوهزهاهاالحس نأنتتئعا

ومنه قولهم فلان لابرزدشىديعة وزهت الابلزهوا اذاسارت ,عدالورداءل' أوأ كبر
حكاهاأوعب_داقال وزهوتهاأناتعدى ولابعدى وابلزاهسةاذا كانثلاترىالقن

حكاءابن السكدت .وقولهم دم زهاءمائةأى قد رماثةوحى بعضهم الزهو الماطل وإلكذب

لككير
الشب
ارا
0ئ
واءلي
اذبرن
ووماي
ءنزه
زثقوا
وأنثدلابنأحر 2و«لا

|

عومرافالوازهت الربعهالشمرتزهاءاذاعرته

ٌْ

اوالنمةوااطية وأقناولعسدالوطن وثاماسليل ||
ل[ضسللعن 40 615ءأ

ْ 3
ظ

السأو بعدااوومازاع تقول انكاذوسأو:تعندأى ب مهدالهم ذقواالارتة
كاءننى منخهزوهىاءمطرف

» ذا الاطل”عب ادلسأومقنوم

ملسةغنّمن الشأهوهز الغابية
ددت,
علب
لذاا
اىه
ذى تذازعه تفسهالنه ويرو
اهلمه
كالبءئ

وو يهالسأونه؟هى سونهسب السبواملسيا«الاسروقد سدس لعدة
ا قءاب
وساه
سيماوسياء|ذا أممرتهواس مدت مذ ل والمرأةتسب قلبالرجلوسدت انلهرسماءلاغيراذا سجلتها|
تاشمر مها تمااومزوالبسةا 1رأتنسئ وسمادالله |
من بادالىبأدفيى بس فامًاذا اشترنلته
لس جا

نيم
ل

.

ْ .ناتالؤاووالماء) »

«(زوا)»

1012

دسسكيرلابزوو كك -تىزجاأى انقطعتمك ب(نها) زداالمى” الحوزوباطوز
م

ف وينرلكةهى المزداة يأقباعلدالدىوازده
مرة
لفع
|بورد و أاى لعبورىبه فااىل
افالأ:وعدالزدواغةفىال-د ووهوء  3المدةواالئئ كات والايل فسيرهابأيديها

ذرك ).زديتعلبهيالفع زرايةوتزنيتعليه اذاعتيت عليه وقال
اأأايلهزارى علىعر » “قدقلتفمهغيرماتعل

ش
| وفال] خر

٠ وافىعلىليلىازارواتنى » عذلاىلفهاسشنامسةدعها

|أىعاتب ساخطغيرراض و قالأل عوروالزارى على الانسان! اذىلابعده شماوشكرعليه

ه
رتهتأى
قزدرر
ْ وذاللازراءالتاونءالذئ يقالأزد ايذتباقههمر ت-ي وها

«(نف ) |

هانبشودب الر يمح يقالزفتهالززبحفماناأى طردتنه قالهابنالسمراح وناقةزضمان
الةزفم
سير بعة وقوس زان مسبعةالارسال للسهم وتان اسمشاعراواقيهوزفىالظليمزفيا

اذا شرنباحمه وعدا أبوعروزقالسر اب الثئيزضبهاذا رفعهمثلتهاهر(زا )الزقو
والزق مصدر وقدزهااالصدئيزقوويزق

زهاءأى صاح وكلصانم زاق والزقيةالضروة

وقواه_مهو أ ةلىمنالزواقى هى الدبوللام_مكانواسمرونفاذاصاحت الديكدتفرّقوا
وئ( زكاةال سالمعروفةو نكمالهتركمة أى أدى عنه زكانهو زكنفسه تركية
ونىأى
هخذ
نا أ
اااذ
أض
راهكد
ماجماوز رك
هلو
تيهطميههارفا
مدحها وقوله تعالىوت نك

أمزدكوداأءىنامللهوهذا
كلوخسزاكأاوالزرع بركوزكواء
| تصسدقوزطاالشفع يزقا

اللاامبركو بىلابنلأمقيه وغلامزى”أى زاك وقدزكا ركوزكوًا وزكاء عن
الاخفس الامو زكالركبلوزبكزوااذاتم وكانفىخصب (نف) اناعد

ظ
ووقدازقلنرقسسية الىالمقصورزنوى والىالممودد زناق”وزناءتزْئةلأدىيهازلانى |
ويقصمر فالقصر لاهلاعخخازهالتعالىولائقربواالزنى واد لاهلندمال الفرردق

اباحاضرمنيزنيعرف

وتسى القردةزناءةوقولهم

زناه« وامنليمخرربطوم نضحمسكرا

هوازئيةوزنيةنةض قولكهوارشد:ورشدةوالمرأةتزانى عناناة

ايةداوزو يتالشئمته وقبضته اولفحديث |
)لوزاو
دئىة(از(لوازا
ونااءأى<نسا
|وز
زوداتلفارض فأريت مشارقهاومغار بهاوانزوتالحادةف السارأى اجقعت وتقبضت
| والزى"اللباس والومّة وأط_ل زوى:ةولزمسمسهتّه والقساسزوّة وزوئالرجلمابين

جىم
اعل
حنه
ليعنم
اىب
عينيه .وهالالاعثى ..بيزيغدضالطرفدونى كاأنما «ه زو

انئءكزوى » ولاتلقئى الاوأنف كراغم
غ.لناسط ممنباينع
'
عراق فلالادمى زوالئة
بسمالجب
أوتقولزوى ذلانالمالعن وارثهزيا ولزوا
|مادثمنهلاكاانية ويقالالزواادن يققضالىعايناوق ةرو وزى” فال
الشاعر

ممناابمنة مكمععبىتنه » زوالمشةالاحرّتوقدا

الأصمعى” با لد رزوز ندوزوازيةمث_علط وعلا.طة للعظمةالىتضمأعضاءالازور

|والزاىحرق ب وديتصرولايكتب الاسباءبعدالاافتقولهىزاىفزيها هازليدينابت
| تو تهالىكيف تنشزهاحى زاى ذزيهاىاقرأء,الزاى أبوعبادلزوزاتءصدرةواك

( «١فصل الزاى) مأ

002

0ه

سيا لمي مداص ليم لم سم سم ل

مس

ا

ا

يعسي أعيسكتر الماهال الاعتى
فاوردهامثامن الس.فرية  3برشل الفسيللمكم

والروى “حرف القافيةبةالقص.د نا
ولى
رنء
ى” وا-دواروى “أبضاءصاءةعظوة القطر

شديدةالوقع ملالس" 00
واروى الخبلغاظت قواءوارهوت |
مغاصل الزسل! عّدات وغاظات
أوعسدةرهابين زحده برهورهر انق |
مله ل

اأخرهوار ه
3و ال يسرالتهلل يقالجاءت الولرهوا قالاين |

الاعرانى"ره ابرهوف السيرأىرفق قال القطاى” فينعت ارلكان

|

عشي رهوافلاالاعازناذلة  8ولاالصدورعلىالاعمازكل

١

د

والردوواار عوةالمكان المرتفعوالدفض أيضاميهمفمهالناء وه
ومن الاضداد وال ا

ا

نهدا مثلرهوةذات 59 3-محافظة وكناالامنينا

ا

وقالأبوعبددالرهوا لو يدتكونق له القومدس.ل ص عااءللرأوغيرهوق الحديثانه ||

قذى أنلاشفءة فىفناءولاطريقولامنقبةولاركمولاهرو امسجرحا والردوةالمرة |ظ

الواسعةالهن سكاء النضر مدل وأرهءت لهمالطهاموالشمرااذا أدمتهلهم كا |

عتام
طدن
ولأر
همث
ووب
دع

راهن وراهع نعأرفوأىدام وأنشدالاعنى

لاتسةفءةونمتماوشى راهة *

|
| :

الامجساتوا نعاواوان ناوا

وبروىراهنة بع الهروارهء-لى نف سك اى ارق بها وارعوض ربمن الطيبريقالهو|

الكركى” ورهوةفى شعراًىذؤ يب عقمة كانمعروف ودةال افعلذلك رهواأىسا كنا]أ
على نمك وعدس راأ سساكنرافه ورا هاذا كانسهلا ورهااله رأىسحكن

|

والرهاءالارض الواسعة ورهاءالذم والمدسى"منمذج واانسيةالهمرهاوك 5
|
ا غ)
لته هال
جزسه
ائْأ
سلث
زتا
| نس رئى )»(نه)» زد

فاهابءضماتزىل اكلرقمموا زد بايلتشئ اذا اقلت والزيةالرابيلابعلوهاالماءوق |
|
المثلقدانغل.ل لزب والزسة حدغرةتحغرالاسد »عدت بذك لامكاوافرومافموضع ه
عالو يشالتت زسة .قال كاللذترى زة فاصطء داه والازبى"السمرعة والنشاط على
ْ

أخعولوا ستتقلالتشديدعل الوواها لمتطور
لمن ا أشىعدول الوب * حى أ أزبهاالادب

ظ
ٍ 0

وهالالاسعيى” الازابىضمروبختافة مالنسيروا < دهاأزي أوزيداقيتمنه الانالي|
واسدفاأزى" وهوااشيروالاه العظيم (نا) رجت الشئتزجمة اذاد فعته,رنق] '
| يقالكدف تزيى الايامأىكيف تدافعها ودجل منبجأىى مل يحوتزحمتب«حكذا |
لبن الرتفاعٌْ
 ١كتفيتبه قال ال احز» تريح" من دا ْبالبلاغ ٠ وأزحمت الابلسقتها قا ا

تأرعسنّكا ثّابرةروقه » قلأصابمن«الدواةندادها

| والمزج الشئؤالةلسلوبضاعة منجاة

0

قلملهوالربعتن السصاب والبقرةتتزتح وادهاأىأ

لوقه وزجاا اراح زج وزجا»مد وداذاتسيرت جباءّسه والزساءالنفناذفى الا يقال 1

ذلانز .ذا الامىمنقلانأ ى ث 3قاذافهمنه ويقسال عفلا*قليليجو خسيرءن
صحدء

0009

»إوناازوبالتاء) م
ال

لشدة

«إردك)ء

يادلينمظرالىاانساء الؤسانوالر ناءبالذس وادالدنوت والرنانالشخمقصورالدئالمذظورأ
| ٠

ه وقولومناابزترإناصكناءدعنن اللي كالدذرالغى”
آالمبه
فا ابئترناذازريك * يدافععى قولاعن_فا
|ذه
ْ وى

الارويةالاتى منالوعول ويم منت ارأادومى أفعولةفى الام الاأنم-م |

ب
ْأقلءواالوازالثا.ةباء وأدنموهافى ااتىيمدهاوكسيرواالا” ولىتل الياءوثلاث أراوى |
علىأفاعيلوقدقف فمقالثلاث أراوفاذا كثرتنه الاروىعل أفمبلغديرقراس أ

لممناء واولانمنامفة
|أوأدوى أيضااسماهسأ والرب,انظ 3-العطشان والمراًرباول يابدل
|لاسر  0حبسم والمساءموضع اللامكةواكشروىه_ذا
نماهىمنالتغيةوانكانت صفةتركوهاءلى أضلو اا

1
|لوا أخزاوراوو كنت
ا

روك لانكنت تدد ل لاوا واموضع

لكات

|الاموتغركاُلواواتىهىعين فءلىعلىالاصلوقولاأبى الم

واهالريائمواهاؤاها

الدى عاص قاللسد
لمجي
ماس
بيان
صىفة ور
اهلعل
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ْ

م

ردج
لرىاخف
اتصا
فىال
ودوبةقفرعشى نعا مها * كد

ولاعردباوروبيةقليوا الواوالاولىالماكنة
لا
اض
| والدويضاموضع وه وأرضمنعر
|ألفالانفتاح ماقبلها ولايقاس عليه وقولوم اماد وى أى أحد من يكنالدوكاية.الما
|جادورى وظطودى" اين!١كيت الدوا“ماعو ليهالفرسمنن ميرول وماءولت.ه
ديل

سق

دمن ونش لبلامة

ا

لس بأسن ولاأقى ولاسغل » سق دواءققكرض

وص

اني الأدئوانهاجعلهدوا لاو كمانواؤضمرون املبشعرباللبونالتهد:ويقفون.هالحاربهة

|ْو“0
ْأزواة.

تر بهكادؤثراالضيفت وال بى" الادمعى" أرض د ورة ذف أعؤاكت
الداه ةالام والءظم وداهلىاإدهرمادد_دب :اسمن عظيم لويه

لش

داحد تجا راغرادرت ةدارف سا كنةالهاء

 ٠النكرو-ودةالرأي قال ر دل داهية بيناادفىوالدهاءمعدود وااههزةفءسه مئقاية من

| المساءلامناولروهامادهماوان ومادهالأى ماأصايك
لعل ال )(ذ[أىمذأك الا ّبآهاديذؤهاذأواطردهادساتهارذأى البق
 |١دَأىدأوا الغسة ف ذوىأىذيلعناءنالسكيتٍ )خب أن ود.ميانأيذبايكسمر
لذالوقل" من قنس وهودذ  .عباتتيفص
|ا

ل رك بنغطفان بن سعد بنن.س لاق 5
نا

للاسترتيه يقال أنفاطل" فلانوف ذراءأى
ْ| إذدا) الامميى”الذرابالفج ك م
ْ

ىنفهوستر وهد ذه وذرا لشوثبالضم أعالهالواجد ةذروة وذو أيضابالهم وعى أعلى
|ف ك

ا

00202

,

وفالالاعشى

(نصل الدال) «

ه(دوى)ه

ْ

0

ْ

المارأتساقدمااستعيرت » قمدرالبوممنلامها

وغرقلابومزىسافدما ه مبزربغىانذىالياسرحخ

ْ

وقد حدف نبززبدبنمفرّغ اللهعرى"ملهاايم فال » فد برسوى فا شد افيصرى ه مدا ا
وكانالرحل اذارى الود ا

1

هم تأصاب ترماءيهادهووعامهد م عله كانه تتبيررككاايهو يشال المدى الشديدالحر:ة ْ

تبمد حو 000
| من المسل وغديرهوكلأحمشرديدالحر:ةذةو ومدى يقال ك
ااصى
الذى عاودءالرماة مه دودوراجاعلىماذكرناة .ال
دذرجح
ىت
ذال
لى ”

غرعهدينهبالرفق لبومستفف يشافذى يشمرنأنه المدمالمطأطاداسوادست ال|ا
أ

ودميمهتدميةاذاضر -سدح خر حمنهدم قالرو به
ذلامكونىاانةالاثر" ع وركاءدى ذيهاالمدى

والدام.ة

نلدمكاال أوا
المْصضةالتىتدى ولاتسبل ودمالاخو نالعندموالدمأةخ م ا

بباض وساضة ل د
[ )د لورث»ذهدنوا وادعدت غبرى ومهبدتالدلينالانؤهاوابمعدفى)
فثلا اسكيرى والذكيروا تتفرئ والندرا عا نفدت لواولأجفاعال اكد نأ
والنسمة|امهادئناوى” و.قالد ذوى”"ودى >و شالأدنت الناقةاذادنانتاحها ودا'انس بين]

الام بن أى قاربتو ننم _مادناوةأى قرابه سال مائزدادءشاالاقرناودناوة والدقى|
|
ا ااقرربغيرهههوزقواوملشمته أدىدفى”أىأول* ودام الانقعمق الاوشتهوموموذ ٠

و رتدئيةأى يتتبيعصغيرها وشسيها وف الحديثاذا
مفى
ادفى
لن لهن
الا ا
تيقا
أ
ىلاأنى دناقطلاقليلود و١
ال اضعدف وندنف
دلووااأىكوامانلكم والمدئىمن الر

اأادنابعضهم غن بعض والادشانواددان والذنااموظعبالباذيةقال

ا

وأمنواء ل تدافغوبرضات » دوارس بعدأسماحلال

 1وتقولهؤاببننعردنى ودئاود وديا اق شعنتالدال قير وا اك تبر ثانثات

أ نتوانثاث لمر فَأمااذا أضفت الءالممعرفة 0خ زانافض فىدىكة ولكهوابن |
عدو دثيةأ خالا دنيانكرةفلاتكود فنا لخزنة(أدوى).
اا

.

الادويةؤاادواء,الكسرلغة نهوهذا البدثكتش دعلى هذهالاغة
«تولونةوروذاكدواوء

ا
١

اياذنمثى الى ال تواخحب

ا

أى قالواان انادوالتعز ردواؤه فالوءلى*دما ال كنت تنرعنا ويقالالذواءاقاأ
هوفص درداو.تهمنداوأةودواء وره لدو كت الؤاواى ءال ومن واه وائرااء!

توئ فهالمذكروااؤنثوالمعلالهمدر الا_لى
السفت
ذونةفاذاقات رحل دوى
تقال نضا جل دوئلالف أى عمق وأك الف اء

|

وأقةودديالدوى! 1زّل اه أخزسفىالسفر :ققاالمزك
ٍ |ورقال تركت فلانادوى هاأذ كانحناة والدوئذقصورا الارض:قولمنهدوىنااكسسر
أكاملضَنوذ وزىضد ره أيشناأقاضغن 'وأدوامغمره أى أعسضهوداواءأىعاله يقالهو

بدوى وبداوىأى بعالم وتداوىناك “أ تعابوهودووى الثذئافعو ل ولايدغمقرا
دن

(إبابٍالواووالءا*
اي

#لدما»)/
ذأ

ذ1ة

[1ذذ[ذ[ذذ[ذ[ذ[ذآ|[آ[أ[أ
ذ

ا

نا
0

|| أقلالعددأدلوهوأضقبت الواو"لوقوعهاارقأبه_قاضعة والكثيردلاودليعلهى |
قّ فعول وفالالراحر

آلدت لاأعطىغلاماأيدا .٠ ولانهانى؟ سىب ":الاسودا

حلسوباءوالدلوسمة ْ
ِ بز يدادلاه معبلهوتصببهمنالودّوالاسودامسماموا ويربحمبرو ي ا

|لابلوقولهم جاءفلانبالدلوأىبالداعيةها اللرايز
 :ل

عكملنءنقّاءوعنقفرا » والدلووال يدلوالزقيرا

!

|1
 1والدالية اممونتدبرهاابقروالتاعورةيدرهاالماء ودلوتاللونزعتها وأدلءتهاأرسلتها

ف البئرلةتلئوقدجاءفى الشعرالذالىجعئ المدلىوهوفقول التماح,سفماء
التق

تلالغساراسي لامعا وفالاراحز
لم فقار ا

لاتعدلارامرواد لواها ورمالآخر

لانقلواهاوادلواهادلوا  »..ارمعالبموأخام ددا
ْ واذلوك أى سرع وهوافعوعل :ودلوتالر جل ودالءتهاذارفقتءه ودارَه ودلاهبغرور
|! أى أوقعدنماأراادفنتغر بر«وهومنادلاءالدلو دلوت يشالإالبناكأىاسه قمتيه

|النك وكبالعر |استسقبالعياس رضى اتقمعنهمااللنهاتوب انيعم النجصةلى الله
وناابرك تشفعينو تندلىمن |لب زووقوة تماى
زكرهلد
عليوهسلوقفةيئه

:

 1تمدنافدليأي تدللكقوة تعالىم ذهبالىأجلعلىأي نقطط الابيد
فتدليتٍ علهافافلا ه  وءلى الاز”ضغناباتالطفل

ا

وأدلىيبه أى احج اوهويدلىبرج يعت بهواأدلىمالهاللما كمدفعه المومئه

| قولهتعالي ند لوابهااليا كام نع الرشو :دما)الدمأصلودموبمالعدر يك واتماهالوا

دمييدمسال البكنسرةالتقىب اللباتكاهالوارنى برضى وهومن الرضوان االلشاعر
فلو نأاءلى حرد نا  2جرىالمدممانبانخير البعَينِ

اهللدتىعلبىقكعلين لانه
ونءض العربيقولف تيدهدموان وفالسيبويه البدمأ
ا

يجمع آلىدمأ'ودى""مثل ظبىوطءاءوطى”" ودلوودلاءودلى” هالول وكانمة-لةفاوءصا
إ باجم علىذلك وتال المبرأدصلدفعلبالتحردكوان جاء عه حالجَاايْظارم والذاهبمنه

|وال ليعليباقولومفتثنيتهدميانآنلّاتارلىشأاعر |.ضير أرجلعهلهى
البأء
أنقال

 .فإسناءلي الاءعماب د

ىكلومنا  +ولكنعلي أقدا مما تتطرالدما

|

تأخرجهعل اىلامهيل ولاإزم عليهذاقولوميدبإن وانا تفقواءلىأنّ:قدبريدفعلسا كنة

العينلانه انماث علىلغةمن يقللل.ديدا وهذاالقولأصم وتصغبرالدمدى واللمعدماء
|والنسسيةالبوديوان شت دموىةودقبال دس الكويد دماودمما ذوودممدل فرق

ظرق فرقافووذرقوالمصدرم قتعليأهنهالريك وائااختلهوافي الاسوماف مبةاليم ا
ي

اجعالدميوهي اأصورةمن الهاح ووه وقولالشاعر
وب
والسض برفان فىالى ه والر يط والمذهي امجبون

بعثأنافمهازهاو بر وساىد مأاءعمججول يقسالىمم بذلالانلبسمنلوم الاوبسةك عامه
دمي" مهااءمان سعلاوا-دا ودس عربه
سس

لاع

» (دأو)ه

«(فصلالدال)ه

والدعوىفى!انب هذا ! صك ت كرلامالغرب الاعدى الرنابقانهم يفون الدالف |
لدع.اءعسكدم |
الندبوكسمرونهافى الطعام والدعى> أبضام نت ه هال تعالوىماجع أ
امع ىفنلكاذا والاسمالدعوى والادّعاء'فىاط_رب الاءتزاءوهوأن ا
آناءكم ود
ودو لأناذفلان نفلانوبنداعت اسل.طان للدرابأىتهادمت والادءع.ةمثل! لاجدة ا
امود لهمم لالاغلوطات حت الالغازمن
والمداعاةا لحاحاة كال أمعستيند

الشعر أذعمةمثلقولاالشاعر
أداعنكمامسةصصبا تمع اسمرى ٠ عبناي | *نارها سات
يعتالسموف وفال 1خر بس فالةلم

؛

:

عر » وقماطوةشير ه وقاديلوفشعبلر
ل«فشجنس
نباخانساه
حامجيذك

لردأسه شق» نطوف معاوجرى » أأسققللهدراة ورب اليدتوا جر |
ودعوت ذلاناأىصحت.ه واد عمته ودع واتنهه وعامهدعاء والدعوةالمرّةالوادة
والدعاء واوحأداضلالدعوءةدعاولانة مندعو تهالاأنّالواوااجاءت بعادلالفهمزت'
تيةدأنعتو ليغونةفثيسمالثة أن تْتدعينا شمام|
تقولللم رأةأنتندعينوفب»لغةثناز
العين! أضموواللعماعةأنتنتدعومنثلالرجالسواء و داعبةاللينمايثر فى اضرعادعو
مابودهوقى اد دشدعداى الاين  :ودواي الدهرسروفه وقولهمماءاادارد عوى”بالضم |

أى سد قالالكساقدومندغوتت أى ادس فيهامن يد عولا.كلمبهالامعالخد وقول|

العماج » افيلاأسصىالىداعبه هه شبد الباءوالهامالي
لاخ

جو

الا

0

قلطاو ْ

أىلإحينا اللقولار دمثونا ا

)قالفلانذودغواتوذودغ.ات اذاكان ْ
(نا ي
لالمعخذدا حكاهعنه أبروبكرابلنسمرايج ل د

ذا أخلرورد

أى !
الوادةدغو:ودغبة هالو به ذوادغواتقلبالالاق م

ذا أخلاقرديئة مملونة ودعةاة باه سن علتمقيقالاوتعدغة وأسلهادغو
أددفوالهاءعوض (دقامدذوتالخر بخ أدفوء دفوااذا أجوز تعلبهوكذلكدافيته |

ثأةنهعولايهلسلامأ ىبأسيربفعقكاللقوم ْْ
صيلا
وأدف.ة<»كاهما أ وعد وافلاد
مئوماذهيوانه فادفوميريدالدفممنالبزدقذهنوابه ذقتلوهفرداءرسول مضل التدعليهِْ

ول والذفامقصورالاغئاء يعَالر.حل د ف أى فيصلره١حد يذاب ويشالو لعأد بين ٍ
امدفاوهوالذى طالقرناء دا وذهماق .ل أذنهوعتردذواءوطا 'رأدفى طويل ا ينتاج ||
يثأنه بص رشصرةد فوا تسهىذا ت أنواط لائهمكان ا
والدفواءأشصرة العظىة وفاللمد

ا

بجرامهب

70

ا

م والتداىْ

فووا
نربالإنحه بشم
كرم ش
افوا (دق )دقالقصلبامكبيدقفق اذأ
دق على فعل والانثىدق.ة وقدة لدةوانودقوى

وأنكدالافعى

والىّلا تارسمو حعياءق » سفاء“ادق ابرأمحكيم

ا

(داو) .الدلووادة الدلاءااتىبسسةق بهواكذلك الدلانالفع الواحد:دلاة وبتعادل|و

«لإنات الواورالناء)« 2
”عله
| لأكاكانياف سين

١٠

©

ماسا ل

لامنودؤتكلكمنأل اناس وأتادحيةبان

| وذحوة وما بنامغاويهبنبكربنهوازنومد  2النعامةموضضع.دضهارأدح ,امو ضغها
ْ1

|الذىتوي فنهو وهأفجولسندسو لانهناتدجوهبرلهامتد_ض فيهولي اسلنعنامعش
ا

ددا  .اللدداالاهوواللعب يقال ههاددا مثلعصاوددء مل دم وددن مدل خرن وقد

| 1ذكرف الثون دركق

دده فدربت »4درماودريةودرية ودرابةأى علت يه نشد

ظاعولاأدركوانتالد #أورانىماهالؤالا در يحذف الماءكذفرة االكلثارسةتعمالكفالوا
ٍْ|ل
:

لأبلويلك وادزيتهأ أعلتوهقرولاأدراميدوالؤسه في تر الوموزمداراةالئاس

مرولا سرون مداباةوالملاسنهه هال الادمنى” الدربةغيرءهموزوهى داربةيهسعاريها

 :لاد قاذ أمكتهريى “ومالأنوزيدهو.مهموز ل ناهتاندرا و الص_مدأى:ندع هال
اكنت قد أقصدتى اذرستى  7نشهمك فالرا بصد ولايدزى
فن

 3الاخطل

ش ا

:

ولاتخّل وأنشدالغراء

كانلكانأتدرىالطاءقالق «٠ دستلهساتدتالتزاتافزواهيا
||
لفثو روالكلاب
|أ|واللدرى الزن ٠ ال التابغةالذساتى”ايص

شلالقر يضةنالمدرىنأهنها ه شكالسطراذيكئىمنالءضد

3 ١

| ٠وكذا اكلمدراوةر تصسهبيالماشغلةقروينالن!“و .ه  122تكونمعها هال
تهلكالمدراة ىأ كانه  7-0واذاما رسلهنمتغر

|طرفة

كاجاوداز ناهعقمدومبالغزو

|دادر كارأنأىسرحت شعرهاوتوا
| 1والغارة قالمين وثللالرياحى"
الأناعا م منأرض رام » معلقة لكانتر .ف
ل

وعدن ماقرا جمىأ شه تفعولافتعلعع ١قساليم
وماذاتشرىالمعراءمق » وقد جاوزت رأسالاريعين
لاما

تيه لانالتوافيمنفوضة ألارىالىتوله

أشوخسين تعأندى  5وفذنى عداورةااسْوْن .
قولالراحن

كشستران أذرىوأترى ا غْرَاتَ ل وتدر”ىاءزرى

| قالاول ماهوبالذاال8+دمة و وهأفتعلمنذيترتراب المعدنوالشافىبدالغيرمهدمة
|[أوهو أشتملما ذزاواف تيدالشالث تفع لمن تدر“اه أى نذا دشا اخبدى التاءبن
ينولكين ترانى أذرى تراب المعدنوأخشتّلمعذلكهدهالمر5أاةلنظراليها اد اغفات ووقهولهم
|

بأوطكلع يغلا
|أجأب! لد رىأى غلم لرنيدل”يذلاكعلىصغرس |لغزال لان قرمنهافى
إح )الدرساءة لجل الضذم القصيروسوتعلاية هال الراحن
دك اذ اطال (دد
ظيدقبعةل
ٍ أغ

7

عكولاذامشى درابه  .يساقلا أعرف الندابه

(0دسا) دساها أى أشةاشاوهوق الال دسسها :ابدلمنا جدى السيثيئياء
لاف دعوةفلان ومدعاةذلان وهو الال
دعا  .الدعوةال اىلطعسامنالفيةسا

|

مسدريريدون الدعاءالى الطعسام والدغوة االكسرةفىالنسب ينال فلاند غى”بايلندعوة
١1١5

كَ

داح

:

(ذدل الدال) »

فق
حمس صصص

» (ادحا)»

صا ممل2حم مح -

[أداح<ت علهالدهرأى أف علءهوأحلكه ومنهقولالشناغة .+ 0

*

]| أخضلتاءوأضى هلها احتلوا »« أخنى علهاالذى شن صق بدا
ْ و
0أخنتعله أفدت خرى) خوتا اكومت
اذوى
ذشرا
ام
أا
ستوذ
غلك
طت
| ١و0تطرف:وثها وأخوتم لهوخوت الدارخواء #دودأقوت وكذلك اذا دقطت ومه
ْأقولهتعالىةبلك بوت م شاويةأى خاامةوية]لساقطة كاهالتهالىذهى غاوءةعلىعروشها :
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الى مقصورواً<فادغيره والفا والح المبالغةفىالواالع نالرب-ل والعذايةفىأهى»ه
وفالمثلحاسم تقول

2

3

ع

ا

 002ساتئل  #احى

سا

:

فوت الر<-لم نكلخيرحافوهحفوا اذامنعته منخيكروليدة ا يلته

بالوصسية أىنالغت كاهأنوعسد والا-فا«الاستقصاء فىالكلاموالمذازعة ومنه قو|0

|نلحراثزةالشكرىة
با
0

انّاشوانناالاراقمية_لونعاننافيق لهراسفاء

ىخذء وارقره
| وأح نارأى استقدىف أ

مهالام أغسأن تحنى
وى الخد ,انه علمه

الشوارب وتعنىالل 9أوز يدحافتالرج-لمارت ونازءة ».فىاكلام (<تا)
60

5

اواحدامه

(نسلالخاء]»'

واحتس اهعدى وتساهفىمه_له وكانيةاللالىبد ع نا حاسىالذهب لانهكانه اناءمن ا

ذهب تومه والمسسبى نالكسيرماتتشفه الارض من الرملأاذ
ماصار
سالىص
كلاي
تةه

فكو رءنهالرملفتستهخرب» وهوالاحتساءوبج_ع

ومال

موضع

الجبى الاحساءوهىالسكرار

اذا بلغتيوعلث رحلى *

والمساء

مسيرةأريعبعد اللبساء

سوى أنَالعتاقمن المطانا « حسينيهفهنّالمهششوس
وأحسيت اللير له ) حدما

دون الوسادة وغسيرها-دوا والمائض محنشى

ْ

بالكرسف لحدس الدم واخثامااضطهت عله ضاوع والجع أحشاء وقول١لدجح

ابلأحشا أمسى الخليط المبائن و يادلنناحية وحشوةالبطن ونحهثبالكسسر وااضم أ
الثوب وجهوىانٍ-ه وعس رقيقاهوانى أى رغد ووواامخاثشية صغارالايللا كبارأ
وانضيةال
با ل
لابن
لتان
ااشي
ن ال
بكيت
االس
وابن
راوسك ذل من الناس هال
ف

|

أرسل بنوفلانرائد افانتوىالىأرض قدث_بعت حاشيداها والمشسيةواحدة الحشاناً
ْ وى العظامةتعظ-مبهاالمرأ الرم.عاءعيرتها وجقااغلن».اتعنالمحاتى » هال |
الاممي المسائى أ كسمة خش واحدتهاعشاة وقولالنابغة

1

ا

اا
اجمع اشك يزيدفى ل أعددتبربوعالكموعا
هومن الشو والحشى الرووقد-ثى بالكسيزذهودجل حش وحشيانأيضا .هااللشماخ |
|

وبروىخودعلى

1
ِْ

أن »لمن نءتببكنة فىقوله .

ظ

وألشواأءكتنتتقسى ه الىمضاءيكنة تعوع

أى ذات نفسمنقطع من“منهاوقطيعنعتلدي هالابنالسكدت يقالأرنب محث_مة |
الكلابأىتعد والكلاب خأافهاحتتورالكلاب قااللاصموى”اطدى”ع_لى فعمل
المادسوأثرالعاج» والودب الناعم والمشى”ه بروىءاكاءواللخاءبجيعا وقال حاشاك

اعب
كنما
لاألفا
وحاثى لك والمعئىواد وددّالحاثى ننهأى مهاذاللهوقر:حا ش للهبل

|

والاةالاصلساثى بالالف وحاثىناوكلفةدتتبكهونحرفا وقادرامكون نعلافان أ
| جعلةمافعلانصيت بمافقلت ضريهم حاثى زيداوانجعلتهاحرفا<ةضت باوقالسنوبه

حاشالا:كونالاحرف جرلامالوكانت فعلاخازأن تكونسله ماما حوزذاكخلفاىفل) |

كنىون |
قالادميكدرسا
لليسست يغعلوه
امتنأعن يقاجلاءىالقوماحانىز يأدناهدا
ْ

فعلاواهدّد لبةولالنابغة

ظ

ولاأرى فاعلافى اناسيثمبه * وماأحانىمن الاقرامن ويه

فتصرفه يدل علىأنهفعلولانهرشالحاثىلزبدخرلرفّلا يوزأ
لنيد
عخل حرف |

١
ار ولانّالحذ فيد اها كو اومحاشلزيدواالللدذافاسنسماياّءعوفا
ىلافءالدون ||
/

١

المروف

(<-ا)»

|

بقرة وبقرات ْ

الاصاةوادةاطهدى ومع ء_لى حصسياثْ مث

وححصاة
8

نمه

:

» (ناث الواووالياء) * .

115

و حسام »

هنها والادنعالحذناءلىفءلنىالضهموى القتو
هذا
تغنتوةا
نحأن تعمطن ال
اسضذانى .وأ
فأ
من الغنهسة وضذاءالثئازاوه يقال حلسعحذائةؤاذاءأىصارعذانه واحتذىمثاله
|أىاقتدىنه والدرةعلى فعمل"همشلا سلذنامن الغتهةوكذلكالخذو,:الكسمرويةًا ل أيضا
ذروىةذادهوسدوة دارهنااضم وحذةذارهأى حذاءد ازووا لذ يةنالتكسرالقطق اة
أ«دا
من اللهمقطعث طولاء خرا))يقالافى لاجدلهذاالطعامحروةوحرا و ةأى حرارةوذاك
|

أن حرافة كلثى“يوكاسلاراةا اساحة والعةوةوالناحية وكذلكاطرامةصور .قال
اذعب فلا رن كبر اوىحراى وبعاللاتطرحرا الأأعالاتفرن ناح لونا شَالنزلت
حرآه
وعراة واراةأنضااادوت واللءة وصوتالتبابالنارو-ة.ف الشكر واطرىأيضًا
موضع ص التعامة وحدث الربلالرجسل شغول بالخرىأنيكون كذاوهذا الا

أراىةامذةلكمنةمثل مداةوما أحرامل هاأحاءوار بدمثدل أخنه و.قالهو
مح
حرى أن يفغل بالفأى خليقوسدبرولابثنى ولاندمح وأنشدالكاف
وهنّحرى أنلاشن نقرة *« وانت حرى نالثارحين تشب

واذاقلت هوحربكسسرالراءوحرى" عق قصلسمت خضي قلت

:

اجر بأنوهمحربون ١

وأخرناءوهى جر نّ
ةحورناتوحراءاواً :تأراعسجعسروده اسن |أكرّاىلفاىشسماء
اقلان
ووه وهوطابماهوارى بالاسنعمالف لبالانكااشتاقلتقمنءن-الغمب و
 :أ2

وخاهو مقصده ور ىفلان لكان أى تكث ودول تعالىنأرائكغَرُ١و
و

خؤاوعدواء نن أل عسدة أ نثاذلاموىالشّسنَ
 1دع ةهطلاءفم ناوطف : 5ظيقالارض َ2رَى وتدر

سصال يحرىكمحرى القّمزوحأراالرّمان وأخاريةالانى القى|
يذقانق
| وحرىالشئ ريا
ْنقص جسةهامن الكير وذلكأ خيثمارتك ونمنها,قالر.مااهلنيهأف سا نرديةوحراء!
أداليكسروامد جلك بذك ويؤنث وهال

1

ألسنااً ترمالثقلينطرً! » وأعظمهمنبطن سراءنارا

فيرف لآنهذهبيدال اىلبلداةتى هوبها (عحززا)) حراالذئ'>ز بهوغهزوهاذائدر|
|برص يهالحزيت التضل وحزاالسراب الشخص

زوه وحزءهاذارفعه والخازى |

|الذى ترق الاءضاءوفى .لان الوجهكون وحزوكءالضم اسم عمة م نيم الدهناءا

أوقى رملهاهاجه ورءظم تعلوإك ا همير فال دوالرمة
ننت عنالعن طلل زوى

1

عار

عر

الفكانا

والتسنيةالبنأحزاوى”قال ذوالرمة

ا

حزاويةأوعوهي معقلية .».تارولدبراءمطاالفالوراتر

ْ (إحسا )سو تالمرقواونوم > والطيرآىقصبروا.على فعولطعاممعروف

وكذكَ لهااءبالفخواتلقموذل شرءجبستاء و<س وويتأّاليضاأرجل << ولذكثيرا حضوا
ابغض الثسمو<الى” ال واه وَالاقلالاسموحقسدوث
وفالأنوة يان الرنعيّلأ
بحسوهواو

0

ادواسدة واحسيهالمرق فداه
أىقذ رماحسىدرَ

40
ٍ

«ولإفسل!لام)م

ااامماملل

لل

وم
همت
زاناأطع
ادرى
ندرّ
لا

«(حذامه
حم

روعمندكىنول
» قرفااللى"

|

١

و)جهه التراب|
|وتوتككهسدابءتوااذاكففته ملزقابهبهم زولاهمزحثا(حفنا
ٌحدْودكى دواوشا وقثاءوسئوت4أعاطذايته شيأيراوأرض-ذواحءسكثيزة
نجفهغكر رقملا مستى»ه ( عن )حوتهاللكان|
.قالالرا
دهياقن ت
لستلّت
| الترابا ا
أقتءه قااللماح ى .فون يعكفنيهاذاجاء وكذاك تجث» وقست الثئتعمدله |

|

ذّة يصفس را فاءتبأغباش حجى شريبعلةادهاعاهارءماواءةدالها
وكاللرم

وحدوت,الشئض:نتبه وبدمعى الخزجولةواناةالنفاخةتكونذوقالماءمنقطراانار
10
ومدهاجنا واطفاأيضاالناحمة واب_4عأججاء :هالابنمةبل
0
لارزالمرء أعفاءالء لادولا ى .لتهفقىالسمواتالسلاليم
ا

ظ

وأيروىأعناء قالاغلراء باملثتئايالكديرأى أولعتب ولزمته يهمزولامجه زوكذاك|

م
دأعسامءعاذاتى تمبى .٠ :ياخراماوتنسى أولئنا
"3
|يقالتيتبهذااألمىسكسانبفتكم ليوهازءتهقيككم اولحرجيتالسفيكةساتتهاً

ويقال نهمأسجبةنحابونبهاوحاجمته فوتهاذاد اعبتهفخليتهوالاسمماللحنا والاحجمة |
يقالجعمالئما كذا وكذاوهى لعمةوأغلوطة عاطاهاالئاسنهم قال أبوعسدهوف رالا
قولهمأخرحماففيدى ولككذا .وتقولأنأياشجانالىه_ذاالاص أىمن الك |
وابخجباالعةل وهويجى بذ ال على فعدلأى خليقوح بذال وى بذاك كلجعنى الاأنكاذا |

ْ فاكلتيم لنثنوتلتجؤمنعثكوالقلناءفىةن وكذلكاذاقات انهغساةأنيفعلذ الذأى |
منقحمئسةاواةلوماىنهم

نساةوماأ جاءاذاكالامأى ماأخافهوأحه أى ]أ خلقيدواف]

أعموبهخساغر ١أى أظنَوعماارجلااقومكذاوكذا أ حزاهم وطلنهمكذاك ( دا )1

|الحدوسوالابلوالغناءلها وقد-د وتالابل سد واوسداءوية الالشعال -دواءلاناأ
|

أ-دى وراقءل للعماراذاقدّم 1نهحادقالذ والرمّةه حادىثلاثمناللةب الهاج ا

وتديت فلانماذاءاريوهنفىافعزلعته الغليةيأقناحلدياكأىابرزلى وحَدك آل ظ

٠

عمروب نكثوم ١ حديالناسكلهمسيعا » 'مقارعةشومعنيثينا

وقوأه_محادى عشسرمةلومبن واجدلانّنةديروا حد فاعلفأخرلافاوهوالؤاوففليتناء
لانكسازماقيلها وم العينفم ارتةدب«رعالفرزذا )ودتالنه_لناائعل حذوا أ

اقذداّرت كلواصدةعلى صاحيتها يوقااللحةذذةبالقدة قال!بناسك تحذونهأى 0
قعدت مناه وفحذاى ا
ملحلنيه حبذ اذ اقرده وقسالهذاشرات

حذى الاسان |

وحذيت بدميالسكينأى قطعتها وحذتالشثفرةالنعل قطعتها وحذنتالشاةكخذىحذى ْ
 ١مةصور وه ون يلةطعسلاهافىبطهانتشتسى وااذاءالنعل وا-تذىاتشتعل

ووال'

|

|للخمذاء»تذئ الحافى الوق'هغ والحذاءما وطرءعلد هالبعيرمنْم والغرسمنحافره |
اك
ْدفىالد يثمعهاحذازهاوس اوها وأسذتّهأعلااذا أعطمته تعلانةوالمنه اسهد

3 5

»ناب الوادداانا)»

462

لفعال وأما لاث اهذ والاعصاب قاف ا
ا|ظأةأسزالة_وح تنجابناتن لاتفاءلالامع ع أ

بونهذامن النوادر لامنماضجلىافاجىليامىشا*لفغيرها |
اهماالجاعشأهندويصكح

ثلاررضنأاها وهوالكلا والك"ة وتوذلك|
[[أواتىالشصرأى أدرلرم  وىأنكت ا

.قالجوابلتسقامقهويةاذار قعتسه والموة|
(جو )1اسلوبالضمالرقعةاسفقىاء ي
غضافط.
|||القطعةمنهالاار

والحو :مثل! لرّ:وهىبعر توصد]الحديد والدواء|
ْ

ْ | الواسعمنالاودية والواء أيضاةوضع بالدمان قال الراحئ

قدر عنالاحر والومابين |
ا|عمغس,الماءاسواءمعسا .وا»طواءوانفساءلوغةةفاجلما
كالبوعروفقول طرفد خلالكالووفسذى وامغرىه خونايخ|

 ١التاغوا لاض

املناودية واوا سمبلدوهوالمسامةعامة زرقاء والدوى اطرقوةشةةالوجدمنعشق
أر
نا
وي يزيد دوت زالاملغ لأس ج
كد ق
1وجزنةةو|ا
أ
نحكانالمزابجماءسصداب بج لاحوا<ن ولامطروق

عدى” نزيد

يقاشلاأجو يتنفسى اذاليوانقك
اأأوالابن المتغيرايضاالاأنه دوناسلوى فالنتن وي
|البلدواو بتاليلداذاكرهتالمقام ره وانك:نت ف نعمةلها )جو ى البيتالكر

ْ الا جاه ولخبااءسمتجرهعاءه .واست جهووى أىمكشوفة ومركلاءهمالذى
|ضعونهعلىلسنلهامها النواعتزقدساءالقرهالت ياووله ذن س ألوى واست حهوى حكاء|

جتوى بين الوى ألىاسق ف ولالسماءجهواءأى مصصية |
أبد
| أوعسيد كاب الغ و
]وأ جواتلسماء أى انقشععنهاالغييوأجهبناأى أجهتلنا السها“سحت لاهمانالالف ظ
[يا)المبانوعاا"ل روهاىمشو وقالثعابالحم اةلماءالمستنقع ف الموضعغير
لج
'
د زيشةدؤلايثة3د .وقولالاعرابى" فىأىعرواالكفياف؟”
1
١
نيلات
كانماجادإللىاجادعنسغة .٠ ملامازائة
ْ | !عق دن صرب حى “"وهواسم مدبه أضهان معرب
أل نسل' 0

إ

([حبا) احتى الربل اذا مجع ظهرهوساقبه بعمامنه وقد دى |

ْ يلاس اش رةواسبوة يضال

حل حموته وحم ونه والوسع حىمك ورالاولءنا[

رض |
تذى
و ال
يطان
|أيفقوب ويقالانه لحا الشيراسف أى مشمرف الشبين واللى” الع
|اعتراض ابلقبل أنيطبق السماءيوقاالاامسقيس ٠فهاحى -مكلل» واطباءثال |
:

|العصامثليوءقال سي ندادنودمن الارسصش وحياااهبى” علىاسبِتّهحموا اذازسف قال

|الشاعر

لولاااتةا روعد خردمهمه » لتركتهاتموعن الءرقوب

أىرف :وحماالهم اذا |
ألش
وكل دان فووحابوح الرم
و|حموتلكمسين ألىهدناوت
أطاءواطباءالعطاء عالااةرزدق
| زيلعلى الارضٍ ث أمصابالهدف وحباهيحبوءأى ع
نبومانيوفا
ل وسابيته بسع محاياةوالإإلامديفلا ج
أوالبمكانححباءجضنة ين »
:

 :سه وعبهه قالابن أججر

ورا حت الول ورعيها ار اندر

| وكذاكحى ماحولهتحسة( حنا)»أن على فعمل سودق ا ةل قالالهذ
لللت7يب 733
4

سم

سمس سوسس

سوبو

ا

ْ
|

|

موءا

«(نلالحي)*

*(جى)»*.

ب
سوسس
س سس س
س سوس
ج

|أعته جافنا لفأانوزيد أجفيتااناشسية ذهى #فاة اذا أتعيتهاو(تدعمان سكل|

عن وطأامهم يقسال]
اين
واهلذ
للم
جلا
| جلا)الى" نياشلاق واجخلدةالطبرالةين اس
أيضامئلالخالوالملاماافخ
للذقة واطالة
أىءلىبريه أح ا
ىلفالمة
سنته_ل فلا عل ا
ظ
ا
ا
والذا لامياسل نول من

لا اخبرأى وضع وتو ل زهر

فانااقمةطءه ثلاث

0

0

 00عين أوتغارأوجلاء

مان» 2ث .
ريدالاقرار والطلاءأيضا اروحم نالبلدوقدجاواعن وظاتمت تاوت بأن

ولابتعدذىو أي

سلام نادو بيع ,أنأكدهابلافردان اضر||

أى أن رتواعنه واو ت أى أوضدت وكفت

وحلااةدم رتل معىبالفعل الماضى ال

ظصي بنوثيل الرباج١ آوناطايلناعحاللاثنانا » :مت أضع العمامةتعرفوق
س
فالاتصرفا
بقتلرشربوفوع.ا
و ست ى عن #ضدى بن عر أنه مالاذاع ارلج
رادل بهذاالبدت وقالغمره مهدا البدت وسهاآخزوه 00
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|
ماق

ن أأشههروغيره قال أناناناة طمبة لكل مادق
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لفعلهوفالمئل سنازها |اً
ودى علءه حتنابة والتصنىمثالهددمودرأنيةى علك ذما ت
بد وأنااطن |
أبناوهاأى الذينجبواعهيهذءالباربا!فيهة.م الذيكانوبنوهاحكاة أبوع س
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|اله_غيرء٠نالقؤاء و المسديث أ النىصل القهعليسهوس بأجزرغب وكذالجر
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ععرد م
ظمنظلوالرمانو بنوحريةنطنمن!لعرب وكانرسعة بنعيد العزى ن
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|مشافية بال  4ج ورالبطءاء ولق ذلان و انذهاص_برغلى الام وقواه_مضربعلبه
نههأى وطن علنهنفسسه وكلبةعر ور بمذعأىهاجراوها قالاجيمالاسدى
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أمااذاحردتحردىتحرية » بمابكيغذلابرمقره4
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الجارية ضارا ينال والراءواطرا اء هال الاعثشى

و يقد عفنتوطالوارها٠0 وأتأوفتز انوا
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بالف
فىأيابمجرائجا
ظوى نفعا هيموكسسرها وقواهمكانذ لك
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أوالجار ب ةالسفيئة وازاةجار اا وعزاما ع جرعابعهوبدراءفيا قدت وصاروا سدم
ىدنالكرابة والزَاند والممعأجرراء وأمااكرى|٠١ ْ
أوالخرى”الوكل والرسول يشال حر ك

ووابةراحكم أ
لد
المقدامفهوم نباالبهسمز وقدجر بترا واسصر بت ويفىثاق
كيلبعبرالانهيجرىرى موكلهوقواه#مفعات ذال|
ولان محر.ف مالشسيطان واس ىم الو

لجزالك والزيهمئل |
أملان اي اننأك من أجلك لغفة جز لان ديودلاتق م
|مَريدهى الموصلهوالاجربايالك عمرالحرىوالعادة انأ شذفيه قالالكميت
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ووياجر بأو« ف
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أفالأيضا
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كانه » علىالشمرف الاقهىدساط وكاب

علىتلاكاجرناى وشى ذم بد
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ولوأ لمواطرّاعلي" وٌّحلءوا

امزوبيقته فزيتهأىغلبته وجزىعق
جند
|(إ)ججوزىيتعاصنع راا و«لجازي
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|ذا الامأى قضى ومنه قول تهعالى لاتحزى نفس >عن نفس شأ وبالجيزت عنلشاة وف
ه

ث|أعفدىيبردةبن يي راتجزى عذك ولاتجزىءن أسدبع_دلداى غضى وبنوتيم يةولون
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|جدوابلؤقاةالدن والماءصد ( )1+ججعوهابجع البعروغيركث.ة (إجنا)
الحفاء#د زد خلاف الير و -د هوت الرحلأجفوةسفاءتهوكةؤولاتقل جفيت وأما

|أقولالراجزه تفالمسناىولاا من ٠ فانمابناء علىبف فىاللناونااقوليتاءفهالريسم أ
|اءلديالمفعولعليه تعر
ف
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 .أن ظطهرالفرس وأفبتهأنااذراذعت عنهقال الراحن

أىظاهرانلفاء وسفناالمر ع
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ذمالاعناق أوناويهنا ه وتشتكىلوأ#:ساتشكها :ه مسسواا_طاضفها
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|ْ عد يناونالع جدى وجديات تعرنهك وكذلكاندي علقىعلوةام اعمد نولاقل|]1
يديد والمامةتقوالهاواخبد يسائر يمه الامولمعاسقداناوفال أبوزيدا كدبام نالدم |
أمارقبالسد والبصيرةمامكانءلى الارض واادئمن ولدالمءزوثلاثة! حدفاذا كثرت أ ْ

اء والددى خم |١
لىسبرعحف
الحد
مهى المداءولاتقل اسداناولاالحدى بكمر اميم :وا
|الى نب القطب تعرفيه الفله" ومط رحدى مقدؤرأىعاعَ يشال اللهتماسةناغمثاغد ها |:
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تربع بعد النفسالمحفوز » اةراالسدابةالنفوز
الل

قالأنوااهم

ع

سنا سك وتسهددينكا وخ ننائل |فن اه أذىبعطامكا

| واذادى السائل العافوإأخدادأى]عطاء المدوى وأحادى أبشاأى صاب المدوى |1
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متها سيلالرذاذ » مرأثاقمرباواك
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الثايةتغيرمه
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]ايم موضع

لغوناب الاباواىه»ا
أوهىعاذية أومأ وساحول البدورت والثوية
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واطلؤوةمئالالعوةلونم ظن
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|لوانندلوالاوله س وجتشرتربٍالاللنىلوا د يشالزنن الحأىوالائ سا واغوقد دي

|

ِالفزس يجأى وكثدية أواءندنة الحاىوهى الى يعاوهالونالسوادلكثرةالدروع وقواهم

||[أجولامأى صغهأى لاحس لعانه وسقاءلاجأىث..أأىلاعسكه  والمثارةمثال
ظلعاوةوعاءالقدرأوشى'وضععلمهمن ججادأوخ.دفةو جه ه جاماءه لحراحة وحراحهذا
ا

اقلوالنجى” واكلاألبونعراويءةؤولالواءبعى بذاكالوماءأيضاوالاجرمئله وى |
اا د يشعلى عله السلاملا'نطق وا «قد راً<بالى”من أن اطلىنال عزفران وأماالارقة

|| التىتنزلبها القدرءن الا'نافىذهى اللعال (خبا)» اليانالف مص ونانلة.لبهث"رفهى

ئل فعامال ونع اذ كانكتائمة|
يهونةامراة سبأ د
1  ١١.لاتؤقواتزابسن

|الندبينواطىبالكسرمتصورالما"امجموع ق الموضللابلوكذاكالحرووةامباوة قا أل

|الكساق” جبنتالماءفى اللوض وجوه هأتىه والداسة وضضمالهذاىيلحمبماء |

فىان ْ
عشى »كا ةلش العراق تغوى» والدعاذواليومنه قولهتعوجال
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اابلل ف
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اكادوالى والحاسةمدرئة,الشأم و.-دت الذراححا بةو.-واو

ولا مرو سال

ْ |الهمزوالاجياءعالزر عقبلأن .دوص_لاحه وفىا هد دثمن أجى فقدأرىوأع دأ

ْالهمزوا أضصية أن يهومالانسانقمامالرا كع وف سد دث ابن٠سعود ف ذكرالقمامة حين|
ْزف الصودقال فءةومون فحيون تحبية رجلواحددقمامالرب العالمين قالأوعد إ

|الفصةتكو نف حالين أحدهما أن بذعبديهعلىرسسكب تمهوفوفائ والا خأ نيكب"

| علىبواجزوهكاوهوالسدود واجتياءأىا صطفاه

جنا)» المثوةوالئوة واطئوة

|ثلاثلغاتالخخاارجةموعة ..وجنىالحرمنالضم وى

دربمأايلضتًكاسمرمااجقع فهمن

أحجارةابوار وجاعلىركيتيه يحذووعدى جشاوحئوّاعلى فعولفهما وأجذامغيرهوقوم

| حنى”أنضاممل بلسجاوساوقوم جاوس ومنهقولوهت:عذ.ارلاىاظال-ينفيها .ا وجشيا
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امائيةاتىتلى الدشان( .اججا) اجتاءةلب ابتاحه ٠ وجعواناسمرجن لمن
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فتلىماتالالد انكلاهما  51عمدب جوانواءنالمذال
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وت اام ردل" .قالالا في لاإتممرفلانه مدلعر اجن ١ التيسيةالمل ومنه|
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|قولحذيفة كالكوزئحت.اأىماثلالانة اذامالانصب”مافءه وأنش دأ بوعصسدة

كف سوأة! لائزالتجنيا وججشىالشيخأضاان ىغهااللرلاسارزحهيرف ااذشايمراجنى |
دشّوضىيعيه وتجاىعن |
ويرك اجتلذاو الودث أنعهليهالسلامججنىف مىصودو«مأى

ا الارض((جدى )اطديبتسكينالدالش محشعل تت دفتىالسر وباحلرلوهما |

 ١والثنمانءا اذم الذىبكوند ون السهدفا ارامةوالحمعثاة قالالاعشى

طراوهنطلاهلمغديينرثانة  »:أمو بمحارهلابردق

فالأوس بنمتا
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تنراىنااذاماجاءيد وهم به وبد أهنماناكان ثانا
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ثوانحداةامن السنّ والثنية طريقالعقيةومنه]
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عسااسلى |لاموركابةال طلاع أغعد والثنى"الذى يلق
مكان
لااذا
انان
قواهم فنلطالاع الث
1

انان وروجكونذ لادفىااظلف والمافرىالت_نةالثالثة وفىالافقالسسئةالسادسة ْ

| والماسثعذيانوثناءوالاىئنية والمجسع ثنيات واثنانمنعددالمذ كروالثنانلامؤتثوق |
افلف واوجاز أن دفرداءكانواحدهاثنارائنةمثل!بنوايئة |
لذ
اذتان
المؤنثلغة أ خرى'
وألفهألفوصل وقدقطعهاا لشاعرعلى الدوهم قال

|

وىمنل
ألالااأرىإثني نحن شمة .م علىحد'نأن الدهرمن
ا وقال قسبنانلطيم

اذاجاوزالائننسر فانه « بونتثكثيرالوشادقن
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ولومالائزنلابئنى ولامع لانهمئنى فانأحبدت أن معمكا ن لهصلفوةا حدقات أنائينظ
لفعشالمىرة ولارون |
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|

واحد!المعى هذا ثنى واحدا .وكذلك“نالث! :ين وثثاات :ين علىمافسرناه ىاب الثاء]
والعسددمنصوبدمعابثينمرأالىنسعةعشرف الرفعوالنسب والخفض الااثىعشراً
فانكتعر بمهعمسسلىاءين وتقوللمؤنث انان وانث دتنانان ل ّاالالف انمااجخليت |

ااسكونالماء لاه رتركسقطت ولوسىر جل ناثنينأوباثنىعشمراقاتفالنسبةاليثهنوى |
ْ
فىقىوالءبننف.ال:وى” واثنى“فىقولمن كالاب" وأماقول الراحز
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نت
من الآدادل ٠ ظرف عوزفمه
سنهخم
ك

| تأرادأتيقولقبه-نظلتان ةر حكده فأخرح الاثنينخر جسائرالاعدادلاضرورة |

وأضافهالى مابعدهواً رادثثتانمن حتظلكاءة ال ثلاثتدرأهموأريعةدرا هم وكانده فى|
الادل أنيقالاثنا دراهم واثذنانسوةالاأنم_ماقتصروا بقواو-ودرهمان وامىأنانءن |
ااضافتهماالىما:ه_دهما

وا'شنى ىا نعطف وكد إلا ثنونىعلى افءوعل وأثىعله خيرا١

اوالاسم الثناء وأئنى أى لق شت» وتثنىفمىشيته تأود واالملثاقنىرآمنماكاناقلمن |

|المائتينوتسمفاتكسةاكابمئانىلاهاتثىىكلركعة وسهى ممعالقرآمئان يضاأ
 01كدالكان أكامن مهشوىثواءوثودامئل مضى
زلا!قتران]يةالر عسةنايةالهذاب (لو
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ْ

سباعشى الناسمثنى وه وحدا

ا وساغوا أى اج »:ضهمعلى لعض )م

بق الذئيدق بقاء وكذليق الرحل زماا 1

طويلواأأىبءقاشءالقه وبق هن الشئبقمة والباقية وضعموضرعك!الااصتدتدتعالى ||
أهل ترىلومنممناقمة أى بقاء وأبقمتعلى فلا ناذا أرعيت عله ورسته يقاللاأنقالله

ع|لمكا نأ يقستعلىو"الاسومئداليقها قالالشاعر
|

'

فابقماءلى” تركتانى .٠ واكن خفتاصردالنبال

رظقرتبته .مهاسلكثير
0كذلكالبقوى بف الباء .وياقيلتسبهأدبقويةتأ نى
و
:

ارتل اونب وكا  9أوافسدىتغَالونَ الموائك

كول يت الاطبادقاال

1

 5 0تعد ورت 0

|
0

 0المعئل 03لات
'

ادو قداانبلااضمض ونص_طاد:فو سابات علىالكرم

أى ننتيع اذا ذلاورىالنار ( حكى ( البكامدويتصرفاذامذدت ردت أ

| الدوتالأىيكودمع البكامواذاقصرتأردتالدموع وخروجها لقاالشاعر ] 2
ْ

يكت عم وح اهابكاها « ومابغبى المكاءولاالعويل

|وبكنتهويكاتعلمهععنى اقلاالصمبى”بكيت الر جل وبكتهبالتشسديدكلاهما ذابكت أ
|علي وهأبوزيدمتله وأبكبتهاذاصنعتيمهايكبسه ويكابتهيكبت اذ حكنت أب |

أمنه هالالشاعر
ستفة
كعةالس
يطال
الثم س

ٌْ
ِْ

ه تعكلءك وملاولاللئمزا

ءاتكسموابكتم عق راكككبااماءكلاكءوايلارماكليكاءعلى قعلواليكى*على فعول |
|جمنعامف جااسولوسال أانمىقلرواالواوباء («) يبقاالنواقشةفر كر |
|ااماءويلى سفرلاأىبلقادهاا ةر واجع أبلاء وانهالادمعتي»
ْ

ومن لمن الاسس ثاق

سه لون لارض بالسعباءو ذاويته برجع أبلاء

!:

|البلوةأيضابالكسمرؤاليليةمئله والبلمةوالباوى والبلاءواسدوابجمع البلاصرةوا فعائل |
و
االفىسال كىاقلئاه ىاد ؤةوالبليةأاالناقةالتيكانت تعقل فىاسهاهليةعند قبرصاحهما اأ
.ل

ا

 ٠نه(ناتالواوواليا603

»[شى)*

انق

8

يله

اذمنوورازن قالالشاعر
عحشلةىالبرارةزعْرَىاللدوا اعد للق *شرىطوال

ُا

أواليزاة1يدة الى بيرقبمب السهام قاالشلاعر» اؤلأنمتركافةكوالسفن ٠ وبريت

|لقلريرناوردانلتمعيزاً رضااذاحسيرته وأذ هت له والبرةلقمن صذ رق عل ق1-مأنف
ا
ْالبعير وهالالاصمقى-غغلفا د جانى الخترين قال واذاكانتاليرة من شعرفوى

|لزامة تأقباولءلى” وأضلالبزةبروةلامم_بجعتعلىبرى مثلقريوقرئ وتدمع علبىرات
اظل
|ا وبرين وقد شتات الناقةوغزتها نوما وزمتهاوحطمتاوائرتها هده وحترهاءالااف

|اذاجعلت فانقهااليرة ذه نمايقزةاة كااللشاعر
عها .م»نالسضاتالشدئ المؤترا
لةوتا
ضبرا
فرلبتم
أ
|1

مهوماابرة
شال
أخذ
سعوناروقرطوخ

وفال » :وقعقغن االاخل واليرينا |

با برعالمهديرو ى نطاولواا:ءازىحدال:يوزااةااتتضومادلتزوان.التصر ياللكوئب |
ميم م دحل وأخذتمتهبزوكذا أكعدلهوتوهواليزاخز وّالصدر ْ

| دين

أودخول الظهر1111002

وأبزئ الرك_ل بيزىا بزاءاذارفع زه

ا| ومازىمثلهوأبزى فلانبغلان اذاغاته وقهره وهوميز ذا الاضأىةوى” علمةضانطله

دارممابنت ونتأاظهنهمعرّباوهوالناجؤد قااللشاعر
|

قرُبواعزداوناطة  6فيذ!أدركنحاعسه

بنا وأضرفعل () البعواطتانة أ
طالال
خويق
هنز
1ا)؛ ظالجه اانا كت
(ض

دارم قالعوف بنالا حورص
واسالىى" لغبرحرم * دعونأ ولايدم مياق

لاب)البنىالتَعدَئون الرجل على الرحاسلةطال وابلغستماءام
ظ

د مطر-هكااها |

| اتوعبمدوب الدرحورم وثرا نى'لىفسادو بن الوادى ظلوكلمحوازة فى د وائرااط على

للد ولاق نو طد التزوق لإرعبار

عل نو رايا يفةتونمءننغل

اةاتى
االلذل
مل
اأجىة والبغنةالح
حمة
ْوالبغدةالحاجةيفقاللفاىفنببغية وبغ

|تنختهناوالنغمةالحاخ نةفسهاعن الاضدي”“ضاوليتهوكذات طكللدة يغابالضم اكد

|وْنغدانَدأقيَضاويَااللهِذه الابليقءانانضونلهاأى رقوطتلقها ونغت المرأةرغاء
ة
ظللكسروا ]3أى زنت فى بتى”والمسعبغايا وؤوله تعالىوماكانت أمك مفامتلوهم
«ا
|مطيفةجديدعنالاخقش وخرجت الرأةتمائى أئتراانى والامةءةناللهارضي وجعها |
0لبغاناولائراديه الهم .وانسمين ذلكفىالاصلافسوردننَّ شال قامتء-دلى رؤسهم
| ا

ال|بغانا .هالطفيل
ْ

تلوتبغاباهعرعرت هذ الىعرضسس غمرأن+ 0مكتب

!

 ١يهال الخخرااخركاد.كدتان دنولذ ردق أطفال

قو الوق أشارتيقولظنواأناسرةتباشروابناوشمرواالاباشسارة وقالالاعى
ش

والتغانائركضن 1كسية الا.ع دربعوااشرعى"ذاالاذيال'
لي
سي
1
0

اس ست

ح
سم
سس لم حم

1
ا

«إرام)»

* افد ل/اباء) «

بحاءقله' وا لهداوباتمن النوقفضلهامف وبدالبها

الردىناتلىاءالمقمةالواحدةجذوة (بدا

الضواارطب

ٍ3

و

هسمأراذلناادىالرأىأى فظاهرالرأى ومنمزهجع_لدمن |د
أظهرته دقرتقوله تعالى

بودمأتعناه نول الرأى وبدااأةوميدواأىخر جو الءىايدتهممالقل قلاويدالهفىهذا ْ|

ابلداامء#دودأى  2أل ضهمهرأى وهوذويدوات واابدوالباديةوالتسمةالنهيد وى وفى ||

الحديمنابدلاجبشساأاىدميننتزصلارفسه جفاءالاعراب والبداوةالاقامةالباديةأ
اعرفالبداوبالفالاعنيأف نيدوحدا
فد مكسروهو<_لا فالذارة قالعلبل أ

والنسيةالهابداوئ” والميدى خلاف الحضر ونادىفلناءالعداوة أى جا بهماوتبادواً
بالعداوةأى تجاهروايم  1وتمدىالر_-ل!أقامبالنادية وتبادىتشبه بأهلاليادية ْ|

واليدى” اوسامدلمىعاضص .هالابيد

دعن حر اج القرنتينوعائا.ا » سناوتكينالبدى ثمائلا
و شالأيد يك فنتناين فحزتمش لأضدت

وهه5وا لهمااسلطانذو عدواتودوأ

|بدوانءالكر دذفهما وأدل المدردةبةولونيد شامع بدأنا 00
الانصازى»
باس الالهويه يديًا « ولوعيدناغيرهش ةسنا « تسذليا نين

ا
ظ

لاكر الاستعمال |
وتقولافعلذالْادئيدهوادىبدىأى أولا أرصلهالهمزواغاتزل
ا

وزع.اسعاوه للد اهيةنموال الراحزن

| وقدعلتقذرأةنادىيدى ٠. ورثيةتنهض بالتشدد ٠ وصارللفملسافويدى |
وهم اسعدان علا|سمناوا دامثل معديكرب وهالىقلا )9بذا) البذاءبالت الفءش||
وفلانيدى" الاسانمن قومأبذياءوامرأتبذية غولمسه بدوتع ف القرياا 1

|
'

| القوم وأنشد الاصى*

مثلااللشممقعذحرّالئاذى » .أوفعك ربادةيياذى

ش

اح أوسا صلاتوق مذ نئل املبالاوبذواسم فرصلابستراجفالفه
١
انا لمادع دليالعلاتمتعية

ائاك بذوااموم فاطل.
كطان

 0البرااتراب.هالارلاججزه يناكم ن سارالى الوم البرا» واليربةاماق وأعدل |

الهمزوا ابلبجرعاياوالبريات قاالله زَاءانأنخذتالبريمن البرااوحواتراب أسلهاغسير
 1الوم زتقولمنهبرا واللهببروهبرواأى شاه

وقلان.بسارى ذلاناأىيعسارضه ويفعلمثل |

ذعله وهما بتماربانوفلان.ارىار يح جوداو عضاء

وانيرىلهأىاعسترض 4هابن |

|

السسكدت تبريتلمعروفهتيرهااذ انغرضتله وأنشدالفراء
وأهزر”ودقدتر يت ودهم « وأءبلمتهمفىالجدحهدى ونا'لى

والبرابةاأخعانة ومابريتمنالعود وضسح ذلك ابراه ومنهقول أىكثيرالوذل"
حرق المفسارق كالبراءالاعفره أى الاءض

لا ا
ا ا
ا

ناقياءلىاالسديرائه ْ
ويقال للبع_يراذكا ب

|

35
لدو

هات الرادياي).
1

0

) يثا)»

)55566

ل وحت_لعلاءة أ" ملاءة وأشتلا”:نشت رجا هالالقهالى وماتدرى نفس :أى |

أ 'رضتوتوأى -قد تعب بها فالح.ل

3

لاا
بثينالزىل
ان زمته ٠ على كثرةالواشينأى"مغون

ليهماقوكقوة تعال لىذ لأى” المزبينأحصى
لفراءأىيعملفبمهابعدمولايعم ف
ا|قااث

ظفع وقال وسيءلالذينظلواأى>مذة لببدقايونة:همه انعد وأماةولالشاعر
تر
تضيربا نمك اذراً:ا

ْ

وأى"الارض نذه ب اماج

فدارولا
نول لاضر بنّأم,ال
اكس
فائمانسيهانواعلدافضير يدالىأى-الارض فالال
وز أنتتولضر يت أيه فمىالداذرغةرق بعنالواوقةاعاتوقعالمنتظر واذانازيتساق

الاالف واللامأدخلت به و بحر ا

و قبواليا الروجبلاأيتها المرأافاى”

اسممهم #قردمعرقة بالندا“مرىعل اىلضم وهاحرفتمه ؤهىءوض مما كانت أى”
ظاف الب وترقع الرجللانهصفةأى”وقد تدى بأى”الشذكراتمابه_ةل ومالابعةل
تض
|ويستفهم بهاواذا اسدفهمت بهاغننكر أعربتساباءراب الانم الذىهواستشاتعنه

| غاذاقمللكمرفربل قلتأىنافتىتعربهافى الول وتشيرالى الاعرابفىلوقف ذفاانل

اراد ترحلاقك أناافتىتهرباوذتناووّنصاتوتةفء_لى الالف ف:قولأنا واذاهال

عالامس وار حالالوصلوالوقف
ميرتبرج لقتأىياذنىتحسىكلامهفالرف و
ْ |

 7وتشوانفبالتئنيةوابيوعالأتنادثكاقلناءىمن! ذا جاءرقجالقلتأوشساكثةالنوننَُ
|أوأينف النصب والهرواأنةللمونث فان وصلت قلتأيناهذاوأأناتناهذا نْوّنتفانكان )
|ا الاستثداتعنمهرفةرفتعأبالاغبرء ىكلحالولاق فالمعرفةفلاسفى أى6

فه |

|االرخع وقد تدخ علىأى”الكاف فذق ا مزال ددعهقكم اففير ويكتتبنوريله
ادل
| نناوفمهلغانكائنمنالكاعن وكاي"نمثال كين تقول كايرنجلااقءت تمصي مابعد
ظين علىالقبيزوتقوأليضاكا يمن رجل اقمت وادخالمنيعدكاو م واتطا
كا
دع

هداولالرمة

وكا دعرالج اش عد

اك

ا ناوا ولي 01

5

هذا الثوبأى:

افق وأىمشالكى حرف
 | 0وأنامنحروف النداء شادىيماالقر يب ناايبيةيقرلاازيذ

|ادىيدااقرهايلبدبوعنبدةة ولأ زيقدابل وأهبىضا كالةلثستّةفسديمرتقول
لم
ْ أأى كنذاععوىزر يدكذا ىدا لكركلة ّدم القسم م عناهابلى تقول اىورف

ع

وا أل
اهابكسسرالهمزة وقصرالالف و سابع الومزة
يسناهسة !,اشسهضووه وابا
ضن
أآ
1لاوإىو
ظ
ا
6

)ا 6ات اليأوالكيرواافغر «قسالبأوتء-لى القوما :لد 'أ

ظ

أنأوا قالحاتم

'' غنبانااولحا أسزراىينا الفقر
ومارادنابا واءلىذىقراءة »

:

ْأوكذل
البأواء
لاسا
) لكانونامون

فصع():

الءثاءالارض

ت
ارا
مف ع
اهادمنئى سايم قالأنوذذوهب ص
لمذ
ا|لسوله ونقال بل هى ارضببع
5

رفءت لهاطرف وقد حالدونم ا  5رجالوشملنالبثاتفير

تابنا

اح

ٍ

ْ 3

*(ذهلالااف)*

53

ء لانأ)٠١

فة(أو))أوحرف اذادخلالسبرذ لعل التلةوالانهام |١
لاصرف لالهأفعل وهومءرففة

واذادخل الام والنهى ع
دلى التخسيرأوا لاماحعة ق
.اماالشك فكة وركادت زيدا أوعرا
والابهام كقوةتعالى وان أواياك لمءلىهدى أو ضلالمبين والتضبركةولشكلالسوك
أواشرب الابنأى لاتجمع نما والاماحة كقولكجالسسالس نأواينسو يرن وقديكون |
ا

ىوع الكلام هال الشاعز
ىن تقول لاضر بنه أووب وقد يكونعه-فى بل ف ف
عع الأ

يدتمدلقرن الهس ف روثق الضحى * وصورتما أوانت فالعين ملم
بربدبلأنت وقولهنعالى وأرسلنا«الىما نةآل ف أويزيد ونعءى بل يزيد ون ويقسالمعناء|
الىما نةأاف عند الناس أويزيدون عند النناسلانّانقهته الىلايش  41أحرف هد]

بهي

مومه

مووساي «والال ف شادى ما القر يب دون]

نقولأز بد أقمل بأافتمةهورة والاائىمن جروف !مدو اللين فالامنةتسهىالااف |
0

تسعى الههزة وقد يكو زنيهافءةسالأ يشالف ود ابممعامنحروف الزيادةوقد اأ

تصسست ون الالف ضميرالا نينف الاذعال فوذعلا ويفعلان وعلامة التئنيةف الامماءضحو |

ب( أ!)الا-يهّالعلامة والاهلىأوبةباأتكحرين اليبو يدموضع المينأ
نيدان وربدلان
من الا ب”هواولانما كان موضعالءينم::هواوواللامنا أ كثرماموضع العينواللامءنه ظ

نانآمثل سويت ١كخرم عننناأب مدت وتكون النس.ةالءه أووى” قااللفر اعهىمن الغءل |ظ

قاءل -وانماذه.ث من اللامولوجاءتناقة لا تابيةوكا خففتوجعالا ,يدآى |

د
|

وآناىوانات وأنشدأ.وزيد

لهذا الدهرمنآنانه » غير نافنه وأرمدانه

_هدتآته |
هلت
ذتهاعلقتىفع
اأن
آنهارج ل مضصء تقول مهنا يدنهعلى تفاعلته وت
|

وتعمدنه قالتامس ألابنتها

الحصنأدىلوةأبنته » من-ثكااترب علىالراكب
بروى ,امد والده

ٍ

ألوعروخر حالقومط ' م أى جماعتهم ليد عواوراءهم 2نأومع |ا

0

الا 2

ْ

وأنثدابرح بنمسهراااطاق

|
خرجنامناانشبينلاى"مثلنا » باتنائزبىالاقاالمطافلا
 0قفو كت ساد يتب يقال لدس مغزاحسكمه_ذا منزلتفسة أىمغزل نلباك |
و متاح غيرَُعله
 ١وَأ  4ع معربته

 -.كنمنالود'نا ناب امخض


ريق ِ ٠١
/لقرن
طازىنمن بمتل وفالايلةؤتتون جا

أكرمه وهومءر كةللاضافة وقدتترل الاضافة وقمهمعناها وقد دكونعغزلةالذى فصتاج
|
|الىءله:تقولاأيهم الدارأخوك وقديكون نعماللكرةنةول ممزت برخ لأى"رحل وأعا

| ربل ومسزث باص أة ينامي أة ربامساًينأ اهس أدبنوهذها مسأةأيدام أةواهس 1نان

أأغااص أنينومازائد :وتقول ف المعفرةهذازيدأعا دحل فنص أناءلى ادال وهذهأمةالله
]تماجار بنذدنةولأى”امس أةعاءتنك وساءك وأيةا منأةساءنك وه زت عار بةأى” جارية |
” ١م مص لجسستخ توحص سح سجسس

ا

مما
كلاه

0

ا

» مابالوإاووالياء)ه

ءزاول)»
سس روهاتسوك سحن ممم عد ا

)
ا
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ا الاسلامقباها قالأبوعسد يع السقطة واسلوله”وضوها
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وفالالاخةش رسل عدّاهة وهوالاجق و أبوالمتاهية كنية عه )العدهى“ذواليأوا
قال

افراءيقالفلانذ وعتهية وعدي ادة وثى الصسكروالعندمةويقال العتوويةا

امول وائدقوذئد
عش ع فليض لانو * انماعسشٌمنترى جدود

زب كذياديدمةلمنالما * ل وذىعهه.ة دود
(إعده)العيذهالدائلخلقمنالاول وغيره قالرؤيته وخبطضهميماليسديْعيده » |
وف فلانعدده وعندهية أىسوءخاق وكيرفعوعيدهوعدداه وقال
والىءلىما كانء عن عاملهي
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صر بوهظلمهش وولعوءلى كس بدن الص وغسيرخااص فالالص 8ذأط لطرالملا

والدروالسمالوالنعر والمنيوت والقتادالاعظم والكنهيل والغرب والغرقدوالعوومءع
وغبرا حالص الشوحط والنبعوالشمرنانوالسسراءوالنشم والهعرموالس:الب والغرففهده ا

تدع عضاء الة..اس من الةوس ومااصلغرشمنولشذرهوالءض وقد ذكرناهفى الضاد أ

ومالدس نءض ولاعضاءمن هراك ول فالشكاى واتالاوىواسلذاواالحسكب والسلم
وواحدة العضاةءضاهة وعضهةوءذة ذف الهاءالاصلمة كاحذنتمنالثغة'وهال )
اذاماتمخمميتسرةابله » ومنعضةمارشئن شسكيرها
فعضااءءمئفلترد الهاءف المع وتصغر:علىعضوة وشت |
ونقصانها الهاءلاماتجمععثلى
الهافيةال بسيرعضهى” الذىبرعاها وبعيرءذاشى "وبل عشاهيةوبعضوم يقول نقصانها

الواولامتمع علىعضوات واششد
هذاطر يقبأزمالما زما» :

وعضوات تتطع اللهازما

يه “ماعين علىعيرقيساس وعضهتالابلبالكسسرتعضه
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وبقال دميرعذتوى"وابلن ع
شهننااذارفت العمياد رت يلادوقفال
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والشهان سرب ءن العضاء وقالز لمن عدا لس
صكدره
واديمان ,نيتثال
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»* ٠ وأسغلهاازحوالشهان -

 :وبقسال هواماممن الراخ لإشدم شد الزحلشد فانهومثدوهدهش والاسم
)اشم لي
لشره
 :الشدءوالشدممثلالضولالْضولهابلوزيدئده ارج شغل لاغم
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وشرها
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 93ه).الشفة أصلهائفهة لاتنسغيرهاشقيهةوالمجع

ُغأنالهاءواذانسدث|اايوافأنت ,اهيارادت تركتهاعلى حالها وقات شئى”مال د مث"

أاقصمن الشفةواو لائميقالفابحم
| ديدى”وعدى” ودثاتنثذهبى” وزءمقومتالن
||اشفوات وربعألشى اذا كالناتنضشمُغنامكالاروق ولادامل علىتصدهورد شا شى"

[]نالشمعظي الشفدين انالك تفلا فيفااشفة لى فدلا ل ؤوالالاثاس و الله
ِ  ١اناسشف أى تنا سن وماكلنهنت شف ة أى بكامة وااثفه الشغل قالشةوىءن

| كذاأى شغلى -وةواهم ف نشنفمعاءكالمرتع

والمناءيعنى تشغلدعنك أىهوقد رنالانضل

[أأشه وربلمشةوءاذا كثرسؤال الناساباه-تى:ةدماءند ,مثل معودومضغوفومكثور
[اأعلنه وقدشةهى فلاناذا أسل”عليكفىالكله حتىأنفدماءزدلكوماءمثةوه وهواانى

ا قدكثرعليهالناس والمشافهة الخاط منفك ال فىدهواشروف الشفهمة الماءوالفاءواايم
ا ولانعلسدو  ّ,شك )ا كيهدنياكهة وشكاهأشابهه وقازبه وفالشلما كدأنا

ْ فلانأى كاربفالمدارقاليدونهذايئةقالجسار قالزهير
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 1أ شكرة ونذوّل ورج لشائه النصرأى د بذاليصر والشاةء ن الغتذكروتؤنث
نالبغيروهو عىالملعان لاف واللااملبنسوص ل الشاتشاهةلان
لا و
ش اانهكنا

ْ تصغترهاشويهة والجعشمادبالهاء فىالعدد:ةول ثلاث حدال ميان

ورت بي

امءعثوى" فالشا :تنا التورالو-ثى* هالطرقة
اثيلرةشوب
||فاذاكثرتقبل هذ شا ءك
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والكسناقٌ ووزعند هم تقدمهذا المام.وب ححك ماخَوَ زغلامه مرب زيد ؤهال!|

هنأ
لعلأ
ادل
درا مول الفلعمنالنفس الىصاحماخرجمابعدهمغسرااب

فسه وجتكان -كدهه أن,كونسفه زيدنةفسسالنانرّالاميكون الانكرة ولكنه|
ترلاءلى اضافته ونصبكنصب التمكرةتشههابها ولادوزعنده:ة_دعهلانّامفسرلاتقدم ْ

وهل قولبههمذضرةعتاوطيت نفسباهدالمءق ضاق ذرع بهوطابت نفسىبه وسفدثلان ْ

بالضمسبقااهالوسكفساهسة ورسسفهفهالغرتا
فأى
سن
يصا
ها قااهذالواسفهنفسه وشقهأ

سيراذااً

رأبهلدةولؤهالاالكسسرلانيّنكءوللنامت» ةا وسفهت الشرابأ يشا اصح

عادته فشريثمنهساعةيعد ]|
اللودطب هااذ
ووت
أاذ
أكثرتمنه فلت وروأسفيك اللهوس

ساعة ( ع[ه )سمهلقر يسعميلقحفي مامه وهابرى جربالازعرفالاعباءفووسامهاً
والجعسعه وفال «لمت|اتى والدهرجرىالسمه » وه هنهوسامهأى دهش أبوعروا
جرى فلانالسموى اذاجراىلىغ_يرأص

بعرفه والسعهى والسميوى الكذب والاناظ_ل]

وذ هيتال السعيهى ترقت فيكلوسه والسدهى الهواءبينالسها:والارض (اسنه )|
السئة واحدةااس:ينرفىنةسائماقوا لانأ د دما الواووصاأهاس:وة ؤالا خرالهاءوأصلها ظ

لعسلاذون لويذاسنهاء أى ظ
سنه +ة الىجه لامهامناتلهفتذله ونسهت اذا أاتت
انعةدءل أخرى .وفالدهض الاندار
قودللس

١

فلستستهاءولارجسة » ولكنعرانا قالسنيناطوات

ْ
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وفمه قوآخخراأمصماابلتتهىا!لسئةالمجدبه هالهأنوءمد وقالأيضابق الآرض يئىفلان

سدم اذا كان مجدية والعربتقولن

نت عند وتتنيش يك ١١ |1000

ْ ومسائية وفىالدّهغيرسنية وسنهة واذاءدعتالواووا اذونكثسمرت |أسينةةلتب :ون ْ
علذورتف نهدب «قولان ظ
ودهضهمدةوا ل سود ثبالذضم و أماءنفالسنينو مين ورف ا

أحدهما أنهفعلينمئل غسلينمحذوفاةلاأنه بجع اذ وقد ىف ابجومعالانطيرله فو |
عدى وهذاقولالاخفس والقول الشافى أنهقعلوانما كسسروا الا ملكسرةمابعدهاأ

ناّلاصاحب هذا القولي عل لنونفى 1خرءبدلا
وقد جاءالمععلىفوعلكيلكمب وعأسد
للءانث
ثبد
قمونهتعالى ثلمانة_نين قااللاخة انه
ءيولدا
الموانووفالاسلماائة

غتونت للةمساهرناةذهى جر
والممنمانة أى ايثواثلشاثةمن السنين هااللفسانكسان

وتافتغكاسنيتراللثللاث ذههىنصبوالقسنهالتسكريح اذىيق عل اىللميزوالشمراب وغيرهما |

تقوخبلنتسنه

دا

 (١سل الشبن))(اشسبه)اشبه وشمه اغدانمعق قال هداشهه أى شيهه ويثرما ظ

بباهأتحر دك واغلجيعمرشةاب.هاعلسىكاهالوا اسن ومكذاتير والشيةالالتباسن|ً
والمثتّهاتءنالامورااشكلات والتشابهاتالمتائلات ونشيهفلاتبكذا والنشسه|

نأاشووتشفالابهته واشتبهعلى"الذئ والثبهضمربمن لهاسيغالكوزث.
القثيل" و
وشبدعءى هلاالمرار

دايزنرورالى جنب < اق ٠ هالنشبهسواهابرفق طهها

ع

بالكسر

حيس نو,ىكل بوم وقدنهىعنه ور<سلرافهأى

ةرفهشمة وهوسلدق,الجناءى”
وادغ ودوف رفاهةمنالعدش أئسعة ورفاه.على عسالء و

:قسالنتى وبسذك لل ر"افهة وثلاث لال
بألف ىآخره وانماصارت,اء لكسسرةمأقيلها وب

روافهاذا أكانبسارالى الناءفمونّ 11البنا ورفهعنغرعكترةم ا أى :فس عنه وفالمثل

أَاغْلنتمنفهءن الرفه دقالالرذه الدنوالتفهالسمعوهواالذى سمعىناق! لارض لانه
ش

لايعنا انين (ديه)» ثريهالسراب تريعوالمريهالمر بع قالرو نه

علمه رةراقالسسراب الاميه  5د كن”من ربعانه المريه

نسل دي) (سبه)السيهذهاب العقلمن درم ورج ل مسسبوه ومسسبه
سمه )الاست العدنوقديراديه داق الدبر وأضاهواس_ةهءلى فعلبالفدركيدل على
ذلكأن جعهأسداءمةل جلو أجمالوالادوزأثكورنمثل حدع وقغفل اللذين حمعان
أرضاء_لى فعا للانكاذ ارددتالهاىه نيك

لخد نيوان قادفسه

االشاعر
الفيم ه ل

شأتك قعينغئه اوسدنثها  3وأنث اله السفلى اذادعدتنصر

:

يشولنت فهسمجنزةةالاستمنانلناس وفىاد يثالعين وكاءالسه .مجذفعيناافعل
امالفعل ور جل شبن الشسلتهاذ اكأنكبزالعدز والستهم
لست
عى>وكذاءفال
زرو
(الستاهن نتن و 1رأةستهاء ان السكبت رسن بتو

اهن عظي الاست واهسأة

ضمرسهعلىاسه
ستناءوستهم والممزائدة وستهت الرجل ستهبا

واذانتالماقات

ستهى” الحردك وانشي ات قلت استى” تركتهعلىحاله أوييضهابكسرااتاء هاكلاواحرح
أاقولالشاعر
وم

.ان القرادم ابتلاجل
وأنتمكانكهنوائل ك
3-3

نابت

ذهوممارلا  74:ملانةولوفف الكلاماست اجل وانهايةولون عزا حل وقولومنانت فلان

فداستبىقس وأسا «طئ  5وداسث بئ دى ودان حا*ى نى ضر

ابزلليمعرئفون كال وغل
 |.أ|نوزيدمازالذلانعلىاستالدهرجنونا أ,ىل
ا

ى
رةل
حىوء
١#هازالنذ كانءلىاهتالدهر » ذاحق تغن

أمجىلنإنوزلنادهره ودةولو نكن ذالعلىاست الدهروكذاكءلى األسدهروإس المذهر
أكغل قدمه (-فه) العا

 0للفةواطركة يقالتسذوت الربع الشر

أىمالت.ه فالد واردة

رين أهتزت رباندفهت  3أعالبامر اٌلر باحالتوا م
وقالأيضاء علىظطهرمقلاةسفمهجد :لهاع بع شفرف زماءها وتدفهت فلاناعن٠مالهاذا

خدعتهعنه وتدفهت علءهاذاأسععته وسفههتفهائسهالىالسفه وسافههمانهة

.قولهمسفه نوفغسثهرأيه و بطرعدثه وال نه ووذ مه
بقسال هلع دس افها و
ل مب
زسشدا هنم فلا-وًال الف علىاليالر
ونف
دهت
يسف
زلى
ورشدأعي كان|لا
ابه ده بوقوع الف»لعا سهلانهصار فىفعى سف تقسهباانثك_ديد هذاقولالءبصمر نان

:

022

»دنم

فصل الراء3

ٍ

ر اق أصلادالحبين الاخله  +قندزالغاتنات الام .

التكساقو دأ تلدلاقرنلدمثل أجلم (جنه 2اقلاقلتدى"اطنهى” الليزيزان .هال
ومعدتمن ندذلثلفرزدق

'

ق كفه حنى " رحجدعي.ن ه

ْ

كف أروع ىعرتنه ثعم

هال ونروئ فكفه خيزران ([جو 6الخادالة_دروالمزلة وذلانذ وجاهوةد أو-هنه |

ىقة”على الكسر قال ]/
ئلشا
يونا
معرد
واءزهجحرواا,ه
أناووجهته أى جعلت» وجيهسا .وج
الاععى ورعماهالواجاءالتئوين وأنشه 7
تءيرمده
تتىجا
حاقل
اذ

» قأوطىردامنهافى!لاسل
0

و يشالحاههبالمكروم حوهاأى حبهه إجمه)

و قال هسدع أكانّه
(غريمل)» [دده) الدرهالدفع يقالدرعت عن القوم دفعت عنهمة لددرأت

0

ا قالماءوأراقه والمدرهزعيالقوموالممكام فنهمقالابيد

وغدرهالكتبةالرداخ» وانبهعالمداره ومنهقول لاصخ
ةاي
نا
مادلاره
انالغن

٠ والصابرينءلى'لمكاره

|

(دله)ذهبدمهدلهنااتسكينأ ىغدراوالتدليهذة.األبعقلمن١لهوى يقال داهه |ش

المب>أى حيرهوأدفث_ودلهقويدكه هالأوب زويدفكَابالابلالدلوهاماق البىلاتكاد
2بوداق ا ولافانوقددلهت عنالتهاوعن ولدهاتدة دله) .دهده ) 4دحدهت |
الخرفاده_دءدسرحته فد حرح وقد مدلمنلا

 0د هلا ١

"ود هده أناأدهديهدهداةودهذ اماذادحرحته هال دؤالرمّة.

كائدهدى من العرض الاميد هوالدهدهان الكثيرهمنالابل ديلل
لنمساق الدهدهاندى العددءووا الدهداءصغار الابل هالالراحز
قد رودت الادهدهسنا  3قلصاتوأ كر .م
ا
كانهججع المدفلداءعلىدهادهتموصةردهنادمفقالده_د ,ماناا بن

|

وكذاك بسك رجع بكرمصغرفةالا يكرتم عه بالياءوالنون ويقالماأدرىأكة |
المدهداهواأتأى"التناس هووجى السكسائ”» ى"الدهدا«هوباات وقولهمالادءفلادم | 0
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دوازنينمنمورين

هان) الهونندت معروف|

مه بنخصفة بنْقبسعملائ

لحهمنن).المهمنالئماوههودمنآمنغيرهمن موف وأ له أمنفهو أأمنبهمزتينأ
:أتلمتالهمزة الشائنةياء كراهةلاختاءهمافصارمأعن ممممرت الاولىهاءكامالواأراق|

الماءزهرااقه (هن) الفرّاءهنّ يبنهندن.اأى حنّ وهال نت ولاتهنت افاد|
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|دقولاااراعى

لمارأىالدارخلاءهنا ٠ وكادأنظهرماأحنا
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أعونا"م فالو :اثئوأشماءءلى أفعلاءوقوم هنون.نون والهوننالضم الهواتوهون|
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ابن رز عبن مدركد"بنالساسبنءضيرا خوكانةوأشد
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أ
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السيراق فالأنشدن ابند ريدلمعض شعراءاذاهلبة
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ْ

أمال.الىدبار أمفوبجا » عواس أوعروءة أوشار
والهاونالذكيد ىضه» عرب وكانأض_لدها وون لانجعههواو ينمل هالون وتواني:ن|
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ماحد انض كبا افر « كانهتهتانلوم ماطر
ولالتهمان مطرساعة عيشترم نعود وأنندالامباخ
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ب

ونضائت
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|وأأرض #بانطدة التربمرب وام أةهانكرعة ووال الاصمبى"فىةولءلى رضوان
ايدءالىفمهدعق شماره المزيدى”هوثعان بين
|العلية هذاجئاى وهيوانهفيه وكلج ن
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|

اَالعواو برمأكول<ظوظتها
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)وزن 6يزانمعروف وأضل م ز
وان انقليتالواويا:لكشزة '
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ووازنت بين اشنشيزموازنة ووزاناوهدابو ازنهذااذا كانعلىزننه وكان اذه وقال ٍْ

وزنالمعطى وائزنالا خسذنكا بال نقد لمعلواددالا خدوهواةتعل قلا الواوتاء)
| وأدنهواوالوز يناغال المطعون وفلانوز ينالرأىأىرزيته وقواهم دووزن! مل |

نصاءلى الظرف وقوللعزب -ضار]

وهيه
ساء
لأسىحذ
واابل
نأاىحمةمنه وهوزة
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فهووت نأك غشىعامهمن نازر بع المكرمئل أسن وأوسنته البكروهى ركمةموسنةءن ألى | ١
زيد وقولومنوستناأىأتاضاوهى نئمة بريد ون يه1تدانالفدل الناقةوام أتميسانبكرا

اميكما نب ساسنةمن رزا نتهساومبانءالفتح موضع ل(دضن)» الوضينللوودحعنزلة ْ :

اليطانلاقب والتصديرلار ل واللبزاملسر ج وهناكالح الاأنهدامنالسوب 1
لاس ة لوشيزعل نميا عداولمع رضن قال لثمب
ةو لاذادرأتاهاوضيى

 0أهذاد .مهأ بداوديئ

فالابعوسدة وضينفىموضع موضون مدلقشلفيهوضعمقدّول تقول مدهوضنت النسع |

أضنهوضذااذا نسدتهوالموضونه أيضاا ادرعالأسوجة
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مأضراعضةاة وميقةمسالوبة,المراهر وم -:قول تهع الىعل سىسررصوضرنة ل(وطن 1
الوطن ل الاثسنان وقد حففه روبةبقوله
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على.٠وطن عاشي الفتى عند هالردى
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من تعترلاف.ه الهوارسترعد

الوء_:ة الارض الصاسة هالأبوزيدنوعنت الذاقة أي منت غايةالسون

وكن )الوكن بالعأفسٌوالبطا_يردففاحرملوالموكن ا ملثالصهفى”الوكن مأ وكاظ
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اضربءنكالهموم طارقها ».شري السيقفوف الفوس 7

الأ والففة نص فىمءكانالمثدا لافىموضعيزفىهل الثانينءارجلان اضرا زيد اوفىفمل
سوس
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| وبوسهجبزاالمفيفةهونا أيضا والاول أجود وتقولنونت الام ”لاويطاوالتنوينلانكر نآ
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قط من عاللقمكل” والمرلونوالوا

اف مكانة .هالريتعلىخلاالصفاءالوتن ه وبروىبالناءوهماععى يقال

وتنلماءوغيره

 :ووناوتنسةأىدام ول.نتاوعالوائانلماءامعينالداالذى لايذهبعنأبزد والموائنة

واساد
دسد
وانأهثسلأ
]| الملازمة فىقلهالتفيق (دن  :الوثرن|اصح والجعوثن وأوثن
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اْأو ةالوسناء وهى الناقة الشد يذةل_بهت بهفيصلا بم أ فال قومضى العطوة الونين

|[ والوجين شط الوادى والوب:ةماازتفعم ن انين وفهساريعلاتوجنة ووجئةو جأئة
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را تكالموا دنخاطمات * وأساءعلى الاكواركوم

قوةمظنت نالظاءمنةراهم خا بنظا(ددن ) ودنت الذوئودناووداناطتهفهوا

]| *ودونوودينأىمنهةو ع حاءقوعالىخنااخربخسرةة_الواا_دى امن غذائه_لا |
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ْ| كيجاليبضكقو لكهذا الدرهمءناإدراهم وقدق تدكونللسانوالتفسيركةولكقه
دل ْ
5عو رعسلنتكزنون وضسرة الم المكى”فتوائدتك وترجة عه وقولهتء.الىوئزل

املسنمماءمنجبالفيها تبي "وملا داءالغايوةالنائيةللتبعيض والثالنة أ

ال
|تغسيروالبسان .وقدتتدخلمن ووكبدالغواكقواالعايان !يديريحهمنر ص
أصتكدتر.اعن ,وقولهتع_الى فابمّذ.وا الرجسرمن الاق'نان أىفا <تنيواالرجس
«والاو نانوكداك نوبمن خز و
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أمن-ولالءرشس وقولدنسالىم ج
اعل النهرجلمن قليينفى بوفه اما أدخلءن وكيدا

ك
|انقول رأبتزيدانفسه وثدول!لعربمار
ماًننهم
ذنس
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هالتعالى صر

أسس علىالتقرىمنأولبوم وقالزهير
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أرن:الااريةنةا لخر  53أقوينمن حتودن دهر

وقدككونءدنى علكىفو تعالىوذصرنا من الوم أ علىالقوم دقولهمفىألقسممنرى ْ
||مافعات قن حرف جروضعت موضعااياءهه:الانّحروف 11روب يعضهاعنبعض اذا |

ي[ل|لتذس المعئى واملنعربمن حذف نونه
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اسد
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٠ غبرا
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عون ) مانمون مها اذ!سفل موجهوام يكناس و
ههوريل

ْ

0ن ابناالسكرت |

١
 06المهنةالفعع الادمة وى ألوزيدوالكساى”المهنة ,الكسسروا ككراهلاصمي-
والماهنمانا62م مهنةأى خدمو وميقالأيضامهات الايلمهنةاذا
 ١خلتهاءناعلصيدر وامت:

شو دلبه وأمهنذه أضمفته ور

مهينأى : 2

ٌ (من) المزالكذن الي بن زربيد

ٍ

فعَدّمت الاأديمارادس « واألؤقولها كسذناوسنا

ْ والمع.ون بال أسكخرالطنونميون وقدماناار 01

وميون

أدودة_لانممان

ٍ

لاض انون) (تن) النتنالرائعةالكريهةوقدتن الدئواتتعدسئ فهومنن
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ابنمسعودانّطولالصلاة وقصيراتخطية مئنةمن ذقَه ازحل قا ا

أعنهذااطر فذةاتممنة أى علامة االو خلدقإذاك فااللراعز

| انا كصالانالنق"الايلر ه وتطرافيالحاجبالمزج ه مثئنةءن|لفعالالاءوح
ْ| وهذااارةف عكذابروىف اد يث والشعريتثد بدالنونوحةهعندىأ نيقالهئٌينة

| مثالمعبنةعلىفعملهًلانّالميمأصليةالا أن,وسح ونرأهلىهذا الحرفمنغيرهذا البابٍ
أكون  2د مفعلمن ان المكسوزةالمشددة م باعالهومعساةمنكذا أ محدرةومفلئة

|ومبنى” هعنسى وكناأ بوز يديةولمثدّة بالناءأىملق اذلاكوتدرة وحرا:
وه

وفدوذلك

ْ| وهوممةلمنأنهزوه نا اذغالمهباعلياةالاصجى“"ماءنت فىهذا لامرعلىوز ماه تأى ا

طفة وانلهم
طلمفأنه
أردأت وبقالاءأنما نك واشأنة]نك أىاعل ماتسنه والاملأونا
 ١مأنات ومؤنأبضاءلى فعوالهل يديةو يدورءلى غيرقاس
اذا أصيتمأنههالوهىم باينسينه وعارفوت

امن نااكد ورانياجيي

عألى عرووابنالاعراالي (من) المنمن الارض ماصاب وارتمع |
أتثاريباالارض ن
اوالدع منانومدون فال » والّوم قدقطعوامناناأسص © ..ومانا لذئالضممنانةة 1
ردونث'
!متينأى صلبوممّناالظهرمكتنفا الصلبعنين وثه-المن »صب وم يذك و

|ومتنتالرمجتلناضر يتنه ومن السهمما ودن ار سدّمنهالىوسطه ويقال يضارحل |

ياه لومه ع وااامالتمنةياعدةف الغايةيقالسارْ
أمتنمن الرجالأىصلب وءسنياه مرثن
أسيرااتذاأى شديدا وممااتطنهلأهىومتات الحتك رس شةقت م غنهواستطرجت |
م ل
سسحممم
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فى

»(نصل!الدام) »
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دعن ء:لدا ل دث وؤتحللذناةبلع انلنا كاله نالتيكقلمتعالنان ( .اغن) ٌْ
ظ
اللغذودناغة فىاللغدودوالمسع اللغانينو«بعضرى قممنمهووللغنكعدق لعلاك هالالفرردق ٍ

أ

قفاراضاحى نااغننا  0 ».رصات أوأثارلام
)قنتالتكلامبالكسرةفهممهلعا وتاقمده خديدلةًا:نةوالتاهكاتفهي وخلام|
(اتن ) ل

قاللدانوى قال رخل |
ةنة
ملك
ل نسسريع الفه_موالامم اللققانة (أكن عال

ألكنبايلنذكن وألكنخف.غة وه لاخررفعناف شدزاوكالقهق.ق يوجببه ابعد |
ذئىالا أن لتقل تعملعلان تسن الالالذعالميرو درل بهانعذالئقىوالااب ':

فرضاقفدةكلاامئه_للاتها |
افا داسك عر اقدجاءوماتسكامزيودلاكنتّع
ول
تفععل اىلاءماءوالافعسالو:نمعأيضابعد الى اذاامدأت عمازه_دهاتقولجاءفىالقوم ا
لكنعرولعئىنفترفع ولادورأن:ةول لكزعر ووتيكث حت تأى عمل"اشةفاماان ٍ|
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|الاقول”تنولمار ابتز يدالكنعتراوهاجاهفى زيادكنعرو وأماقولالثاعر 23102
فلستا ا ثنةولااتةطبعه هد ولاك اسةى ان كانماوك ذافذل

كن
اراد
ونهأ
ذا
والعكاف

ا

فذفالدون ضرورةوهوةقبع وبعض الويينبغلرأمهان واللام |

زَائدنانيد على ذلكأنَالعرب تذخ لاللامفىخيرها وأتشدالفراء

0 0 2إٍْ

ىكاهوا قهري يمالأصلولكن أنالفذفت الال |
ولكاق تن حها ك.د » وقولهتع ل ل

١
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ْفااتةت ونان ها «:لنشديداذلك .لالن )(:نْحرفلننىلقااسل وبتاهمابنقوللن |1
اتوم د اللرنهائةكااسوادوالحرةواوةفهتلونوا لونالنوع وفلانمتلون | ْ
اذااكانلا ثبت عخلىاق واد ولوّنااسترتاوبتااذالدا ضه أثمر التيوالاونالدقل|شْ

اكللاقاخلةفش موجاعةوا بت النةواجة نااتكسرماقيليااً :
و٠ وضربمنال
| ليت الواوباءومنهقوةانعالنماقطتم م نامنة وقرها معمننسمى العوةوابمع نومع ]|1

ا

اللانلسانمهل ذ ب وذ ثاب قالام والقدس
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وسالفكسطضو ق لادانأضرمف.هاالغوى"الشعر

ْ

(24ن)» اللهنة,الضم الافة وهوماتعلليه الانسانقيل ادرالك الطوام:ة
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منسقروهقولهملهنك| ١
ددوءه
تلهوما ةدا نأك سافتهوبشال,لمنته اذا أهبدت فش عن ق

وتع
بع اللاموصتكسياالهاءكلة:نس
اوك
أملصعلشدهالت
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انك تأيداتالهمزتهاء إل
|
كاهالوافىاباك هما ولانماجازأن يجمع بين الارما توكلاهملالنوكبدلانلهمابدتالوم :زة ا
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هاءزالاذنا ا فصا زكانهائئ؟آخر هلالشاءر
وك منعسمة اوسعة  -رايس كدعاس املد

|
ش

و

ألا

اللام الاوكالتوكيدوااثائة لاما وقالأووعب دا نشد الكساق*

ومسنععنة .«. .عهلنىوا كتاذب منيةولها
لننك
له
| :
مان عسدمة ذف اللامالاولىمن تهوالاامن انك فالالا "خر |
لأرئاديله
نال
وه
|
لاهابئعنك وال0:

«أراد تابن عدكأى واقهوالقواغات

زان) لبمار|

سوست

الكدونه

»(ابالنون)ه
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«زاغن)*
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الاك هم وهأسلنتهأنااياءولاحنت النساسفاطنتهم.تاعلالزارى”
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|

وحدنث ألذهدو عما غخ -هتالتاعتوننوزن وزيا

ْ

متاقرائعوتلحنيا نا وخعراطدزيث ماكانلنا

|

هأ و ذكائها
ةمن
نته
طجه
فعن
يدعيره وهرضنف حىديثهافتز نل
00
|كآفاتلعالوىلتعرفمىناالقولأى فىفواوهمعناء “وهالالةّالالكلانى»
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|

واتقدوحيتلكملك ماتفهموا * وات طنالسالمرتاب

|وكناانف العةرراج الهذىالانهم انلعدو علن الصواب(من ))ناانلسقاءا

ماءويقال اللخناءالىعلدين والررأ (ده)|
|,كسسرتناأى ثوتمنن قولةهنملأمن
|بعادتأى لينو ما
رح ادنبالضموالتلد نالمكث؛يقسالاد نعلبهاذائلكا" علولان
أ
|الموضعالذىموالغايتوهوظرفغيرميّكن جنزةتعندوقد أدشاواعا,نامن ود هاءنندمن|[

|حروف امقر ثهعادلالى .نادناوجاءتمضافةتقض مابعدها .وفىادثلاثلغات دن أ

|دىواد .اقلارلاجين دطمدنيهالىمتضوره « ب
ول

اراد

|اد نغد وتقتصبغدوةبالتغو ين فالدوالرمة
ا

ادنغدوةحت اذاند تالغهىد

وحت القطن الشصديم ان المكلفن  '

| لاندوهمأنهذ النونرزائدة :قوم مام الببذوبافنه انوالضارب داو ان أ

ازن
|الانىغدوةخاصة (لزن 60ال
شذاة وعسر لزنأىضيق ماللرّنبالتمر ايجكتتماع |
ال
|قفومعلى !مر الاستعاء ىضاقت بهموعمزت وكذاك فكلأمى لاالاعثى

ؤ

-

|

||

وويقايللذورالابغثرونفى للههىاحدىاللزن

)الما
جادح
ال
ةكل تبك جاع الكمة توك ست قالأعشىناهله"

ا

اتىأاسسانبها »ه منعاولاجبمنهاولامضر
لأتت
 0انى

نةذه«قالف ابجعثلاه السسنةمثلجناروا حر دومنأنثه قالثلاث ألسنم :لذماع !

|واأذنوعّذلك قاس
ل

ماجاءعلىفاعلاملذمكنروالمونت واللسنالجر يكالفضا حمةوقد

| اسن بالكسمرفهولسنوألسنوقوم لسنوفلانلسسانالقوماذا كان انكامعنهمواللسان
|السان!يزان ولسنتهاذاأخذهو يداك قال طرفة

واأذالئلس ننئىها » اإنسىتعوغونفقر ١.

ْ

ا

٠

أوالملسونالكذابواسيكسمراللامالاغة بال نكلقوما نأىاغة يشكامونبها
|واللمسينمنالنجالالذى فمه طول وإطافةعلىهيم الللبسان هالاكثر

لهم أزرجرالوائىيطؤنها ٠ بأقذامهمق اضر الملشن
سئةم
الع
لوا ا
الخير
| وكذلك امسأةم:ة القدمين ) :اعن)» اللعنلطرد والابعادمن ا

ْ1كك واولارجالارعيأنوةملاعوعنينأيضا واللعينًا لممسونوالرجل
|

ا ل عنثئ يصب وسط الزرعنستطرديه الوجوش هااللشه ام"

 .عرتيه القطاونة.مدعنه ا م مقامالذثبكالرحل اللءيئ

أواملاءنةواللعان المناهلهوالملعية قارعةالظازنقومنزل الثاس اولنادثاثةواا لاعن /
ا

2

انود ركرةونعرّفبالالف واللام هالجر بر :

وابن الل نواذاماازفىةرن  5ميستطع صولةا لهزلالةماعيس

وايذه :هوا هسمه الابنفانًالابنسال تحننلينجبيارلاناأىنس قم ثم اللنوابئسها
لكبيزلينا!ذاضير نهممأيقال ائنهثلاث اينات ولزذه نسم رةضمز  0اددجل ١ ا
بألعصايليةء ب
باا
لت

لانأدا أى ذولنكقر لكنام أىذ ور لهااللاطئة

|

وغردئق وزعت!1أ نك لاببنالصبف ناض

وألينالو مكارده م الث وألينت الناقة نزللينهافىضر عهانهى »اين وال

ْ

أعهااذ لنت انه »وفرش ملبون ولبينرالليمثلعاءفمن لعلفوقومملدونون|]

اذاظطهرمعمسفه دصسهمغن ألبانالابل مثلم باصيبأ اب النسذ ونقولهذاعدب |
مليذةبالفيجأي وكثعلريها ي
شنااة وجاءفلانيستلين أك يطاتابنالعالهأ واشيغانه ||

واللمن:ةالتىيب بهواابممعابنمثل كلةوكلممال

ْ

اوللعنضسردوس والائن
أمانزال قائل أبنأبن. » :دل
2

1

من يقي
للينوةاتميلانيدويم جلبدو | -

+ا

1وان شدي لاتي ارنه مووالدابانءالسكسركارةضاع ل

قال |بنال كدت ولباال يلينأمّاهغا للانالذى يشعربم ننافةٍأوشاةأويترة مال |
الكممت عدح مخلدبن يزيد ١
تلق ااندى ولد

'

صليقين ل كانامعاق مهدوضعين .

:
هن
دي
ادي
جنازعافيهلبان

و اللبانالف مار علءهالليبمن الصدر واللاننااخم الكندرواللنائة الّاجة وامئاث

| جل دالاءىتمر لهاانم,كااهسل ورا ادمهوربه  0 58ورنداولبقوالكااءلمقغرا» وى
نأذلس م هماموض معان من
|ولميق مزن أسعا٠النساءوقول الراح » :أقغرمهايايو

ْ

لمن

ااخشئ:لزح ونونرأسه اذاغ ل فوطق ومذه ولخنت اللطهى” وتو يمنا داضر شه

امونواللعينارط ع|ناابسنكدت وهوما-ةطمن الؤرقءند انقبط هااللثم اخ | 2

١

وماءقدورذت لوأصزلوى » .علمهالطركالورق اللجين '

ود ةنالتلالنقنوماذا أخذواالورق ودقوه وخلطوهءالتوىلتءافة الابلوناقة ونث ]| "4
فىالسيروقددات”تون وناو انا واللعينالفضة جاءمصغرامل المباوالحكميت
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أن)اللع
لطا
اننم
افعىراب قالقلانلمانوبلانة؟ىكثيرانقطاوالتلحين الضمائة أ
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ومنهةول مر معد ]|
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|مكنعام اود
ل
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1] 1القومةةوقمدودةوأصلهكنو ة
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وكا
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والكونوا-دالا كوانوب ع السكار

والا,ركنا
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أوتتكامنانه

أخوهاغسزنه ته بلبات١م

ا نا مموضع قالاقهتعالى أل

|وا أسكاناةلمنزةوةفلانمكينعندفلنابينال
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|وفمالغماتكاب

1
اً يتتيدريهاالهمكنم
رحل
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|أبريدجع الانءام وه اللانبلدوتااقاقنتاسانااذا سن واقتانت الروضة أخ_ذت|| 
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تناضلوااذكرواالةرانأى ٠
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ْ|القراانالثبلامسو بدمن علىرسل واد هالودةا للاقوم اذا
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|والوابينسممينسهمن وأقرنالرجلاذ ارفع رأسرمحلثلابهدب
أحانأن دما وأقرنالدمفى العرقواستقرن أ ىكثروتيخ وأقرنلهأى أطاقهوقوىعلمه ||
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أركذك الماقةالتى تقرنركيتهاذابرك تعنالاععى>والقرونااتى يمع خافاها|
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ىنتقعالىتضترروهغل أ
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أبل أغنامسمعان نتلاقره» أن ادىلباكالمدو ف
دىالقرن

|والارةان اطبا لعناين السكرت والقرن!لبعيرااةروننا خر وقال
ْ
وأوعندغسانالسلنملى”عرّسث ه .رعاقرن منهاوكاس غعقير

إ
ا
ا

ا|

|

والقرنموضعوهوميقاتأهلغودومنهأذيس القرفىة والقرنمصدرة رل ر
كج لٌقرن|

يعن الذرن وهوااةرون لعلنات.من والغرن ,الكسرصست ف ول فىالشداع ١ة والقرئة,ااضم |

الطرفم ا
رلش
ناكخض
لثوء قال قرنة اميلوقرنةا لنصلوقرانلرةجم لاد شعيكم! |

|وقرنبناس و
يالععرةقراغاءالسكسمزوقرنت البعبرينأقةرهماة رنااذاسء تماق سيل واد 0ش
مم

حسم

ممم سس

سس

سمه

مما

لنب

مسحي بسي بي

ودلك
سبلا

ا(لباآبون) ه

1

«زنن)ه

مكعم

|أ«التشديد وفالأبوعرودى اليقرااتى تهرثوابلمعالفدادين مقف فر ))الفرنالذى |

أميزءليه الفرنى”وهويزغرظ اب اىلموضعه وهوغبرالتنور قا /لاهذلن”
نقائلجوعهمعكالات  ..منالقرقرعهاا بل
00020222
 6نرتنااً
ر

|
|

|وبروىنقا بلبالباء فوكلامءض العربفاذاهحىعمل الريّةاجراء(ذ

ْمقصوراسم ام أةوالءرب تسمي!لامةورةث اوفرثنا أدضا قصر عرو الروذ كانأوخازمقد 1

|ساصرفيهزهيربنذيب العد وىة الذىيقال هزادصد (.افلرجغنرج)ونالحسة |

ورمرنعها ا
تلاف
دلةا
بجئز
اعير
دالب
لنمن
|وقدفرجنتالدايةأى حسستل( ذرسن )الافرس
ومرن
ائنالس
يالا
اشاةه
|استعيرف اىل

زائدةلاماءن ذرست وقد ذكر)فرعن)فرعونأ

| قب الولدبنصعب لك مصروكل عاتقرّد فرعووالعتاةالفراءنة وقدتفرعن وهو

ا ذوفرعئة أىذهاءونكر وثفأاخسلددنابفرعونهذءالامّة(,

نطن )الفطنة كالفوم

أ تقولفطنتالشئ بالفتمورجسل ذهانوفطىوقدفطنبااحسكسيرفطنة وفطاندوفظالسة
ملمفغااطعنلهمنه لافمكن ) التمكن انام علىمافات (.فنن)الذنّ واصدااهمون
ظ
وا

لسام وطرقه وردل مةئ نأى ذو فون
كنا
]| ادلحاىنواع والاقانينالاساليبو فاىأج

 ٠وخاطنداملرهجلافذىاسجدياثءهو,فىالافاننوهومثلا2نى هلأابوذويب
فةافاتنم”ابع
لدوردناحمة

» سمل الهراوةبكراثنهاأيد

َ1الْهنّالطردتةول فننتالابلأى طردتها هناألاءدى .
 1و
اوالسين قدعادت وطالراؤها ه وثْدأنفىننّوفأذواد
0

إلوق قدسرناهفىياب لين" والفئنبجعهفنناممافائينوهى الاغصسان وقال الراتزيسف
هوازماممنأفانءنالشمر » وشصرةفناءأى ذات أذنان وفتوايءضأاعلى غبرقماس |
اأأرى ا

عهناءأىآ خذعليهاالعناء-تى |
لىأ
اهأ
يمقننا
ونةء
اّلا
عاجبءان
انهل
|أوتول|لراج
[إأهت لىمهرها والتغئينلقلءطية ثوب فهثفنين ذا كانتفيهطرائ قلست منجفسه

ورجلمةن بأبالقهائبواهسأةمفنةوالفنانفش رعالاءشى المبارالوذى الذىيأى

أ بغنونءن العدور(فلن))ابنالسمراحذلناكثابةعن اسممعىيلهمعنه خاص الي |
نغم ريم ولوكان ترخمالةالواءانلاورعيا ْ
 0يقالفىاندأ٠افل فتصذف ١  +:الاافوالنوا

ودرة .قال أبوالتهم» فلحةأ كفلا ناعنفل » واللة كثرة |
ضيريارائ
|جاءذاكا فءىغس

| الاصوات ومعناه مك فلاناعنذلانويقالفغمراواناالساغللغلاانئة,الالف واللام
ْ |(ذلكن( الذيذكوناليردئ*وخو نيعبلول(ذبن) الفيناتلساعات يقبالقيته

الس بعداا.اة أى اعلينبعد ااينوانشئت -ذفت الالفواللام فلقايتتةفينة م

علرأى الحشنعرطو دبهإونعلان
لرىشورج
ادرنيوافند
يهته
نالن
فوالق
هال
ْ فصل لقانت

كوو

+مسويي

1

والوحه أن يكونفعلانكادكرنااهلفمىاء والقبانالة-طاسمءرّب وفلانقبانءلى فلان

أوىاأمقيبنعلأينهَن م:ب-ضل١ كا ث)(2ققتتننالربلى ءااضميقتسنانة صالل
| الطعفهوةةين وامسأدقتين أنضاوسعىالة

ّْ

"4

«إعزائا)___

إبهذلك يدر

(.ندن)ه

اهيقالأ
ش
مقبلشي :
غنن )الغنة صوت ف اعليشوموالاغنّلذى يتكلمن

|علىأ نَ ووادأء

نَأىكثيرالعشب لانهاذ أكانكذ لكأاغه الذدانوف أصواتهاذئة ومنه )

دن نهوالدىصارة.هصوت 1
0قلللغزيذااسكترة الاهولالغتب غناء وأمإذولهموامغ

ابلسقاءاذا امتلا 'وأغْنَالوادى
بمّءث
اإذنان ولاكونااذيانالافي واوادئأذهغن
4١ومغنلانهغ )الفال' انولمن ؤهن تأغينوغانت الإبلمنلغامت والغين000
اىالغيم والدم ف رسا
ف

:

كاءفىبن خافيتىعةاب .٠ أصاب ضامةفىومغين

وغينءلى حك ذا أى غطىعاءسه وم انلحديثانلبغانعكى فى وأماانينالسهاء
'

أى ألسها قالروبة
سبي يلال لزع المفيعن  #أمطارقا كاف غيم

|اس والغين حرفمن حرو
تأر به علىل
١

0

 0ماسالءنةا

أبوعسدة الاغينا لا حضيرالىنا واد وشصرةغيناءا

 ١كثيرةالورقملتفةالاغضان والجعغينوالغيئة لشمراءمثلالغيضة قا ألنوالعه.نل

ءلافغةاذا كانتجاءفهى غيضة
اغبمنلةلاانصماراا م

1

وس الغاء)« 4افقن) الاتتعدالاتامذ الا تان شرفتلنتالذهباذا|
!]|

أدخاةهالتارائاط زماخودنه ودبذارهةدون كالاللهنعالىانا ا يذن سوا الموْممينود

ان
طلك
يكذ
شانو
لان
اائغ
|الص

ش

وف الد يث المؤْمنأ خوالمؤمن يسعهماالما» والصر

يوها ونانءلى الفثانبروى يفت الها “وشعهافن زواءيالف نهوواد ومنرواء:الضم ذهو
جع وقال اثلا .لى ا|ذثن لاحرانقلههالثهالىنوم*م علىالناريغةنون وورق ثتمن أى فضة
فة
محرقة وبا ل للسرّةفتينكا'تابتباغرقة وافتتنالرجل وقتن ذو ومف ون اذا آماشفئ

ياوااه"و1,
لا ن
ذهبما وعظوكناكاذا تيقالالى ركنا
اهلاشاعر
ولاتعدى ومنهقوا مءقاب فائن أى م فتنفتلتن

رني الكلامقطسسع العام أمسىدفؤادى بهافاتنا ا

ْ

لي 1

وقدنتهام رأ ذادلوتهواقةته يض وأنشداً وعد ةلاعثىهمدان
 ١عن فتندى فهى بالاء.س أفتات

» سعردافأمسى قدقلاكلمل

وأتكرأالفادمتجيذت وبااللااغفائنااضل” عن اسلق قال الرذا أهاللجاذيةولونماآن |
علمه يفانو أهلند ,بمدوولونمفة:ينمن أفتنتوأماةلوهاتعالى باأيكماافونفالباءزايدة |

كأزيدت فقو تعالىكى باللهشومدا والفتونلفتئة وهوءهد ركالممول لاود |

وامحاوف ووكرنايك بد والفنوخوة وهال اسازفز"االفتونرفعالابتدا» وماقبه | :
خبرهكةواه_-معن م ورلاوعلىأيهمنروكلا نالاول معن اغارف وفملته تفشنذا فهو |

ااءهاللرل مأندم قلايلد
غكسشعرا
|منانأىمفنونجد والفتان ب
فلنستكق واافتان ورق  5ومكائنَالكوروالنسعان

0
27

نشيندن).لين الذاب (فادن)الفدنالقصروالفة'ان1لةالئؤن ينالهرثوهوتعال |

اذارا نى وااحأدوقءين  . 6بغرذىأطرقاطراقالطسن

:

! 1رتل يواسمالعيبنيانلعيونابهعمنوأض للفلنااضم ومنه قل لبةرالوحنثرعين ٍ

لالثورأعين واليقرةعمناء والعمنة باكرا الف واعمانالرجل ئ انذااش
س!يلش
اترى
ئة

وعنئة
اما أ
ليشاشارممثل اليه"وهذاثوب عمزة اذا كانحس_نافى م 1لعنواعتان

واهالواعان
فلانالدىاذًا أخذعبنه وخا رهواعتانلنافلان أ صارعينا ىر عه د ب

علينافلانيعينعمانةأى صاراوم ».ناويقال اذه قاءتن لىمنزلاأى ارتده

 ١ل[نسل الذين))(غبن) الغينءالتسكينف اسع والغسينءالتهريك فالرأىيقال
غ|بننههفىالع نالفعأى خدعده وقدغن ذه ومغبون وغينراأبهرالكسر اذا نقهه ثهوغمين
أى ضعيفالرأىوفمه غنانةوةدذكرنااعراابهفىسقه يسغه والغبيية +نالغين كالشنهةمن

امومئه قمل بواملغا بن لمومالمءامة لانأهل
ن ععضو
لشم والتغناب أنيغين الىم
اللئةيغبنون أهل الشا ورالمغهابنالارفاغوغبات الثوبوالطعساممثلخبنت تددر

1 ١

0

اذاطالوتم”

هالحسات

وات ترائيكمشدودنا يه اذاماثنوء“ادها
وإغذود نالننتاذا اضر -وىَضرب الىالسوادم نن شال قاربه والك_ما ب الغداق

نرخاءوالفكرة .هااللقلاخ ْ
الغض هالرو نه نعدغدانى الما بالاللهه و االلغادست
ولتذع أولادهامن !لبان *

ولمتصامه نعسةعلى غدن

| وغدانتحءمبرنبوع هلالاخطل
واذكرغدانة عدا امزعة

الاغرينا الغرينا ملثذارلهم

0

من املق تدى حولهاالصسير

الطين!اذى كول الل فق على وبه الارض رطيا|

| أووكنذاتلكا!اغريل ه ووهاومليدغلرمنمالذكرمن العقيان (غن)» 3
 | 1صل الشعرمن العرف والناصية والذوائب قالالاعشى

0

اتدلكمذع الخصابن-رالقذال طودرلالغسن ”
| مناالفقمظنفاىغستاته » اذصعداإدهرالىعنراته  0واجما-هانشغرفميرانه

ْ هكذابرويه ابن حك سان والغسان جد الثماب وزعمته ان جعلته فها لافهومن هذا

لبابوغ ان اسمانزلعلمهقواملمازندةنسيوااليه منهمبونجغئةرهطا الولويقال
غسان اسمقل"( غمن ).الغصن غصن الشر واجمعالاغسان الغهو ن والغدئةمئل
ْط ؤقرطةوغدنته أى قطعتهوأبوالغصن كدةحتى عدذسن
ٌقر

عضنت الر-ل غذ:ا ١

 1اده ينالماغضنكمنأاى ماعاقلعناوأغذنت السماءدام مطرهاوالتغشينالتشنيج

ظلدنت فتغضن والتغضين أيضاالرجاع والغضن والغذن واحدا لغذون وهىمكا
ع
الخلدوالدرع وغيرهدما والمغاض-مة مكاسرة العمنين وغْضن العينمادتها الظاهرة ويمًا5
|للحمدوراذا ألمنانكدر ى ”جاده أصح جادهغضمة واسدة وقديقالبالسساء (.من

٠

ةو يوعغ.ل وكذلًا لقراذافعات/ا
هالشأمى سه يتخ عن صوقذه
ذن ب
نت قاأ

ن اتملالمتاد

لح

الناضن* والعينالديدنانواسذاو.سو لقسنهعينعنة اذا رأيتعهساناؤليرلأونعات ذا عد ظ
1

عمناذاتغمدنه 4د ويقين قالاهسوالقدس

0

أبلغاءق الشوبهعرأنى » عدعينقادتمنّغرها
| وكذلكثعلته عداعلىءين قال شا ف بننديةالى"
0

واثنك خبلى قدأصب صعمها 5

4

ذعمنداعق عنييدت الصا

|ولقمتهأولعين وأولعائننة وأدنى عاتن أى قملكلش*نوعين!اشئئ خا ردوعينالثئ

|نقسهيقال هودوعيناهوه بوعلمانآهخذالادرهمى بعمنه وفااثلنّاطوادسته]
أثرانء#دين أى يعدمعا؟ور عاطليجوكيز الهسمورعناتهمومابهاً

1

غعاءن وكذاكماعنا ى أسد .وبلدقلمل العينأى قل الئاس وااعينماءن عينقبإ" |
||العراقيقال نشأتالسصاية هن قبل العين والعينم ر
طأناملايقلع ويقال اهمدهأولعين 1

0أوىلثئوأسودالعينجيل وقالااءرزدق
|

:

اذازالءنكم
أسو ادلعنكنتم  0كراما ون ماأهامألات .م

ورأسعين بلدةوعمونالبقرحدس من العزن «جححسكوتنالشأم واعمانالقومسراتمم 1
و شمراذهموالاعبا لاخوبنوأبواحدوأمواحد وةه ذه الاخوزنةسهىالسابئة وف |
المديث أعسان بن الامينوارثون دونب العتلات وفالممزاتعيناذالميكنمسستويا أ1

وقول اط اح!لعن لعمذكأ كبرهنأمدلايض شاع اوملظ  01كم

ا وااعين |

:مد عينأى هوكالعمد للمادمتترااهفاذاغي تفلا هال
حرفم ن حروف المبعدومدقال هوع
ا

ومن #وعبد العنيأ مَالقَاوه  3خاووأماغميه فظنون

ا

ديالا شط عبن الأراموا لذن سماعالاق نمال1س ل

لاد عينومى د واثررةبقة وذلا عنيب فم تهقول منهتعيناحذادوسةا *عبن ومنعين فال

رؤييةده مادالعمقكالشعمت العينهوتعينالرجل امالاذا أصابهنعينوعينعلمهالشئلزممه
نعملهوحفر-تقىتىعنتأى بلغت العيونالما*معيئومع.ون واأعننث الماءمثُ-لهوعان |'

الدمعوالمماءعمنانابالتردكأىسال وشرب منعائنأىم دماتسائل وها رجلا
|أصيتهبع.قناً ناعائنوهومعينغلى لقص ومعبورعلى القام قااالشاعر فىالقام ٍ
5ذكانقوهمَك .و كسمدا

5

3

واحالأبلسدمصون

وتعدينالذئتخصمصه مناهل ومنت الق برذفاذناهصانتماء ف عرون الأرقزتنة |
أفالجرين

لى فارفض" دمهكْغررر  #كاعدتبالسرب الطيانا

01

|لمعينالثورالوحشى “جقالبر بينش
وا
١

ومعدنا#وى!ادواركانه

ا

0
١

عي مخدوط قطماذامابريرا

بهاو عننت لا ناأخيرتعساويهفوجهةه عابنتالشئعما نااذارأيّه ٌْ
وعمنتاللواوة
اف الارض يزريما لطتوذاعل أّْالقاصيفوزقد حأ
بعننكوابناعمان شطات خط ن

قبل شرى ايناعنانوالغمان حديذة :كورنف مشاع الندانوام ععين وهوفل قنقاوالات|

|لنباأشمن الواوالغمن,الكترداكلأهدلار وهال
ّْ ا

الراخن :

]ش|مر مافى وطبهاقبلالعين» وجاءفلانفى عينأى فىجاءة وقال<:دل

5

:
ادا

امم

بحت

آذك

ااا

آذ كت ا م

باموس سي ا ا

لا

ل

ا

0ل0
لل

واد تقول رء.ت» نالقوسلانهباقدفسه_مهءنها |

ع منصيرةبهتاركالهوقد جاوزه وتقععن موقءها
|أوعداهاوا طعممعن جوعلانه جل اللو

|ا الاأنّعن ةد مكون انايد خ لعليهحرفب لانك:ةو لست منعن يمه أكاءننتأحجمة

أ علهالققطالاتى" .قاتلا ركب أتعلابهم ».من عن ماينناظلوسةقبل ,
1

أ وأتماشت اشارءماللمرف وقدوضععن موطيعوعدكمال خرش عاد

1

والاالمقس
|لقعتسرب وال عنتال » أى يعد حيال .وه

٠

١لا ودعجاتئنوضضلم+تسسؤضي ع امنان
/

ظ

١

َ

لاهاينع ل لاأفضاتفىحسب  5ع ولاأنتدانى فضزونى

أ(عون)العواانلنسف هامنكلشئ والمعهونوفامل لاتعلالعوانانحرة|
| ١فقولمنهعونت المرأةتعو يناوعانتتعونءونا والءوانمن اروب الى قوتل قماهر5:

ٍ |عسدمرة "6نجهعملوا الاولىبكراوبقرةعوان لافاوضمسسئة ولامكرص_غيرةبين ذلك
أوالعون! اظهبرعلى الاعىالمع الاعوان وااعونة الاعانةبندالماء.د لدمعونة ولاجات

يل
أذلاعون كالااحت-انى -المعوناللءونهة همال
بشين الزى لااتّلاانازمته » علىكثرةالواشدينأ" معون

ا
ا

فلتكلام
ومنقولك لافىرد الوشاة وانكثروا وقالالغراءهوبجع معوثة ولس ا
وللعن
اا
|

أانىفلان»نمهاونه وهورجعمعونةورجل
أمفعلبوا حدةوقدفسسرناءفمىكرم وةةول ما
,خل

| 1معواتكثر المعونةلاساس واستعنت بفلان نأعاننى وعاوتنئى وف الدعاءر ب أءئ ولائكن

على"وتعاونالقوم اذا أعانبدضهم عضاواعدّونوامثلهوا نماصت الواولصمافىتعاونوا
اتدفن
لانّمعناهما واحدذينى ءامه وأولا ذلك لاعتات وأادها ومن االءفالتى طع

ولا تمكوالامعكثرة المسومالعانةالتماسعمن سر الو س وابهععون والعان ةشعرالركب

واستعانذلان-اوعانته وعانتقريةءلى

الفراتتنسب ايهاتجرف العائة قالزهيرا ورهاوال

بعد أنعدّةَا » ور عاهالواعانات م هاالواعرة ةوعرفاث اقول فىصرف
منسجرعانةلما

عانات كالةولفىعرفات وأذرعات (ءون

إلاخطال

العاهن واد اله أشنوهى السعفات| و جمرعانة-

اللواى بليناامّلبةفىاغة أهلا از وأماأهل مود قدهومم اانلحوافي ومنهسم جوارح

عستورى فلنباالكلامعلعواهنهاذالال أصابأمأخطاأوعبد:العهنالصوفٍ ٍ
و|القطعةمنهعهنة والمع هون وفلان عون ما الذا كان-سن امامعليهوأعطاهمن

مالهوآهنهأى منتلادوالعاهنالماضرالميم الثابت تقالكثير

| .

لى-مهها من واذمعروفها لدّعاهن
ديارايّة الضعرىاذديل

| وغوننالمكانأ هامبه (عن) العيزحاسة الرويه ذشى«ونئة وابلجعأعينوعدون|
وأعسان قاليزيد 9٠ دلا سكا “عمانا1رادالمظم 0

|دوالعمتين لاسوتاذ

وتصغيرهاءي يه ومه بك

|

والْعر.نين والععمنءين الماوعينالكربةولكلركبة||

قمهاعندالساقوالي هيعس واليئالتا.موااعينامال
ية
|ع.نانوهمانة ونانف
«صسسسخصية 1

1لم ذاممه
ام سخصم س
ا صاص

مم ماع

ا 1

7
 0إتاها

-وئ هد

وول" *' ٍ

الانسانعواءن والعوا<نعروق فىرم الثاقةوقدعهنت موام ننا أضضل تعهنمااضم أي |

|عاهن

وين

»(تصل ااعين) »

4م

#زعان)*.

ومعطنهالراضها جولالماء وأعطن القومأىعمنت ابلهموفلانواسعالعطنوالبلداذا

إرذسبراع وأعطن الرجلبعسمرهوذ
كاان

لكا ذالم شمربةرذهااللعىطن ناظريه مال|

ظ
عاالمفاتءفيعطتهما » انمايعمانمنيرجو العلل
بيد
رىبعلفنا .لىم انما (عكن )|
سنا
كدعف
سةوق
حفون
انبليانلع
(عفن )ث,ئعف

العكنةالطى” الذىف اىليطنمالنسعن ..وابدععكن واأعلكابنعوتاعكنناذاصا رذا عكن

هلماءبوردعكان» ()عاللنعلائية
وأنىعمككانثءايلكرريةكوقديسكن قوصابلعا
خلاف لسر شالء ان لاص دعانعاونا وعلمنالام نال-كسسربعلنعلنا كاهااليسنكيت|

له |
ااب
نناولك
وأعلنتهأنااذا أظورتهوالعلاتالمعالنة ورج لءلنةس حوسمرته .وععلوا

ئنوته علين) العلمنالناقة المكتنزة اللسمويشالنونهزائدة
عكا
ال
ذونت
وقادعا
والعطينالمرأةالماجنة ل(من )عنالمكان أقامي وهعماننمفبل ودأماالذىبالك أمفهو|
#سانءالفغ و لانشديد وأعن الربصالرالىعنان أن )علىكذايِعن وبعنّعنماأى |
عرض واعترض يقال لاأفع_إهماءنفىأسهاء.م أى ماعرض ورج_ل مءنَءرٌ يض ||
رب ورجبلعنسعنلابريد التنساءبين العننةواس أةعنشة |
اضا
واأةمعنة والمعنّت أي
لانشتبى الرجال ودوفعمل ععنىمغهول» ل شرج وعننالرحلع ناس أنهاذا كم |
القاضى عليهبلذكأومنععنهانالسر والاسم ممهالعذةوالعنةأيضا-ظيرةمنخشب تجعل |
اذل لهالاعدشى

ترىاللسممن ذا بلقدذوى ه ورطببرفع ذوقالءئن

رهىضة
اة و
عهان
ماامء
ل؟ يض
اعنان
والعنسانلافرس وابهعالاعنة وال

ا

وعنانا امنحملا |

اقئئ :غاص دون |
تنارنكأن
يكةشالع
فنا وشر
ودتال للرجل انهطرفالعنان اذا كا
اانثهئع'نفاشتر نشاتدمركين ةمه قالالتشابغة اللعدى”.
ماك
ههم
لال
سار مو
وأسساما شراللعنان
وشاركافر يشافى:قاها » ى
عناوادت نزسساء نىهلال ه وماوؤادت تساء بنىأنان

وعنانا أنتفعل كذا علىوزن قصاراك أىجو_د لوتاتك كانهمنالمهانامنعنعن | |.
تفهرسيءنانة وأاعئلنتعام علتلهعناناوالتعنينمثل|
ستسال
حنن
أىاءترض .وع
وعئات

الَكَابٍوأعننته لكذا أىءرضتهلهوصرفمهالنه وعنوانالَكَابٍ ن لاضمهى اللغةْ

كاانا
ب
»طللكعنو
او يودهبنكولجاابهلى” ان
عضب
نأنمسبن
يال
الفصيعمة .ق
وقد

يكسرشقالءنوانوءشانو عنونت لكاب أءنونه وعننت الكّان وعنشه

أيضأ|

أبدلوامن! حدىالنوناتاء .والاعتشانالاءتراض وا اعنونمن الدوالبمَمَدَمَةفى|
الدر وقو لهمأعطيته عيزعنة أى خاضسةدن بن صضاءءورأيتهعينعنة أىالسساعةءن ْ

غيرآنطلبتسه وأعدنتدهنة مأادرى ماهىأىتعرّضتلدئلاأعرفسه ,والعنانيالف |
زها]
أعتقرضطامن
الصاب الواسدةءئانة والعانة أرضا وأعنان السواءصماهاوماا

حك أنهجعءننقال يونسلدس ل ة وض!امسانبم ا" ولوسك بسافوخه أعنان السماء|

إفيابالاوئ )«

4م

*(#عظن)»

لابلعثغيمرقاالين والعرانبةبالضم مارتأ
:كوانقي
رالاشنشمحتي
| وغشوأول

]عاك ال“منغواربا مرج #العدىينزيدالعبادى”ب فص طوفااننلوعحللياهم |
ا

'

كانترباحوماءذوءرانة  5وظلة لتدعقداولاخللا

ا

|الاضمى” العرانالعوودالذى مدلفىوتراةألنضفتى” دوعفرنت اليعبر أعرتهبالضمعرنا
ْوعزانالمكرةعودهاو بوشدرّفع.مهعالرمّطانفاذاسعرس_تانه بالعران وهو امار
ىجل الدايةفوق لسغم ا
|والعرانبعدالذازيةالدارهم عارنهأى بعمدة والعرن جسأةف ز
0

اخرودواائقاق وقدعرنت رجلالدابة,السكسروءرث البعير,شايعرنعرنا نايا

صصرلة ادك مهنهاال أ
ملى
|اللسكدتهوقرحب شأذه فعىنقةمتكمنسهو عرسابرك ا

|ود واثرهأن عرقعليهالشصموعر ينهالضماقسسمل” ورهط من العرنينوااذرةدثلهسم ظ
|رسو لاالللهصهلعىليه وسلم ..والعر ويانلعر ئسةمأوى الادس الذىاافيهقا ليشغرين

|ولبشعرينة وليثغابة .وأصلالعر بيمناعة اشم رويشال العر ينْاللسم وإفقفا :لد1
مةالاطرافرخصعرينهساه وعر أبينضابطن من تيموعر يةلمصغرة طن من يله"ْ
|وم

|قايلن ٠.عرينمنعر رثلةي مسنا .م .بارلئىتعرينةمنعر ين
ج

|العرئة»البكسيرا لير نعالذىلانطاق وعرنان!سم جملناهذابد ون وادى القرى الىق.د
و

1

نة وهو خب الطعموهوشصر..أبومسرو العرنةعروق العرئئن
عنردخ
اءسلعرو
بسقا
وس

اهمة الررونيقالم_:هعر بنتهاذا
عسم
لدىت
اال
عر بن)العرونواالعر نونوالهر ان

لرنفلحذفتمنه أ
|| أعطيتهذلك [.اعلرعترنت)ننيتيديغبه قالالليلأصلهعونقنمثق
لمعد:روتغن وعريئنات |
ْلثون وتر علىصورنهو يقسالعرتنمثلعرفبوأديممعرتنناأى
ا

مأوضعوقد كزناصضرفه فعرفات( ع(رجن) العرجونأصل العذقالذىيعوحونقطع|
ميهاالبشعسارافويبعقعرلىجالنلمضيريه بالعرجون  /ع(رهن )ل+عراهنأى

هم (ء-ن» امسنفوع لعلفف الدوابوق دع نت الابلياك ٠
عيرماثل
[عظ
كأو د هالعننالضم الشتصمالقديمملثالاسن )
سس ن
شابةع
ىنتود
ا وسع
لها
كعفي
لذاش
|ا

وأءسسانا لد نارهومكانهوتعسن فلان أناهأى نزعاليهىالشية وتعسدت الدئ تطليت ا

سنةعأصفلة وباكنى
لعشا
االال
« 7ومكانه( عدن)اعذنواقعتاشلنبأرىأنه ويقق

أنوعشانة: .ل(عشزن)العشوزنالصلبالشديدالغليظوالاتتىعشوزْنة وقالعروين
نياضفة  2عشوزيةاذائمزتأرنت » .تشيقهاالمثتف واللبا
قثوم
كا
(
(
ن
ط
ع
 1عطئت اذادأعطنهعطنافه ومعطوناذا أث_:ذتعاق وهوندت أوفرثناوسًا
متلبشماهفغى .وعطن الاهاببالكسر
مد
لتتى
فأاقيت الحادفمهوغمتهلمتفسم موفهوياستر
االناعطهاب :والمطن
نسد
واأسنت_نقط صوفةف المظن وق
د#ظطنعطنافهوءظن اذ
|والمءظان ؤاغبد الاءطنان والمساطن وى مار لكالادلءند الماءاتشربانعد مملفاذا
ا|[امستوفتردّتالىاارائى

والاط_ماء وعطنت الايلبالفتضطنوتعطنعظونااذارويت |

|[ بركتفوناتلعاظئة وعواظن وقد ضربتالابلبعمانأكبركت “فزالخكعمببرن|
اعطن
ذنت
غانلسك
لالاب
وأناف
قنتها
:قأدعط
كامو
لعطون
ذأنلا
كالو
ولادش
ْبأن
سس

9

© ماج

ف
35

ا

المأ

مسسسسسيسشنية”)

نكا

واسلالمن)»*

«إعرن)»

ا أشولتهمدال خهاط  0فأنمنلئة امهلاللبام فا

1أدروى بابز وكمطية :والدينااظا نون الذىلايدرى  يتضهخذء امل واااطدون أ"

الرحدلالسو الم واللنون البثرلايدرى أفنبام«ااأمللاقيش
لامللن اماه تهالالاعشى أل
ماالعل
ف اامل
لدمون الذى » جنتٍصرب اللجبال طر
ملشالفراى اذاماطما  8يذ فبالبودى" «المباهن
١

نل امسن( ([عن) سرعبن م”ددذالئورذأك سر ركذان ير الم ١ | ْ

| 0

لد لي بقفعلىا*عاذباائوصالتهة ن
وؤانتلوللا
مععبئنات قااللراجة

هانعلى عبازةبن
لتصا

بالس
ايرأر
لذا وه
اجيف
ج

» مووى حال مالكف الادلاج

|

» كلعبني”بااعلاوى همواج »٠ بثحلياستودع ولاناج |

عن )العثاانلدخانوبجههماعوائنودواخن وكذاانلعثنولايءرف لهمانظر وقد ألا
عثنت الذار تعكنبالضم ادادخنت ورعامهوا الغسارعمانا وعنات:وت ى
وااضورتعثينا

والعثنونشعيرات طوال تت دك اليعتريقال بعحرذوعمادناهالوالمغرفا لاس "00

وعثنونالربع والمطرأتولهما

أبوزيد العثائيناط وبينالاب والارض:مثلالسيبل"1

ٍوْاد هاءئنون
در تن )القينمعروف وقدغنتامرأةنقين تنا واءتبنت

غمنا وتخنت الناقة أرضااذاضر بت الارض مديها ف سيره اوهى عاجن ون الر
ج-ل
اداخيطن ها ديه علىالارضم عن الكير وال

1

فأدص تكنتما وأضدت عا نا يا خمالالمرمكت وعابسي
يزنمنا والمعانماينا
|وعنت الناقةالكسمرعسبنمانت ذهىغونة
بوع
عنا
ي٠ر عمنكأتى
اللصمةوالفقعة والكنور وسيب
اسمن جاهاودرطابرعاةتصلا يها لناقة غناء ا
د

ابلشقدن والبعدسانالاحىءن لط
|لدل

العلر.الناقاةلشديدةوامرأةالمقاءأ

فال ا ْ

واللامزائدة (غين) الساد0
المت

.٠

ول اف

وات  «8ساعن العداهزة الرم”نثا

يمجعرقو مرأنعاهنةقتدون (ع[دت)عدت البلدنوطنتهوعدت

١

1

الإر كان أ

كذالزمتهفلتممرحونه دناتعد نأى نات اقامةوم_:دس المعدن حك سرالدال |
لانّالناس يعون فمهالصدخبوالشماء وميك كل شى'محدنه بالعأوررإلنافه]البتقااري 1

وعدن بلدبالينوعد ان! ضربالفخهسا له وأماقول اميد

ولقسدبعل ح ىبكاوم » بعدانالس.فضيرى ؤاقل

ف.شالآراذعدننز ادفيه لاف الضمرورة و يقال هوموضعآخروالهمدان الل

:

ا

ااطوال ألا

وقدد كرناهفىالدال وأنشدا وعسدتلابنمقيل

وززث العشى! وصالامعمة  3دزا لنوب ضريعنداناورنا.

0

وبعد نانبنذأبومعاوا لعب اسبةرقءةفيأسغدل |ادلووابجعالع
ادائ
لنغيهرب مم ناذا ألا
تمز أعسذلوعجزوترقعةوهال «والغرب ذا العديئةالموءدا» والعذاناتاافرقمنالئاس إلا

وانسم وعرنينالائف تحتمجق اعلمامبين ْ
 ١عرن )ءعرثين كلش أولدوءرانين لق ت

وناناثون)ء
ليد
|فالدمر قا ل

٠

ه(طن)ه

ترق وتطعن فالعذان ونتصى * ري

1
ةذ استعفامها

فجع ذلك والمطعانالر جل اللكثيرالطنعللهدقورثم
|أىكودلانن و الفراءضيزيازلاحموب

و|متطاطعليانءنوافى اهرب
3

واطاءذواءلىافتعلوا قال

لابكرن لمرانها

اضلئاس واالطاءوننالموت الوجى"منالوباءوابجعالطواعبن طم ن )امن
فى أعراا

طًاموأذلندًا امواابنأمثو على|
مكد
الرحل اط ماناوطمأننةأىسكن ودو.معام لى
الادال وتصسغيرمط-مان كطهى.

ذف اليرمنأقهواحدى النونينمنآنره وتضصغر

طماأنننةطمكيئة تحذف اخدئ النونين لانمازائدة وطمأن ظهرهوطأمنه عق علىلقاب
ل

|

وطأمنتمنه سكي طن الطنينصوت اؤلاذيااببوطالةطستتطنّاذاصوات

وأطئات الطسث فطنت ون ومهاوتف المصاف والطنّنااضم حزم القضن والقضية |
قىقطعهارادبذاك موت لقاعم
الواحدةمناا و طنة ره أطت سا أ
لمان معزوف والطدمة أخص منهوطينت الستطىوبعذهممشكروءيقولعانت السعلفوأ

مطينوأنشد

طبين
ةكا
انلالمدرا
فأبقناطلىواللدمتها .ه .كد

آ!

اسال
طان
نة الاو"لى وطسانفلناكاب خق زهالطينان
مهن
لفل
ايله"دق
والطيدةاللقةو ل

اكيت طالهاتقهغلىاميروطامةأى جيلعليه وأنثدة ألاتكشيطينفيها ماها
كراما يز
ويروىكا ونلؤم طان كان طانوأأرضطان"كةثيرةالعلين وفلطين ي س

نسلاننا لاعلء )فانأعكسارظعناوظاهنا تديركو قرئبهماقزة الى
يومظعنكم وأظعنه سيره وااظعيئة الهود حكنت فيهاص أةأول نكنواجعظلعنوظطعن
| وظعائنوأنطعان أنوزيدلايةال جولولاخانءالاللابل اتىعليه!الهوادحكانفهانساء

||أوليكنَرهذا بعرتلفت المراداقركبه وهوتقتةل واافلعيئةامرا أمادامت ف اله5ر
اذا تكنفيهفلست بظعيئة وقالعبرونركائوم
ا
و 5قبل التَفرّقباظعمنا #

عبرل السقعنوير ينا

|رادياظعينةالكسا “قالفلعونالبعيراذى يعقل وحمل علبهوااظعان! يل الى يد
|أ
الموجقا لكعببنزهير لهذو ملوىجا وصلثبه 3ودفايننتفانكل لمات5
|ظ (اغلن)نالنانّمعروفوقديوضع موضعالعقالدرنديناأممة

فقاتلهمطنو باأانىهدج  5سراتهم فىالفارسى” امسركد

أى استيقنوا واساذوف عدوهناامقينلاءاك_ك وتقول طنناك زيداوطاتز بدااال

دعانهلموشعامتضدلف الكايتمنالادموكير اهمامنقصلانف اىلاصللاهما.
مه ومالفا:أ التهمةوا به املقاخن نةالمنه اطنه وااظامهنالطاء |
أوالشاءاذااتهمه ,وف حديث ابنسسيرينل يكنعلىعله السلامنظن فقتل نانوه |

ي|ف|تعلمن يظان”فأدغم لاهلاشاعر
|

00

ا منبظلنى نامعب  0ولأكلمابروىءلى» أخول

| والتطئىاعتّالاتطنّو سإ النظفنأبدلمناحدى

التوناتناء ومظنة الذئموضعه

موشكذامف
عال يقال
هابيا
)]|ومأفةالذئيتن كوةس و
ٍ“-

ظ

أى ماين |
منفلان
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 0راس
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 000ا

وا|لملائيم ( مان) طننت  :لاذىء ضأْنّبد ضناوضنانة اذا فلتبدفنااضنينءه تعالالغراء
وضننت ,الف أضنْلغة وقول قعنبا بن أ صاحب
ا

امنكتو١ا
١ذ وذلاقوام و ن
مهل أعاذلقد:-و تمن حلق ٠ أ

ه |
هفىالاشت ص
بوا
_يانخ
دضوئمثن ب
ولا
ريدضدنوافألظتهشرعيفضرودة دف

قههضنيامحنبيهم فعاضمة ومتهمفعافمة وهذاعلقمةنةومضنة|
وفأطد يثخانلّتق
ونالغالبة
ضوضندة
سفلسةماوبذاّايه
وكسرالضاد وقصها أقىن

وأندثعاب

قدأ كثتبدال ْيعداللين » وبعددهن اليا نوالمضدون ٠ ودمنًاالصيرواارفك ٠ |

تواتوىهافى الواححد
لاتل
عضاهوناسح
جعال
ضون) ااضون ا:ورااذ ك ورابلجد
واغمالم تدغمفىالواحدلانهاممموضوع وادس علىوجه!الفعل وكذلكحموةاسمرجسل |

وفارهاهرسا وسمداوجمدا وهالسبويهفتصغيرهضمينفاءل وجعلدمثل أسيدوان |
امم انانان

فىالتصغيرل ء#تنعأنيقول ضيبون

([:مسسل!( 06طبن) الطينبحريك

ْ

شالطنبين لبنوكذلكطين)

لدنالفحميطبن طمانهوطياثنة وطمونه ذهوطين وطابنأى ذطن حاذق ومنت |اناردفنتهااثلا |
تافأوذلكّالموضعالطابونو يقسالطابن هذهاكشيرةوطأمنهاوالمطينئمننثل اامامكن»'يقال )

اطي ستللاوماأدرىأىء الطينهوبالتسكينأىأى” لاسعوبا | 011
ْ

لهايالغارنسةسدره وابلجعطينمثل صيرة وصيروأنشدأبوعرو
' ون تغدوف اللمسارواحرن
هدتىهاا لطين »
تودكأاتابع

ظ(عبن))الطوينوالطاجن الاقيآلىعليهوكلاهمامعبلازنّالطاءواسلي لاعتتعان |
درأ

|فى أص كلام العرب (“ن) طدنت الرسىتطيدنوطسنتأ ما ليروالطسن الم
والطسن بالسكنمهراأدقءق وطه:
نت الاق ترحت واسدارتذهى مطسان هالالشاعر

ْ
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:

عدرشاءمطسا نكاءنخصها .٠ اذافزءت ماءهردق على جر

مانا يناري وااظوات نالاضراس والطسانةوا لطسون الابلاللكثيرة والطمون |

قت والطمندوبية .وهال دل
لسن
ابةت
ملكتد
|
ا
اذارانى واحدا أوفعين

ظ

دعرذىطرأقاطراقالطءن

والطسنان! نجعلنهمن الطسن جر ندوان تمن ال أوالساوهراتل |
ل

ىلسيطعنءالضمطءناوطعنفيباهلقولل|
الارض ل ره (ملعن)طمنهيالرخوطعنف ا

يطعن أدضاطعناوطعئانا وفالابوز_د وأنىظاهرالشناءةالا  0طعناماوقولمالياقال|
وطعن ف المازه بطعن و يطعنبض اأىذهب قال

وأطعننالقوم مطرا ماو حتىاذاه قالمحدح
أ دقالجمدبنثور .وطهنىالمك!المل حذنيهانى ه لتكاذاهاب الهدانتعول, :
ظالأبوعبيدةأرادوطع حض
|ف

لابن والغرس يطعنفىالعنان اذامده وتنكه ْا

ْ

( :اب الذورن)*

» إضن)ه

و|واغلزىا:تئضائنة والجعضوائنوأضأنارصجحلكخرضأنه

هخم

ضبن الضَين

َّ بالكسرما بيانلابطوالكشوأول الذي الانطث املضينم 1لضنوأضدئتالدو' 3اضظنةة

الله وكذلكلضدنة بشعالضادوكسسرالباومكانضَين
ملرج
عنةا
ضياوضي
يفض
أعلته
جت

|أكاضيقوالتمبون اولزنمشنسبه قلبالباهمناليي.ل ش[يعن ).الطصنباجهيم جبال
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بهننهو
االذ
لضات
ومن «
قئا*
أمعروف هلالاعثى »٠ كشا

والفارسسمةضهمغيرمنكرة * ولكلاهسمدضئزنسلف
أ دبالالشيزنالذيىزاحكعن ادلاستقاهفى البثورضيزن اسمصم .اضغن)4ااضغن
|والضغتنة اللقد وقدضئنعلب» بالك مرضغما وآضاغن الوم واضطغنواانطوواءلى
| أ حاملةفى عدره وقالابنمقيل

|

٠ ومرذوزثا ساد ىاذشفا

ماغرضها
دسل
عضانغات
خاا
اذ

وفرسضاغنلابععلىماعثدمن الخرىالابالشزب .الماج

سالمهاع ب وهاذا قسل فاماقةهىذات ضغنقاتسابرادنرزاعهاالى
| كااقلوةشتعضوغن

|وطنها .تقالمللويقالالنعوص اذا ونجتفاستسعيت علىالمانجاذاتشغبوضغن
اىء وضغن فلانالاىلدثناءاالكسسرركن ومالوضغى الفىلانأى ميى
سأ
ؤغْنة
عًاةض
|وقم

اليه ([ضفن)4اضلفبنعير برجله خبطبعوضغنبغائطهرديهوضغنعل نىاقتهول |
| عليهاأ:وزيدضفنتالىلقوم ضفن ضغنااذا ْأتدتهمتجلس اليهموضغنتالراجذلاضربت
ه
زلى
تك ع
برا
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اانذا
ضاذ_
اتر ,ال
ل_فن
اوض
واضندواذ اضربمبؤوخدره:هفسسه

ضشامقغن ذكرناممع
لظم
امعع
وجال
أضمر بتهايهالضف ءلىوزنالهف الاحجقمنالر

|الضف شعن)ضعنتالتئ شعاناكفاتيهفأناضامن وذعين وكعنتهالشئتضمنا |

ف|نضمنه عىهثل5منه .وكلشاسعلتهفوعاءققدطفتهاناهوالمظعنم نالشعرماتعنته

|ن واالمشعنمنالبدمتالابين”معناهالابالذىبلموهذوحتماتطعن هتايكأاىشمقال عليه
أوكانفضمنه وأنفذنه ضهنكن أى ف ظىمه.والمنة,الضممنقواككانتضهنةثلاق |
| أربعةأمعرأئ عيض ورسل شعنوهوااذىب اهلزمانةفى سد «منيل ءاأوكسرراًوغيره |لآ
ماخلا زاتبعدكمضهنا  #أشكوالكوجؤةالالم

:وأنكدالاحر

[[أوالاسي الضينوااضء.ان فأاحلاربونكان
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قدسق رطنه

السكالاهذلقأرفعرغيتىمعماذاوضونا أن تل ضمائيا

:

| والضعانةالزمانةوقدضين الرجل,الكسرضمنافهوذهنأىزمنميتقى وفالمديثمن |

زأمىى والضامنسةمن
لينى
| ١بكعتثتبهطاهقناهتمشساأىه نكب نيف ديواانالض
ا
وهااسلام كتسكارنه بنقطن وز |
:عش
صديلثاانه
افاللخ
|الامضتلكونف القربه و
م

|أيدوسة الندلمركاب أانلانضنااحمة منالبعلواكمالام:يمن لفطلفااضياحية هق
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غىنقبل
محك
ةوتص
عطقا مر نصغ ملهمه ه وص
صدن

|أضمننااءبالكتمرادام تتخدم نن الب معدو قر والصرزاءة أخص مه
]وا

الصمدنايالصمدلانى”وااصمدنانىة أبضادوية قانأوعبدتعمللنفوايباى الارص |
1ا

وتعممهويقاللهالصرد نأيضًا.لكر يسناناقتةا
كان ليقزورهاوزساحما  2تىمكوين ثلابعدصدن

رالسمدثالالك قالرؤيةهاف اذا استغلقيابٍااصيدنه
بكسرااداةوتشديداادون

صذن
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انأ
معن)» السمرة

السفنباأصريك جلدةنس
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الانانوابجي

رة دسقبها وفالالفراءهر :ثئْمثل الركوة| |
أصفان والصفن بالضموعاءمانلأدسمسغمل
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وض أ فهتهالصفرالئى”الهذلى” رصفماءوزده

لخضدضت صفئ فىجه  8حناض المدابرقد حاعطوفا
وهالتيمروالصفنخربطة :تحكرن اراي نباطعا ممرنادد و 8010د
إساعدة نجوبة
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معدن لابرطحل 30صذن وأخراص يبلن ومسأب

و|تصافن القوالمماءاقتسموءيا لخصص .وذلك اغمايكونبالمقءتيسسق الرجل قدرمايغمرها |ْ
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أسهمن الركوع قتناخلفه صونافاذامصدتمعناء أىتناضافين؟ قدامنا وصذينموضع
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كانت نموقعة نينعلى"ومعاوبةرضى انتدعنهماوالصافن عرق النساق (مد) اس

بالكسبر بولالوبروهومنتنجةافالججرير
َ

'تطلى دوعنسيشلة ألهمركا » بصن الوبرتحسبهعلانا

دَّأيضانوم مانالاعمدوز ال أيشاشبهاللهالمطيقة عل فمهاموز  93الصناندفز)ً
]ر ن
الاببططوقدأصبنالرج ل أ صسارلهص_نان وأصينّاداشمئ بأفه تجكرا وهال |ْ

3
ْ

تع_لى الغيسل «الاصوى”َ|أ
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فمص
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نبروان؟وني هال التابغة
ْ وسان الفرسنف عاممق طول لنائرة
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وأماقوله
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لنت باياتمن الطنار:الؤالسوة مواق والصينباد وااصواق الاوافيمنسونات »|

(<أضرلب معي
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وراب وننافةر بوسذرو ضأن دضامحكالرس وحرسو انع علىصن وهو"فعلمث لاز
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وعزى”

»لباب النؤن)»
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راقن الرانايرؤرأشه .به لهةاكشاكلة المضانالابئاق
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|( شقن)ا أبوعبسدقليلثةن اتساع 4مل وت واولعرشوةهىونةوقدقات عطيته |
ىجهه |
ظشقنت,الضم وشقنتها أنانارأ هنتهااذاقلاعا (نن) شن لماه ل و
|و
|اوعلى الدمراب::ك:وه عليه وقالمدرلن-دن

ْ

ماكرواناضك فأكينا٠ فش نال اشنا .هه بل الذنالىعسامينا

ىلاختلية
|وصنهقولهمشن عليهمالغارة وأشن اذا فزقهاعلومء نكلوجهقات ال ا

|

#نناعلهم كلجرداءشطية  5مو حتسارى كلأبجردشرب"
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ذالامنينةرمكايان بالضممدَفرَقٌ قال ا
ْاثئنقطرانالمناء وهال هبامزلاعه
ٌوا
| الشاعراوذيب
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جماعشنانزعزءت مشنهالصبا* وجادت عليهدعة بغدوابل '

ّاالة ريةالاقوهىالشنةأبضاوكا ب) ْ
نيض
لانشة أ
ارش
ومص
د|والماءالذى يقظرمن قرية أو
لياقعقعلىبالشنانمال النايغة
اأصغيرةوامجاعلشنناوف المثل
|

 79نكمن ونال ىأ قدش « يشعقع بينرجليه بشن

|والشنانيالفالبغضلغةفىالشناءانقلاالحوص
ظ

بجي
ظدة
ر

وماالعس الامائلدوتشتهى  #4وانلامضمه د والشئان وفئدا

جرفتت جلت والدسننالتشع والبدينفى جلدالانسانءنفالهرمهال
واثعاحعودىكالثظنف الاحثن ٠ عنداقورارا اد والتشئن

|نوعدرونشان لخاد يدس وتشْن وليسملق وشنّى”من عبسدالقيس وهوشنَبنأفهى بن
أ
ينْ
ا|عمدالة:س بنأفصى بن دعبى” ن
لجهد" بنأسدبن رسعةبنثزار منمالاءورالشى" وى
|المثلواف شن طيقه واك_:ونمن الانل|اذى لسعهزول ولاسمين والث:ونفةول

نون
ثذئ
لال
اح«
|الطمرا

» هو الماع لاهلابوضفبالسمن واله ازلوالكنثنة انراق

|افاسعة قااللراحز به شنثنةاعرفهامن واستأخثز_م»#نّالرب ل هزل فالهالليل
وا
|ْ(شين) الشينخلاف الزينيقسال شياشلهينه والمشاينالمعايب والمقابح وقولاسيد
يشين متاح السدكلءشة  0بودالسمزاءعذيان حوب
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بريدأنهمتفاخرون وكخطون بقسنهمعلى! لارض فتكامشا نوهابإك انغطوط والشين

دفم
ئحرو
لمن
ارف
|ح
| ١ ضراساد) )م

نعروف
لامي -يلصت منالهسدديأومكالمم

|١نصينصدناععنى كففت فال عروين كاثوم

)

صنت الكاسعناأخ عرو »»ه وكانالئامحسراهاالممنا

دين ودةالله أحلولا
أ|واذاسوى المقساصالكعبينفىلكفمْضرب ماق ل ق ص
[ ) سنت وم القومأصلت وصنتممناتأعمتراتة
|تسين لماود زوف ل صن

| وناقةدون أىرموحءنحأى عرووكدنرناوذساطهاوالعدن العس العظيميقال ننه |

|اذا أعطته شأفيه والحدن طسدت وهما نان يضرنأ سدهماعلى الآ خر هااللران |
ميري
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«تغن)

و(نسلالتن)»

نلادمل ملاونباهليلذ *ضنة» اعلدلأى رابطةيقال ْ
|ثعالىف الفلاكلمشهدنىوذهصنتب االب
تمن مدنا ىيطردهم ويشلهم ويكؤهم والشصناءالهداوة وكذاك النصنةالكبير
|

اي

عضبى” أ تبماًالكا٠ومنه قول أىنقلانةاذى"
| رعدتمثا-ن وأثدنال
اذعارتالندل والتف الافوهف واذه سأواالت.وف وق هدمتنائصان

شدن) شدن الغزالبدن شدوناقوىوطلع قرناءواستغ ع نوأترهعنا تهالوا ||]
|ذنذهووادا اظسة وأشدةتااظسةفهى مشدناذاثد نولدها|
ددن ا هرفاذا أفردوااشا
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|

والشادباته ناللوف ار

لرضاوعالشى
الا
كاظامن ا
 6الشمزنءالدر ادلغ
لبونل(شزد
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اه نالارضمنءهومه ذى شرن

ره

اذبجم واكانب وقال! بن جر
لالط
اال
والشمزن م
ألالءتالمازل قد بامنا » فلارمينءن شرن حزنا "0
ا

]|

وبشالماأنالى على" شري وففععأىجانسهوشمزهاننهأتىصبهه ف اتلصومة وغيرقا |
والشزنالاعباءوالشزن ألكبع يلعببه (شم نا ))الشطنالحبلقالانللهواحبل|
الطودل والجع الاشطان ورد فأعر الى0ترس لاحئ ذال كال"هشسمطات فأشطان])د
ويطنة | سطنه! دافدد نهنالشطن ودط نعدسه بعدوأشطئةأدسده ابنالنكنتثطنة

بشن ثانا ذاخالفه عن#.:ةوبههويرشطون بدرسدةالقعرونوىثماونبعسدة “فال
النابغة

تأت -عادءتلك نوى لون هه قوناانلتفؤادمازهين

والشمطان معروف وكلعاتمخدمزن واللانّوالدواب شءظطان #فالجزير .
أناميد عوى ااشمطانمنغزل

ىا دكني

 .ون

اا

والعرب تسهى الحيةشسطانا وقال| اشاعر يضف ناقته .

ف

:لاعبمئنى حضرى كا نه » تعمع رطانبذىخروعقفر

ْ

وقولهتطءلاءلىها كانه روس الثاطين هالاقلؤاءضهمن العر,سا
تريلض
فبالقوالناق أنالد
وصوة
نسب طلعهافىقيهب رس الشاطينلانساء

س
يففيق ْ
الاتت مط ناوهود والءرف قبع الوجاه والثااث انه نرت قبيميسع روس!|لاعلنننساا
والشسمطان نونهأصلية ا متيف

اتناكيندا زغليجا قاذ

أعساشاطنعصاء عكاه*-

ثمبلق فىالسمصنوالاعلال.

ا

6الامن قواهمتشمطن الل صمرفته وجاعنلةه
ويقالأيضا امنازائدةفانسعاة.ه .عن

|[ْ

اشعانشعره اشنا نافووسثءانَالرأساذا

ا
|:

من تشطل تصمرقه لانهوعلان

هث
كان"نا'رالرا ثسأ

ا
1دح
جا
ع

شعن

شه ن الاموىالثة ننالتسكين اكيس العاقل وكةنده ظ

أشفنهاللكسر ف ونااذا تطرتالبهع وخر عستك فأناثا فن ودفون زقال
<-ذارمي:قب شفون

اعتراضضن

.٠ وهوالء.ود

:

١

المه وشئقتععى وهونطرق|ْ

ابنالسكمت شفنت

الىالثىكالتعب متناواً
وهال وعسدهوأت ,رق ا
علاسانطر ندوناطرار ا

طاى بذ كرابلا
قنك
كالكازهدلللهوأ

إ

١
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( 0ابالنون)5
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. ٠١يقالته السعلات « عردينبرنوع شرارالثات  .لد واأءماءولاأأكات
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[[أبربدالناس والاك سا قالومن العرن من اعللتاء ماقا .روتكدل لذن سال
أ

نين اربيرطالماعصيكا  5وطالماعن تناالمكا ه اغضمر,بنبسرة اقةكا

ملن لاسن سينةبيردونشعبةهن شعمهوهوددوثلاث هب وقولاه
لتوسعيدوقوله ف
ٍ | قا أ

تعنالىيس كتولهالووت_مق أوائلالسو عوكفراملةمعنامناانسا نلانهقالانك لمن
|لمرسلين وطورسيناء جل نااثأم وهوطور ضف الىسينا»وهو مرو حك زاك طزد
ا

|أسينينهال الاخفشاسن شمرواحدتم اسنيئة قالوقرطىورسياءوسينا افج

_ عللىاء هالوالكسسر ردى:ق الكولانه سلى
فنهى
و|الكسر والفخ جود ف اىلنهولا
|ابنيةالعركارا رالاولغيرمهمروف الاأن تعلهأع.ياوقال أبوء_لى*
فى
ظمال يصرفلانه جعل امهإلمقعة
ا

:لزننلسشسين( 41نأن)» الشأن الاموا لاليقاللاشأننةشنم أىلافسدنَ
 3أصه راتكه سدائوةنا

مواص لخبائ اس

تاوما

«الدموع

مل ايلعمذين ويقال
اٍاغالبالسكيتالتاناعيرفانندرانمنال١س:أ الىالهاجين ث ا
لاص
3
ْ ١

ظ

|
ا

بشت

ب نه قصدت قدده وماشأ'ت أنه أىلمأ كترثله

)4الشخنالتصر»نمكصد وتةكئفه,الحسكسرأى خدنت وغاظتورجلدن

لقس
ولااع
ع 8وكذلكالعذو ها
الاصابمب
«العو بزنتس ون

ك 1يه ل أساريع طىأوماويك ادل

1

رب كالماحة حدث
كشن
اا ل
ءزيد
2انتسجافزالابلنعنأاكللشوك إثمن)» أبو
ك

ظ

كانت اارلاي

كوا أبدى 53ل شنا ن تصن مد  5وتكزلى يلادالسسئد ْ
ىل ف
ٍْ اف سأيد

اوالجعثحونوقال
أ

ها
تشت
ونفس
صوال
تيه
. ١ذكرتكستىاستأمن الوشروالاقت » .ا

|||:وقدشصنق الاجةتشصنق نصنااذاحسستكوااشون الليزنوالحه ع أشصان وقدشحن

 ١باإتتكسرفهوشائدن وأتصنهغ برهوتصنسه أيضاأىأحزا ننالت سكن وادد:
اأدونالاوديةوهن ظرةواويقال الديثذوشصو نويد حل عضه فىعض والشاخنة.

]ا|حدةالشوا اجن وهى أودتحكثيرةالشحر وقال
وٍ
 00شعدى "القوم لبهم

1
ا
إٍا
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!

:

والسلم
طلمالشواجنوااطر فأء

فنكعب ببنسعيدن زيدمنلبةام
ينعو ي
تيالكسرادمربدولهومنة بعطاود
| دتع :
[] فالالمشاعر

1أ

ا

١

نشل
كرب سصفو انين ثهنة ليدع ء» من دارمأجد ولام

|أووالشصنةوالشصنةعبروقالشصرا أشدكدو يقال دى و ددنه شنة رحم ومصنةر  3مأفكرأيه
ا
مشة.كه” وفا_1دءث

الر-ملك

هى الرحم مش تقة ء نالرحونده ئيىام اقرايه :
شمن اللأ

|
||م!ناللهءوجل مشتبكة كاشتماكالءروق  «2,صنت السةمنة مل تاهاهالالله١
/

ا

ٍ

نت

عداح

_-_-

2

:

1
ْ  3حصن الغالىقدعتبعلمكم وعلى حصن بنحذ يغة ذلانأمنواعانوه فالامور حسموا ْ
|الماللاذا أرسلوهىال كن ولامنحايو نالمتغيرالمنتن .وسئة الوجهصدورته وهال والرقة|

ا
تريلاستةوجهغيرمقرفة  8ملاء بسايخالولاندب
|0000
وقااللمسنونالمصوروقدستنته أسنمسنااذا صورتهوالمستونالمملس ونح أ يدينمعاوية
لابه الاوك عيند الرجعنبن سان شيب
,ابن تقالمعا ويةوماقال فال هالْ

تقالمها ري صدقاهؤىفزقْهارللبازوءيمْداةنلهالغوّاص ميزتمنجوهرمكنون

ظ

يقول

واذامانس هال مدها * ف سناءمن المكارم دون

قالصدق هناألينقوله

ا(

ااءلمة٠ى
خاصترتم س اكلى
بالرقة
ون
مدفص
ئر ع
أان
فقالمع.اوية كدب ورج لمس.ونالوحه اذا ك
نقه ووسهه طؤل واسّن"الفرس |

أْص وف المثلاستنت الفصال حت القرى واستنالرج اس
لعسعّاك والنفّءلايلسثااقة |

الأمسآنةوسنانااذاطردها-ىتنق خهالسفدهاومننت السكنأحددته والمنّخرأ

تدديه والسئا نمثل قالام والوس يصفف|يقش ه كصفي الدنانالصلى"الضيض |

وال_نان أيضاسنان الرعوجعهأسذة والسنمنماقط من اطوراذا حككته والسنون

مسما
ي
وباهلسنّ واحد الاسئانووز أالنتامسعسنانءلى أسدةمث قنوأقنان |

أوأقنة اولفحديثاذاسافرت ف اللصب فأءطواالر أكمنأكسننتهواهأنىامنالمرى |

وتصغيرا لسن سنينة لانجساتؤنث وقد يعبربااد ن اعلنعمر وقواهملاآتنك ناسل أى

أب
قط
لادلان
ب.ل
اّال

لسن بدا قوولالشاءرف وصفايل أخذت فالدية.

أى هى نذانلاخاالءثتكاهوناااذىيناقبى ألراملئهلوهااهلسنظاىلاتأنوبتسلتهانياو.لةيقتطبذهاوئئن"عأيدا ' 0وسنةمن|

|

1منص من وهالسن
كضا
اة أد
عرض
د وعى المديذة!لتى:7ارم |.ل|ا
رع
ونأ
ولاىين |
الاعرالى وسن الم موضسع البرىمنسه يقال أوطلسسنمقلنكا و-رّفقظتكوأعنهاأ
وأسنّالر جلكبر وأسنسد يس الناقةأى نبتوذلكف اىل:ة الثامئة قااللاعشى

مما رطت فىاللعينست السد بس لهاقد أن
وأسنها
التهأى يتناوالسناسن رولسمالةوحروف اظفقهاراالوات_دستن وااكثئئة

واحددةالبذاتن وهشنرمءألص
تفعةنس طدلعلى و حه الارض وسننت| اران صدتهعلى ا

ملا
| ودهص ا
ارسضهلا-ي صاركال :ةوسن عليهالدرعيستهاسنااذاصماعليه وكذلك ١

سننتالمباءعلى وى اذا أرسلته ارسالامن غمرتفر دق فاذافرقثه الدب قلت.هالثين |

الامعملةوسنننت
افء
الا
اقة سرتع-اسيراش.ديدا والاانلّمنا
تلا
فبلش

حرفمن حروف الهموهى منحروفالزءادات وقدتلص لمعل

وزعما الخلولأمسا
ءوان أن أوزيدمن١ أعر تمن دءل١ اسمنناء وأنشد

سايلنس)ين|

للاستقبال:قول-يفعل |

م ناب النون) »

 :عينم

«(سن): .

لله “فصل دمفجاليبتوى |ٍ
تسكن وسكي زساواننا ب ا
مف على دالمرا
"| ١فر
افهمالوالاى لهسا بالفقيرة وقوم مس أا كينوء كينونيا وانمهالواز لكمن ||

100
|حدث قبلللاناثسكينات لاجبل دخول الهاء

|العزىقال

التكاف مةدارأ س من ا

تضعربيزيللهام عنسكانه » وطعننكتشها قالمفاه الوق

إ

|وفى!سديت استَقَد واعلىسكاتك ذدةا نقطعت الههجرةأى علىمواضعكم وءاكنكم ويقال ٌْ
|

| :أيضاال:ساس على سسكخاتهمأى علىاسبتامهمعن الغراءا والسكينمعروفيذ كرويؤنث |
ِ! أوالغاابعليهالتذ كيروهال أبوذووب :

ميو

ْ

 0 1ين
| دظوروظهرات

هُ
» قدلك يكيل اللاونا .

و

1عبداتأ
 01و

ومس

قالامس والةيس وذ كرمعزى له

اميتي أعداوبعنة* دنا بلامروجئتيوه"
عيالتنارخوافواصرا رحبتع

ا

نسدد

ا0

ع وة مسوونه وير
أه

ان#الصرفنوان بحلي +ه السم؟مرف

و

امسا

لمرف د

 4بون آن وهب |

اسمن وقول الراحر
بايا

ا

 #ذمبزوف غم مملة

أى بون من|أسمنلامن السمطن.اءوارلودملاانىية_المهافىبالتشذيد الىشاعر
جدةسىناةوامم-عم.الييات والسمنيةرضم أألسين وفع
ا فب تقس من »هافي الاقيرهالوا

المفرقة من عددةالاصنامتقول بالتنامم وتتكروقوع العلبالاخبار ([منن) ال
:

ويقمال١ ٠ض على سدذك و غناكأىعدلى

الطييقة يبالاس:ةام فلانءلى سينواد

الوأحوكوجاءمنانل,لسنن لابردوجهه ون عن سينامبرلأأىع إنوجهه وعن سان

الطردق

 |1وسدنه وسيةاه ثلاب لغيات وجاتار بشسانا ناذا جاء علىطر اهوَاحدة لا2داف

أوالبةة! اسيرة .اهلاولذلي"
ا

هنا
رم
ي:ة
ساضس
يولر
ذلاتجزعنمنسنة أنتٍمر ها « ,فأ

|والسنةأيضاضريمن قرالمدريلة.ابنْالسكيت-نَنالوجلا بهاذ الأحسنرعيتها والتقيام
| عليهسادكا هنصمّلها قاالنلابغة
اسارج

ساعد

5

عاموافيًا أواجاناغمرمةروب

ضَات حاقءومعنبموءر”زعم  53سن امع دى قرص

ود» .ب

(#فصلالسين) ٠

كيم

«(سكن)ه .

| الاسلام والادانلةةف الاسد ال وهى سد ول الهوادج هال الزفنان

8

ْ

ماذائذ كرتمن الاظطعان » .طوالعامنةوذىبوان

كا مماءاقن الانسدان » باجنعاض وأردوات

أوددنالحوسلثدونبهالسكراذ 1أرس_له (من 6السمرجين ء لاكسمرمعرّب لانه|
اجرف الكلام فعلينالمعويشالسرقن ( سطن) الاسطوانةعروفة والنونأصاية |

ودوافءوالة مدلأ-وانةلانه يأشساالطينمطنة وكانالاخفير يقول هوذءاوانةوهذا |

وزجابئأندت:كونااللوىاجنبمسازائد نا انلالفوالنون

وهذالايحكاديكون|

وال قومه وأفعلانةولوكاتكذلك ابجعغأسلاىطينلانه ابسفىالكلامأفاعين وجل

عنقا
أمن
نالاري
اعوه
وتف
طيم
سنأ
أطوا
أس
ا
مش
دها و
تقطعمنأصف

» لاسعن  0السعننالشمقر بة]

ورع اسيم اكالالوورء.اجعاتاار أذذماغولهسارقطغم]

والجع سعنةمل غصن وغصخة وقوامهامله سعنة ولامعنةبالف أى ثئ((سن  .السفن
اكر
ةوالء_فن » يتول ان
اتبىركافك
مأنفدت يهال ئوا لذن مدلهال ٠ واأن

ا

أوقالذوالرمة .غاولرفحلمتاناءكاتردا ٠فهظكهاذروااتعةااسفن

ددنىتثقص والسذن أيضاحلد أخدنكاودااقناسيجعل على قواتمال#وف وسةات |
|

|الشوسةناقشيرنه هالا واأقدس

|

 2لشاءةضايدفنالارضبطنه » ترىالتربمشهلازهاكلملزق

ٌ واغساساءء:امذاءلى الارض لثلايرادأاصب .لقرهممدة وا بعالثاربعنوحهأ

صءفاته]
او
الوادة سافئة والسفينة معرونة واالحبفهان
حذن
االرضرونالاوا
ْال

|إنتساتممائوبهايكنى والس فينجع قسن هالاب دنر يدسةينة فعملمدفالتكاني ا
تسن اأماء أ:ىمره (سكن).سكنىساكلونا تعروثسيكتنءغيره كيت
والسسكبةة الوداع والوقار و.سكنتدارف وأسكنتهاغيرىوالاسممئهالسسكتى أن |

| العتى اسم من الاعدّاب وهم سكانفلانوااسكان أبضاذنب السفيةة ومسكن ,كدر رَ
غ .ز يقولون|
اامت
لل وا
هالنز
أأيضنا
و_كن
|انكافموضع من أرضالكوفة والم
مسكنناافتعوال_كن أدل الداركالذوالرمة
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فماكرم السكن الذين لوا  5عن الداروال تضاف المتددل

اندّياشلحرتمىانةلتشيع السكن والسكنباأتر يلار قال الراحز
وف ا

١

ْ

ألأها الكلودبعبله » الميسوادابل وله » .وفسكىن ب
موؤ
ظدله
ْ والسكن أبضًا كل ماسسكات وذاللاهنابنالبسكن واكلااندعبى” يقوه
احلزم
كاف |
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و
|سوسح بنمص راحى" من العربشعفراىلنايفسة الذبانى :والمسكينلفة_يروقد يكون |

كن
سال
تءف ي
بمه_فىالذلة والض

الرجبل وتسكن كا فالواةد رع وتندلمنالدرهة |

و|النديلء_لىتذعل وهوثادرقباسهتسكن وتدرع وتندّل .ل تشع وغل و سسكان ْ

أمادلامن الفةيز هالوقلتلاعراأنىفيرأنت فاللاراقهبل |ْ
أوس ياشللسسكين س

مسكينوى للديث ايسااللممذكىنتنردها لامةوالاقمتان واتماال كينالذىلادالى|
ولا

:

»رناب الذون) ه

المع

سد ن)»

َلك م انن وتصغبرمزذان عزريننش ملخبرفهخيعنازؤم رين اذا خوط ت'ك تاقول فابلا
أ اين رصسادين ونقسالأز نت الازض بعناماوار :نف مله وأءلائن .أستكنت الناء

|وأدتمتفالزاىاتات الاكل نسمالاقداه 'وقؤلالشاعراينء,دل

)بشن عق ندلاذك تسعة »« كا" نكديكمائل الزنأعور
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لضن لشي(  5أ:وعسد الاستن
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ده عارفه

أضولالشصراليالنةالوا_-دةأستنة نادأ

|الناغة '''دعن سن سوأسدافله" لجالحاممثاءالغوادئ لاتلمزما
الاستمن)السعنالخدوال ن يالف ا مصدروةدمصنه نسصئه أى حسه وضرب كين
ْعفد فالا نمقبل

ْ

انرواطصتا,لدلمص.نا
ضايلرتأ

ور<لةيضيروونالهامءعنءرح

|وكين موضع قيهكابالفهراقالابنعباسزرذىاللهعم ماود واوينهم هاللوعسددة

نساكمسق م انله سل[ “كن)السدزةيأريك الهمْة وقديسكن
|وفه.لمن ال
*
ن السكناءوكات لفراء
سنه
ال ا
ظقال عؤلاء قو محسنمصنتهم وكذلكالسصناء و.قا
|
ياولتلصنا«والئأداءنااكريك هال أ توعدو ممم أدذا,بةولهمانا ندر يكغيرء وكال
ْ ابيكيسان انما ا كاتلفاغلقو امام ةجسنا لمعاعر وأكناكة وت3مضنت
| الال رات ضام حبنة وفرسصصنة حةة النطروتمد باط ركسرنه والمسصنة الى

تكسي به االخارة حذن)) السطذنبالق امار وسضنالماءوغيرء بالف وسطنأيضا |
٠

د
لوى قو
ليماوبر
|نالضم ونه ف
روءماطر دالئعام وذدوقهه دق اذاءذةت وخف* 'عظلامها

 0الضموتسن الماءوامضانه عمق هاابلنالاعر اى”ماء مسن و “طون مل مرص ا

00

ا

وأنةدلعمرو
مدشعشءة كاناص ما  59اذاماا ماءخالطهامضنا

قالوااقول..ه.ال

ا

مولن قلدمتدشةي وماسطا_ينعلى فعاءب تالظم ولنش

اوء لاحل
رو
| فكلامالعرب غير والحاطنة قدركا .انور

وتطتا كانهوله

أ|مصنة ومدنانه وانى لاد فىنفسى سطنة اهمهردك وهىدذْتل حرارة -ادهام رع

|ْ وتكنةالعين نشض5ر'اوقد “نت عيده بالكسمرةذهومين العين وأسؤنمساق

ظكاه والددونمنلمرق مايسن فال الراحر
أب
د

عب السَصون والعصيد  3والمرحماماله ميد

أوبروكحقى والنضيثة طعامتضذء نالدقمق دون العصادةف الرقةوفوق|  "1وان |
ٍأكلون النضت :والنفسّة 3

الدتغروءلاء اله روغ ف المالوكاتتقر” دس لعسير

بمماوالسضينمتكاةمتعطنة بلغة عماددس والتساخين!ل1فاف وفىالديث أنهعللة
0
وأاءلى الث وذوالنساحين ولاو
نالعلاسم مصهم
|
اد نخادمالكعية وبستالاص_ةامو الجعالسدنةوقد سدن سد نءالضم سد تاوسدآ |
]ام

|ركانث الددالة قالا ١وا”لبعد الدارالذاغليةتقرع 1ى"صلىانقدعليهوسألوهنم |ظ
يي

8١

سجسج

1

ببسيسيج
+

عا
مسعة

سس

بج

فى
اعيمة

8

ظ

(فصلالزاى)ء:

»إزين)»

0ك
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 5دقالبعشمذابن وهال بعضهمزبنية مثالعهر الما هريالاتكتمروة

منابهع الار ل

|

افظه مثلأناسل وعم.اديد ورجل ذمهز ننهميد الاء|

أى'كبرورجلذ وزبونةأى مانجانبه قالسوار بن المشرب
بدنيلدمعن خسيق عالى *

:

ٍ
||

وزبوناتأشوس تدان

وزمانماالعقربقرناهاوااز نانسانكوكاننيرانوهسماقرناالءربنزلهما القهر وزنان 1أل

جل وا زابئة بع الرطبفر ؤس الفضل,القرونبى عن ذلكلان بهسع مجازفةمنغو أ1
ارسم
كل ولاوزن ورخص

فالعراءا والزسنةقد فسسرناءى اللزجةوأماالزبونللغىواطريف |ا

دسممزكلام أهل اليادية زحن

تحن بزحن زسناأ طأوتزحنمثل ويةالتزنءلى ظ

انالصي رامت( دجن ) 1دجون الخربك الجرويةال الكرم قااللراجز| ظ
|

كا تناايرناءالمعاول  #0ما«دوالى زرجون ممل.

و

)|
١ال الامممى” وهى فادسسةمءريه أى لؤنالذهبوتقالاذرى"«رصبخ حرلإنيشن
ق

|الزرذين والزرفينفارسى”مء رب وقد ررذن *مدعغمدهكلةموادة نين
|| ذن يفنويقالالزيف نن االشديد رقن

زقنت امل أزقنهزقنااداسلتة وأزتنت فلانا ||

أ
ْعننهءلى 0+ذكن) 01

(|صاحت

اله ارزقص وقد3 

بك أىعاته .هالابنأع)

كن منهمءلى مثلالذى زكنوا
وان اجع قلى ودهمأبدا  .دل

ست

الاصمبى” التزك,بزالتهبه بشالزل

1
:

ىكشأمهدعلهم ولدس |

وااززك ننباهريك أدضااك2مز والبانشالزركنته صا ناأى ظتنا»ولايةالمنهرجل |]|
بى” وقدأز كنتهوا نكن ت العامة ظ0
مناروّ
لمع
ودواءاسدَابن
ع
قدأولعت,هوانا تسالأ زكتتهشأععنى أع تاهانادواً فومته ىز كه

زيمن

الزمن||

والوماناه م اقل الؤقتوكثيرهويهععلىأزما ونأنمنة وأزمن واق:,تدذاتالزمينتريد ||[

بدلادترااج لواتكابقمالاشنهذات العاولأاىبءينعوام الكسا”دعاملته هزاءنة 1

املنزمنكا يقال مشاهرةمن الشهروازمانكاقةوالحدوامات درل زء نأ ميتلىبين |||
| الزمانة وزمان 5,سمرازاىأ بوعى"من بكروهوزمان بنتي القه نهرة بنعكاءه ن صعب |
على" بكربنوائلومنهاملغند الزمائى” رن
|

فال

أزننتهبذئاتمنهبهوهويزتبكذا ا

انكنت أزلئتبهااكذنا  2جزءفلاقءت مثلهاغ_لا
ْ
[ون )الزونالم وكلتئ1خ
لز
هأبوزنةكنرةالغرد
نهبالاهمثلأطنها ذا تعم و

ورقال أز

«ضدونه الهة وتعيد قال حربر

ا

شىبهاالنقرالوشى”اكرعهه بمبشالعرابةذافلىزون

تونشَّديد أقصىير واخراًةزونة والزونزى ال#سيروالزواتعب |[ .
وادولهزلور وارجلل ز
خااط اليروالزوان ,لضممله ودعمزلاذب الزرطةمايعزينءه وبومالزبنةيزمالعيد ْ
إبالين نض ااشينوزانه وز يم
عهع

هالالمءون *

'

فنارب"اذصمرتاءق لكاأهوى .٠ ذزى لعمنما كأزتهالنا

ورجل مزينأ مقذذالشاهور اعنامعنبن وز ين وازدانعهسى وعوافةء.لمنالز ؛بن

لاأنالنالمالانخخرجهاء لوافقالزاىلدةتها بدأوارد
سس

سس

ظ
ا

حم ا

ا
أبنت

ه (ابالثون)ه

|

«زدن)*

4

سوّقهاوارسعنظوان » .فالوممتهانومأرونان.
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 :يتلالاضافةالوصفتهوت ماذ ارهنالر)عنمعروف واببرعهان مئل بل
وحنال وقالأبوعرو بن اأعلاءرهن يضم الهاء قال الاخدس وهى قمممةلآنهلاجمع قعل

علىذل الاقلملأشّاذاقال وذ ك أ
رنهيمقولوئ
نجعاللرعبان
سقفونقف كال وقديكونره ج

وشفرش :دول منه رهذت ظ
كانه مع رهنرءلهىان مم مع دان علىرهن مثل فرا
الثوءعئدفلانورهنته الذئ وأرهنته ااشئعهنى قالعمد اتقهببنهمام ! 1الولىة
فلاخثنت أظافررهم »* و تو ردنتهممالكا
ىردنجمعلى أن جوزرهنتسهوأرهنته الاالاكءتى" قاندرواه
قال:هاسالرواةكاوس عل أ
وأرهت.م كلى أنه عناف بعل م ةثل ءعلىفللماض وشدممه بدو لهم قت وأصك وحهه وهر

واجهه |
اكةءل الال علىمء#بىكقاتص
لصل
مذ هس حسن لان الواوواوحال-افلد»الأ
ا

تاتون دعنك منط ذ
رقالرغ نن لانهلاءةسالأرهنتالذئ وانماية.الرهنته |

ورءن!لشئأى دام ونوناتلراهن الاب والراغنالموزولمن الا :ل والناس وهال
امائرى جسمى خلاقد زهن اث زلاوماد الرجال فيالمن

:

|
0

داصة 'وأنشد
اناق انناةف تارخوم انف#خ

أ | عمديةأرهنت فبهالدنانيره وهالابنالسكءث أرهنت فاع أسلفت أمهاوام
نا

ط ارهنته
ااص
|ايأَْدالرن والشئم هون ورهنرالاا.ثىرهملوةزاهذتثلاناءلى ةخكذ

ٌْ

وأرهاتوادبى!هرهاناأتطرتهمه شطراوالر ه
وماحدة الردائنورهنالذئ'رعناأى |

دام

وأرهات اسم الطعام والشنرابأده لوم وشوطعامراهن)«2دن )ارهادنطير
كد أ شال الغسيافيرالوا حدرددن والرهدن وارهد نهطا”ريشم الرهةالاانه أدس وهو

أ كبرمنالمرة وقال تذرنناءالةرل-تىكانه » تيذرصىدوإندارنهادنا
|( دين )الرينالتابسعوالدنسيقالرانءلىقابذهنيسهير ين د رسوند يونأاى غلبفال بأو
١

عسيد ف
:ىقوةآ»ا مكلبال رانعلىقلبو
وم م ك
اانواي؟.ونأ كاغاب كال 4سيد

لقاب وهالأ نوع دكلماغاء كنقدرانيكررا نكورانءلءك
وباستدىانس
|[أعلى الأ ن
وفى سد دث عر رذى الله عه اه خطب فقالا ّْ 0الاسيفعأسرفع جو منة قدرضى من

ديه وأما
اتهبأ
لن ,ت
مالس
اح فادّانمه رضا فصع قدر,بيه هال نوزيديالدين
ب
1الرجل اذ اوقعفىلازم طمنع انكورح منهولاقبل4بهورانانغاس ف اىلعيندراات غير
عله غلء:ه وهال الةاناىل”اعرانىى"دينيه أى انقطعب و
هراتت:فسسهتيا
رنرريناأى خئت

وغ
ظثتوأران القوم أىه لكتماشيتهموهم ص .نون
إ
ظ
(0صسيمل الا ( 0نأن )كسد الومزوهوا لقديزولانصةيلى” والزقانالذى |
| حخالط اليرْ رس

الز بن الدفعوز ينت١١ساق ةاذاضر ع

 |:قز بنءالثغنسات والركض ,لجل والذيط باليد وناقةزيونسيئة املقتضربحالما ظ

أوند قعه وحربنيونتزين!لاسآىتهسدمهم وتدفعهموالزبائية_:دالعرب الشمرطأ
ٍ |دسعىبذ
لكبعض الاسك إدفعنمأهل الناراابها قالالاخة شال بعدهءواسد همزنانى”*
4
8.

رفسلارا»):

م

»إرون) «

ل٠ؤدابنء مذ عز والوب 02ه ماالكءاصنمترةالرعناءلىوطنا

ْ

أويشال اللس الارءهوا لمذطرت لكارنه ( دغن 60الرغ انلاصغاءالىالقولوقبوة|

والارعانمثله اهلافلراءلاترءئن”لهفىذلك اى لاتطمعهفيه ويقبالرغنالىااصل أى|

ركن (دنن )4فر:س ردنبندشادلذو نطو بل!إد أب والاصل رقل>باللام قال الاغة| 
بلذسانى”

وه مدلفوا! :عرق جدس  8دحب السربأدين س7

كل عر ب كالايث سمو

ال  2دالر سن

ا

أرادرفل” ادلوللامنونا وأرنأنَالرجل ارذتساناءلى وزناط-ءأنَ
000
رنهون 6يةالهوق راه.:م نالعد شأكىسعة ورفاغيسة وهومليق |
انعضي
ا يأففآخرء وافاصارت ١مالكبيزاياز رمةن»الرقوندالرعاناحنا” يال|
ماحد

ماري أنهبج

لابقع فيه ساب |

(كن)» ركناليهبركن بالضم وك ألوزيدٍكر النهبالكسريركن ركوناةمهمااكمال
المهوسكن فال اللهتعالىولائكرنوا الىالدينظطاوا وأماماى أنوعروركن يزكنيالف ْ
في ها قانماهوءلى ابجعبهن للغمين وركن الشئءجان» الاقوى وهوبأوى الىدكنثد يدأى |

عزومنهة 3وسيلدكعيةركاعناليةوالمر خ من|اضمروع العظيم كانهذوالاركان وناقة |

باء الاصعى” ورجلركين |
افي
بغل
ثلىت
لنةا
الاجا
مسكذة الذمرع و المركنبكسترا اليمار ا
بملل نأهل .كد وهوااذىطلقام أنه
أى وقوربينالركانة وقدر؟ ناعم وكانةراس
البثةشلفهالى* عليهالصلاةواك لامأنلهبرادلثلاث([رمن)المانمعروف الواحدة

فرفة وأسوله
رمانةهالسينو سيأدلتهيع_نى امهل لعن الرمان اذالسعاىيأهفأاصلرفه المع

يراذ
فمعيه أىلايدرى نمأى” ثئ اشستقاقهفن.صلعل الاكثرً
عليك
رنل
علىالكاث

فلاس نأونمهامةمثل قرّاص وجاص وفعال] كار
والاكثرزءادة فوالااللنون وفا
خل ا

من فعلان ورمان يفخ الراءج.ل لطئ واره.+.ذ ةمة الكسمركورة بناحمةالروومالنبةالي ْها

|

ارهق" بشتاميمدض

رنال وت يذ لزنت لمرأن تر ارايت أبضاصاحت |

دفكلام ألىزسدالطاق”*مرا ؤمغئة وأطارهمينة هال اراح

ظ

عدانعات ذال بدأى  0امالان هلكتلاترى

وأرنت!افوسصوّتت قالالعداج ٠ ترنَّارنانااذ اماأنضيا  . 5ودثنتهاناتنياوامرئة|

م
دلرز
| افوس والمرنانشبإدوالر نننئ بسي فىالما“ءأنامالمسيف كال» ولتصبدحلدا
مس الارونانالدوت فال

حبامضايرمنغبر+نْبروعه  * ولاأثرذوارونات وذ لجل ,
وبوومأرو نانوليهأرونانةشديدةصعية وأماقولالنابغةاليعدى"
وطل” انسوةالتعمانمنا  +علىيسقوا انلومأروناق .
فأردننا سل ك_ء و-ثنا بهعاقد كانجع من عبان
نمياكسمرالنونءلى! نْأصلهأرونافعلىالذعت لخدفت'ا*النسمة وأماقول الراعئ

|

 1را

أ

واممأةرزاناذا كانت رذ بئةفى لها هالحنءان.

انتررزاْندّرسة
حلصا

'» ونصبعغرقمن لومالغواذل

||

ودر تالثوارزتنه رزنااذارفعته لتنظرماثة_له منخفةسلهوش رز ينأى'“عمل والارزن 1

ٍ

| رصا "ديه العمى* أنثدائنالاعرانى

افىوبة لماأقذى الغرموان .ه حانالقطا:ولازتتهكبدى
الاعصاأرزن طارت براتها ٠ الو ءضرتهاءالكف والغضد.

ا

| ابن السكت الروزنةالكوةموعشىرن

د 61الرسنالخيلوابهعأرسانورسنت ْا

|افر فوص ونوا زستمارسااذا عد هارن قالالشاعر:

ا

ا
ْ

دهترقصيرعذاراللجام » أسملطو يلعذارالرسسن

ْ

نسسنان |||
اصر
كدنرا سينموضع الرننء ناأذلففرص ثكمثر حاتىلقل
بلمرس
|ا
و
ا سال فعات ذال عدلىرغم م سنهعلىمفعل بشماابيمهالالعاج

وحمهدة وحا .اص جا

|

]|

سا
رما
ضش
م
سو
ةاجا
وق

|

(شن) الرائنالذىيأ الوامة ولويدعالاودوالذى!-مى الطةءلى>وأماالذى ين 5

وقتالطعام فندخلعلىالوم ودم تأحصكاون ذو

والوار:ش يةاالرثن الرجل اذا تطفل ٍ

ْاهل ضراتترون مكلبقالانامشرن رشناورشيونضااأاذا أدخل فمه!وأعه أ
.

 1الالراحز صف اع أثنااش 3ر5

ٍ

ااسرن
لاكناذ
ا!لك
تمشاعرفبىوطهاة.لالفين » تعارض

1ألروو:نشاللكوة:د  6الاصبى”رضنتالدو؛ أرصنه رصنا كت وهأرمتتء|ْ
و
 .اران

احم 625الدرعان اكيم ازاز نالوقوكيةالغرن لزاه ْ

|القضبأا

1

]|

اسل اشرف الوفلوف ان تتلا مسنابقوف#لنتوشه وذيد1

|0

رفةأى علتهب(رطن ) الرطانةوالرطا نهَالكالام بالاعممة تقول رطنتف
|رئصنْتماعلث

||رطانةزراطسته اذكالتميها وتراطنالقومفمانتهم وقال  ».أكصتوارتهاطمنالهرس |

ا|لفرّاءاذاكانتالابلرفافاومعهاأعلهاذهى الرطانةوالزطونبالف .هال

نقهايضيب (٠رعن)الزنادرو١ لاستكرماء وقال:دف ناقة
ْ |دطانةم ل

أ

ْ
:

ْ | ورسلوعارسل :فهازعن هأى استرعاءلبحكم شدهاءن اللوف والعدر” والرعونة الوق | ْ
عه روات

نق رعو ْ| 0
انون اومن ناوياره ي

ر رب سسبأوهم||
ن الوب#وب
مكاةن هومود
 |١يمان غازا؛جرودعيح ن

اذى وعيندشعب ذيرععن هالالراحز
1

حارامن دعب ذئارعين  #حماكد عَدْى تعلطتن

|والرء نأ الحب[المتقدم وانهاعلرعونوالرعانمعنب
4

وحعثالبصرةرعناء تشدمابرءنالهف

هد

1

زنالج شرم |ْ

وأنشذلافرزدق

0

 ١كال وتاكازالحريه"وباأذتاويمناذاماه بالنا»

ندا لكتبيةمغلولة ٠ يناأفهازبهاذامها

١

ا(

ام( ذعن )الذهنالغطنة امف والذهبنالكر يلمثلهوالذهن المَوَة وهالالشاعراً
ْ

أنور-لمناذهنها * وأعمث بهاأختبالغابره

0انااعدلرمئشتاةل أرضمى(ثنرةات)ردونباالفني
(لسة)طار.ر (رت)
ره
الطسرا
أوس بن جر

!

الارثءنان الاسترخاء

رحن بالمككانبرحجن رونأ قامنه والرا 0

مل اإداحن 00ا

حيجنضتاأالكسروفى راجنةوقدرجنتها |

اأناوأربنتهنااذاحستالتعافهاولم تسمرحها الو

و

ا دادتيعنلى |

علفها-تى بزل ورحذتم ى يقسهسارجوتاياي

5 000
القأورهماختاط

وأساءْ

١

0
وفبببم

أى قل تااللثايفة

اذارجغت ذه رسىم جنة  5تعنماجاغزيرالموافل

(ندن)

ْ

الردءااضم أل الكدبالق صواس اعرد وأردنتالقسصوردة».ه

رحعداتنا
ةشا
لم
ترد

وا أزد ارال

ْ

(عرةغن دس واتالنساءتنفم بالك أردانها

|

للفسراءرن
الهو الكموماباسه وأردنت الىمثلأردمتوالمردن الملل وما ا

خ]ا|ذهيالكسسريرد ن رد اذاثقرض وتشتم والردننااصر يكانلزفالعدى يزيد
واقدأاهوع

توا00

وح
نعضهءلى عض

الدبيرئ"

|

 5مها أمنمنمس“الردن

 6والقرارىةأوبااردث

ةسوسو

اد 1

ا

ةا

قدأ خذتى لهل أردث ف وموهبميز بهامدنٌ

والازدثأيضااممنرو وكرةبأءى! اشأم والقناةالردذبة والرعالريدض"زعواأنهه-:وب

النانضأذ لسعو رى تتعى رديشة وكانادةومان! انا خطهروفى كلامنعذهم وخطية ردن
ورماخإدن والرادنالعة رانو خدده وأخذتاةن رادن وسسكرك ء و بقالللتئئاذا

خالط

لاس"شال 5

لا

ا ا

1
|

زات الاوت)ه

و لاع

؛أو(ذون)»

|قالهودانارابيع أذلهاوقهرعانمم هادانت بعدارنابأى ذلتلدو طاعتوالديت

ىىأى |
زماز
جىاكتج
ال|زاءوالمكافأة .يقالمدائه درشا أى جازاميقالكاتديْتدتانأ
|ْتمازىيفعلكوس بماعات وقوله تعالى! نالمديونأ ىمحزيونمحساسيون ومثهالديان|1
ٌففْصفةالله تع إلىوقومدبن أىداتنون وال * #وكانالذاس الانندما م والمدين|

|العبدوالمدشةالام سك اممماأذلهماالعمل هااللاخطل
ريت وربافبكرمهااينمدرئة

ظ

|

تظلى>علىمستكايه ,يتركل

ديئة بدوأمه
]انايومسدأ ىابنأمة الغراءيشال درمتلهكته ولأتنشعط
لقددلت هسيذ كحتى ه رك مأدقغن الطسسين

|

1

ا

ْ

د|

+واأدينالطاعة ودان ٠
شاور ساد نل يفواونونتنى الصري -:ة

| 4أىاطاعه هالعرونكلدوع

||

له 
طنام
وأ
وان
ااول

ْ
ا

« -عصنا اللاكاقأمننديسما

ْ

ه ودينومت,دين ود.عدت 1
[[[1ومتهالدين وأبهعالادنانيشالذا ن ,متك اديانةوتدينبف

ْ

تدارريشجااذاوكلته الهدينه وقولذىالاصبيع
لأنابنءع كلا أفضاتفىحسب » .عت ولاأنت دبال فمخزونى
االبنالسكمتأىوالالنتعالكاهرى :ب وسى
ف

|
ظ

الإضلر  0انان الذؤوننت يقالخرج اناس د أترناىا
ابأخذون|لذانن (ذعن) أذعنة أق ضع وذل لذإتن
الحسيه

نت الاادجهْ

لانتل استماضيزتمسير يار لدلل سيتميرج لآخرمتلوأصها

١ا البعبرحملعليسهامولالثقيلفلايتدرعلى النووض بعديذقنهعل اىلارضوذتنت»ه|
اأضر بتّذقنهوامذاقنةطرف الكلقومالناتى و فالمثل لال"حةندواقنك بدواقاك وكال أ
َ أنوزيدالذو ان أسة_ل البطن وناقةدقونرترح ذقتهسافى السسير وداوذذقوندوذققنت

ا|ل[حكسر ااخرذزة.الخحاءت شفتهامائهة (ذق)» المذنيزشاط يس_.للءينالانف
| والذنانايشممثلهعالالما

|

بو
كائ
ننسميصتثه  - ».الها عع ان
ألم

ٍ
||وقدذ تَينَْذئيناوذلكاذاسال وذئنث يارج لتذتذ ننفأ
انت أذنوالرأتذنا«والذناء

ا|[|أيضااارلذلامقع حدضها والانانةبقيةالثنائلهسالكااشعيفتذنماسمابعدنئوابن

ْ فلاناليذاةذ كاضنميغاهالكاهأمرواصضا وفلانبذانَفلاناءلىبحاطجلةمامنهأٌى ْ

يباسليأهله إنياهااواللذننوانن والضم ياقلمسدةينوالعدةثقل عندالقومودو||
ايوطل

ئن ا
ع.ةيف |
ضلابق
ا أدقمن الذايلةا ّالذياية,البابءوبققمياةلشئلصذمنانةنتالنونل
نامكو
|
||هالكتذتهاش أهدتئء ابن السكيت ذنآذنالقميصمثل ذلاذلهالواحنددندن وذادل |

[| ..لذدن) الذانالعيبها البنالسكيتحمفت أباعدرباقلوذالمواليموالذان والذاي |ز!
الأععى واحد هالقدسعنالخطيم الاتسارى
7

ردد ناالكنيسةمغاوةة .٠ جهباأفنوساويهاذاتها

*لفصلالدال)ه

و

«زدين)ء

وقومهمنودن ينشديدالهاءعليهمث]ارالنموالمدهلنضم لاغيرفارورةادن وهوحدم |اا
غاء
بعسل
ةى م
غغدل
م ان
لسمن الادوات وتدم نالرجل اذا أخدمدهناوابيع مداهن |

||والمدهنهر :ف الب ل يستاقع فوااماء ومنه عد باثلزهر ىنث ف المدهن وس 0ش

الم
أعثن
و قسال.

ةقبلدوداكا نّسْراتها .ه صفامدهنةدزاقتهالزالك | 2

و المادهن كلم ابئعة واالاروان مق تقالاتلدتع_الىود زالوتددنتبده:ون وهال قوم
/أداهنتععى واريت وأدهنتعدنى عشملا
تم وباقةدهيزقل ل"اللين قال
أسانكم برد لاعدب فيه  «+ودر ل د رجاذيةدهين

وقددهنت!!انافةتدٍهندهانة ينأف زيد والمدهناموطعببلادقب كذ وبةصر وضب أ|
أ|الهدغفناوى اواررهابع دملا شدخ لتاب سودنز اي وهىاميأة) ١

0ش

ْالتساجوكانقدءئنءها فقالنيها

أغانتالدهتاوطن سصل .م أ:نّالامزنالتضاءيعمل
ا

صان تكسل ٠ عن!سفادوةوطرفهكل
ااق
اسل
عون ك

دلرهجلفنة /
هّنا
ومدلهَة
عٍلت لون أصلءةمنقوله
جرّب
نانمع
اهة
ا ل(دهفن 4الد
ا موضع كذاصيرفتء لانهفذلالوانجعلته من المدهقلمنصرفه لانهفعلان ب[دهدن)

]| الدهدنبالضم ممناءالباطل هال الراجحز
ِ

:

1

هنعت فنا  :.حتىيكونمهرهادهدنا
لاجسعانلاي

الف  1وبعناهالوادتهد رتنالارءوف امدل دهديّين وسعداادن
يضيربلا.كذباب (ذين) أو 1
ينوهدت ي5ي الوا أعبسدالدينواحسداليونةقولدات الرجألقرضتمفوومدي ونمديونودانفلاوذديدين |
و
 0قت

جع

ولب  1حيفناىموت
لوا

زر 2

امضة

دنا لسنةرض وصارعليهدينذهودائن وآذشدا لاعر
ٍ

دينويشطى الهعناوقدنرى  +ملصااريغدقبولمونضنعا '

الأدر جلمدنونكثرماعليهمننالدين و»هماسلتاربءضهالباطانمدنون.ه .ومدان|

||كااذناعاذته أنيبأأخذناادين ودسستةرض وأدان فلانادانةاذاماغ م نالووالدأجسل| ْ
اأوذؤ يب
دينتقولمنهأدنىعشيرةدراهم ع ل
هايوم
ا ذا رل ع

أدانوانيايي .٠بأالداتملسف

815
ا

ا ال
ةقوولاذادرأ تلهاوضق  .أهذاد شهأداودئ

| ١ودائهدينا غ 13واس تهبداءشالنفد انوف الحدرتالتكدسنمءندانةفسه وعل||
المابغدالم تون كااللاعثبى
الرءاباذ كرهواالدين دراكانة_زوةوارال
هودان
مدان ت بعدازرابوكات  53كمذانعةونةالاقوال

“املا
0

و إنابالنورن( 5

ل

»إدذن) .٠
سس

أغلىالسنا مكل أدكنعانق +

6 5

ا

م لس

أودونةفد حت وفض ختّاءها

ا

ىمواندتفارمى" |١
تدهّقه والدكان و حادالدكا كينومال
بغت زكافدصموجادفىلونهورا لء
زب (دمن)» الدمنالبعر قاللسد

لو
ز

ظ

اسان ٠ لتمكل ريوعسبل

١

سراو اّنادسوا وابجع الدمنتغولمنه أ
ا“نا
|وفلاندمنملكايقا الزا ما ولاولدممةةآ
ْ

دمن القومالدار ودمّنالشاءالماءهدامنالعر هال ذوارمّة

|
مولعةخ:اءلست بنتمة ٠ يندأمجواف الماءوقيرها
ْ
| والماءمتدمن اذاسةطتفسه أبعارلغوالا1ء" والدمئةالحةدوا4عدمنوقددمنت |

قليومنا لكسمريةالدمنت علىفلانأى ضغنت ودمنت الارض مثلدملتهابالفتموذلان |
دمن كذا أىيدعه ورجلمدمن هرأىمد اوم شريها قالاالسموى"إذاانفغتالضل'

دوضع وقالامى والقس ظ
ذفنوسو ادقبلقدأصابهاالدمانياافتم ودمّونمداشم
دمّونانامعشرعاون » واننالا«ناعيون

ٍ
(دن)

فرس أدنّبين المدئنقصيرالءدين فال الاصعى” ومن سوا[العبوبالدئن ؤكل |

ذىأربع وهودنوااصدرمنالارضص ورج لأدنَأى مدن الظهرو بدت أدتأىمتطأمن 1

و|الدنّ و الددنان ومى المبابوالدئدذيالفعأنتسدعمنالرج_لتغمةولانفهممايقول |

|وف الحديث-والهاندندن والدندن بالكسيرمأاسودمن!انباتاة-دمه هالحسانبن 1

نات » كال ليغ أصول الدندن اليالى» 6

دونأةص فووقهوتةه َّ

األعغنايةويكونظرفا والدونالمقيرالمسدس وفال
ظ

.

اذاماعلاالمرءرام العلاء ه و ينعبالودنم >نكاندونا

1
ا

| ولادثةقم-:دفعل وبعذهم بشولمنهدا نيد وندونا وأدينادانة ور وىقولءدى |
يمفاءلدمندفيدق أىضءك ويقال أ
دلثونعلىمالم
يا
||لإيدث وغدريهرويلهيد بنشد

قارلأبىمنه ويغالفالاغراءيالشئئد ونكدهال تق لمجاب لاقلصالمبن
أنذ
هْ|ذاد و
>ران ةعوض من احدى
أاعتدال.حمنأقيرن”أضاطاركانقدصليمكالو ودتكموو.الدنولانهأدت
|الوا يونياءلانهيجمععل دىواوين ولوكانتالماأءصلماةلالودياوينوقد دتنت الدواوين

دمهى" والدهانالاد |ي
ليه
سلامن.رنساابل
ادلعن) املذععرنوف ودنهح ”ممان
ا ريت

سانانشوردت ااانا سارت مسراكالا.درمقنواومفواما|

اوردوالا أثىوردة هالروية

كفم ندانعود مسرعرع

كا نوردامندهانعرع

فداهئه قاالالعنى
|يكتردهنهيةولكا نّلونهنياعلصىال
اى

١

1

وأحردمن ذو لانمل طرف » .كا نكّءللىهسوداهانا
|ا وقاللسد

وكلمدماةكهنكانها ع» سايمدهان فىطرافمطات

||والدهانأيشابجعدع ان.قالدهنته بالدهان أدهنه وتدهن هووادهن أيضاعلى افتءل ا

|اذاتطلىبالدهنود هته بالعصاضر,وها والدهان يا المطراا عدفواسدهادفن ||

_ايرا قا ر هدنهوالى” وه مد هونة
اذيابل
|لضمع نأنى زيد.ود.تنالمطرالارضإل ا
ب1ا
430

ساح

0

ا

تلض

 +فصل الدال) ه

«(دكن)ه 

والدخئةم انلالوانكالكدرةفىسوادوح بشآدخنوثاةدخناء«.نة الدخن وليل أل
ظ

أدخنانة ( د(دن ) الأدناللهوواللعبهالعدىة

أيهناااقلبتعالبددن » ٠ادّهمىفممناعوأذن

والددان الرجللاغناءعند .والددان! اسسيف الكهام لاءضى ول نوجٍداافاه والعينمن |
| جذس وابحلدافاصل" سنهماودام ركانالافىهاتين السكلمتين والديدنالدأبو العادة|
ا

وحسكد اك الديدان وفال الراحز
ا

ولايزال عنذهم حفانه  3ديدامم ذال وذاديدانه

1

والديدبونالاهو «د(رن ) الدرنالوسح واقلدثدوربنبالكسسرنهودرن وأدزله|

صاحبه وداريناسم فرضةبالحر يانلتهسبباالمسك يقالمب_لدارين والنسسمة |
١
ال
اهاد
لار
فىرفازلدق

تكتاريكنمنماءمزن ٠ وداركى الكت مادام

0

ال

لىم
اامال
ذ حط
وال
حنشدش وقلاننتفع يهالايل وقالعروين || ].
_دم وهوامابل
ةموى
ادرين

0

كثوم  2وتحنالحابسونبذىأراط ه تفال المورالارينا

|

ويقالإلارض الجديدأمّدرينقالالشاعر , ١

دى
تعدد
غحب
تسعطا
ولىن
تها

٠ سواءينوامرى بأمدرين .

:قولتعالىنلزم حيناوانضاف اقلعش ودرناموضع وال الاعذى
حل أهلىمازيند رنافيادولىوحات عاويةبالسضال

والر لد رن والمرأةدرشة وقال

:

وانطعنت دوليةلصالهها  5تطيطبثد اهافطارطه.تها '

.
:

(درن) االدلربابوئّةابونفارمى”معرب هالالمثقبيصفناقته "
فأيقناطلى واللدة مها"» كدكانالدراينةالطين
شفةسءل  كلالراعز
زالنداه
وين
بدر
([دخغن) ال
أنعتمن حماتثملكشصن » صلتصفاداهةدرخين

)دفن .دذنت!اذئفهومد فون ودفين وادفنلاذئء_لى افتعل واندفنعهق وداء |

1

دفينلابعل.هوركمةدينودقاناذا اوندرفنكبعاضهناادف نكاللبيد
سدماقل_لاعهده بأسه » 5نبينأصفرناصع ودفان

والادفان أيضااياقالعبدهال

ا

موالسه ال.ومواليومينيقال |
أبوزيدالاذفان أنيرونغ٠

ف
رن
صب م
!نغء
ونا لااذلكوكان بوع:سدةيةولهوأنلا
فذاعكا
عبددذونا

غه وناقة |

كاون فوسط الابلوااتلدتافكناتم ياقاللمديث |نعا:دتم
أنمن
دنوناذا كا

عسكم ابعض وبقرةدافئة المذموهىالى |
بكثءفضرب
| لونسكاشح لمائدافنمأى اوي
اسدةت أضضمراسهامنالهرم  ٠والمدفانالسبنّاءالبالى واندفنى بالصر اضرب من[

وىقددكن التوبيدكن |
دال
ارب
لنةسلووننض
الدك
الشاباغططة (دكن) ال

ا دصسكنا وقال الراحزرؤيةه سا تعرض الوه إيدكنه والذئ أدكن.هاللسد
لجسم مجمسسبه بجعرسي بصوب يديتب ودج سمه سسجمسجا سج مدهماتوسج معي ص بنسبجبير زدمسسموروا ا 1

أغلى

و(يابالاىن)*
ا الاسدأو61
0

يض

مزنعر” مق

مود يقال الحىعونهامكديت وأنشدلاىارعة
لإينعش الطرف الاماكونه ٠ , داع ناديهياءس الماءميغوم

دول الغزالناعسلابرفع طرفهالاأن وى هوخ

|

اووسدة 4وبال الامإتتض نمه أ

|دعاءأمّهلدواكدون أيضا لقص يمال وى ذلانجقاذاتنةمك قال ذوالرتة
| 1

ْ

لادلهوااشوق”٠ بندارتخونها  5مرّإسهاب ومرّابارح ترب

عسذافرة:ةمص ,الردافى » ويم ا نزولى توحاجرالى
وهال لسذ
أأى:تنقص ها وئصمهاوالموان:الكسرااذي يقكل عامهمومب وَثُلايْه أخونةوالك؛

5

ر
اذى
جان! ا
لانفس
لراهيةالضةءل اىلوواو
ا خون ولايئق ك
أ
ا

أ
الرال) (دن) الدثينة موضيع وهوم"الب سيازيعروقال الناي]غ|ة

1
اميق

ةمسن

ْ|

حاضير.

تجبويم ا

لي

نبكاسيار

وخ
اتن ولو

ىلؤوينالوصى والاضافةمالوااداجئة المناطرةاللطيةة |
وكدلكلله عل ا
| 1بنش ديد هال

 1نوالدعةقاللحن المطرالكثيرومضايتدا جنة ومدجئة وأذ نت الشعاءداممطرعا
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ب” بنالعسي ونالتلهيمالولوعبالذير :قالجنديئثورالهلالى”

يم ذان ف جوفشضالة ٠ه تلاهذسماماساهتلهمها
كانتلهسمل هذاالبغي ورحالممردان وهذا بحل أن كونرالل فمه زائدةوأضله

ْ ان لولوعذم لهذ أىقطب» واللهاذءة الأوض عن ألىعرو |
َودين الات القاطع(لمر
)ان مالشدب ديه أىخالطهما وهال
امارى ثساءلاى] عقه .٠ هزم خدذى”نهه ملهزّمة

ا

ظ
١

1اللهزمتانعظهان انانف اللمسينقدتالاذا:ه ويقاله ا مضغتانعلسان  2مما |

|والواحدةاهزمةنالكسروابهماللوازم وقال

ظ

أىأ
باخازيازا رسلاللهازما « ١ال
نخا
تفكون لازما

1

اوفأل1خر أزوح افوجلاعن الىالندى ©» قر
اىما
لقرى
ل ال
هضر
اس ب
زين
م.

| 1ونياملقهبنثعاب,بنعكابه د
سقال
للوما
ذللها
ازم
ءوهم
بى عل
|
امم يقال منامي الرجل هوأ
بعزربواسلمو
لممع
الش
لضن سم )»م الوم ا
أ زعم٠ قالدو ألرحّة:صف صائد!

اذاو س ىد ركامنسنابكها 8

ونامسمويش
>ة مسعص

0

أوبدالموم

أوكانضا برض

ا
م" امسر
من حروف المهدم وهال

مهم )مهمكلة بسمدّعفهنمامهااما سالك وماشأنك

ا

ْ

|

العلدن ()» لامتكااموتيةالاتكت قشنا وتنة .إ|1

62

ا

ا

8

قلت 000.1

«

ار

انين

ة
نقولنت نعل وأالامالتوكيذعلىخجس ا
أرادلتأذن ذف اللاموكرالذالى اغة م ب

لأفمضن عرو ومنها الى تد خل فىخيراتمشددة!
أضربمنهالام الاّداءكة ولكانبد
ْوالمخفغة كةولتهالى انر نكامالمرصاد ؤقولهمندانهوانكانتالكبيرة ومنهاااىنمكون |
ا جواءالاوولولا كةواالى للقا:ذم لكخامؤمنين وقولهتعاىل4و 3:لواعذين الذين كفرو]

ومنها|أتىتكويز ا

ْوالاطراب عن رح

ا كدنالنونكقولهلذن ولمكونامن الساغرين]

نامر

كرد

اس

ْ

|

تم له تبوأصخلرئ و
لات
| لممتبكطمئمنن”فاللام الاولىلاتوكمد والثائة وابل
| القسممهلتق كدالثانة:الاولى ور بطوتبين! اتن روفت-م.هاالكويون-واب]
|لقم وهىت|ّاككسورة ال 3د واللامالممترض بهواهماععنى واحدكة وولاكقه انّزيدا|

|]

|خ_عرداتووائهازيد خمرمنك وقولك وائقهاومأندزخياداذؤاالام القدمعلىفع |ل
 00خره الذونديدة أوخن.فةل]أ كمد الاسةقبال وا خراحهعن

|

ذللا
| السا
كن
ل,دم

ومتهااناتلش.فة المكسونةوماوهمائه-نى كذولوكاتهمافءك|

ووالهتعاانتعمى ومنهالا2

اندلاأفعللا سل الف,اللو الأب دهذه ِْ

0

المروف!نسة وقد مذ ف وهى مىادة وأمالام الاضافة نعلى 1ن أضربمنه الامالال

5لكأخز يدومنهالامالاستغائه كقول|
|فواكالال لزيد واملناالاخمتصاص :و
ك
هبعد
مى طرما
الأرجالاموم الار بهاءأما ٠ .اافكلدتش ل

|الشاعر

سر واالثانةلمفرقوابنالمستغاثه|
كلى
للواماان ومعالاءر وا كنم نوالوا و
الغا تلهوقد ذفونالتغاثيهو سقو نالمغاشله «تولونءاللما*بريد وثياةوم 1

مارككس الانكه_دامتت |

ألاماءأ كللماءأدءوكم فا عظةت علىالاش

«رجالل وللاكعيامنبه وقولالشاعرءهلهل
|اللدسنالءطفف كقى لاض الل

| 2

لك شر والىكلئيا  1بالبكرأان أينالغرار
لكر تفذف دف الهمزة كا هالجر بر
اسيعانة وهالنعضهم اصلهناأ

ْ

ند

دكانحقا أن نواللمارف ه اآال نارق ذم سب"7

|
!أومهالامالتعبمفتوحة كقواك:ائنعدب والمعىناعب احضرفه_نذا أوانكومنهالام '

سىنك كو:همال اتكزنذواث.هداءءلى الناسوض إنهايتأتبأكالى.أدب |
المع ةن
1

ولا-لالتأدب ومته الامالاقية كقولالشاعر

فللموتتغذوالوالداتنضالها  ه كاراب الدهرتداىمسا كن

 0أعاىفته ذلا ومتهالام !عد يعد ماكان ولويكلناتعم بالاالننىكقولهتعالى وماكان |
ا القهامعذيهمأكالانيعذبهم .ومنهالامااشاربععكذنولك اكنثتلاث مالخلونأى بعد
أثلاثفالاراى

حى ورد نام"نس ناص

.

جداتعاورهالرياح ولا

0

|مااللامات!!#١ كنسة فعلىضيربينأده الام التعردف فلسكونماأد حلت ياالى ا|
]وأ
الوصلى

أيضاأى تجقعةنضمومبعدّها الىبعض وصغرةملومةومللمة أى مسد برةصلية ويالوألم
|||موضع وهوميةات أهلالمنوقولهتءالى وياكلونالتراث؟كلا أى نصبيهونصيبصاجيه |
|قالأبوعدة يقالامتهأجمعحتىأتيتعلآىبخره وأماقولهنعالى وانكلا البوفينهم

أالتشديدها!اننرأاءصله لمحمقاذلنذاكثترتمذنهالهممواتاحدةوقرا الزهرئلما

إن ا كف

 :التوينأى بجيعاوبحدل أنبكرنأصله انمنلفت متهاا حدى الممات وقولمن هال |||وله وفواو ير هرك

ليسايعغرفة إحيرففاعللماذسشاىتلقتولزيدأنه ليكزذلك ل القاممأيلرا..ىعات رالا
الافل
فع ٍينا
أ|نا

ان

الفسعلمنه ف امضىمنالزمانوهى از د وحروف المزملمواساوألووألماقال مويه |

إنىاقواكةمل وانت لققولالسفعلولاذنىاقولك,فعلدليقاعلفعلومانناقولثهو |

فعل ولماننى لقو ةدمليقولالرجيلقدماتفلن فقول ليا| سيلهس
ي|شعلا ذا كانفايحلال

| ولعتهلماأص هلأمدخ عليهماوهوبقعموقع تقول أتنّك وماأس لاليكأى ولأصل |

|

هصعتق
رل الي
لولا
جماوقعو
|اليكوقيده برمعنادعنمعنلمشكون حواباوسببال

أذاهلبونفالعيذلهبويقدع>تدزلهتقول قاريتالمكانوماتوريلدوادتخلجهوز

|أنيعتتزلالفعليعدم ولبالكسررفيسةفهميه تقول0ذهيت و كلأن تعدلبخهماتم

اتحدفمنهالالف قاتاهلتعالىعفااقه علكل أذنت اهم ولكأن ندخبلعايهاالهاء

ف الوقففتقبول لهوقولالشاعر .

0

ا

و

1

لالحاوافخ يه  6مي/نعتآرىضسريفبه

اعلءىنقل حرمكتاهاقاءلىلهبا إ(ل1و 0اللومالعذل:ةوللامهءلى كذا
هوقف
اانلهلما
|ف
اءة الالامة |
1لوماوأومةةهوماوم ولتّمهث 3دللميالغة والملومجع لاتمث رواكاعلورلكع

|وكذلكاللوىءلى ذءلىيتلامازاتخ رعفيكللوائموالاومجم اعلملامةواللامةالار

|يالالعملريهجولاأمذا أيعا يلاعملدءيقا لاذملانغيرمليموف املرب لمالمي

اقلاشلاعره وفمقنيخدأللأناهما . .و.اسبتلامالرجبلالىالنا سأىاستذم
أبوعبدة يقالألمنهعنىلهوأنشدامقلبنخو يادالهذلى"
#

جدتاللهأن أمسىربيع * بدازالذل"ملساملاما

|الملاومة أن لوم رب_لاويلومك و:لاوموالام بعضهم بءضاورح_للومة يلومه الناس ظ
و

| ولومةيلومالناسمهل هزأة وهزأةوالتلومالانتطاروالتسكث .ولامالابان مضصهغير
[|مهموز وقالالراحن

لقمتهاالمرغيرلاءها
مهريةغخطرفزمابها » س

[[أواللام منحروف لزنادات وهىءلى ضيربينمك رككدنوساكندٌنامَاااياكبَةَفع لىضرعن

وأمااللاماتالمتركدذهىثلثالامالا ولامالتوكبدؤلامالاضافب فأمالامالاي |

|| كةولكايقم زيدتأضبهاالغاب وراأم وابهاانخاطب وقرئفبذلك فلت رحواءالتاءوقد |

يجوزذ فلاملاعسف الشعرفتعملمذهرة كنولمقمبنويرة
ءاكبنمنل '
ةضوعيلا.ىشخاف ٠كل هجولارحليولاوأ
| ٠.٠.ىلعشملباصصأ

ْ

)موشرين

المع
و(أضلاللام)ء
«(لم).
طلعسهيل ذه الراعى وهاللهأ ترى هلا وا لهلانذوق عندىقارةشاضمه وقماء أ
العم 4أوزيد تلعالرجل ف الاماذائمكثفن وتأى وقالانقلل ونكتلءتنصهيره |

دي”
للدذئ
الو ا
ومكا ه
واللفا
|]

ولامارنه ٠وقبانلوةيمندول هذا التمعتنلىتماافهالفاذا اتتهىالىالااف ننه
صتددكين
رأ
مقميال
| أوبعضهة والنقاب (اتم) الاقم التمر يكوسطالطريق والا

|
١

ا|
فاقم
هذا
|قولكلقمت الف الطرودغقيرء ألقمهبالضماذاسددتفه والتقمتتل ال
تةا

|ولاقلمتكساردلقما وتلةمتها اذا سلعتهافىمهله

واتمتغ يرىنلةوا وألةتهراورجل

77011

أللقم  .ولقمانصاحبالنور هتهالشفراء عاد'وكآل
|ى تك|لقتاعمةرا
ا

لاست

الندو

د
امان
بكلر
٠  ٠تيرعاهافالا فاقحرصا. » .لأ
عأسل

لكمتها كمهنكما اذااضريبجهمعكذك والملكمةالقرصة المطترونة

1

ظ

 90لشععافئمهاىاصل | |.

مومانهنّ دازيللومةأىتلعالناسوترم وتمعهسم وهال |
هره
لأمو
ومن
قرّق
| وندخمتاف

ا|لمرناف لضاف فد بنأغيددح علقمةبنسيف
ْ

ْ

وأحمنى حب الصى ولنى »٠ لوالهدىالىالكرع المتاحد

أغلام
انلّببههو
ٍوالْالمام النزولوىقندزل

02

ما أى قاربالبلوغوف الحديثؤاثهماينبت |

|١لع مايقل جبطاأويلأجى يقرب منذلك وألءالرجلمن اللمموهوصغارا لذنوب وقال ْ

ممجر جا ٠ وأىتعبد للاألما  :ةا
ظ
د
غا لا
تغفر
انت
رم المجمييةمق دمياقعةوفالالاخةش الاممااتقاربمنالذنوبواللممأ
|وبالعزمقا
فقسلالاأينشاائصمابنتابانة وهو
أيضاطرفء ن اإثون ورج لملوم أىيهام,وي

اولامسلثئالقلسل وفال
١

:

فاذاوذلكا كبدشة 0يكن ه .الاحكلءة ال ال

ْ

0

لبأء_.ذهم نكلعامّة |
يالةتىاتض
ءمّة
وللا
نينا
والملةالنبازلةةمن ناولازدئليسا والع
والدهرويقالالث3ة وأنشداامزاء
»ذهمنحاد ن تااللمهون
ولامة وأمَاتؤلهأءم
عل" ممروف الدهرأودولاتها * بدلننا الامدءنلماتها

ا

والامةباالكسمرالمعر > اوزتمصمةالاذنفاذاباغت الملكبينفهىة والجبعالم ولام |
ا

0

١

أ

لشي

رن  11ل

ون
أوأمالدابةاذاوقف نير وجاحتاجالىالشرب  1ضذلاناذا أ
١
لام هشوه والمتدسيق والمالناسيمالثوب وفاشل مسد بتأدة,
مابئذأنهمنالاحسان وألم الرجل كارف يرنهاللعمواًهمالرعاذاصارقهحي"

وأليت اردبفالتءت .والتصهالخرحلابرء

م)» م س>من! لومم |

حكانت ماول العربفيالاهلمةوه مآل عروبنء_دى” بنتصير للدمماللة مالم إٍ|
ْ ضربمنءمك الحريقال 4الكومج ()2

قال الامدى؟الادمدوتا راأوالذى' |

كااو
صثوات
ألحدي
 1بق بعالارض ولس بااصوتااث_هيد وفىا
سه ل

نمتل!اضبعةسعع |

ر ب ادمايقال ادمثألدملدماهال الشاعر
اتصا
ضسمى
لدنم
| للدمحتىرح ف
|

:

ولافؤّاد وب حت أيهره  3-0ادمالغلام وراءااغس تار

4

اذأنالادم وذومادممثلخادموخدم ولدمتالمرأًةوجههاضر_-موادفت حيرا لل ايذ:ا |

 5سه والالدامالاضطرااواباددامالناءضر بي
صندورهن ن لئاسو اللدم|أ
ْالثون الاق وادمت المُوبرٍلدماواامت هتادعا أي رقعة-هفهو.مادم وألديم أ مقع أ
مص ا

سال رماعلدمالي

سرقع وتلدم
يوادم التوبأعهاخلو وا ت

ا | الرحل نويهأى رقعه هذى ولاتعد ى مثل تَردّم وألدمت عليه البمىأىدامت وأمّملدم

|كنة الجوالملدمأيض الرجلالاجقالسكثيراللدمالثقبل والملدم والملدام عجريردح
ابلهنوىوهوالمرضاخ أدضيا والادمباكر ادلكحرمفىالة_راناتويةال

| الملدامللاقنامرتالدبة

اماس تاهرمة

أ نصوتدلتنة و ال
اللعرلبال
دلمدماذا أرادت وكنداحالقة |

ح|رأمناحرمتكمو مسنابت_-كملافرق دنا (اذ »),أوزيدازمت المكانبالكسيرْ

مذم
اذاهاا
اتفولان
األ
اايذغلمانهالِد ىأ بهو عوفشهرالهذلى وأاذميهأى |
ازمذتهو

أأواعهفهوملذم» (لزم)..ازمت الشئألزمهازوماوازمتب وهلاذستهوالازاماملازم |[ :
ذ بلرغيرعاديةلزاما

!]قال أيوذؤب

كاباقمرالموضااة.ف

١

ؤلهممأاىتم ارا
أمحب
| والعاديةالقوم بعدون ءلىأ رج
مك_م زموه لايغارةونماه .أ
| فبهويقال صاركذا وكذاضيريةفلافزمللغاةزب هالكثير
ٍ
:

ٍ

 .كناورقالد ةا مساق لا«له .٠ ولاشِدَةاالدلوى يضريلازم

3

:

ىعت>ناق
كلعز
أمه الشىءفاالتز
تالا
ساماالا
نتفةالولسدمت» سيايكرنزاممثال |
ْو ز
لمهو
 1قظاموالمزمبالكسرخش نانيشند أومناظهما مديدةتكونمع الصتاقلة والابااردبن(لام) ا

| | الاظمالضربعلىالوه
1

ْ

بساطنالراحة وف!اث لاوذاتسوازاطمتىفالتهاغرأة لعلدث |

الل
0١لها

ن فهىأحددق وجهة يقال منهاطم |

 0ذهولطيعنالاضى”مسقن تراه العير
ا
بدتعظارنطمله  13-5ملامالمدلاوطويباونجب
>كابها.

ا
ذفصل
اطي
|اوالطي الذئعوتأبواءبوالهمبى"الذى قوت أمه والنتيمالذىجوت أنوه والل

/
ْ

م
القس
|

ا
ا

شسسست
1

«٠ لفكلا 0075

وبقسالأيضالا”متاارحوا الف-دعاذاشددتهفالتأم وثئلا أمأىملاتمتجتعولاعت ! :

بعنااقومملاءمةاذا أضدت وجعت واذاانفق!لتسي ئانفةد التأماوسنهقواههمذا
للمن |
طعام لادلائنى ولاتقل لدالاوم فاناهذامن اللوم وافد نث تررح الرج
النساهأى شكلهومثلهوالهساءعوض من الهمزةالذاهبةمن وسطه والن بمالكيرااصجا ْ
والانفاق بينالنياس وأنشدثعاب
1

اذادعنت ومافيرينغالب  53وأشازبو اهفد تبزانهيا

(م) ا؛لاالطعنف اممرمئلاللآب«(لثم) ل)ثم
وان الهمزكةايلينقالبابمجلعقي(ل
 1الده_عراخارة خف يلمهااذا"لسارها وف لثمدبسك الخار يةقالأبضالعتالخارة
م١ يعبرذا أ ضابئه وأد نه وف

نوم مثلم ومو اللثم لضم مع لاثماقلاقلراء

اللنامماكانلى الهممن الدْعّابوالاغامماكلاناعرلىنيةيال اعت 11رأةتلثلهواالنئق

| واتذااتث_تت الأثاموعىحسةةاللواللثم”'نضا لقبلهوقدلمتفاهاراكسراذاقيلتها ٍْ
':

ان كسان مهت المبردب.ذك دقول جل
أورعاحاب'ا«يالفتقال

فخلذتافباهقاراونم!.

* شربالئزيفببردماءالمشترح
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غشامسيةوبائعهأي مغيرعن |
لة
والهناءقى بكنمغيرمثت؛ عة والبعشهم الفوملدم

|
ذونحا"لانم قدية-مزون ف النس بك هالواسعلى -وذهرى*والفوماللسيزايضاويقال |0

فوموالناأىاخة-يزوا وقالالغراءهى لغ ةقدعة والفدومهنأرض مصيرقتليام وان|
انمد آخرماولى أمة

(ف) فهدث الئفهها وفهامية عله وذلانةوم |

افذاتجهومويالائ )تأذهمته رفه_مه تفهواوع
ممقم_له"
سفه
1ع و

(١ 1

حادم دي

ا 1

:

ملفباروالققةلوخيغيرة وحرةوالاقمالذى أ
)فسس القاف ) )فم) انا ا

زولوم العَمهوقداة ”قتاماوباقم الردسوأسودهاتموفاتنأرضابالنون كاه!بناللسكيت | 1

ف َب لقاب والايدال ولمكان كاتالاغمساق أق مغيرت الثواى  22الاددى”
قله نالمالاذاأعطاهدفمةه الال دوست لقم وخدمولم وقنماسم جل معدول

نتفائموهالومغطىويشال !رابل اذ كااناك:بزالعطا ماح:نومهال,
ماحاليلاداناى أولءتنا *

ىسودالاعاد ىما كنم
عل ح

الاصوي * رجلقمم وقدماذا كانمعطاء أبومروالعثموالقئومالموع اله_يرويةالفى |
الشيرةشام واف ع وأنشد

00

1

فكوا كل مث اذا » .وللصغراءأ واقكتلثام

وق أيضااعم لالنضان الى نام م شل حذام سمت بذلكعلطي اجمعرها «يقالبلامة|
2امك بال ذفار "2

شيلقمرأىدمثل قل با

اي الوا لوللا

ا

و

وو

و

و

وار
 7يجي

سا

باماسهميمعسيجحيجسم (0
من

ْ

اامبيه
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رام

|االمدبئثةة مونمااسلبأة هكذاقر أنه علىأنىسعمدوحكاهأدضااينكسا نعن”تعاب وهوقى |
ريد,القاف وقد سألتعنهبالباديةفليعسرف لفرطم)الفرطومطرف انل"
|كا اببند

ك|الاقاروغافمفرطمسة

فسوم) الُسصمبالضمالواسع الصدرواايم زائدة

(ن-م) فاصلى كسرهمن غيأن يبين:ةول قدمتهفانفصم هالنعالىلنافاهنام
لهاوتفدم مذلهقالذوالرمة.ذ كرغزالابثيهه بدملفضة
كانهدميمنفضةنبه 5

ثىملءب من+وارق الى"مفدوم

|نما جعلهمفصومالثنبه واُنا اذا نامولم بقلءةدومنالقاف فمكوناءنابائ:ين وأ فم
وا
عأفضيتعش المى (نم)
|المطرى قل و

فطام الصبى”فصالهع نمه

| :الامّوادهاوالصى” قطيموابع فطمسل سوير,وسور مالسل

|السكيتناقة فاطماذا باغحوارهاسنةففطم وأنشد

الفطمت

عادالي
من

قينف راسهاصلادم |
منكل*حك ونا السام قاطمم تشصاع دجن" الذنوبالراذمشده

أصر فطمت الحيلقطغةه (نم) الف الممتلى عيةالساع_دقم وبقادقلضمتم |
ئ قياؤلن
|فعامةوقعومة وأفمتالاناءملا نه وفال
ادل

#صسعدتو الطيرم:تنكام 0

]|

سبلم

ظ | وأفغمثالمنت بربح العودوأ4فمامك البيت ملاهبربحه وأفعمت الرح.ل ملا ونا |
ارهن الطءب اذاء_ 3حماء-مك وفغم

ْ(ه ),اسن
|

اوهة اك 2ع رمه أ ىقل هالالاغاب العه_لى" .

بعد تميشاءف وفغم |
|

إٍ| وحك دك المفاغة هال الراحز

واه مادشنىاافؤادالهاتا٠ . نفثالرق وعقدلك القاها

1

ولاالآمام دوك أن:لاما » ولاالازامدون أنتفاتما
2

ولاالفقام دون أنتفاقا

م 6القوانما
ورك بالدواٌ

.

|| واافغ,بالتصر بك احرص وقدذة مبكذابالكس ا واعيه وحرعصليه وهال الاعشى

||

توم دار عاص ع« وأنتناب(عشل فم

أوكابفغمعلىالصسمد (),

من خفظ مابنفةه.ه |
ثاد
الفقمنالضم الأعىيوف

ابيلنفسقهم بالصر يل أن قة لتناالسفلفىلاتقععلاىلعلي واالرج ل فةم
وكما
| أ

|أوالافقمار رالاعو جواافةم أيضاالامتلاء“يقالأصابمنالماءحتىقةم عن اعن |
أدريد والام لعي ا ارمع وال ه ولاالفغادمو نأنتفاقا» وفقيم ا

ى وه مفسأةالشهور (ن) أوعدأ
ذثل
هى” م
[أاح>مندستكنانة وال.:ة اليمفقَمِ
|الغيلرمنالرجالالعظيم وأنث دلبريقانهذلى"
ِ

وحءى المذافاذامادعا

5

اذاو رَذوالامة الفلم

أواساعة .ويقال !لقم ل الرل
ْأوفذر الدجالرجه فسطانبابنالكت يرقل ى
يدرّق السف أقرانه  .كَافْرَق المامةااة.م

ظعظممابهة وهال
ا ال

ْ(فمم) الفلةم الواسع ) 2لاش

611

اعراب
الا
كاهادنك عمل ا وا

57517222212515

52

مه
|ا قدا

«(ندلالناء)ها

نر )* 2

1

حاركهوهومفم .االبانعراين افلأبغير اذاملا تال الفداين الاابر|
1

ظلتنرمل عالتسمه  5فضلمانوندى اا

أوالفثامالجباعةن اناس لاوا حدلةمن اذظه والعامّة:تقول ثنامبلاهمز انام نا

|وطاء يكون لام احروالهوادج وسعه فوم علىفعلمل حار قجن هلااله
وأزيدفازس الهكااذانا " 5تعر المشاجريالفشام

( خم القمقروفلواشامةيه ردي ولت اردور وال
نفطم «ونقال لاق  54وأنددأو عسددة
قد ها:لوالوفد ور
واذهو سوذاء مت ل اهلف

وف

عتغشىالمطائبوالد كا ':

ابناظائه يقال ألغموامنالذل لات سبرذاول فته و 53الل ا
لعش أ

وسيم ان

95
يمجهة نقم
 00ا أىأسودو ك و

الكاق ل

أواهارا قات ةا وس ناكرالالكاهر

00

الك -حت 3مأى صارتف صونه محو-ة (نمه لجسل نااضمنفامةأ ىضم |

ورجل فم أى عظيم القدر وَالتف:م التعظيم وتضوي المريف خلاف امالله ومنطق كمأى |

جزل( خدم )ثوبمقندمساككنةاانلفماصءابذاوغاجمرةمشبعاوضبغ مفدمأيضا ||
فا
ملادبق امد نمهاشه والفدام»الغوالنك_ديد |
أ خا مشسع والغذاممالوضعفى

ملهوكذلك اللاراقةلامتحدشد
وبءاى”كه

|

قالالشاخ”

14

.

 13تدانداءةمنطفا ٠قهطلفء نأ غنايماتاقا

 3يدصاحب قداءمة أقولة:ه نمالا" نهتفد عأوالمذدّمات الاباريق والدنان و بقالاً

أنضافدمتء ل ةمهيالقدامقدمأاذ اغطيت وده رحل خدم أكعى”ثقم يلبينا
»لك_دامة]
الغ م#مةءنالرجال  1نمععظم كالذوارتة |
ذااؤر ومة لندغم)الفدغم

امكل مشموحالأراعين”قى هبه شالعمشرباعو ارض فدغم |
وختفدغ,أ ىحب نم لى أهالالكميت

وأد نين لبرودءلي خدود  5ين الفداغمبالاسمل .

1

4

)ذرم) المومةنالسكانوا لغرمم تاعابلباهلمرأةقيلها لنضمق يقال منهاسب:غرفت امر3
وفال دص فلا *#سسيه رمات اسادى جوافلا» بول هنشدةحر مادخ لاحم |

فىفروجه .1وكتس عمد املكالى! ايحيااينالم#مغرمة عدالمزب وأذرمت الاناءملا نه
| بلغةهذدل و فرماءرااتهردك موضع وهالسك ب فررسالهنفى فىهذاالموضع
علافرماءعااءةشو اه  ».نكّاساضؤزنه نهار

:تولعات قواتٌهئرماء وماك ”عابليمفىالكلامفعبلاءالاثأد اءوفرماءوذ كرالفرا» |

الما ان كسانأماالتأدا«والمصناءفاغ اركالكان حرف]
يغك أ
ربو
لقكا
الا
ىم لألتهروالتهرؤتوماء انست قمههده لعلهوأ سبهماقصورةمذهاالشاءرضرورة

وتقليرهاجوىز ىداب التتصمر0.رذم)الغرن ل

تعدو
ماما

1

أ

او(نام)ء

 3د

ا

»44

مكالكعام واج الغا
 1ا تمت المناروغيرهاذا أاضضتغهومغزربهالقماميالك رر ى

وتممتهاذاغطتهفاة
0

ْ

قالأوس بر ابنهشر حا

اوداع جد

|والغمة الكربذ قااللاج

من شريرخ مغدم

 0قرحمة-

مرا * دمحما
شاكلا
ا لذقفاااة

ْ
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لصويواملداء "2عمدبنرابالكو

ىمل نه اذ كانعل اىلسماءغبى مثالرى
| عسد ع نيز يدالهتمىالف أي امثلكل وا
هلخبرعلىمالاب“مفاعله أى استههممثسلأ ويقسالأيضاغء الهلال|1
اوومغم وغ عل ا
ْا

انارضي نم تبسنو ويقالبعنإلفيئ وحى ابنالك-ت عن القرال

|صماللخمى ولاخمى مال“هعوالضم يها هال الراحز

ند

لظلادغممسىهلالهاوم.ك»أروغءلتا!يغالها

فةدأغت السماءأى |
ودةقام
د ومن لاماعل فىعلا٠بالفوالمدوالغمام السدان الواح
ةةفا ورج لأغ توجمة مماءقهادلية |
للبه
اقال
ونم
للغشممهأرنسحيتى أ :
| تلغماتوا

| اتبهنشيرم ٠ذلانتكس انفزقالاهريننا « أغ الفواالوجهليبأسنزعا  ]أ
| وتكراءلغماءمن فواصى اللمسل وه امغرد كاراالشعورالغميمالغمنسودوالكلا" أ
|كلتبدس وااغمم لبنيسض نيحغتاظ وكراعالغمييموضعباناز والغمغمة أصوات 1
ا
والانطالفىالال والتغمغمالكلالماببين(غنم الغ !سم
:الثيوانعنادلذعروص ات
واذاصغرتماأسلةم| الهاء|
م|ؤنثء وضوعالعنس بمّعءلى المذكوروعلى الاناثوعلمماجيعا
أةلتغتمملةامنةّأسماءالهوع التىلاواحمداهامناذظهااذا كانتلغمرالا"دممين فالتاًن”دث[
ف
 7-2واللخ سءن الم ذ كورفتؤنث العددوانعنيت اذكاش اذا كانيلهمن أ

7

ا
ظلغ لانالعددفىتذكيرهوأ ته عل اىللذظلاعلىالمعيىوالبال كالغتمفىبسعماذ
 0ناه |
أءالمغموالغنمةجع ييقبالغممالقومغفاءالضم وغناما ل أن :فعل كذا أى ناك والذى ْ
١

]|تسغيّه وعَمْمَهتغنه اذا نفللهواغتؤه وتغهه ء زم غنمة وغنام! مم تععر وفال()١١

 |١باصاحم أ
اصسيرظهرغنام ى وغم ٠ حسكين أوو"من تغاب وهوعم ب نن تغلب بنوال 1

ا

ا

قلات صواً0

أ :

و

*2

ا

بةأننغما

بزناي لاعشا ليها يدينه وزذت
0مل الفا))
ت

ا
ا

قبت تلن أ

|

اهمرحلمغأموماع هالزهمره علىكلقفىالا

يدام 1

|

لام

مزلم لاشيم

ْنا نتنبنجطو عي

ْ

نال لفان وا لومرساهم ٠ رحالاء,جحكةالونكلاغدمذ
بع حزاها وتكزيرهيدل علىالتكثير

0

 ١يتغدْمكل:ناذا ك تك
انيرالاك و
لاغتذمالفسيلمافىضرعأمأهى شربيجبيمعافيسة|
أوالقذامةيان مُئمن الاينوالغدم بالممر كنت هالالقطاى()١
١

غ .ق
ذال
|فىءثعث نت اللتوذانوالذذماء والغ
ذعةاالار
وضتن
ايتا
ىاغذم
يمة

الثىوغد م نه اذا بعتهجزافا وك لغذارم أىعزاف|
[ذرم ))غذرمت
7سكرة ب غ
م

قالأبو.
00

1

واأهابئةاهنو نأ نلانصمه د د
ووفيهءااساعكلاغذارما

| قالأونصوبد الغذاوع الكثرم انلما'مثل الغذام (أرغم الباعنرافىالغرامالشر»

 ١الدائموالعذاب قاليشير

وواملس.اروومالفار سكا ناعذاوكاناغراما
اما لالاعدى
و
انيهاقبيكنغْراماوانيء#ط جزبلافانه لابالى
و
|قوله ته.الىانّعذايها كانغرامافالبوعسدةأى هلاكاوازامالهمهالومنهرجل مغرمإلا

]الحب” وب “النساء ومنهقوتاولوب ,دجلمرهم من اأغرم والدين والغرامالولوع وقداغرم

أالنئأىأواعيه والغريم الذىعل_» الدينيقال ذمنغرايلمسوهماسم وقديكون| 1

 ١الغربمأيضاالذى ل اهلدين قالمسكنر

0

ا

قن ىذككلدينفوفغر يمه» وعزةمماولمعىغر يها

|

أوْاغرمتهوعْأنرّامته بممىوالغرامةمابازم أداؤه وكذلكامغرم والغرم وقادغرمالرجل ْ:

||اادية(!غم) الغسم مل الغسىوهوالظلةوغسمالا الذا أظرعن الاصعتى وتمال ا
1

 ١النضرالغسم اختّلاط الظلة وأنشداساعدةينجؤية
ْ

ا

فطل“ برقبحىاذادمست ٠ ذاتالعشاءبأسدافمنالفسم

)غنم )الغشمالطلموالحربعْثْلوانهامتنالغيرا

0

حانىوالخموالغشْعشم الذى يركب|

رآسهلابثنيهث:ئ عابر يدويجووكئامن 5هدا عله الأ وكير(؟)
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|وادسريت علاىلظلامعش ه
ملاغطم)الغطلماةلصرالعظيم الكثيرالماءيقال رغ |
ٍمثْال شف" وجعغطمل”و
لعللق  90الغلام معروف وتصغيرءغليم |ظ
طم وااس
غرج
اابجع علهوغ مانواسغ:وابغلة عنأغلة وتصغيرال لغه أغمَلةعل غىبرمكيرمكا"مهمصغروا |
ا|أغاةوانكاؤوال بةولومماقالوا أص.دمة فته غمرصسية وبعكهم ول عُلمةعلى القماس

لنلاهامة والغلام |
غها
|ياقاللغللاموبيمنة والغلوممة والانثى غلاء.ةوبهصالنفةر .سلاوت
وا
ظلغالة بالضم هوهوالضراب وقسدغل الب ر/الحسكصسرغاة واغتماذا ها مندك| ا

« 0لاسار يدَالعمَاة والغل الذ كرمن البسلا سف والغسلف شىعرعنترة .٠وأحلهابالغ.ر

|ضع والبغاليلمتشديدا هيد الغلة.لغ(لصم  4الغلههةرس الوم وهوالمومضع
مو

|الثناتفئالحاقغاص أىقلغعلموته  6الف واحنادلممومذل مونه نمه فاغية”١
بج

-
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ساس سس نيا سس سس سس
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سس
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تسسا

اله مننانفلوغضيرهاالذىا برض" أذناوهمنيتناصيتهوما ولهادونسائو جد أ
ها ساض والندسيةالىعّ ى” كانه متسوب الىعبى اله |
تةتفى
مغمم
اةم
هكشا
ل
العمشهرلين الاغضان بتسيهيه انا لطوارى رفالأ وعسدة |ْ

لاخفسن ا

:
أطراف انرون الشاى” وفال ١. :
ذلمأمعمعبرضسعة أمالت »ه لهناةالطةلنااء حمالمسوك
تك دقولالنابغفة

ْ
'
1

عضب رخضكا"' يانه وعم شان ليتق

ارما نت لادود وينانسمخأىعنشوب (عوم)العوم السباحة يقال ||
0

إوسرالانؤواكفيتقعومآينا والعومة,الضمدو بس صغيرةتسبفىاماه|

ز  2عنوم ٠تقال الراسن ينضافقته
كأ بانس أسوذْملدغ
قدتردا لهب تتركى عنومه *« 2

ماءمنداومه

١0

»« خى يعؤدذ عضا تشعمه

١
١
١

ظ
والعام السنةيقالسنونعوم وهواووكمدللاول كانقول منهمشغشالغل الاج ْ
أ
باس
مأنلهاشربدالك لاد لي
عال
انينهّمه وهوقالنعد بجع
زم أعوام

١1
وانماهوثو كمدونث عاىةأى نانسأتعليهعام وعائ كانلهموعاومت الال أى ا

َل سول تحملسسنوةعاملةضعاؤمة  62ول مشاهرةٌومالالمغاومةالمنه"ىعتهاأنتشع

ْأ
ومك غولثكلائصهرو لةاوماينهأماقمتهاذاتالعو ادام |
كغعا
زر
ابلناعوام ك ياشا لقبتهذاتَالْموينذَاتمرة والعوامنالةذيداسم زجل والعوام

الفرسالسابيم فىحريه والتعوم وض_عالحمصدقيطف :قبط ةفاذا اجمعذهى عامةوا8

عاموالعامة أ دشاالظوفالذئبرك .فىالماء والعامة كورالعمامة وهال

أ

لوال لياه«ل عيسم) العيسمهنالثوق السراغة :كااللاعدتى
عهواالخرعيهم -.
وأورعلا فى وقطع وعرق » وؤسناءاله
١
مبحءلى ظهرالظطريق وفال
اابد
نذىل
يال
|العيهمالشديد ووعباهاممعوتضعيّمان الزل
و

ا

م امعمة فهو
|وقدأثيراليمانالراقدا» عنم )العمةشهثوةاللان وقدغامالتل يف و

|عماتوامأً :عبوىأعامةأ زكديفعرابنالاب الس تكَاذااىمالهرجل اللبنقل

لمين هالوكذلكالدرعءالى|
لاىقالقلدعا
| قد امستهبى فلانالليانذا أفرطت شه وناهد
ٌ | الم والؤسموالعمةبالتكسرشناوامتالوااعثامالرسخلاذا أخذالعية قرب لعا نأ يمان |
| ذهنتالله وماتثام أنه

ا

 60عم )ةلذ ىيكاوأدخدبالئفس قال الراخنز |..
ا

ْ |اتى

ا

لمعيه واي قار كناخ "اعم

سبن
الأغْمالشعرالأئضهغا
واادة
ْ | شب الورقة الادمئ”فت
( اعم د

3ا

ْ

وثال »

لنازى باعلا غثهو َك

غنماذادفعت المددففةمن الخالجددةوالغثبةطعام أ
|

يها (غذم) عدمتلهمولوسا سن

68م

اح

فى

قال دقران ا

ظُ

0

«لإقضل العين)ه

عقن

لمهم

قا ق
تد عات واذاقالتعلأتزيد اخايرح لتقل قداتعاتوتعال هلجع أىعل ٠وهبوالاما أم :

المعلوماتءشمرمن ذى! طةوقواج م علا بنولانيرزدون علالماءفصذفون اللام قينا1

والمعلالاثربسةّد لبهعل اىلطر د وواالعالاتمبتاسلضدميداليناء والعللالركية الكثارة|

الماء وفالهمن العمالياالحسقف » والع.لالما الناعموالعدلام الذكرمنالضاع والعام أ

املقواللمعالعوالم والع
االمو
افق
لنتس
أنا

لاعم( العلدرمالد كرمنالشفادع |

والعلدومالماءالغمرالكثر والخطرومواالاعلوملوزممن الاب لشديدة وهالالكلابى”|

العلا<يم د اد الالوشارها (عاةم) العلتم عرةرٌ و بشال الدتطلول-كل تأ
مرّعلقموعلق:.بن>بدةالشاعزودوا لفطل وغلة»ة الللدى”وهها جمعامن ردعة الو

وأعاعلتمةب ع
نلا فرصم

(«6 2الملكواملش-ديدةءالابل شل ٠|

دالابل عم الوعأخوالابوالج اع 1مكل لبها 8بة.الماكت عأ!
واهقد

مه

امال

 1ره تار ابن عبىونااب ْ

عدا بنء ثلاث
لغنات
رقولأبىالهم ونابئةعمالا وى واهندى ٠ أرادعاء هاالئدية |

وعد بتساءلونصل ع
ااخ
لذف
اتسمنتهالّالف
ففهام والع“داعسةمن! اناسهالظ
المركل

والعدوبين الاين اذا » آدالغى” وتتادى1ام

ْ

وام" المذول ا
ولكاذيرلال
اجاس
خام
وال واكرعهم وقديكسسران وتقول
وهم
لاب
انتاءقل |
هما اذا غال وقول ذمااءاحا ولا:نقلهاماابناعةواستتمسطه عالقا نلق

تلعوه هاداد عونه عاعن لزيد و 1لعمامة واحندةالعماع وعه لها لسسته الع_هامة!

وعمالر لسو بدلانالعماع نان العرا
ب كا
لقي
هلمفنوح

واعيّ“العشاحةو تعمميها |

عبنيوللونتبن المنة اكرسين 1011اعجالندت١ كتول ويقالللشاي”اذاطال |
قداعم” وثئيم أى ناموابجع عمء*-سري
مر ور رورغ.ف ورغف وبقال استوى قلا ا
 1ع-لى مدير يدون ب ق
ها ج
مسع و
هتسبايهومالوهق حد يثروةبن الزيرحينذكزأحيصةبن |

الخلاح وتول!<واله فشمكنااًعه ورقه حى اسشوى على عمه وقديث دالا دوا

وذذ_لاعهة وغ.ل اذاصكانتظر الاوامنأعمةناة القوام واتذاقواله-ميي |

نتن امك 1111111

نام وقال

'

وادّعرارا انك نغبرواضم ٠ فانى أحي اللونة!!]تسكن الهم
ا والعاتة خلاف الخاصةوءم"اادىددم>عنومائءلا بجمساعةيقالعو بالعطية والعمية

مل العسدةالمكبر والهماعابماعاتالتفزةون 'هالااد

ل لاكون االلتدرق” نديدق  5وأجعل أةواماعوماعنانما

أى أسء لقأواماتجتعن ذركاهزذام قأابلوقمن بنالاسات

مات ولشاغاية هام نيجع غ رماع

"روت شبيت بالعمامةومعيما”سم جل هالعروة
 1دعم البنأرنى كا ت
أيلك مءجدٌز يدول أقم 5

0001

|

ْ

هلبالمي)مه

ه*

( 5عل)* 1

مس
ساسس
ن
لا

سم

اتلعلوىسس فاعلهاذالم:قبل الوا النكبناق”ر -ممعقومةٍأى مسد ودةلاتلد | ظ
مقو
هع
اموا

مالف والذم وكلامعشقعى.وعذمى“أئغاءض ويقسال أبضاعةءت |

مةا بل بدبهورجله اذابست وىا1اد دث :ةم أصلاب المشسركين ورجلىعقم لاوادة ا

ودرعقيلاتقمكاياولامعراوووم أ
يتلابنه اذاخافهعلاىلماك
|اوالممعقيلانّالرجلقد
ا
|ْالقنامةنوم عةيم لانلهابومبعدواه أةعةيمونسوةءقم وقديسكن ل
١
 0.5م النساءفا لدنشببهه  8انّالنساءءة_يءة-م
ا
|

ثراصغيرة يقد رماتدطم الماءفان
|لاعتقام أنتحفراذا قرتمن الماحء!تفر يث
وا
اللوساض مها قال الماح يدف ثوراهاذاا تتىمعّقماأو فاهوقواللشاغر
|
عافئىهالسباع
وماءاجن اللمباتقفر٠ . تجو

| شتفرويالردّةدَ وعاةت فلانااذ اخادمته (ععم)» العكمنالسكبيرالعد لوهما
أ
|عكانوالعكمأدضاغط تعل قمها رأةذخيرتها قالهزد
ى بنتما 5

ٍْ

أ ردعلى الع وى

يم

ْ

وناغ د تأ

0

خلطت صاع الاقطصاءيزعوة ».>»1الىرصاعمعن وسطه مسر بع

1

|وعكمتالماعشددته والغكام الخمط الذى يعكميوهعكمت اعرد نطلل ليك1

2
و|عكمتالراجلعكم اذاعكمته لومثئلقول حلبتهالناقةأى -لبتهافوأء
نبوتنوقال(«)١أزهيرهلءن خ شدبة م عن معكم
عذ
|علىالكهم وعكمعنافل نا كاذصرف

صلرف والعكمالانتظار تقالوس
وىممع_د
|| أ
ل

ليمي

 6عنقطعالغضراءث_3مؤالف

كتالاد ل تعكهاسمنت ونملت مصماء_لى معدمورجسل ||
أىلمتظرءةولهرب وليكروء م
د

مياسكيرسكتتزاللدم(عئ ),,العكرمةالا ىمنالجام وعجحت رمةأبوقسله ّ
| مع
ندسعيلان وقول زهر
ا وهوعكرمةبن خصفةب ق

0

خذوا :-كمنا؟ل عكرمواذكروا  2أواصرناوالرجمنااغي بذ كر

' |غذف الهاءفىغيرنداءضرورة (عا)» العلاءةوالءل لحلل وأنثد أوعسدةطرير

||اذراقطاعنعلدايدعل وهاللمءلاالذوبوالعلالرايةوءلالر جل بعلعلااذاصاراًعلروهو|

فهته وعاات الرفجعلاته أعله |
ء أرعل
اذئ
ذال
علت
ألباء وع
|مشقوق الثفةالعلءاوامرزع
ال
مع.امثااللسنه كسمره2
ْبالشرغلته روعت شفته أعل أ

اذائةفتهاورجل علامة |

!أأىعالجدا والهاءلاممااغسة كانهم ريدونءه داهبةو استعاى المسيرفا علتهاناموأعم

|لقسارالئوب ,ذهومع ولالئوب,معل .وأعلاأفار .جعل لنمسهعلامةاللتصعانفهز|
ا
أ
امنعلة .« .وف كلب رياطالاوْموالعار
اط ل
ازارليفب
كالالأخطل ما

بام

نلنث_ديدههنالاذكثير ويقسالأبضائعلفى
وعلتهالذئفتعرواءم ا

م|وضعاعل كعارلوبنمعديكرب , . 2
١

را

تعلأن خيرالاس طرًا.ه قتملبين أخارالكلاب

1قالابنالسكيتتعلت أن فلاناخارجمسنزةاعاتفاولذ الا اعل لاز بداخار43ا
ت
332-06

اج

«(لنصلالعن)

و(عقم*/ء

رامال الاسندءالاعمم منااظباءوالوغول الذىقذراء -.هناش وفاك
عسدة الذى نا ى بدرهاض والادالعهى_ةوالوعؤل عضم وعئزعدماء واتاكاق

عا |
جد
وكان
باعدئيد قافرمنساضةلخأوحكخرنهوأء ضما أدأىوالسمق ؤات
فووأءصمالبندينالاأنيكونبوجوسهوشخ فه عملذهب عذء العصوماتكانبوخهه

وضح وبا_د يديه ساض ذه وعدم لالوقع عاءهوذالوجحهاسمالصجتلاذاكاق|

 1قالالشاعرا6وك0بير ْ

جو
النساض مد واحدة والعننامرياطالقري

مها.٠, علىكاهلمى ذلولهسجل
وقرية أقوام مان سا

5

قال! ينالسكتأعصوت الرانة جعات لهساعصاما و عدوت فل ناااذاهنأت لمالرحل ٠
0
 1ا
ل
0110102

ُ أوراحلتهقا اللشاعر(١)وكفلالفروسةداع الامسامموكذاكاعتصييهواس
ااس مابعذال
ا وأعهم الرجلما خييهلزمه و5واهمماوراءل إعس و
ا لش

ْ

ن عصامماولاكنعظاممابريد ونيه قوله '

تفمنعصام سوّدتعصاما  8وعائهالكدوالاقداما  3وصيرن مه لكاهماما

[أوالعواادم ولادقصيتنانطاكب) .غضم )4العضملو احفدان الذكافرأسهالحديدة ظ ظ
والغدمالاث_بةالى يدري بج الظعاموالعنم مقيض القوسنوالعشم نيك ||

ين

 « 3عظمالشئْغظماكرفهوعظيموالعظا لضممثلوهعظم الى ظ

ثورمهعطهه وقوالهمف التعن عظم البطننطف كمعن عظمااه ودف مندولواع اا
لوس

عو

جر

يي

نء-لىمذهب نمو بس صم ةيف |ا

عرص وسطه الأىترلهومالاسن لريوئاةلنجازة ةضف ة:قول بن الوجهوجهك |

سن الوجوهوك وحسن الوجه وجهك ولاجوزأن:قولقد

--نّ وجهكلانه ||

 1ابسفبهم وجوزاأن تخغفدفةةولقد سن وجهلك فسن عله وأعظم الام وعظمه ا

]| أىلشمهو التعفليالتبل واستعظمه عدّهعظها واس  2هظموتعظامتحكير والانمالعظم |
ْ وعانامه ام متكزاوئتةقولأصان .مطرلاماظمهئ ىأى لابءظم عندمثئ والعظوة |
مبد 0
العظاءة00
ا
والمعظمةا لاز

لحيلالعم ةنااللخض ب
رم فلنكك لسك رواب6
الشديدةوالرج ل السئالفلق وأنشد أبوعرو
وأنت عقاملانصانلههوى له ود وهمة فا الوهومضيع

ْ

والعقنام س
سا لدانلذى لاجبراًمنوهقماسهاافزممالاأ3المسموعه اولفوالمعاقممنانكل|

المفاعل واد هاذهةارسق عند ماكر لضووا( نمطت 1ل ال
ا شهدت عد لوكالمعاقم ين
» أى لممبرقل والمعةمأنضاءةدة فالت وأعةمامرحهن

م فال <فاف ١
ا|

سم

ا نّالعرعة مائعأرماستا  3ماكانمن سم .هناوصفار

ْ

و|العراصلمخدش الكثيروعرام ادش كثرته(( .عر 60العرئّةمةدم الانف عن|
ع|قوبرقال كانذ لك علىرغم عرقأتىهعدلى رغم أنفهاولهعركة,الباءور عماجاء

أد!اعردامالعودااذىتحكونن .الثمار»
أنالثاءولس نااعالى ل عاردم ).بقوالعس

(عرنم ):العرزمالشدبذاتجقع والاعرنزامالاجتاعقا نلارينوسعة
'» ذذل”وقدما كانمعرنزماللكرد
ومن مترندعدءت بال.ف اله .
0

( 0غرم)» الفراءولعراهم مثلحراهموناقةعراهمة أئ ضذمة

رمت

١غ تتكذاء زماوغزمانااضم وعزعة وعز اعذاا أردت فعلوقطعت عليه هالاللهتعالى
ْولغدهعزماأى صرعةاص ويةال أي اعزمتعلء_ لعو أقسدت عل ك واعتز.ت
أغ-لىكذا وعزهت عدن والاعشتزام لوم القصد فالمثى والزا ارق 'الام العوزم

|الناقةالمسئة وفهابقمة من باب والعؤزمالهدوز وأنتدالفراء
اقدغدوتخاق الآثواب ٠ لأعذلينمن التراب
د

'

لعوزم وصدادة سغانب * نا" كل ولاس واب

.

ْ عم )العسمفىالكف والقدمأنينسمفضل اليغعحتوىج ااحنكف والقدم |
االبامعسم أسنهأى
| ورج لأعسم بينالعسم و امأ :عسماءوالعسم الطمعيقال هلذا

دلان
عبىذ
ملك ى
م
|لابامعمغالبتهوقئرءكااللرابحزمكاضرلاءسم قنهعاسم» وما

غىيرمكترث فى حرب
همم-ت
ا!لقحطمه
|مأطىمع وعسم الرندلنفس هوسط الومخاذ
كانأوغرحرب القرّاءالعم الااكتساب وفلانيسم أى ختهدفىالاو تعمل سه فمه

|عتسمته اذا أعطتهما بطمعمك والاعتدامأنتذع الشاء وابلأزاى فاقالىكل
وا
|واحدةواد هالإعشم)العشيةءاضركمثل العشيةيقالشمعشمة وعوزعمة أىهم
|وهمةوالعشى احيرا ادس القطعةمنه عشعةوعائم قا زعالموالعنشومماهاج مناجاضص

)وعروالءصم
أبس مفكاالتناونوم الرعييخشوم «الواحدةعيشومة ( ع(صمأب

|مة كالشلىءوقأثطرهمرنان واللشضاب ووه والعدم :لضممثلفالالادميى بعت
بق

|عزاينةنقولفارتها أعطمى عض -نائكأى ماسلتمث» والعدمةاائع يقالعصمه
ا

ظ
اوعصم اكنلءسةويق وأماقولالراجز
وهمعناسل
بمنع
أمأى
وطعا
ال
|جسدرأس شضةء.سوم» ققالهى الاكول ومتهممنيرويهبالشادمهة والعصمة |
إر
|لمنتطيةًالعصمته فانعصسواعمصمت اللهذا متئغتباطفهمنالممصيةوعصميعدم عصهنا |
ا
0كتسسب وقولهتعالاعاصم الوممن أغمنانقه يجوزأنبرادلامعصوم أىلاذاعصة
ا
م|كونفاعلععنىمفهول والعضمة القلادةوابليغ الاغصام قالاسيد
|

ها
مفلا
انفا
صواح
عْهاد
حتىاذا :مس الرماة وأ رماوا » .عَض

ْ

|المغهسم متوضيع الوازمءن الساعدوالغراتالاءضم الذىفىجناحه ريشة -ضاءلان
و

دل ويةسال ذا كةواومالاباى العقوق وض الانوقلكلذئ
ازلة
جاح الطائنعن
لس حم

سس

سس سس
4*7
03

ا م
ماع

سرس ص
فو

وض حيرج سمب اتيج 1

|شأنهذءا هروفأدنهم وأعدمتاللَكَاب خلاف قواكاعرل,ه يملق .
السّءرلانطيعه مننطاء  #بريد أنيعر يهفيعديه
أك باقيه
أعممايعى يلونفمه.هالالة راءرفءسهعلى اماف ةلانهبربدأيعرب وهلابريد

أن !مه وهال الاشفس لوقوعهموقع المرذوعلعابااتخرزر بانر ري
أموقع الاعامفل اوضعقولدفيعكمم ضع له فبقعرفعه وأنشداافرااء

الدارأقوت بعد رم * من معرب بهاومنمثدم

:

| ونابمقعمأى مغل ب وهاستهدم ءابهلكلاماستهم أبورعوا لتتمممة من الذوقالشديدة
مثلالعئمة وأنشد

ناتسارىورشات كالقطاام ع مب نانب  2فاقت الس | /

( عدرم)القدرمنالكسسرالةص برمع شد والعدارمبالضم الرجلالشديدورعا ل ك
ذنىع
كنر |
يذلاك والهدرمةبالسكسرصرة والعدرمةال بااسلفسراع (عدم ) عد ماتلثئهالكسر
أعذمهعدمانااهريكعلىغير ساس ىفع دنهوالعدمأيضاالفقروكذاك العدماذاضعوت ا

أولهخذفت وانةكت ثقلتوكذلكادو الخدولاساب واصاب والرد_.دوارشدوا حزن |
دالإزن :ولالشاعر

متهالينم بلامشماعد » سبان يهار والعدم 

|

ووالاخر
واقدعات لتأنين"عشمة  73-0مابعد ها خو ف على"ولاعدم
وأعدمهءالله وأعدم الرجل افة رفهومعدم وعدي ديقالمابءدمىه_ذا الاهىأى
مادء-دونى

قاللد

وافأدغد وومايمدمى 5

1

ساي فنعط

َ

تولك عنم أجد عبرةفسى وفردى والعدامنوعم نن الرطبيكون,المدينس مه»ي 1خر 1
الراب وعدامةماءلرنىجشم والعندمالبقمويةنلاي!دم الاحخوين وهال
اغلودما «مايراتكزالها .٠ علىقنه العزى وبالسمرءندما

3

مزع )الخداليدن"والا كل عفاء:تالفر ص عذومللذىيعذم بأسنانه أىيكدم
والعدم الاوموالا" خذالاسان فالأبوخراش

ٍ

ذعو دعي ذى اهل باطولنهى * .وليك غاشاءلى الجارذإعلم».
والاسمالعذيةو'باجعالعدا قال الراجيزه يبلظمن جاراهفىعذام  5وعذمه عننفسه

دفعه (ءرع) العرمامنا لاواحدلهامن اففاها ويةّال واصدهاعرمة وعرمت
ال
وعظم
أأ
ععرم
رهمةء رم ااذ اعرقته وك اذك عرفتالابلالشصرناات منهوالعرامنالضم |
الغراقهزن العظامواأشهر ونعررمث العظم تعرق:نهه وصبى”عارم يينالء رام المأكاشرس
وقدعرم يغرم وبعرمعرامةبالفتحوقال » ديت عام اعارمات الاننار *«* أى خسثاتها

ويروى ذدياتوالعسرمالعارموالاءرماأذىفيسهسوادوساض وبيض القطاعرم وحدمة

عرماء وقطدم أع
كرمب
ايانل
نعر
ضماذ
ااً  00ى وهلايصف امس أذراعية

:

جناكةوسط طبع لاعرم 9والمرتريناض يكرجهرهااإداء والعرفة,الكر ,بك
تتم رملوالعرمةالكدسالذى بج بععدماديس ليذرَى هال الراحن

ميعدزقاءااطريق الفازر  +ا
دلقدياسعرمالانادر
العرءه

وزشنالم)ء

٠

اء-وهمن» 

<

عن*.

ينعد
 1اومعرذى ويقالخذهذافاعدمبأهى استعنيه.الاممى”بع صنو وعرااظا
ا العلشمةينعيدة

١ يمدكابهااًكان الليدين مختير 0منامال كثيرالإومعيدرم

|]|أومالالغنوى”الغثومالانثى من القله' وأنهدالاغطل
اه

.
أ

 +كوا أسامةفالنقاءك”قا * وطئت ملنميةها العئوم

|الغيثومايضاالضبسعع نأ عبيد والعمثام تصر .وعفمان اسمرجل و ؛قال العمان ||
و

:لهمأ صلالذتبةثل الهذبوهو لض عضوالههمأيضاصغبا |
|قرخطبار بر ) ا
ا|لال فو سات اللبونال اىلمذع يتوى شه الذكروالائتىوابلنعلدوم الم الريك ||
]ا|لتوىوكل ماكان فى حوقماأ كولكاللسب وماأسمبه هالأنوذة يتيدمفمتلقا وهولا
ا
مسدوقد فقحصاةالشعس تذهره  8كانه عت بمالسندص ضوح
ْلمفارة 
ا
| الوا<د :تنمةمثلقدمة ؤقصب يقالانسلهذاالرمانعم فالنعةوت والعامةتةتقولعم|

عل-ه.ة |
بواحد عذمى”والهدمبالضم خلاف العربوف لا
|بالتسكينوالهنملاف العارل
ْعمةاللعنلذا آخخررهو ااقدمة بالتكدّردك أيضا الكل" تننتمنالنو اد والقدماتالصضور
و

ولفازي امن اندض والهدما ءالمهمة||
|الصلابالال الفلتر التضاء والتتداوالك

|لوعىامدمياتءسخرمحاز:وانماسميت عدماءلانهالا 2كنم فتكلمنل ياقد رعلىالكلام أل
ا
ا|أصلا فهوأع ,ومست ,والاعمأ يضاالذىلا يفعنمولانكلامهوا نكانمنالغرب 1

و|المرأةعساء ومنهز نادالاعمالشاعر والاعما يضهاالذى فلسانه ع_مة وأافندع
ا|العهمسيةورجلناأ يسمان وقومأ.عممورن وأعاحم هاانلقهتة الى ولونزلناه على دعضص

ى ا
|الاعميزم.ونس اللهيةال اشانأعحمى”وكا أعمى> ولانقلر<ل عمأى” ناتفلم»

|:هالا أن كو نرأعمواًتم ”عد مكلدوا زود ازى”وحل قعسروقعسرى” هذا اذا

ا

|وزدورودالامكن رده وآماقولالشاعر
ا

كن قرادى صدرهطيءتمما" « 9ماينّمناولان كاب أتهم

ا

|يرديه لتحموانماأرادي كابرجل أعم وهزملكالزوم والاعمم نامو01
لا
أأىلابنضم ماءولازتمع 4صوت وضلا انا رعماءلانه لاعدوراالقرا»ةوالهمالمتأ

وقتدعوت الهودأعمهالطم اذاءضضتهلتغل عسلاخهمن خو 3والعوا جم الاستسنان||
١
أ|وعتوتيضودأى بلوتأن وشيرت عام وقال

1

0

٠ ٠ 0فأدوعلةيالضالامودتملا هه ءلاغكو الئانالنيس لمت

مذاكانء:نزعرزاأيهشن اجون
أ ورسل ضاي القدا

تك
شما
ظلسيروماعهتك عنىمنذكنا أى
دأ
ا

بسع

عاد لجسن وتزال يضك

ل |

وراأثفلا عات عد تقدمهكا ش|يتعزقة

1
|والثوويعدمقزئة اذاضرب»ه الشصرةيباو وعوالبب تانيز تر دلوالهوالئقماتالسواد

نثدسز وين١
 ١مش التاءعلمه نقطتانيةنالأعدمت الحركوالتقهس مشله ولاتقلومعع
|
لمهم وى انرو المقطعب الى يختص أ كثرههابالنقطمق ببنسا'رعروف الام ومعناء

نلو قادصسم ميلاماما ةالسصو||ْ
فورس طفلا هعلإلوقتاكمخ دسم عماد ةاليصو"الا
نم | |0
داقعابلاىلوأ سانو نولغصهلا قامتمانعالاؤسسا :االم ل ورضالخدملا ىأ
ع

1

انزع

_ »نسل المن)م

رف

||اقدولالظفاءالظلة ورع.اوصفبهايقالليلل:ظلناءأمتادةضرالل يالكتتروتار
ْعه عنلغزاء وأط ملالقوم دنلوفى الظلامكاتلغالىفاذاهم +ظلونو.دقا لقيتهأدفى|

| دارتم يرلكأكىلأو
ئْ الهاانلوى”" أدفىظر قروب وقالالطلالقستدوذ ىظلةد
|أىأولئىء الك لصمرلافىااروو نهلاشدقءتدفعلو .شناللثلاثمن لدالىالشهراللاق ْ

يللياانلظدرلعانط
مهاءى غبرقساسلا قنباسءظلالنسكين لّوا دتراللياءوالمطلوم |

لل يشعرب قبلأنيبلغالروبوكذاك الظلىماالووس وي د نيل ١
 ١روت وخر جزيده .ومالن. . ,
5

ك

| وكائهضلك لكمسقا « وهلعنى علىالعكدالظليم  '

خاتا
وظ
هذا
رلبع
نيرا
من ا هالابنمقيل

عاذالاذلا داروكانيها » هر تالمْعَاسشقظلامو ن العزر 5
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|وناالموادى اذانان س ع
نسوشه ي
اكن لقت ذ
لا الارا
ضتاواةلى شرق إ

ا
١

2

وواليرن رحلا.

صم فىغبرابودإشاحة

0

« علىالعشه دود عليهاظلهها٠ ,

1

وار املنمعسام والطلنالفماءالاسنانوير بتهاردكلدو
ادن ١
 0نشد الساضض كفرندالف وقال
||

0

0

الىشزماءمثمرية الثثاءا  .ا للطية
اناب
واباعطلوم وَأنْشدأ وعسدة

وأظل مو5ضع

7

اذاضحكت لتبجروتسيت 0 :تابهار غزظاونها.

0

 ١فسلالنين)الاعبم) ا)لعماعالمي“التقبلال أذ بن ع رين زا سويد 1
شد يدة البرد

ظ

وشمه |اهمدب العباممن الاقوامنقياك للاقرط 02

عم )العقةوصقستلاة الهشاال اليلالعقةهوااثلث الاتولمن اللبلبعداغبوبة ||
الشه قود عمال.للعمموعقنه طلامهوالعقةأرضابقمة اللان:ف.قبهاالئماتلسكباعةيقال |. 1
جلماعتقةلعشم الإياقةالى لإعرد"رالاعقوالعم الابطا*رةسالجاء ناضدف عاتموقرّىعاتم ا

أك نط*ى#من وقدعم قراءأ أبطأً

0

ْ

 ١أى مالبث ومابطأوضربه اع ونلجعليهشاعمأ اا تنس فضمريه .والقامة

|

تقول

مبشابلة
شمريه ذاعدب وم عن الا أ
:ديأدىكف" وقدل ماقراأربع قال عقةريما

أىقدرعمتايس ءفشىائدوا عم الرجلقارىلضف اذا أنطأيةوأعمنامن العقة»اقول ا

أوصعصةنانمانت!لعصتممانمرنافى ذلك الوقتوغرست الدوىدتفاعستتهاثئ مألىادطا |0
والعج كرا تونالبيعة(.

عنيا لعظمالمكسوراذا الخبرعلىغيراستوا«وعفة: | .

اناتعدىئ ولاتءدى أنوعروالعؤامةه نالتوق الشديد هاا عتموالعفمالامدك.ال |

وقالذلكهن:ة لوطه و قالم خمعان مشيتهعهتم و
وعؤت المرأةالمرواداةعتمم ااذ ل ١ !8/

خ
|رزتاغرزاغبرمتكم ونفام
ادلا كن صامافانى أعتمأك انل كن اذ مافاىأععلى|
ودر

»إباباللي)»

2

«(طأم)»

شااددلنأاسبوأ
ن|ا ثرهماالماعانامتقدمتانالمتقابلتان .ب(طغم) ا.لوطفسأامأنوم
الوادوابهعقمدسواءوالطغامايضارذال

الم»
طلب
اقب
غبع
للا
|العيامن » ا
الطمرالواد
ا

اكزوالاىمل
ةطغامة ل ذ

لعامة وتعامعن دعقو ب ولانطق ممه تشغفل

تسعيهالناسالملهناوغا ملةاةسم
(ل)الطلةبااضماميروهى ل ن
ولابعرفلتاق ( ط

لامميازةمل .اودفيثانهعلبهااصلاة
اطغرة:ها فَأْمَااايىةلفمرساذهى الوطلاهو

ْالساسلاممرٌ برجليعاب طل :لاصنايه فسغروفد عرق فقاللايسيبه رجهم أبدا
و

(للة ),اططنى”مثل ا طرخي”واطلم اللدلّأى ا-صنكك وططنامفىقولاسيد.
متهاوحاف القهراوطط.امها» ١م موضع وحى عن بعلب أنهكانيمول دو بالخناءغم

معنمة والطلذاماله.ل :والطلاوم الماءالا جن مم ) 4جاءالسسمل قطم الركيةأق

ه
ئمّة
ولطام
| دذنهاوسوّاهاوكلثئ كثرحتىعلاوغاب ف ةد طم دام" دا لفو قك
مّة طا
معدت القساءةطامَة وطمشعرهأى جزهوطم ع ربهضاطمومااذاعقصه ذهوشعرمطموم
وأطم”شعره أ حانلأهن يطم” أى > زواسةّطم مثلهقال أ:ونصربتالرلااطذا وق على

هطهما وءرّيطمبالكسرطمها أى يعدوعد واسهلا هااللراجز
ْتصنطقد
غ

١ا ْاا لبدحوزهامن براقلقي .ه .بالموزدالرققونيم
فةصم
انبعم
| ورج ل طاءطمبالكسرأى فلىلا

ومنهقولالشاعر

حزقجسانةلاعمطمطم » وطمطماف بىالضم:لهوالطم الص ور يقالجاءبالطموالرمأى

ارس مطهم ور حل مطهم قالالادعى"المطهم لامكلشئهنه على
دالمال كميزرطهم) ذ

حدتهذوهبارع بال ووجهمطهمأى تع مد تورومتها د يث فىوصف الذى”صلىالله

أعليه وسلمل يكنالمناوم ولابالمكاتم ىلايملكمندورالوجه ولابالموجن ولحكد:ه مسنون

| الوه و يطمهاملتالطعاماذا كردت وماأدرىأى"الطهمهو وطهماناسم رجل

أ (م) اابلنسكرت طامهاللهعل اىنلمريطمهجبلأهىمئل طانه

(خسسل اقلا) (غلأم ).االلفلكألمامواطلبة مل التلأب(م) سم
|١

سلم
أظلاومظاة وأم له وضعالذئفىغيرموضعهو يقالءن أشه أيامة:ظلومافال
تنرى

مك وتظانى

ا لذبفةدظلم وااظالامةوالظلوة والحظلةماتطابهعندااظالموهواسمما

فلانأى طإن مالىوتطلمنه أى اشتكى لهوتظالمالقوموظات فلاناتظاء |.اذانيتهالى

قي

كالزهر

ظ

هاولاذمىويادءطيكنائل » .عفواويظلأحمانافيتطم

| قولةغلأمى نأل ذوطاقته وبروىفطلأىندكلفه وفظىالفتهثللمانثاغات من

|الععزبمن داثلاتتساءطا ي٠ظم-هرا أظاء و ااطاءسجمعاذ.قوالططل ومنهسممنيدغمالطاء|
|فااطاءفيةول اط ولهواكًثراللغات ومن ممنيكرهأنيدغمالاملى”فاىلزائدفقول اظل

|ماضطييع فن
لخياهن علىم ذاكزمانءاثوناثل_ظدلييدالسكثيرالغال والظالة خلاف التور
وا
|والظلةيضماللاملغة نهوالجعطموظادات وظلبات قال اراز

ظ

اخ

ألو يعنيدسىالغللات» وقد أظلالليلوهالواما اه وماأضوأهودو شاذوا اطلامأل
6
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سمد
لمسسل
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عا

.إسلاطمى____ااءإطم)ن

7لل7بلالبلااالالشش

ب

سمس

م

ا

م

ل

م

ومن مشساللث هدق دشيببالطرم » والطرمأيضاف يعض الل
وغات
ا اللعطسر
لج

| السضضان الكشيفت هال روية 5
ل

أل.

فممكفاع رالطريمالشمرندث  : 53والظرامية اشم أل

عن الاسنانو دأ
سيو

|اعماج

ل

وا

خ
علقطرينمعارد
سا

اا

معريب

أ

دز االامل لسن
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رهم )4سر دابا ||10

ال م
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|ذا ره اطرهم»اما كالاب نأجر
أرق شباامطارهما وصمة » وكدفترجاءاارءما

ا
:

لبسلاقنا

إدم) طسمقبرله“منعادكانوا فانةرضواوطحالطر شل طمسعلاىلتلبقال
|العخاج

وربهذاالا:اقيم  5منعهدا براهيملايطسم

عن
وم

| 7والطواسيمو الطواسينسورفىالةرآ
عنسجعلتى غيرقباس وأنشدأوعسدة
وبالطواسي التىقدئلثت  3وبالموامي النى قدسعت ”
أوالهواب أن جمعبد وات واضا ف الىوا حد فمةًالذواتط م وذوات م

الطعامما

6

كل ورعساخص بالطعحام الي وف ديت أوسسديشي| ق

1

صلدفقطةرع|لى عهدرسول ابتدصلىانقعهلمهول صاعامنطعامأوصاعام شنعيركينا ا

بماالوفد
َبه الذوقيقالطعمهمرٌويام لبنايت بي يقاللدسف طمومافلا |ن|
بدعبطهاذا انعنا والطم بالضمالطعام

قالأبوخراش ِ

أردشهماع البطنقد تعلمنه 0

|

الطمم
وأوترغيرى م نن عماللك

واغتيق الماءالقراح وانتهى هم ااذلاز ادأمسىللميزلواذاطتم

لوذاق||.
طمملمطعماهرطعم اذا! ك ا
نهوقد

ديالاول الطعاموبالثانىمايشتبهى م

أرا

مشالغم بيغمغفافهوعام قالنهالىفاذاطعممفاتت"شرواوةوالتعالى ومن لبطعمه فاته|
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م1أكمنلم دذق» وتقولفلانةل”طعمهدأىاً كلهوالطعمة الماكلة قال جعات هذه
ا

الطعمة وضمدثك :٠

|الضسمعة طعمةافلان والطعمة أيضا وجهاسكدب دقالذلانعفمف

الطدمةأذا كانردى*الكسي ؟5عسدقلان سننْالطعمةوالع:در2

رو

0نان
ا

اا
واتتطلمتة ١ل

 010مالامامفأطعموه يدقوولاذااستفخ فاتصاوعلله
ألا

ٍوأط_منه الطعام الفراءد قال حزورطعوم وطعيماذا كانت بين اغثة والاسعننةوأاعت
امل اذا أدرلمرهاواطعمت السير :0:أىصارلها طموأخذت الطئوهوافتءلمنااطم'|
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|مثلاطلبم ن الطلب واطردمنااطر د

ومسسمطم

الفرس جعاذله قالالاموى" :هب
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العم وم مانت ا
ث0برقمس #همهوجل مط يكسر لابيشد يدالا
| الفر
|المظهمة١اقّوس وفان
و
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وف الشعالمن الشسرنانمطعمة  » كادو فيوس

ار عم

ا
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|لزمانكةولكهذ الوميفعل أى يفعلفمةوتقولت م فنلاالنام"فاتسلامة
 ١ا

وساء الله| 

سصانهمتهساوساتالمدااثيئفتساه أى أنذه والتسليم بذلالرضاباالحسكم والتسليرالام ا
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ْ

'

الإسرطم)» السمرطمالطو يل فااللشاعر
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لظم  2أقاسلفطلمانةفقىومه وأسىفطيهم د أشرافهم وال

ظها ع ويرو بااصادوأسطمةالحسب وسطه وتحدّعه والاطسمة
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ىعتل”عدذلك |
تاعلمازله
هاف
قروهلمن
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|
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أنانافلارمت من عندنا

ساير مراذالمترم
قان

|كالاترست وام عظم بق عد مابقسم اازور وأنشدابن السكيت

وكنمكعظمالر يبمد(رجازر * .علىأى* بدأىمقسدمالللدموضع

ْ

َ1عَبرءةوب بروه »ل وقالابن الاعرابي”الرعمالقير وهال
 :و

ا2ذ
ذ[1أذآذ1ذأدذطظغ
اذة0ذذآذ#1[21
ذ
ذ1زذ1زد

بقءتالغمامالغواديا
أذاءث #اعنادى اقلشورولى ه علىال أس
اع
والرم الدرجدلغة عسانسة كاهأبوعروبنالعلاءوالريالزيادةوالفضل قال اوهذ
عذاريم قالالماح

|العصرقيلهذهالعدور ه مجرساتغزةالغرير ه .بالزجروالر بمعلىالمزجور
و
|أىمن زجرفليه الفلضأبدالانهامماينحرءعن أميقويرذه ودةّالقديقر بم*ننالهار| :

 ١وشىاس|اعسة الطويله" ودع الرجلاذاقطعنه وا
.ل ه
اور
لاق الذى
هكان م
بخى
ن
إالسكيثر نمذلان,المكانتر نمناأقاميهورىت السصاءة فأغضاضنذنتتادامت فرتقلع وتريم
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]وضع وهال ه ملاعتريمهسامهم(تقر » أن ع
و روضح مفعل من رامبر بم

الإضبيى) (نام) الزأمة الصوتالكديدواراً مشقةالاك و
لالشربوال |

|الو

ارون

ا

اذنساءي درادم رعلىساليسم"ناءل ا)
ومسسسس يج

”»

تاجح

ْ ».فص لالرام

7ع
]|عانامادركسااري

+.

»[روم)ه

١

بمينان) (22ركاملشؤتركهاذاجعةارًف!ى اده على
عاأ

|اعرتضكمالثئوتراك اذااقموالرك اةلطب الجموعواركاامرم اراسوكلذك
و
ا|السصابالمتراكوماأشني » ومتتكم الطرييف الكاف جادنه (دم)تدالنى]| ا

أ أرْمَهَأرقه رماوصمّةاذا ]أصلته «قسالقد رحشنأنهورمّهأدضاعمق أكله وفىاادرث |
 :البقرت منكل نهر وفنحديت عروة بنالزيرحئ ذكراحصةب ناللاح وقول أخواف في أه

كاأله وزمّة خاتى
ستوى هلى عمه قال نوزيدمكذ ياحت ثونه يالضر”والوجه همه

ورمّهبالفت اليماملناصلاج والرممن الكل واسترجاسيائط أى حانةأنيرءَوذاذا

ْ بعدعهيدم:التطبين والمرتةبالسكسرْسْفة البقرةوكل ذا ت ظلفلانهاهاتأ ك ولالمرةةن 7ا
ثمالىمنهج ولارةيق وقديضمان ْ
 |1لغدفيهوارةتالشاتمن الار ضأى رقت وأ كا و

||ويشالأي مالهح >مولارم”أى لدمزلهئئ قالاين السكمت يقالمالهتم"ولازمَوماجلك
0ا ولاريماالقارع مرمةايت والمرهم قةطعهمن اللهبلناامسة وابلجعرممورماعو بهاسعى
ت
فارج ةلموة * أشْعثباقرمّةالتقليد » يعو وتدا ومنهقواهم دفعالبهالش ىرنه

|

١ ش

وأصلهأتَرجلادفع الور لصيلف منتتوناندعوود اهما

دلمعنىأراة الأعشى يضاطب ارا
ْ ا
فقلتَلههذ.هاتها « ا"
ْظ

والأرم
ظّةللكسراالعظام

الباليةوابهعرممورمامتقمولهرم العظميرالكسزرتةأى أ

ب
ظلىفهورمس واغمافال ده إلىهالمننتكى العظام وهىرمي لانفع_لاوذءولاقدهفةوى

|فمماالمكذر
دوا ونث وابجع مث_ل رسؤلتورعد
وط ديق واارمارات

عا

ْ

كلثال
ا]ب|الل والرمإذ
ير والرمأيضاالزق والمؤتقولضنوة رمالعظم أ حرىفيه
ااجا
لءهيا
|الرم وهال

عساد نَااأنأرةّتعظامه

ْ

ه ولؤكانفىالا'ءعراب ماتهزالا

ا
كالأبوزيدناقسةمرحبهاذو من فق ونقدةرماء سضاء و يقال لاثساةاذا كانتمهزولة

كمأ
|مايرمّمنهامضرب أىاذا كسرعظسي منعظامهالميدب قبمع ' وأر
سمالقو
و
|وقال بردن والاءلىهسمطائئزهن وهترهسم اذا حرّلْفاهللسكلام وقال(؟) .
ع
ومستعن ممابرى منأنا”

ا

ا

ولوزبدهاهرب لنترصم

دداعتاويليل
|والرمامضرب منالشصرو شدسُالربوسع وارمامموضعورصرمجبل
أ|( دتي)ارخ تم ب
رك الصوتوة_درع :الكسروترنم اذا رع صوتهوالترنيىمثلدوترع |

دلدانيساض والترغفوت الترتم زادرانمهالوواوالتاءكازادوا |
اذطا برق هدبره وتراملقوسن :ا

أ فىملكوت قالأوترابأنشدف الغنوى”فىالقوس

ْ

ا

0

تاالوصوبتبترغوجا .٠تخرعالحيةمن تاوما

عنس اتيس لوف
ِْ

دده

بن

سردا

ا
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أذ كرس هموننه يئتكرياهخذنلسسة تفاة لطمربهن الكذفيف وهىإل لابنالس

ظخوه رن الركهواكانت تلسةمدل ضمزةبينبين كافال
سم
أان زم أل وفارفحرة  5وصداعراب لبانأت رين

ْ
:

دوله

 1أ

ه لناب الم)»

١

ركم )ه

14

ل حجلتهأمهوهىضيفة ٠.ه ملفبااءضتاتفنةأرثعا
ز
ول
٠مق
ذأرش
م
ميث
والارشمأيش الذىبهونموخطوطوأدشمالوق شل وشم وغ

ْ
|

رضم)الرضموالرضام صضورءظام رضمبعشهانوقيعضفىلابنيةالوحادةرشمة ّْ

يبقاالولشكعمسليراهلصرمطضيرومضسماووضم فلانب اهخارة وال,رضياالبضناءر أ

|ورذعتالارض أثرتمالازرعووضعمريه الارض اذا جلديهالارض .ورضم البعيربنفسه |[
حرطها |
)طمتهفاىلو
|الارض ورد وضنهوس العصبكانع صسبهقد قشي( و(ام ) ر

ف|ارتطمع و أى ارتكفيهوارئطمعلدأم انذاليمقدرءلى الفرو حمئه والرطوم الاحمق |
أوالرْطمالمرأةالواسعةالفرح ورطمالرجلأى نكموالراطماللازم لذئ  000شا
[لأرعومب,اداءوس لمنأنغها الزعامبالضم ودواتخاط وتدرعتالثاةوأرعت والرعائى
أزنادةالكندوهو الععنوالغين ها ورعت اسمس أرعها اذارقيت غموبها هرفشهر | |
١
:
الطرماح( د(غم ) الرغامبالفالتراب وقال
:

ٍ

و  0آتالسوهتمطئنات » بأكشةفردزمن الرئام

أأىانفردنوقالآر :غماللهأئفةأى ألصة» الرغام ويمتتسهععدائدة ردي اللهعنها |
أ اللضاب اسليهوأرتمه والرغاىبالعمنوالغينزيادةالكبدوية القسسية النره هال أل

| الشماخيصفاسلهرهلهابالرغاى والخداشيجارزهوامرائمةالمغاضبةيقالراغمفلانقوءه |

اذانانذهسم وخرجعليهموالترضمالتغضبور اجا الزاىوالرغمبالضم والرغموفيهثلاث ل

ا

غات رغم ورغمورغموا مرعة مذلههالالتبى"علءهاله_
لدلرااةعونلاىلتسلصاما نفعايتقعالنرعنبغنةمىوتوتله ||[
لف اذاليماب
|فعات ذالءلى الرغممن أنه ورغم نفالا

| عزوجل”نالكسروالفحَ رغاورتباورتها ه واعلمررزاغاممارلالغذهمبووااللهمرهبرب قالا شلمعدى
لود اذ بأركله
1
أومنسه قولهتعالى يحدفىالارض م اغباكيرا تاقلاغلراءالمراغما اخضطرب والمذهب
 ١فالارضر(رقم) الرقمالتكخابةوانختمتعاتلعالىاب ص قوم وقولهمهور قمالماءأىبلغ

|[.أمنحذقهالامورأنيرقمد ثلايثيتالرقم ورقمالغوبكابهوهوفالاملمسد

ارقتالثو وبرقنمتزقهامنلهواألبرةضمإضربمن البرود هال وخراشن
فالعقموالرقمه والرقةجانبالوادى وقدبعال الروضة قزاغلبر
|]أفهلامست

0-0

ودارلهارااركتينكانها ه مراجعوشيرفى نوشايرءعم

ريقال٠ ]/

أ

ا

تاقئسابل د.ناكالافر ين |
أوا حرقومةالارضييم_انبات قليلوالرقنانهنالش تااةنفمىقو

ىممتونضغ ناللايئة ظ
ااتلسها
بلرق
أورقت.االجاروالغ رسالائرانييطان عأضنادهما وا
فىقولليد '

رشاتعلما اهعض ٠ تكلمالإزوقمنهموالإيل

|

هقرزل رس طة لينمال والرقمبكبسسرالةاف الدادية |
يرب
فالع
رام
قأي
| وومالرقعممن
ىلقرم:الرقاءاذاوقع فمالابةوبه والارقم الحمةالتىذا سواد ْ
0كذلك ءتالرقميقالوقغف ا
و

وساض والاراقم حى”منتغلبوهم جشتموالرقيلتاب وقوه تعا
الىأ
لنأ
كدا
هبف |

والرقيميقالهولوحفنهأمعاؤهم وقسههم وذكرعكرمة عن ابنعباس رضى اه عه أيه||
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 1لم
الاتا وجغان رذم ورذممل عودوعد وعد ولانةل رذموأرذمعلى انهينأى زاد

)) 70ارازمهن الأيلالثابتعلىالارض الذىلاشوم من الهزال وقدرزمتإلناقة ْ
ترم وترزمرزوماورزاماءالضم عامتمن الاعباءواله-زال ”ودلرل نهىرازم ويقنال|

الثابت القانم علىالارض رزم ممالهسم وقول ساعد :بنجؤية
لة
ااخ
نامل
عذشى عامهممن ال

ْ
:

٠ من الذوابعال مخثالدرالززم

لادمظ أبوزايلرزدمةبالخصر صيوكت الناقة رجهم سلقهنا ْ
غاح
االغلمل و
رادا
ع|الوا أر
لانت وذ ب
ل فهلاهعا_لى وإدها حمنترأمه هالوالين أشدمن ارزمة وف١ئل رزمة |||

ولادرة يضروثلمنايعندنى أورزقمدتلناقة

يقاللاقل ذالئماأرزمتأعسائل | .

أا
تعه
اسما
وةال
صزم
والارزام أدضادوتالرعد ود

ْ

والرزيمالزثير وهال

مشسعر بينوه_مانجمانأحدهما |||
مزماانال
لاسودهنءلى الطريقرز يم« وازلمر

الشعر
فا
ذالا
لى و
رخر
افع وأممرزمالثمال وأنشدائنالاعرابهة

0

|تقشرأعلىأ:ضه أمّم زم »ووز متالشئبجعته والرزمة الكازةمن الشباب وقدرفمتم) ||[
أترزعااذائ_ددتهارزما والمرازمة فالاكلاموالاة.كايارنزم الرجلبيناراد والةف_ر ||
الا
أورازمتأذ ا
خبل
اطت بين ممعدين وف اد يث اذا|كلموذوازموابريدموالاةالهد ْ
نالكبن-نظله”بن ا
ْأبوزيدار ام الرجل ارزعامااذاغضب ورزام أبوحى”من يموهورزام ب م

والسببسع أوأسوألئعلقما .ا

مالكبنعر وبنْتيم وهال ولولارجال من نام أعزة

ٌ أْرادأو أ نأواللعناابعاتم )دم )النىم الائرورسم

الدارما كانءن آثنارها |

| لاصقاءالارض وترت-املدارتأةاتر-ءها وفالذواارمة
١

أأنتر»عت من خراهمزلي  2مأءالصبادمنعتءك مضوم"

و|كذلك اذا تطرت وتفرست أينكفردتأيق وقال«ترسمالشمز وضرب المنقاره والروسم أ

| الرسدميةااللروسمشئغلبال اتيورهفارلدمنةائيولشيغيترمنوسم » والروسم |
مدهةوأيضا
يجنبهمالطهعام
لاكشبي
افي
ببة
خش

والرواسيمكتبكانثف المماهلية |

فرض ]|
قال( )١#كانه!بالهدملات!لرواسي ه والراسمالماءاذارى وناقةرسومتؤثرالا
منشةةالو طاء وقسدوت ترامر
اً
لرنف
وسرعمعت كذافراتسمهاذا امتثله وا
ررج
ك بال

هعا
تر ب
داال
وىابله

ودعا ولماالاعتى
وا
ظلثو الم
برسسم ب
مالن
خث_«
طيدا
ط

» وعصللىىدنهاوارئسم

ودءم عل>ىكذاوكذاأىكتيء والرسيم ضرب
سمينز

|الابلروهوفوق الذميل وبقدارءلمكبرسسرمرسهاولاية الأرسم وق
يول
نجثمدور
ا

وماريما الضبعانموراوكلفت  0بعيرى غلاى" الرسيمفأرسها

ش

]تقال أبوحاتمامسأاراد أرسمالغلامانبعيريم_ماولبرادألربسعمسيروالوسومالذى يقعلى |
اليريوماوارلة((:دشم )الرشممصدرثعت الطعامأراشعذهاخقته والروشمااللوذى |

اَبلياسكهلداشتبوسااليردشمنأدوضاامدلدس سيينجيهوالرشبمالتصرباكأللمانبظنهسرتمنعن ابن ظ
رقولاك رس البراخلمكبيمر,دشم اذاصارار.شموهوالذى ينعم

ايه

ووال

:

:

١
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 # 1اناباليم)» :
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امااطالبتعمةعمتها * ووصال رع مقد بردت بلاأها
مشتقانسن ارخ وتو
والرنجسن والر-بم اعفان

ةم وندنانوظيهامم
ماقالفد

| دجوزتكر ,الايناذا شتف اشتقاقهماءلى جه التوكدكيقال فلاانذعدالاأت
او زان دسعىبه غغرهألاترىأنهتمارْوتغالى عالقلادءعوا
لنو
لى
رحن اسممنص قلتهعا

اللهأوادع والارخينتاد ليهالاسلماليذشىركهفمه غيرهوكان مسماةايكذاب يةسالله

أرجن المامةوالر-م
|

معني موضوءكبكييوقلرا قالغلس عقيل
لحم
مطاف علمو

دما عضت يك الحربعضة 5

0

 ْ|ْ 1والرحمبالضم الر++ةهالتعالىوأقرب رساوقد-ن كدزهيرفةال

ا

ومن ضيرءدثهالََوى ولغدمه  5منسئّالعثرات اللوهالر<م

٠

| وشومئل غسروعسنر وأ ر -م أدضااسس منأسها“مكوالردوم الناقةااتى تشتك رعهابعد ظ
الاج وقدرجت ,لضم رخامةوربجثم أاسكسر1١7زخم)الرنيةميلراأبشغددشمهاا:
ا |في اتلاقسةيالل لافوقواللجع نم ود
ولس قال الاعدى *« بارنجافاظ مون

|والزنتجة ضاف ريبمن ارإخة بشالوقعتعلهرنمتهأ محبثهولمثهأوزيدرخهرخة |
أورجهرجة وهماسواء هاكالشاعر()١
|

١

|

مسوذع جرالوعساءض وم

|فالالاصدى” أاقرتعاءنهرخجةأقتهأ حيهاوالفها وأنكذلاب الهم

|

ردك

ا

كاأمها مسابى الطرف أخدرها *

20

ب هري ولرقة'

ا

ا

مدال«شتتاوترشجه * أطدبش اشع وملمه

|اةرتجاءاذااسض”رأسهاواسودسا ربغ ذه ؤكتلكالمرلوامتقل جة وفرسأرحم |
اوش

[أأكلامرخيم أىوقئق وقد رخرصوةازشاقةوالترخي التلين وايلقمالذفوءنهترخيم !
||الاسمفىالنداء وهوأن خدفهن.ره خرى أو  _-ورت الاماحة عل .ىمضه اذا 0
| |ضقتهفهىص خم وم تهة أيضا ودقال ما در ىْم يرحوهواأى اه لاس ظو وقال
ا ترط موشالبدوب وب ند ب وطعل وطداب ؤءتضروءنُضر وترم حجن"من حير
عرتلا لالارقتين كا عا #ي» دأو نفسامنابادوترم
1

:والرنعام راعض رخو ورخام موضع قالالسدد وقتضيما فردةفرخامها» والرخانى

لنشكفهالالكميت
نب إ

تعاطىففرراخالمكرظوناوئنازة » تشررخاماهاوتهاؤضالها

الإدنم) رذتالثلة أردمهانالحكسر ردماأىسددتاوالردمأضاالاسم حر

ا

اظ

الدَد والردام بالضم اي وقد ردم بردمنالضم”رداما والردي الثوب الخاق وردمت الوب |
عترم الثوأبىأشلق واسسترقعفووموم
|ونه دجا فهو ب ردم وعرتأمعاصرف و
| واللتردمالموضع الذى يرقم قال عمارة
هلعادرالشهراءمنمتردم 5 :أمه عرفتالدايرعدوقم

ايترد الرجلثويهأف رقعهتعدَى ولاتعدى وأزدمتالجى دامت .نقال وردعودم
أومصابعردم (دذ ) ردمالث0
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وحَتْفرذ وم كا"اك
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ديهمالحر ْ|

ل 7بلىجاد

 1دضرب الى البوادكًا افالاونسا 'برجسده وهوالذى تسميه!لاعا مد يرح والااأى دجاءسنة: ْ ,

| الدغمعن الامج" والشاةدغ .اء وفىامكفلااذثب د ولان الذئب ولأغول يلغ فالدغمة|
١لالازمة4لاّالذئابدغمفر عسااتهمبالولوخ وهوجائع يضربه
ا
من الرحالالاسود
]!|والدسانالضم م

ذامكلا لمنتخبطعام 22

ففيعومتهادعام |
دلته
وأدنمت الفرساللجاماذا آ خ

| المروفءة ال أدنم تارف وادغ-:ه على افتعله واللدغمكسرالائف الىباطتههشم|أ

الردت) فداقمممثُ_لدمق علىالقاب

أعكسسرأسنانه («.دل )»الادلومن الرجال|

والجمزالاسود وقدادلامٌ الرجل والجارالدهاماما.وأبودلامة كشسةر_لوالديلرجيل من
١
| الناس والديلالداهية وأنشدأ وزيديصسهما

اا

'

١

أنعت أعماراارعينكيرا ٠ مسترطناتقصياضوزا

أ

عمطنعنقاءوعذةفيرا ٠ 5 والدلووااديل والزفيرا

|[إوكاهادوا وءأعبارالنصولهمى النائشةفىوسطهاورعبينكيرا 1دادكرنين فالنارعركين أ

اخب البهاوراكيم فىقول عدترة
ل

|

١

 ٠شر با«تاعلدسرضينةأصصت٠ . ا.زورا فر عن حناض لديل
الح

كمه
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فح دمنرذالومنا مانلمااحميف

لجل ١
ةمث لظن وهوأن يكام
سوب

كا نه مح نتكيراوه وأيضانوع من الاكل

'

00

 0برخت اسم وضع بيزمكة واد يلةاطحفة ْ
أعئترة تتاحلخدم ه ورقالهوبا

ع( الخامة الغضة الرطبةهءنالننباتوىالحديشعدل المؤض |
خو
|واتلخخاماسمر حل
ْ اخلاتلامةمكارزعقالهاالر بع فىةهكذاومىةهكذا هاالشاعر
 ١ ٠نامناثمل ةماخ عرف » خذ تأينأب د 2هذ
ْم

ا

الحهةبيت"نيشمهالعزببمن عمدان الشصرؤا هعخهات وخيم مهل بدرة وندر ا

]لشم منضد» واجلهع ماممثل فرخوذراخ وجمهأي
 ١واتليم ذل انلبمةوفاك » ذل قالاا

ْحغلهكاشليمةوخيي كان أى عاموان  8#وكانانظلاق الشاةمن عد ث خهنا» وعذيم

| كانكذا ترتبمده يهوأنلبيالسكسر السصدة ولاطبعةلاوا د منر لفغلةونير آسسم
لغ هن راكرينيترغتيع سعط خوءةلى سبتواعتة

الأجبل

أزجذلى خمااذرفعتها وأنددثعلب

وأؤاؤقرةبالسانىمنى فاولوا و جورف 1اأنرأونىأخمها

'

ا

ههوتضمن هال ازاز
داع )تدا الماءالئئمر و
فسترارال):

ناقة أى قللها وتذاءمه الام |
لدأم
اضائ
لالأ
عيقس
فاهو
لام
اذتد
ْ تحتطلا المحوا
حم

دون
ساكل
لهلون
ادون
وس
واللملكلكأماءمتشغر  .متن

0

1

الام

والدأماء الصرءكقى فعلاء قالالافوهالأودى”: -

:

(حم الحم الدقع الشديدوية شهئالرجلدهان أ
|وذامتهات ىرفعتهسئلدعمنهل د

أودختنا ( د[سم ) انلزاحسلمضارقابٍ الدجس أن وهوؤالاالدسممين ( د(خدم ) ]ا
|ْ دخشماسمرجل 0اريت

رن وير

هرم نالتكسمرد رماودرماودرمانا |

|اذاهارنتانلظا ونه فعى دازمبنمالاكن حنظله”نمالكبنزيدمناةينقي وكاناندمى ٍ

حلرا
نلةاقا
هنا
لقتج
|مخراوذلكأتأناهنأاه ققوم

ثنئىعر دطة وكانقبامالشاء .تماها

االذرمفالكع أن
|وهؤيدرمت>تهباءمن ثقلها' وقالأتوزيددرمتالذانةاذاديتد هن و

ْ

اكسيروالمرأةدرماء وفال
 ١بوازيه للححمتّىلأمكونه حم وكهب أدزم وقددرم نال
1

قامت ريك خشمة أنتصرما *«* سائهااختداةوكعاأدزما

ء

و|ضناذةه]ادزم .والدرماءننتةنالحض والذرماءالاران ودرعثأسنانالرحل نالكسر
نأعراقتي الذى عام تابر0
دأدرم ودرعدرمةأىلمنةمتدقة والادرمء ا
|أى كانت و و
دو تيلرلؤويتانإل الجانتذاع' ذاذهيت رواضغهاوطا' غيرها والدردم

١

/ا

ل

ا

فيادرب

| وو

قةالمسنة والدرراسة المرأةالقصيرة قال الشاغر
5

له

:

دن انض لادر”"امدقلة » مذتساةالناس ولاوسدها

١

م

له

نسلاناه)ه

مع

ماه

|بناكن اذاحزلاد1ز الىالكشر وأنوعرواصتللنخوكلااناءشتالاسا وأماججوين | ٍ|
ال
إلا كثين فيفهين واتقصم كسا لضاذالت يداللصنومة:وواالاصمبالضوجانب الدل |1
|ْوزاويعة :قال للمشاع اذاوقع فىجانب الوعاءمن خرحأوجوااق وغية دوقع خضت أ
اموس وخص مكل" حانبهوباحمته وأخضامالعينماضمتعليهالاثقاز |||

انيفمختصمجدفتهةاذأ كلءمندل (عم)
ختصم القوم وتخادمواعق و س

0

أخاضهل_مانخضضهماف قىا”لهوالأكل مدعالذوماتلعدمة,المأ

و|تشديد الميمشتغلط الذراع ويقال ان الخضفةمعظمكل أ نمضي ساف

|

يغال
الكتراعناءراعشأابفعالكثو
فعاضم"والاظم” لو
ف
|ىقول أب وجزةالسعدى المسنّمنالايل واللخسيمة حلطة تطزبالماءحون

ْ

أوخذم علىوزنيتم اسمالعنيزئ عروبنتم وقد غلبعلى القسذله'زنوت أنم-ماماس

ظك لنكثرة ذنمووههوواامضغلال مه نأبننةالافعا دون الاسعاء .فخم لاسا
يذل
(ولاالالهماسكناخضهب ٠ ولاظلانابالكانيقينا.
وال
|وهوذشعالى ما كذرناءفى يشم شير 60لضمرم ف الرا لايدزىهنذا7

أنى والغاضرعالأشياضعراالذى

درا 1اهليةوالاسلاممثلالف ورجل ضرعالندب|

أى دع "وناقه ضترممة قطعطرفآذ نه وام أ غضرمة أى فوضة واناضرمنالكسي رأ

رن].
ايامةمشهبلص را اضرموهوالكثيزامماء وأككرالاصدنى” ااضراعلف وى
كصن

+ثى كسيرواسعخض وامعاملضاوم.قالجرير المدااج كدي امد ضري ْ

واللضارمة قومبالثأم وذاك تقو مامنالعمخروا ىأل الاسلام فتفرّذوافملاة |
(العر بدن أأفامتهبمالبصرةفهم الاساورةوعنأقام-منهمنالكوفة نهاملاسام ةومن أكام|

ا
أمنهسمبالشأمفهماللضارمة ومن أبهااسمدمزنيهرمةفهم الشراجة ومن أقلمنماين فوم
اانا ومن أقام منهمبالموصل فهمادرامقة واتلضيرممئالالعابظ وادالذي قالاين ||
أدريد  4حل ممطبيومخضرممضي" وليذكرا لغسداقود كر«هأبوزيد< (.خطم)اللطم|
منكلطِ تارم ةسارهوم نكل دابدَمَةدّم أنفهوفه والمخاطمالاذوف وا حد هاختطم بك

ا
١

الطاءورحل أخط مطو دلالانف وملام الزماموشطءتالبعديززعة_دوناقة #طوءة
ولوق خطمة داددللكارة والخطم أيضاالسنراذا مازتفسه خطووط وطرادق 2

|لايمشساعروتطمةم الانضاروهمتوعد اقبنهمالك بنأو واللطمةرعانللبل |

|اطمى”بالسكسمرا لذى يغندلبه الرأس (خ »).الللرنال
وا
|1اس الطىوامالمةالمصنادقة والال_لام الاصاب .هااللكنت'
االبذتشراطر أخلبامها.

ل

» كشافاوهوت الاشل

ا

(شير) .طل اسن لإخم) لمعرم تج يعر لمسترفدسقري

سهدن ||
للء
اىع
واأث
|لكسراذا  00شواأوطيزول طبرل داق مرخهيرو
با

| لاضرو 5ملهوأخنانارمها أىكسذها ونقساها والكذبلكنثاذاكستهو الاخهامأ
مئلةوقبثنومأكائقنم”ّا.لغن” وال دوهوق اند نث واتلون)  +ةالقمامة ومادم |
'

2

2ب
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«(اتالم)م
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اول(خدم)ه

تت7لبللبلببجوك8711[/717لااُسْتهاْ2

00

الاخيثم)الفراءالمخرئشم المتعنلم اكير نفسهوامخرنشمالمأتغييراللون الذاهب |3
الشصرواللء-معن أ عرو (خرطم) اللخرطومالانفوخر ايم
والخرطوع الجر كالالشاعر »ه صهناءخرطوماعةازاقرقفا » والحرنطمالغضمان|
ل اخهمراطر مانأ
اال
ريحوعوفتناللزرج يق
ا

المزمالتصر يشر يذ من لالهالال الواحسدةخزمةوبالمديمةد

قيالامف رامد أوالاخزم الحيةلذ ك ورأشرماسمرجل كااللرا حر
آنم
أ
كأنّه_ذاالشء رلاى
|شنة أعرفها منأخزم #مال؟وعس ا ادنبرق بنال “

ْ

ْلطاف-وهوج ةحاتمطىأوحد ده وصحكان لهابنيقال لهأخزم خاتوتر ل بين |ْ
ا

فورواال«ومافىمكأن و!_-دعءلى ده مفأدمو.مال

ا
١

اذى" رمتاونىالدم  5شنشنة أعرفهامنأ خزم
| كانهكانعاها وشزنت البعيريلزامةوهى لق من سعر:عل فىوترةاأنفهيثدفهاالزمام أ|
وامدةو.بدولذلك بهي ١
تتراتأنفه
| ونال لكلمثقوب مروم والطركاهاشخزومة لاو

روم ونتزمت ادر ادفىالعودتلستهوزتازمتالمسل وعوانياسند قطن 0
افىطر بق غسغره حتىتلتشمافي»كانواحد واللزومة اامققررةبلغةهد نل هالالهذلى”

1

ا نتسب تسب الىعرق ورب * أهسلخزوماتومصاحصذب ْ

اقطر
اانى
رلمز
معال
شدب
نه و
أوانلزاى خيرىًالب .ووقال

1

م وخزوم أبو" من ردس وهو |

لقفىخازمشاعرمن :ىأسد ْ1
زوم بنبقطة بن هر:بن سك هن بناؤى بن انو دشر بن

الإتعت)مالميشوم أقصى الانف وقد خشمةه خشهاأى كسيرت خدث ومهوخماشي الخيال ٍ
|أنوفهاورخلخشامنالضمغدظ الانفوكذلكلجدلالذى كأهتتففغاءط ورحل! خشم ذأ

١وهلوشدماءيعترى الااتف واهذدمبهمالثينمشقد ةالسكرانالشديدالسكروخشم

مديروالرنا بيتراقلالاصعي > لاوادهمنلفظهور ماسهى |
|اللحمتغير خشيمر)اللشيارل
| ننثالزيابيرخشمرما :وال

كدوامدبرالكشرم الانوّرهواللشمرع لجارات يضذمتهاأ

|اناص"وحشرم اسمرعل ااال

لمات وعدم )يخودسردنايستوكا

نلعربمن نمهعه وجدمعه فمقول همان |
[أفيابجع وال ومنو ثُلائنهىالاصلمد_دروه ا

استوضنة|
| ونغصوعواشفضيمأتيضضام واب جعخصى) وخاصدتهخةاضفة وخصناماوا لأستل

وذمنه قرأعزةناخذهم وهم لأ
لصمكتهسأنرخدومهلايةا لهالضم وهوا
و|خ|اضعت فلماناانق

لاتمأكانمنقوك|ف علتفهفعلتهفانيفلمن يهرةالىالعاامذا ليكن فيحهرق0
يخصمون

[أأمن حرو اللاقءن  2له

لضموفاجرنهفونه
7تقولعالمتهفعادهأعلهيا

ا أ
|لفرمياافجلاحل حرخالطداق وأماما كان منا اعتلمثل وحدت وبعت و دمت وخشدت |1

 | 1وسعيت فت بجع ذلك ير الى الكسرالاذ وات الواوقانهاترة الاىلضمتقول زاضيته|
فرضوهأرضوهوشاوذى نففت هأخوفه ولاسفىكلش مكوثهذالادةالنازعده فتزعده|
|لانهاممستغنواعنهيغليته وأمامن قرأ وهمتخ هون برردعةتصمون فيقلي التاعصاددا

داياوول كته ال |ىالحناء.وو.ممنكهسسمممرنلاالتلقملاءلااجةباع الا كنين لان ل
م
بكس
س

للا

اح

5

(فسلاللاء)ء

1

وإخرم)ه

ت
اذ
لدتس
|وفكها والحستاومانخانامكا.-مععنى وابهع الدوائياوقات

ّْ

اقنةاوه
وخا

لاةام وتام مايانلذ حىتت يه |
سصسل
لوامل
اءعل
ونسا
أوتمسدصلى انتدعليهوساخراتمالا
وقوه تعالى خْمّامهم لك أ ىآخرء ل ناّآخرما دونه رائةالمسك وقول الاعشى

١أ

نمع سقبوض|
لخض بع مذموضىوقبط
أ وأبرزها د طاخم » أى علاطبنةتومةمث

الم الهرعرض الانف وثوراًخنُ قال الاعذى

) 0

ص.واقدرخممغرطها تا اللتابغاةلمعدى” أ
ل«
عأخوفا
ممت
افلعال
أعلىظهرطاو أس
ترمدعاولهخمامفالهة » :وصادفت]خأشرا ماليصلالا

ا

إ[ٍْأوأنعلحمةعريضة وخيفة اسموجل (خغ)

|

اللثارم بالهمارجنل لطي

[لأعسدة وأنكثدنلهثيم بنعدى”
اتم
حوم
قنىواد
ادا
وولع
وات بهداب اذاشدرحله » نق

ولكنهعذىءلى ذالامفّدما »٠ اذاصتعن:لك الهناةالفثارم

| وعروينالمثارم المجلى” (غنم)» خم أبوقسلل"وهوخئم ب نأتمارمن المنويقالهم

أوأصمانمرعودانالون

خدم)» خدمه عدمه خدمة والحادم واحدانادم غلاماكان

دةومأه أى أعطاءخاد ماوالخدمة_يريث فى رسغاليعمرددا لممسرحةالتعل
خجاري
[أ| أد
ويب مهعى خلال خدمة لانهرعاكانم ن سب 1ويركب فمهالذنهب واالفضةوايهعخدام وقد
ئ".:ءىحلقَة العَوم خدمة وقاللد .فض" >+دمتكمأ فرق يجمكمواغفمواهفدمتموطع

||

٠ 0الساق الخدم أنيصريسنا النج>.لىعن الوظف سد يريارساغ رجليه ْ

|دون يديه ذو الاشاعرفان كانبرحل واحدتتهرا رتل قري عدرواشلا لاا '

 0أ -دمون أى مدومونبراديه كثرةأل دم والثم

ٍ|

ور حل #ذدومله نابعةمن!لكن|

 |١دما"لاتيرأوظةت اممثل! لخلاء وقول الشاعر ا
»تلعابرح"ا نخدماءفاء

منمسنذ الى امهوالتطدمالتقطعوانخدم
 ١ريد وعلاامضتاولقن ل(خذم) خ
ز

السف! أشاطعوفرس خذم أ ىسريع ورل

دم أىسمم عندالعطاءواخهذما"العتزتش0ق1

ا أذنهاءرضافينغيرسنوئةوالخدبانجريكا لسرعةفى السيروظليمخذوم وتعاليه لها

[أأمن عبطيره أزفخدوم»٠ . وابنخذام رجلمنالشعرا' فقول امسالقيس ])(١
ئ

ايك اين خدام .٠

بي ٍ

ا

باكترا ذا أثانه وماخر.متمنهشأأى مائةذت وماقطءت وماخرمالدل.لعنالطرريق|
ر أنفه لاغ اددعا|
أوط ف
أنفه
معوا اذىقطعت وترة
عر و
ا أكاماء-دل.ورخل؟ خرمبينا ك

والاخرم أدضاالمثةوب الاذن وقداخرمثة.هأى انشق فاذالمينتاوفهوأخرموذلك| ْ

سي ئ

الموضسعمنهافرومأدخرم الك فت طرعفسيره
ابيع اارم

وشى أفواء الفاح وعينذات مارم أىذات

خوترَمهمأى اقتطعهم واس أصلهم
ربل واخترمهم ف ر

ارح

وترم

بالفتاسم|

اا

:0

أغضسنه وترم أىدانذ ينا نليؤمسةوهامأصمنان النناسجوالالاجة وانلرمانءااطم | ١

||
الكذبية الجاءذلاننامرمان وانلورم#ضرةفماخروق واللورمةأنةالانسان :

رخخمي)

لحم أها

ْ* إنات الم)ه
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كروالانى |

|

|[الاثالهاءامادخلته عولىاان
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ر1ادت الفسلوقواهمجرامافهلاأفملكةولهم عمناقه لاقعلوال محالخرامويقبال هوذو

مهرم مناا ذ الحل لهكاحها وت
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ْضم حرمةيةّال حراملتصلاةعلى اسلهائض حرما وحرءة الذئعزجمرهمامشالسرقه |
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االشليسافى” أرا أدنه ادسبناد اءلكأاأن
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يهدكامنع رأسهوالاءي جربشدحبه لأس وهالو بالمصة.ةات وبالاماتم ه ويقال|

البعيرالعم المنأكلااسنامهأموم وأنمتالقومفىالصلاةامامة وأ"بهاقتدىبه وأنت ْ
ادرأة صارت ماوالامام شي ةاابنا*التى تسوى عايها البئاء وهال '

:

خقنأامام
وخلقته-تى اذام واستوى ٠ كوشةكسا

هالالامدى بس سهما

لائرىالىقولهيءده

ش

قرنتحقو ثبلامافل يزغ » .اعلنقصدستى سيرثيدمام
املعامرنض
والامام! ل

والطر كال نعالىوا منالباماممبين والامامالذى يقد

بهوسمعهأعة وأصله آئمةعلىفاعل"مثلاناءو ليةوالهوآ”اهةفاًدعغت1١ ل

الىماقبلها فاحوكوهاءاا -كسسرعاوه اناوقرنةاتلوا أمتاك هااللاخةس |
سعلت الههزةياءلانم! فم وضعكسمرهماةبلهامفتوح فلي مزلاجقاعالومزتين هالوءن
متزةيالفة قلماواوا
املاهرك
كانمن رأيهاجلعهمزتينهمزه قواتلصغيره اأو د
واهلالمازف أبةوبلقلب وتقول كنت أمامهأى قدّامه وقوتهعالى وكلثىا حصيناء |||:

ين وأمامةاسمامىأة هال| بن لسكيت الاممبين
ملسن فىكماب
انها
فاىمام ,م

القريبوالبعبدوهوم نالمقاري والامالشئالسيريداك الاأماولوظاك طلا

مما وقول زهيرهوجيرةماهملويأمقمأوملهأى” كجاينرواةلوأنممبالتربمئى ويقال

أخذت ذاكمن أمأىمن قربودإرى أمدارءأئىمةا باتهأاوعروالوامنثديدالمي
أوماءَ مئلءضانويقاللاثئ اذا كان
المقارب أخذهنالام وهوالةربو هالهذا م
معَار باهوموا توتأعت أىاغنذ تا هالالسكم.ت
ومنيبب قبل لعتروام  .غذتك وغيرهاتتأمينا

وقول الشاعن 

ومأتى وأَالو-شلما ه تفرّعفىمفارق لمشي

بيث
للام
اذكزا
فرى و
ولوا
شعنا
حرتي
يموالأنا وطلب الوحس بعدما كي

واماأم

عزفةةذهى حردفطف فى لاسةةهام واهاموضعان أسدهما أن تفع معادلةلااف

الاستفهام ؟عنىأى" تقول أز يدفىالدارام ممرووالمعى أيهمافها والثانىأن :حكون |
225522 7
ا
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| 00000

منقطعة
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98:س

بث اسلنودلهمفى الارض ماهم .مابينبمسرآىاطلاىمخرانا
ُ
يمط وهوالاضبط بنقر يعبن
اف بضأطا
لهر
وني
أ والواحبيدة أطمةمثل؟ كة وبالونا
ةكاءنلى صنأههلاءو بنىأهطاما وهال
| عوفينكعسبنسعدبنز بيأدمغناار
وشفءت نيدى منذ وكاعن  0بالطعن فىالاناتوالضيرب

5

3

قتلهسموأبحتبلدتهم .٠ وأقتٍسولا,كائلا أسبى
+

و يلدتأطمايبلادهم 7

|

لانيت التقهمز بالغصب

|الا"طامنالضم ايام اليطنتقولمنه!وتطمءلى الريدل هالأبوزيدنعمرمأطوم وقد
و

ءاذياسكيلومننيه .والاطيةموقد النار قالالافوه
دمواذلك
أط

 ٠فايملوظشنيةارفبكانما .٠ فةمالزسال لىالأطاعوالافلى
والاطومالسطيفساةالصرية.الاصعبى”ذلان تأطمعلىذلنامثل جم قالالاصمى”تألم

ض
ععلى
نها
الستسمل اذا ارتفعتفىوسههكالاموابخ ثمنكسربعذ

 0 0الاكة

ممل
معروفةوالجعأ كاتوأ كوجع الا كرلكاممثبلحبلى وجبال وبهع الا كامأك

|| كابوكتب وبجعالاكم1كاممثلعنقوأعناكا قلنامفيجع ثرةوالماًاكلهةيزةوابلسع
ْالما كم«(ام)الالوالوجألعولقمداأولبقأوللهم ككأقتنوطلنهم رشدت5أملئأى

ك
مريد
|أالنو

والتألمالتوجع والايلامالاصجماغ والأليالموجعء لالسمعمعني

المسوع (ام) أعَالثئأدله ومكدأالغرى والامّالوالدةوامعماتوهال
فر جحتالطلامبأمانكاه وأصل الا"عأمّهة ولذلكتمععلىأمّهات وهال

موت ندف والياص أله وال بعضهمالامّهات اناسوالائمات للمهاتم وبةالماكنت

اما ولقسدأمت أءومة وتصغيرهاامعة وأمعةاءماميأة ويقال ناأمةلاتفعلى وباأية
فءاءلالضايفةهاونقالهاء والامَالل الذى
| اذعبل حعلونعلامة انشعو ضاءن نا

" ||ب|تعه الس وأءّالتنائفاافازةالبع_دة وأ مثوالصاحبة متزلكوامالضف شع رأى
وأنانا تدرش أع١ »نض شناوقدتعال النهار
دواد
بريدالنعاءة ورثس القومأةهم وأالنهوم الرّةوأءالطر يق٠عظمه فى قولالشاءر

اهنا » :ويقالهى الضسيع وأمَالاماغ الجلدةالنى تمع |]
مأناااطر
صعبد
يو
|

|الدضاغ .ويقالأيضاآم”الرأس وقولهتهإلى هن أمالكاب وليقل امّهاتلائهعلى اكسالبة

|دول الرجللدسل معين تقول فن مع ناكننه كمه وكذلكتوةتعالى واجعلذ!

|لمتقيناماما والإمّالجاع تقالالاخفس هوافلايذها واحد وف الع جع وكل نس
ل
من المدوانأمة وف ارد دثل لواإتأنكالاب] بن الاملاعتبنتلها11كا يليه رمف يم
2
للطارميقةوالدين يقالفلان |
اا
أقالالاعبى )(١ » حوبااثلالاوججومّطوةال
لبج لهزى لادينلهولاة لله هالالشاعر

وهليشتوك ذ وم

١

1

وكفوره وقول تعالىكنيحمرأتة أخرجتالناس ال الحافسبريد

أ لمأي خرأدلدين وأنددلناهة

١

ا احلفثةرأر لز كرنة ه وهل نأعُنذ مهوهوطاثم
وا جمس  0 7مساب ١ مسوم جب مجم

سح سس سس

مح لا حا مر عي مع جح معاي
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سج
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( 0فدل االهمزة) 0
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يفخالهمزةأصل الشصر:والقرن هالمكرالتى جورسلا +
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بقأوللمقهرناأىيأللقرنهتيسئننيوقوداسجاطءاعذلهىاهاهحراذوف ».منيأهأماقدقورولنهمهاتقد

0

يميص
شعنل
تورا
سوى عمناأى |

ابحشبتكىوعايلنزههرونصبتيسعلاىلامأبوزيدمابالدازأرم وماابأرمجف الياءلىمايه أ
١

دارلامماءيالغسمرينمائلهء » كالوج ادس.بامن أغلها رم

ٍ

دأد ع

لىالىذبرم بالكس
رأى عض”عليهوأرمهأيضاأىأ كله قالالكميت

00

و بأرمكلناس رعاء

و-شاشالهنَ وساطينا

1

1

1

أكاءنكارتها وقولهلونأىالنايّة ومنهسنة آرمةأى مستا دلي" ونقال أرمت الئة
بأم
توال
كناا
لى؟نكا
رء وأرمت الكلآرمه ارمااذا فتلتهفتلشاديدا وقال

أ
ععدلى له ويأرمه « وبروقازاك والانعالاشراسكا نبهجآعرم يفقلالانا
ي
رق عاك الاراماذاتغ.ظ نفكأمراسه بعضها عض هااللشاعر

نت أسجاءسلهى انما ه مانوائًضاءاحرتونالاراما

لاقوأهمجاربيذأمرومة-دنةالارماذا كانتمد ولاةتفاق ويا
النضض

2

الارزّمالجارة كال ||

ربنشميلساتفوجبن
بربي
ناتلطئى”عن قو ل الشناعر» لمن حردعلى"الار: ١ .

فقالالحصى ,اذم الازمةالشةةوالقسطا يزقاملأصماي,مهم
أسزنةمااى أ

امسأصللتهم وأزم علدمناالدهربأزمازماأىاشتدوقلة ره وبعال يضازمالر حل أ
بدأسه
اذالرْمهعنألىنيدوأزمهأ بضاأىءضموو أنععنالشئأى أ عه ها أليوزيدا

لازم الذىضم” سغسه وفى اد ءثأنع ررد التعثهسل الحرث بنكلدةمالدوعافةال |

| لازمنع الهمةو
كانطيدب العربه أنوزيد أ مت اللسطاذافتلتهبالزاىوالراءبجيعا قال ||

والازمضربمن الشفروتدأزاْما
رهادتهويممداذا أطالوا الاقامةبمو!المأزمالمضقمل ||
الدمأز
اللوأنصمى عن أى م
ا

هذاطر نيرمالا “زماهه وع
اشو
لاتهاقثزننا

١

قبال
رووىعهو اعتو
صشى
ابسوعتدق نضرب والما ز
.مكل طريقضاق بينجرلين ||

وموضع اباربويمدا
نمأهزم
معى الموضعالذى باليمنشعرو بينْعرذةمأزمين الامعيأ

زم وابسيعاه1نه3ا لدف

رالاع-م
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الهلذملأىز"هفس مد وضكارمقبوين اجداع وععرينرة وافدىمال5هدضيثيوقنل افللأوزمصيتنهونأانشداساعدة يجو ية

)2

انان

لاخشب !

:

يقالالاسدأسامةوهومهرفة:
ةولهذا أسامةنماديا قالزهيرعذج هرمأ ا

ولا'نتأمع أمسنامةاذ ».دعت

تزالويلف الذعر

وأسامةابم
رسل وأماالاسمفئد ٠ف
المعتللا نّالالفزائدةل
ا
ا
ض
م
)
/
ا
ل
ا
ض
م
ا
ل
غ
ذ
ب
|

و يمع علأىضمات وقد أضمعلمهبالكم ي
رأضمأضا واضمبكثيترالهسمزة جيل قالألا

الراتزيهفنارا (» )١عشات,نأدعليىنمن

ام و(٠ام )الاطممث اللاجمعقف|

ديثةل أو لجعاطاموهى حم ولنادل اد رمم,بقانلمأوغمرناءالسبعدى”

ات

«زأرم)»

إي»اباليم)»

3

|وونكأأفى”شورحاعلنهاثثام جزااءلانكاتلعالىيا أق'ماما.وناقةآنمةونؤيق1عات
أأىسطئات لهاالاعدذى

ان

مسعا
جالسةتغتلىبارداف٠ : اذتا كاذبلالا
يرا
|
 060الانهةمنالقصب واببدع سات وأجم وإعياموآنباموأجمكاقلناء فىالأكدة
| وأابلضاجامحه_نْيماءأهل المديةمنمارة هالبعةوب كليت ص يعم طسلمأجم

أغالاهيلقي ١ وتماءل تركاسذع ته ٠ ولاأماالامثيد ادل

0قالالادمى” هوخف ويدقل والمعآجاممئلعن وأعناق وتأحمالنهارأى امد ره

وتوت الشارمثل تأجست وانّلهالاجماوأجها قالعسدبنووب العنيرى*
ظ

ونومكتتورالاماء عصرنه ٠ -ملنعاهالزل حتىتأنها

|

رمتبنفسىف أىجبسعومه» وبالعنسحتى ياشمنسمهادما

ْ

دفلان أجم علىذلانويتأطماذا اشْتَدغْدْيه عليهوتاهفت أو 5يدأحث الطعاميالكسر
د

:

بلالشأم يقربالفراديس |[ .رمزالع ٠
عىقاع
ضمعل
مناوآج
مهفأ
جةعلس
ااوم
للمد
ام ان
ودته
|اذااكر
| ادم )الادمججعالاديممثلأفيقوأفقوقدممععل آىدمةم-:ل رغيف وأرغفةعن || ٠ وهلا -

يلا
دجها
أى و
مرا
ضاءم
أ|قنصر ورج
ْ

قالاالعنى

و مائراها كثءه أرديةا له_عمب ول سواأدعهانغلا

ملسرمة ناهرهاوفلانمودم مشرأى قد ج لعينالادمة
ولداالذىل وشلاىل
| والادمةياطن الخ
و ونةالشيرة ويقال أيضاجعات فلاناأدمة أهلىأى أسوموما-لمادمة.الضى"السورة

والادمة أداالوسلهالى المىْعن الغراءوالا دم منالناسالاءمروا ليعأدمان وآدمعلءه
اللاما والشر وهأصلهمهمزتين لانهأذعلالأانهمامنوا الثائة اذا| حصت الىتحربكها

|

هاتهاواوا وقاثأواذم فىالع لانهدس لهاأصلفيالما'مء روف هات الغالبعليها

| الواوءنالاةسُ هالاالصمعى”والادمءنااطماء سض ذهلوهن جددفينْغسيرةنسكن
مةاء
امال هالوهىءلى ألوانالجبال يأقادل ظ

وقدجاءفيشهرذىالرمَّةأدمانة هال

أقولللأركعبر1ضتأصلا ٠ .أدمانةلترابلهااجاليد

وأدكره الاصمي” والادمةفىالال الب.اض الث ديد يقال بعسمرآدم وناقةأدماءوابلمع
.أدم زهال

فانأغسهيضصرك ضدر يازل .٠ من الادمدبرت صفةاموعار مه

و دةالهوالا.ض الاسودالمقلتّين والادم والادام مايؤتدمءه تقولمنهأدمانلهيزءالئسم |

ببأدمهبالكسمروالادمالالفةوالاتفاق يقالأدمالهنوماادماأىأصلموألفوكد دادم
بلوذطرت المهافاته أحرى أن يؤدم كمادع أن ون
اللنهدنهمافعلوأفهلعدنوفىامد ث

شكالنحية والانفاق .وقاله والسنضلابودمنالا مؤدماه أىلابين الائ»يا وأدنى
علىعلىبضمالغاءوذ العيناسمم وضع والاياديممدونالارض لاواحدلها (امم)»
|الارمحجارة تنسب على المغازةواجعآزاموأروممثلضاع وأضلاع وضاوع وقوه تعالى

دالمذعامتاد كنليشنبجع ارممم وهل يصرفهلانههل عادااأسبميمم وام اسم
القبله'وجمل بدلامنه ومنقرأهبالاضافة ولمبصرفه جدلهاسمأمّهمأواسمبلدة و'الاروم |
22
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»زاغ)"ه

» فصل الالف) »٠

الرجل هال أباوعس
لدةخكاانهفى
امة ادكل قومنار وعا
بمها
يسدن
نهفتك
رانا
جذاو
لقعين

|

اا
شحم
هوه ة جاءالىالسارفهاف عدها وكانال_دنة بط حرون لماد
بمن
عثر
يوّلونمساعا.ه هال أوس «كاصةءننارالمهوا لحالف » والانساترلاكلهولةبالضم
ال
اىكيت
كوولةماأوقذامحلفون بي لدىالطهاافينومادوَلوا
والتهاو دلأيض الالوانامختافةمن الاجر والاضفروالاخضتروهوَاتالمرأةاذأئزبنت :

عل اواءاسها أنوزيدتهوات لنناقة تهوّلااذاتذاءبت لهاوةد فسرنااهلفذىئب والهالة

الدارة وللمر والوونول الرجل اللفيف«(هيل)هت الدقيقف اىألجراهبيصلبايفاتمهاهلن | |
أام وه ودقاتداته هل
خسيركدل وكل ىدْأرسلته ارسالامن رمل أوئرابوطع
أى جرى واذصب” وف
مالحمثسلمة ذهءلىوتم.لتصدب وأهات الدة.قاغة فيهات فهوموال 0
|

وموءل و يقال لارجل اذاجاءيالمال الكثشترجاء,الهيل والهيانان قا ألبوعبيدأى |
الرمل والر ه
شعع
وهء
رلا
انف
طىءدى”" حى>من الى ويةال هومكان
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(يال)لالما قسمرالاسنان العلا و يقالا نعطافو ادا خل |.

١ض ب)

الفمود ل+أيل" وأاةميلاء هاللسدد
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رقبتعايهاناهض « تنكلالاروقمنهموالايل"
أى رميتهم ب هسام و يليل»وضع فالحربر

"

تطرت الملتعدل عمىمغزل » .قظعت سباثلهابأيعلىيل
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(رلااف ) () 1الاقمالفضناةوأصلهافلىسقا تتفتقر زتان قتصيران|
ض
فىانديرواأشر” قال
ءن
وهال» أنااينخخاسيةأنوم* والمأتمعذد العرب النساءجم
واحدة

أبعوظاء الي تدى"

:

عشمة هامانا اث وشةةت 5

جموببأيدى مأنموخدود

أى يأيدى نساء وقالأ بوحيةالفيرى"

أالتضمىأفىمأتم
رمتهأناةمنر بةنععاس به ذمؤم
بر يأدىفننسمااءوابلهع اا تموءذد العامة الصببة بةولونكافىمأتمذلانوالصواب
أنءة ال ماف منا-ة ذلانوالاتمفىقول النابغة

فأوردهنّ بطنالاتمثعما ه يصنّالمثىكاطد! التؤام

ْ

اسمواد () الاحالذنبوقد أغ الرجلءالكسسراتما ومانما ذاوقعف اىلاثمفووكم
ففهلىبأأءننىالذلهكرتها

» وعلات أصعان مالل التفر

قارالثاهوضعهاوك مهالمتأوتعهفىالاثموأثمميالتشديدأي هاللهأعت وقدتسعى

الهرائما وهال

شير بتالاغىضلءفلى ا»لكاذغاتلذهب,المقول ٠
ونام

:

(اباللام)

(شول)

ئهالو
اذف
سمأ
لة
امات
كرال

0

.

[أناعرفالمعنى و .-ذفارادذ

3

ىلانسان حينهن الدهر
ولابلهأى شماوقد خسرمناهفىيله أ:وعسدة فقول تعالىهلأف عل ا
كالمءزاهاتدأقَ ودل قدكوعدن اهالت ابن ]1لون

يشالما صاب عنده هلز
ذل مىا لاحظة أوتطليق

داال وحشة .يقال يهلاالثريدومهناه هل" الى
سولتهمععل
دذخاات الاوق
أى ماهىذأله
و”نى
سجرسة
شن
عثل
الثريدفت باه لاجة.اع السا كنينوياد ت ىمع هلانماواد ام
بهالفعلو دسسةوىقبه الوا_ددوابلع وامؤاث واذاوقةت عليهقلت حبهلاوالاافاسان

امرك كالها٠فء قولهتعالىماسهوحسانه لانّالالف مسارلهجاء وفىامد يثاذاذكر
الصاطمون فيل بعمربف اللاممال جسةءشمرومعنا دعليك بعمروادعع رأىانه من أهل
ه#يذهالصفة وو زشهلاناةنو ين ء_ل نكرةواالهلا بلادو ينفاء.اعوزفالوقف

فامافالادداحفهى لغة رديئة وآمّاقول لسديذ كرصاحيالةكان هس مبارحيل فىالسفر

عارىفى الذئقلتكه » واقديسععقولىحبيل

فانماسكنه القافيةوقد بةولونحى”منغسيرأنيةوإواذهالئةسوسلهمفى الاذانج على
ااصلاةى علىاولفالساحاهودعاء الىالصلاة والفلاح قالابنأجر

رفتته
أمنادأءتأاسألله

+لجولفانَالركبةقدذغنا
» "ا

لنألنىطاب انّبءض العرن
لباسمهكدف أخذال ركب وح سد.و يادع
لأنغشا
قأال
قوول حم ل! اصسلاةيل بهل دصل يعلىقدا ليملأاصنلاةومعهناه تواالصضلاة
واقرنواءن|اصلاة واوا الدىلاة وقد سيعلالمؤ:
ليب اد لانممركاين
 1-2هال ااشباعر

 |:ألارب طيف مك باتمهانى *

وقال 1خر

الىأن دعاداتى الص ماح شيعلا

أقوللهاودمع العيزجار  » :أل زنك مله المنادى

وربماأسلةوايه الكافةةالوا-ملك مالوارويدك واانكاف الغطابفقط ولادوضع لهنا
منالاعراب لانمالست اشم قاألبوعبيدةوتمسع أوموس ديةالاعرالى"رحبلا يدعو
بالفارسمة رحلا دول هرود فقال مابةول قانياول عل فقالألايةول حم اكأى هل

وتعال وقول اشاعرهههاؤ.و حيول»ء فانساجهلماسعاومبأمربأهحجدا(حمل 4الههل

ل-هلهملاوهولا ناأىفاضت وانمءاتثله
بالتسكين مص درقولكهماتءينه وتتم

والهملالترايلكاب التىتر بلاراعمثلالنفشالاأنّالنفس لأيكوب انلالبلا1
يكوناملاومارايقال! ل دمل وهامل"وهما ل وهواءل وتركتها عملا ى سدى اذا رام

تارميىلاو بارابلاراع وفىااثلاشتلط المرعى”بالهمل وار الذى لدراع و 0
لاف
هأدمات الثئ خلمت شهوبيننفس.ه والمههلى منالوحكلا م
الماءالذى لامائعل و

ل اهلشاوءيعولههولاأى
تعمل ([هوا

أفزعوهمكاتمه.لأى وف كال روية

قفموف ٠ وكذلك مكان مهال قالالهذلى"
اما
ماهمهلأ
0

أجازاامءناعلى بعدة »و مهاوىشرقمهاب مهال

بالتفز  0تهاؤبعالت مننى ودول الوم على
وهلتهفاهتال؟:زعله قزعدلاتهو ل

66+

» زعان)*

فل الهاء) ٠

أنوعبيدة الهطل البعبرالمعىوناقة هدلخىشى رويد وقال

1

أنال «طلىمن اح ومومل » ولهاظالاسم جبل وقال

.

علىحطالهمهنهم بوت * ا كبوثهوايتئاها

 :يقال الهماطزةةب.لىمن الناسكانت لهسم
والوءطل اجمساعة يغزى بوسمادس واءالكثين و
عشوكوكانتلومولادطغيرستان وأتراالاخلوشتحينة منيقاراهموالومطل :ةال هوالثعاب

(دقل ) ا)لهقل الف"لونالنعام((ككل)الهمكل الفرس اللوبل ااضضم قا اللصاح|
وهوطرف ششكل * والهمكل |ابناءالمشعرف والومسكل ,دث النارق وهوبدت الاصنام |

([هال)ميراي

واانة

قر

ريواي
لايش

أو ثب دابع الادلهوهلالى" منهوازن والهسلال الى“تدر ف سمل ارك

والهلالااس_مانالذى هشعمتان يصاديه الوحش والهلالطرفالراذا اسكسر مله
اليك اسَدَلناكلوهمكا نهد »و هلاليدافىرمضة يقاب

وىقاولردمُّة

قالوابعى حمة وتلل الصا بترقلها لا" وهال وه الردل من*روحاهستهل” وتهلات

ءثصدت وامهلاالمطراملالاساليثةة ودال الرجلأى هال |
اما
موام
سات
لسا
دعه اأى
مو
كثرتمن!اهللة أىءن لاقاوللهالاالله دالبلالنكوس ||
لاالهالااقه يقالق_دأ

»ه شالومعن سياضالموتبلءل»والهلل|أ
يربن
دعب
«قالجل قاغال أى فاجين هزالك
النكهإلا أىذرتا أوزيدالهال أل المط«رةسال استبات السماء وذلك | ْ
الفرق بفالل ه
فىأل مطرها ويشالهوصوت وقعه واستلى”| اصوي”أى صاحء_:د الولادةوأهل” |
|
المعقرادارنعصو

إلتليهواخل“بالتسمية علىالذيحة وتواءتعالى وماأه “
لد براه عم
ا

تودى علمه بغيراسءم اللهوأء لدرفعالصوت قالابنأجر

يول”ناافرقدركانها ٠ كايملالراالكمبعمّر
و|أهل“الهلال واستهل" ع مالميسمقاعلهو قال بسَااسعل“:هوعمىتين ولابةالأهل ش
ويقالأهلا ناعن ل_ليتكذا ولاءة ال أهلاناه فول يقال د خلناهفد ل وهوقمءاسه

والهاه لمم“ ودومءرّب .و يقال ثوب شاهل ضيف الشمجوقدهلهل التساحالثوباذا
أرق أسحعه وحففه

قال النابغة

أنااهولهيرافكاذ

ول يأتناطاق الذىهوساطع

و بروى أهله ودع رفشاول أرق  58قعالم امو القدوتز سعة أخوكاءبوائل
موللالانة ول ن أرفالشعر ونها لتلسمى بشوله

اع .هم » هألثهأارثمالكاأوضئبلا
امااتلوغكلرفى
ب
ذالهقد
هباقل كدت رع والهلاهل الما|ءالكثيرالصافىو يق
ويشال هلهاأذركن
يذى هلبانيكسيرالهاء٠اذاذهب > مثلايدرى وهلاز برلاشيلوهال.ث أىافرى وهل

ىر يدة
ديشهل لك ف ث
حرفا_تفهامفاذاجهلتسه عاشةدت قهالاخلاء-لل قاتلالى لق
لك فكذاوكذاقاتلى
انّودكهاء .ون ااضماون فقال شد الهلل>ابنالكتواذاقيله ل

هومال شىمهؤلتاقلا تلىفمه هلاوالتأو يلهلاكفه حاجةفذنت لماجا
سهأواثلىةب أ
١

» ناباللام) »

6

(وإدطل) »

سمر يلوهددلا قااللراحز » بعكلصمههشااني” هد ل هوبعر
كدل
سده
لوق
ابه
بدح
تس

| أأعدل أيضاوقد دلت شفتهاأسترخت وتهداتأغصان الشصرة أى تدات والهدال

بالف ماتدلىمن الغضن:ورقال

1

0

يذعوالهد يلوساقسرّذوةء » «.أضلابأوديةذواتهدال

(هدمل ابلاهلدكءسم
لرالءُوب ت األباطقشقيالرا()١ و عوزعليهاهدملذات خيعل
واأهدمل علىاولزسنصريةاار .ل السكيرةالشر ع
عنأسفد

وفال ()2

اللهةف واله_ماللشيف
كاابلاملهدملاتالرواسيم ٠ (هذد) الهذاول ال ج
والهذااءلالتلالالمغارالوا<د «ذاول وهوذل اليععر سولهاذا اهزولهوأَرّلْ وهوذل

السقاءاذا تدس ودوذلالرحل اذا اضطرب فىعد وه وكذلكاندلووفال
رنم
ضب
هنأس
هوذلة11ء :ىقراااطوى ه وهشذيل حى”من مضمروهوهذ بنلنمد ركهبنال

(إهذمل) الهذءةضرب من المشى لاهرجل ))الورجلة"الاختلاط فىالى وقد
هرجات ب[رهجمل )الههرجل من الابلالسر ب وعالمييزائدة وافاللأهبومزيردجلة

من النوقالتحمية الرا١ *رطل )الورطال الطو دل هرةقل)عرقل ملك الرومءلى
وزن :دف ويبضقاالهأرةلعلى ونندمشق

دنونة
روز
بلى
اوللةع
عركل الهرك

لحار بلدخامةالمرتحة الارداف والهرا مكنلمةا“البدر حيث :تازاهلامواج
قالابنأ ردشفدرّة

رآأىمندوماالغوّاصهولا

٠ «راكلةومتاناونونا

)رملهأى نتفشعره وش رهراممل اذاسةط كالوالرمة
([عرمل) ه
ق شرهل |اصيف عن أعنافهاالبوراه درول ) الورولةضرب من العدووهوبينامشى

بالعدد( هزد الوزلضة 1١د وقدهزل يمزل هال الك.يت :

ازالتاعلى ماليسسر”
زله
هتا
د,
يمن
دضةاالس
الهلزال
عدا كلبوم ونوزل ٠ وا
فاء-ل ودزلتما ناهزلافهومع زول وأهزل الدوماذا أصابتموائم-مسنة فهزلت

(هزبل)ابنالسكيت مافيههز بألدكلاةذئ ل(هشل ))الهتسيلهتمن البال وغيرا
الذىيأخذهالمرنجُلغيراذن صاحيه ياغعله حم ث بريدن بردّه .وهال
اال
جءال
اى"لرّ
مت حسما ه عل
ا.دله
ملهث
وك

حبذل) أبوء سدعن الفرا*الومضله من النساء! أضذمة الصف ومن !اموقالغزيرة
كالوالومضلة أصواتالناس وقالغيرهالهمضل الادش الكثير وأند اتكمرت
العزوالعر ب الهمذل

وح ول سر برلامن غالب *

(حطل) الهطلتابعالطروالذمع وسلانه يقال هطات الساءتمطل هطلا وهطلانا
وتمطالا وساب هطل ومطارهطل كثيرااهطلان ومصائب هطل جع ه_اطل ودعه غطلاء

مصا
هال »
ابل
أبقس
ولا

وه_ذا كقواهم فرس روعاءؤهى !اذكبسةولابشالالذكزأأروع

وسانهاسأءةولميةولوارب ل أحسن هالا والقيس

ةدهطيلاءف.بارطف.»٠ . اطيلقارض َرَىوتدر

8

ع

1

دح

فى

1

|

0

و (قصلالهاء)ج

ع(#حدل)ه

ش

لسر ابا)(<:هبل)البلبالتصريك مصدرةووااتحبلتهأمهأى كات والاحبالأ

االألماكاسلةوالوبولم انلنساءالنسكول والمهبلأقصىالرحموبقالطربو الوادوهومابين | .
والرخم فااللسكميت

اذاطرّق الامبالمعضسلات ينناوضاقيهالمهيل
والبها9ا الا ما عار

وهال 1غ(

فلا حشا نك مشقصا » :أأوسوادس مالنههاله

'

والو.سل” ماثلاهلدف"الثة.ل امن منالناس والابل وقدهيلوا الحماذ اكثرعاءه وركب |

بعضه بعضًاوأهلويقال رحلمهءل قال1أنوكبير(؟ )* قشب تدرفييلةويقالهواالملعن :

وفالتعاتشةرذى اننهءمسافى سد يثالاذك والتساء'ن«وومة_اذلاءم .لون العموالاهتبال

الاغ
امنام
ه وال
تاحشم
يال و
االا
تقتصا
غص ي
لته
فقال

قالالكمت ع(

وعاثفىعابرمممارعثعثة  #2را لكافيوالكثورببتبل

والو بالالصيادالذىيب.ل الصمدأىيغترته هذاولالرمة

وم
لطم
بالص
غمده
ببا
تله

» ألنىأنثابءذ
ياكا
كلكتسسب

|

وذثيهيل محال وهب لام  0كانف ا
ىللكعبة" وااهشل”" هنو مضب ةالشيع

المربا فال)الامسنيابن لفن وأنتدلعاج.
ضربالسوارىممئهالتتال » بيَالهتات السماءهلا وهتلاناوتمالاوسصائب هتل |

ا
(لههقق)له' لكلاالى وقدهقل((شل )ال لجغمائطين

البالمطمئن” وتقال |

بالمحلمنهاكاصوات الزنابير»ود لبهمجلا أسمعهالقبم وثقه ول بالقصمة وغيرها

اذارىبواوالهوج لمن لاالبسلريعةمثلالهوجاء لهاألكميت

-

وبعداشار تم بالسماط  5هوجاءلمااهوجل
أىفلملتها والوهجل الرجلالاهوحوفال »سهد اذامانامد ا
للهوجل« واله
وجل 1

الفسلاةلاأعلامبها الاصيبى” الهولالار ض تأتمرهكذاومرّة حوسكدا| 0ظ

ندل

والا لفى كلما دهوحل ه كانهبالتدصهان الافول » قمطضناءبأنادىغزل |

هدل) الهديل النصسكرمن السامقالران العود
كاْالهديل الظااعال<رل وسطها .٠ منال
نمع
غش
ررّبدمازف

والهددل صوت الجامية.الهدل المرى” ييبد
لله
ادمثل ودر قداولالرقة
أرى ناقتى عند احصبٍشاقها ٠ رواحالمانى والهديل | ار -جع
والهد دل فرخ كانعسل هد توجباللاو

ا

 00هالوافلدس

من جدامة الاوك عليه هااللشاعر
ونان بتغينيالمدير 53بأسرعجايد
إلمنهديل
ظ وهدا تال وا أددةه هدلااذا أرخمته وأرسلئه الىأسفل ويقالهدل البعبيرهد لاوهر نْ ْ
تأخذهالقر سرةةه فيد ل مشغره ذهونسمله ادل ويعمرهد ل اذا كان
طويلالمدغروذاك ميا

ا

ممح

هناب اللام)ه

١65

 00بل)ه

اينلم ى"الغذاءوالابغال
الغايقاملالعىنن هذاالاعىوغل أى بد .والوغل بكسسرالغ

عههشالى
افي
لمعان
امالا
السيرالسير د و
ْ.

ظ
ا

مقطالأمعزالمكركب وبندا 5لواحسريعةالانفال

لالسكين رامل وبوقات
|نوغل ف الارضاذا سارةييباوبعد(دتل) الوقم
و

| الحبلعلونهيال مه وعل وقل ووقل مل ندس وندس وحدذر وحسذروةسد وقلالج
|ذاؤقل ف ابلأىتصعد وىا 1دل أوقل منغذر وهووادالاروية وفرس وقل,الكسسر|
ا

 |٠اذا أحسن الدخودونابمبالب(وكل)روجكلبالكحر بكو كل أيضامنلاهمزةدئكلة|
بل أحىهالىغيره ويسكل علمه هالت احسأة
للانوكةكة أى عاك
يقا ة

ا

أولانكوننكهاوف وكلبهوموكلبالنفتمامهمموضع قالاس.ديصف اللمالى

١

1

ولي برع اذى الي 5ا

حثد
وئ م
موبا
أوف

كن

وواكاتال ادباذاأساءتالسير وفرسواكلبسكل علىداحمه

 :ظف العدوويحتاحلىالضرب بقاردابهفيهاوكال ديدووكاشدي دبالفوالكسرروالوكيل
ف يقال وكلتهبأم سكا نوكرلاوالاسمالوكالةوالوكالة والتوكلاظهارا المزا
نٍ مك اذ ااعددته وأصلهاوتكات
ْوالاعقادعن غبرولالاسمالتكلانواتكاتعلفىلا ى

قليت الواوناءلانكارماة لهامأبداتمنباالتاءفد نت فىتاء الافتعسالثم ينمتعلىهذا

لءةالداهغذاام
اأصل
|ادتمامأسعساءمن المثال وان لتكن فساتلاكا لعلءتبوهما أنَالناء
ال
|ْلادوزاظها رهف حالخن تلكالاسمباءالتكلةواكلا نوااكْمةد اهمد و لااهو زات

|لتقوىذاوصاغرتقلت تكله وتتمةولاتع.د الواولا هذ حرفولزمت
وا

البدل قثددّت |

فىالتصغيرواجوعووكاهالنىفس وكلواوكولاوهذاالاعسمووكولالىرأنك وقوله

ايهبعلى“الكواكب
كلب لويناأضمة ناصب  5وأملأق س
|
)وات ار1
أ دعب ويفاات فلاناموكالاذ اكاتعليوهايكلهوعل.ك ولول

ووإوولةوالااذاأعوات فالالخاح
ا

كا نام اكات رس

ْ
إٍْ

لوالو ات فىحرس
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وكذلاكأ اعلمعيمرااذؤاكل” اس فم والبرع وااطرف والل.انيكلك
اكلوة
وكلا

وساففكل اساذورجلكل اللسانوكال الع ف
ا واس مدعلونكاالبصصرةا سام نكل" ْ
علىذعلاءولايدمرونه والمدنىأنههوضع تكل ا”لريعهيعن مملهافىغبرهذاالموضع هالرؤي اة

بدت دوققضمه من
) ١1١يكل وفدالر ,ممنم<ءثاغذرق *» والكلة!استرارة.ق كايخلاط

ر نمف قلتلاق البق وكل”لفغله واد ومه ناه مجع فءلىهذاقو -لكضلمروكل حننعرواعلى الاذظ مةوعلى |||
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إن باعلا

إه

الى أخرى وكل وبعضمعرةةان ول بئ عنالعرب بالالف واللام وهوجازلا تفهما 1

معنىالاضانة أضفت أول شف

والاكادل ّمه عصابةتز ينا وهر وولسسمعى التساح كابلا

وهواًوبع ةا فوممضمافةوالا ا .ل السصاب الذى تراءكانَ ٍ
والاكال منزل منمنال القمر

غشاءألسهوا اكفمل! اماكندتيد اوىبهوالكادكل والكاكالالصدر ورعساجاءفى ضر ورة |
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الشعرمثددا وهال

كاتّمهواحاءلى الكاكل" ه» موضعكى راهبيسلى
| ورب-ل كلكلبالذم وولاكل أدضاأى قمسيرغل.ظط 2

رسيا

ايا 1

أأى كل"بعيرهوأصحت مكلا ذأاقىراءات وهمعلى”ع.ال وتاب |
وأ كلالرجليضا

مكالأى ملعبالبرق وية.الهوالذي ولهقطعمن السصاب ذهومكال بن وا كثّل الغوام |
بىافلتنور والمكالاماديقال |
االعه ألىسه ا لاكامودوضة مكالةأ
كقى
باولير
يه مااوولعم وأنثه الادمي"

عرق الداءعنهفعضب » .تكليلهالامثاللاذماثوثب

|

و قد يكور ا حينقال جلا كالأى شناكذب واجن دمنالاضدادوأنئد

أبوزيدسوم بن سيول

|

ولاكالعن حربمحطْة »٠ ولاأ د رلالةينيافم
و "كل"الجرل اتكالالانيسم كالالاعى
وتذكل”عنغَرَهة ا بكائها ا

ىأ لشواننيته مشناعم

لمكقتامززافترة رابكل"كل الكتمودمنه الاسسذانواتكلال الغبالبرق ه قودرماير يك |
سوادالفييءنباضه( كل) الكجالالاموذمهثلاث اغاتكل وكلوكلوالكر أ

وله أ
ورج ل
أردؤهاركامل وأ ك
كءلاء "حماثفلدو-فدة ويقالأعطههذا
مكا
تناو
المملاكلاأىكلهوكعالىاسمفوراسزليشدامكام
مل.لى

والأكال الاقام واس كمه استت.

وقولهدد  -اذ اماي لثمي م  8تذكرالبيضككطلولفل

من نلوكنا
ماول هالهومغازةر فل7آيديلفىالسيرواغمائرا التشديدلاقافية وال الللرل

|[ والمكبالالمامول!لذى كله والمكا لانعظما الذراعينمنالفرس والمكدله"اتى فيها

| الكبمل وهو حدماجاءءلى لضعمن الادوات وتسكمل الرخجلذامذاكءل' وكاتعيى

وتكات واكتسات .الاصه ”.االلكتلصمغي”سعبلىرالذى ثطلىبهالابل معروبهو

| | النفطهالوالقطران اغايطلىنه للدوبروأااقرشدباناءذاك (كر بل )البكربلرخاوة
تذهاا
بة ا
ذحنط
عتال
| افليقدمين يقالجاءعثى مكربلأاىكا نهشىفىطين .أبومروكر با
[[أمثلغر بلتهسا وأندد

سممارانءرسوبايالنقل .م قدغربات وكربلتء ن القصل

ا

| واككربال المندفالذى يندف,هالقطن وأنشد الشييافة

 .كالبرس طيرهضربالكرابيل
ترىالاغام وى هاما اقزعا ه

ْ

1ناسلام [|.كسل ) ::الكتثلاقلءن
|ب
.سين
عبالقيريالح
”ضعب
لرلاىءمو
ءوكب
|

فهوكسلانوةومكسالى وك الىوان تكسنرث اللامماقلنا

|الاموقدكسلناا-

|افلىتدارى وام أةمكسال لاتكادةبرح جلها وهومدحلهناء ل نؤومالضى وأكس_ل
ْ روديام

المأهلدول مزلو ةسالفىفل الابلأيضا (كنل) السكفل

ذندهيب وذو التكفلاسمأى”من
لا
اشال
|ل|عفت هالتعالىبوتكم صسكذان منرحته وي

|الانبساءعليم السلاموهواملنكفالة والكفل الذىلايثيتعلى ظووراايل ومال
سكل الفرواسةلدااععصام و وابيعأكفال هالالاعشى عدحقوما ()4
غيرمءل ولاعوااويرفى اليا ولاءزلاولاا كفال

ْ

أنيادلاكساء حولاسلنابمغيرمبركب ومنه
ألكفلأرضاماا كتغل.دالا كب وهوو
وا

ي|ثحابدراهيم القشاربلكبرمهئثاة الاناءومنعسروته تيققالال انهاكلفثل_يطان

عهالتوهآلكة.ل الضامنيالكفاتيمكفا ل وهكفات عنهبالمال لغرعه وكفلت أيضاكفلا

| أىواصلتالصوم“ .اهلاقلطامى”يصف ابلابةله
||

نلبذأءقار الحاضكانم ا

الشرب

نساءالاصاى صمت وهىكفل

لكفلت
ةناوه
كتها
كضمن
مأى
امال
يهال
أواكفلت
عهوبه

كفلاوكفولاوالتكف.لم 4وتكفل

يهاالووىكذفلكهارزكارلاخفش
][أديثءتكفلاوالكافل الذىيكفلاث انابءولهوممهقولهت

|دقركُوكأفيلضاهامكسرالفاء ولاكفل الريكلاداءة رغيرها يقالا كتفاتيكذا
أن
|اذاوليتهكفلك والسكثذل.له”اللعمة الضضمة (كا-ل) الكل" العمالوالدُمّل؛ هااللته

وتعهالوىكل” علىمولااءولاب4كعلول وا لكلاليم والكل اذىلاوادله ولاوااديةال
رلج-ل كل
اهل ك
م

زدق
رال
فه
لماق
وااستص

2

:اه( كل)ه

“لقصل الكاف)«

|
 ٠موسا رزوتمتتف قلتفىغبرالاستفهام أيضنامجرى الماضعة ونهالسنىيعولين
أ فعلىمذهم م >وزفم انّبهدالقول

(تهل)» قالالكساى“التقيل رثناثةالهيثة|

ورجلمتةو ناس الحادسيئ ال مهلالقدل وبوكعاروالتقو لتكوئ ل احةا

|| دأنئد م لزعوااذالاقيةهة ولاه والته لكفرانالاحسانوقدقوليقولقهلااذا أ ثناء
٠أ قيناو قهل لزعتلتكافمالانعشه ودث نتف شهوانق لضف وبندقط ب(قل١ 

القائلهالظهيرةيقال أتاناءند القائلهةوقديكونعهئ

القرلولةأرضاوهى! انوعافلظىهيرة
وقيل

ْ تقول قاليقلق اولةوقنلاومة.لا وهوشاذفهقوال وقوم قدل مثلصا حب وجب

اقيلهكافالواتركت ولريقولواود9 
 1أرضابالةث_ديد وما كلا ق"ائلتهأى نمهولايقالم أ

لنم اريقسالق_.له فنة.لأىسةاءنصف انسارفشسرد'
|الالءل"أوالقبلبشائيبرناضف
ا
اهلالراحئ
إٍ

ع مه رهعنوق

«* مقدل أومغدوفةى » منينالدهمالروق

ا

 :ويشالهوشروب للقيلاذ اكانمهما فادة.ىاللصبركتاجالىشربنس_فالهار وقيل

الاسمرجلمن عافدقدلأ الاوسوازرح وأقلنهابرع اهالةوعوفسطضه ور عاءالواققه

| الدع وهى لغةقلمله واستقاته المعفاهالى انادونة ىفلان أناءأى أشههه وقباليكسر
||| القافاسم لبجالبماديعال
ْ 2صرلانت)  5أل) أنوزيدالكواالااقضيروةدا كوال"الرجل فهو

|[أمكوثل"  3بل ).الكبلالقمد لضم يشالكيلتالاسيروكيلةه اذاقمد نه فهومكبوال
[أأومكيل والكبل مائئمن شف

الدلووهوايدال الكبنوف رونكيالريك أىقصير والمكايل|

 :التأخيروالحدسنقالكيل ديك ووالمكابلةأنتناع الادلى جنب دارلاوات متاح
 ١الهسادء:خرشراءهالدشتر بح .اغيرك ث تمأخ_ذهابالشفعة وقدكرمذلك وف
عح
فد.
ان| 
أرذى انتهعنهاذاوقءتالسهمان فلامكابل”نول اذا حتت الدورفلا> :سأ حدع عن سشه|)

|| كانهكانلاير الشفءة الجار (إكنن) :الكبلية القطعةالحقمةمن الدمغوغيره اأ
' والمكتل مدال عل يسع لجساةع مرصاعا والمكدل بالتشديد القصير أبوعروالكشل"|
ابلغةطاذاه الىفان ت اليد وأنسيي

ض[
ْ:

 .قدأبصرتسهعءادىكا
بئق

1

 »:لهائلعذارىال+سنالعطابل

«طويله الاقناءؤالائنا كل»

 :أوالعطاءلجع العظيول ويزوى !لسر بالراءالكل صيزبهن المثدىوالدكنةّأل بالضم
 1القصيروالنون زائدة ( كثل )الكوثلمؤخرالسغيثة وقديثةدفيقالكوثل ل(0

ياقالللجأسدذةيشكل وهنىمعرؤةلاتدلهاالالف واللام تهرى ولاتجرى يقالكلم
ظ

السنونأى أساتتهم واقالالاموىكل السواء تفالالكمدت

اماذاعيضارملا ضصانجلاأت
تو » اهبوتجلكءاونأنمدنتإو .

1
ا

ويقال ضح تكل اليكن المشاحغيعالسلامة بن ج:دل

تقوم اذامير حت سبل وتم.٠ مأوى اضر ومأوىكلترطوب
و أهَرضوب

]|
!

يىرا
طخر
القردان الاصأغنرمتهابركب البعيرعند الهزال وأماقلالزرع فدويتبةأ

جةعاهلاقل
جخل
كايراودق

وأخل العرفويالرمثاذايداورقهصغارا أمتاويلتغط رأ

)(ا(قاثقلميثل القميمالمشية((.قنبل).القنيلهطائفةمن اانثللم
لاابئينيانالى أ
الاربدبن ووه والجعالقنايل وكذلكالقغيل:من الناس طائفهةمنوم

قندل)» أبو|

زيدالةندلالعنطيالرأسمثلالعذدل هالأبعومروف القندل العفاب ايلرأسمله والعندل ١

ا|لطويل هأانولااتهم
يهدى ا كلافعئدل ٠ راكلبذصفمارىقندل
ظ

ْ

ملذعشدريولف وذوفعاءل (تنقل) القئةلامكال الضذم وهاللزان
ْ وا
كالعداءا زاف القئةل  0منصيرةمدل الكثيب الاهيل
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وكان لك مرى نابحسعى القنّل (نود) هاليةولقولا وقولة ومعَالاومقالةو,قال 1
كثرالة.لى والقال وفىاسهددث بى عن قمللوهالوهمااسان وفىحر ف عرد اللهذ لكعسى :

| ابنهىبمهالاسل اذىفمهعمترونوكذنك|لقالةبعالهكاثرلتةالناس وأصل قلتقوات ||
مالفولاعووزأن يكون الذملالهمعدى ور--ل ول وقوم قول٠لص.وروصيروان:

نت سكنت الواو ورجلمةول ود ةوال وتوةوقتواقلوالةعن الكبافى” أى لسن |
كثعرالةولوامةول الاسانوالمةو ل القلىبلغةأخلاله ونابلمعالمقاول قاللد

سف
رراق
كمن
واغال
لهن

٠ بأعمانعم نفو نالمقاولا

ْ

ا

والقلء لمن هلوك ويردونااللماكءظم والمرأةقل'وأء لهقملنال ديدكا'نه الذىله ْ

قولأىبءة_ذقوله وابهع أقوال وأقبال أيضاومن سعهعلى أقنال لمعل الواحدءنه |

«.شقّداوالقول بمقعائلمثرلااكعو
لراكعفدازل
مؤبفة»و
لقاولدهه الاصميالقالأ #0
اللنشيةااتىتضرب بهاالقله" وأنشد
تكَانزوذراخ الساممتم » نزوالقلات قلاهاهالهالينة
و يقال ولوتئأماقلومأقللىتئ مالأقلأى ادّعءتهعلى"وتغولعلءه أى خك  :ب عله

ا
|

و اقتالعليه #جححكم وهال
ومغزلةفىدارصد ق وغمماة 5

ومااقتالمن -كمءلى طنيب

ا وقاولته فىأصهوتقاولناأى:تغاوضنا وقوللسد

1

وأنّاله ناذله”:ةناة ه ولاءةتالهاالاالسعه
أى ولاءةولها والعرب #رى:ةول ود هسانى|لاسس في اممجرى ان فىالعمل هالالراحز

ا

مّى ةو لالقلص الرواستا » يدنينأمكَاسموتواسم.ا

صنكصالتلنتصب بالغانّ وهال آخر(؟)*علام
| ف
:

أماالر.-ءل ذدون بعدغد .

تقولارخ ينغلعانق ه وهال خر|

ذتىةولالدار معنا

(نسلالقاف]ه١0+ :

مع

(ثل)ها

رس) قااللأضع“ىالقعثلتاملشقسعةموثللةوالمفتع ل نذ|اسهام الذىلبيزبرنا |أ]
انسدا لقاملد١ . 'فرمتٍ الغورمقاصائيا  6ال رساللفشلولانالتتطل ١ |١١١:1
لبضانبت
نلشروالقة.لمث_لدوالقغب أ
ميسم ا
نع
القغلمعروف والقفلب
|(تف)ل
ل

أوالقغمل! اسوط هااللراسز

اناا ساقرشًا ه 5تّاللهمالققئلضمريا

سين ريلكالخر وقد ةفل يفل بالضموالقافيارلنقةالراجعة| ٍْ
و|درهمكفل”
م
س
0ن السف
ليرول
وقغول
وقدقفل يقفلنالكسير هلابليد()١
|

0
ام
ب
دا
رضسفةال ر
ريس الره

|]

أغضفادواجنن افلا عصامها »ول

قراف ل ضواهم وأقغل ىأ .سهوأقفاث المددمن |:

|أميعثهم وأقفل البساب وقفل الادواب مث أغلقوغاق دقل

سل

|آٍ

|القغال عرقفىالبديغمد وهو معرب لقفعل ))اقفعلتيدا ٠اقفعلالاأى تقيتضأت
وا
/ه

أوتشتيت [/قفشل )القغشايل المغرفةفار.ى"معز(باقق)لافوقوم منفزو ظج
أ
ْكانيقالفىالماهلمة الردل اذا اسكضارغرب قوقل تقد أمنت ب[قال )نت قلوبععها
و

قالّمث سروس ري وققلويماون وبقضامالفال تعالىواذ روا اذ فكلنزجلامكري أ

|وقدقل"!ىقل قلهوأقلدغيره وقللهع«نىوقللهفىصسنه أى أراء ابادقل_لا وأقل”افتقر |]

!اأ#لى مل الذل”والذاة .بةالالخدقهعلىالقل>والكثرأ]
ولااسلرلّةقأطلاق”له
|أوأق
ْ

.نكدالاصمى*
| وماله ةلولكاثر وافلىخد يث الرياواتكثرنهوالىقل” وأ
قد يةضرااةل" الفتىدون همه  5وقدكان ولاالقل”طلاع د

و يةسالوقل” قبلناذ! لكاانيع «روفولا
|اأبوصيدةقامسددذن

نووقاوهاو-مقلم(يلرالولا كثيرا كال]

رنور عة ومضيروسام وعامس| :
وا ا
المراذ
كخولم,
ادو

| وااةلة أعلىالحبلوقله"كل أعلاهورس الاثسان قلت وأثثاد سببوءه

|

أسانبسدى الشيب فرقلة
ملف ملوابهقعل ومثسهةول ذىالرتةيذ كرفراخ الثعامة
 ١ا ويشمهروعهاالبنادق

لع.
للنب
قع ا
فدو
أشداقها كص

ا

مللدحار يرجش كليائكت
مو ا

ذاللد اماءلاعربكاطرة:الكبيرةوقد تجمعفى قالوقال

وظلانا شعجة وانكا"أ امه وشر با ا لالم ن قلله

|قلال شسرشديية باسلبساب والقّل”بالكدمرشيه الرعدة .يقالأده قل”مانلغضبو امنعد
و
دعد مقاملاواتات السعياءارتفعت واستقل”القوممضواوار تحاواوالقلال نالضمالقلبل
ور جل قاقلىا 1ى شف يقبو0ر"س قلةّلأكاءمراع والةلةلانى طار كالفاختة وااعلقلاننمت

أواا ةللسقلكسر:
ب
سمس

ع سود فاليالهم

وآضت الومىكنبلالصيقل  «:وازتار يسيس الفافل: .

بنالأوف المثلدقكءا مازحب" القلقولالعاقةتقولس ا
بلفافل( )نيااللاممىهوتصمر

د
رم مبنصاء

2

 "7انمماهونااتاف وهو صلبمايكونمن الخيوبحكاهأ عبد وقلقدل أى موت وه وحكانة
كيرف ومسدرواذتنمأ
در واشطوبفاذ
! وقلءّله قلوله" دق منغلل أى ركن

)القمل مر اولفواجدةفل وقد فليأت بال
أنهو سممفلالوازلواو اليلقل
١

ا

ؤآلان

و-يلحىك-رزة:ذ.ول » ماثرةالشعين ةذل »٠ امروفىأ<فانهاصدل

اا 1وأناأظنه معناكا"نهشه ناقتهيفنليلقدابلالفارسية كندهبل (١زل )قرزاذم
أسنمقريكاناطغملبنمالكوالقرزل اليم قالهدبين اللمشمرم
ولاقرزلا اولسرطجالحناد ها » اأذوامكاماشلىقولابلتعا

1
1

زرطل )الطالةواد َ:الطال قرءل ) ا)لقرعبلانةدو يعر يضة متئة |
| عظهةاليطنوأصله قرءءل فز يضمدهتثلايه أحرلفانّالا-م لايكونءلىأ كارمننهسة

أدحرفونسغيرم قرباعبلةإاق[ءروقلك)ن” القراق لقس النساءواحدهاقرقل وهوالذى
ه
ويفللا
|تسمه العامةالقرقر((قدرل )القمرل مح رطع

والسر ير

وفىالم_ل ذباءقلعرامذله

كاناافرزدقاذيعوذ فاه » مثلالذلليعوذ تحتالقرمل

والقرمل,الكسروادالضتى”وااةرامل الابل اذولاستسنامين والقراملذهمااانارأة

فشعرها )«اق(لزفلزلباتكر أيسكوأ ابلاعرلحكوقبدسقرزلفهوأقزل والقزلان

عشى
لام
_مشرسيجةان
اااذ
ظلعرسان وقد قزل,الف قزلان
ا
.

( قدطل)القسعالىوالقصطلل

[لأنالسنوالصادالغساروالةسطالاغةف_مكائنه مدودمنهمع قه'فعلال غير مشاءف

أوأندشاومالكلاوسبنرج بدرجفلا
ا

١

وانهمرةد الوم تسر ونه  5ولام-شوالديع وااسربال

دتض
اىالم
ذأو
انمم
ف.
عرا
وا

|

» وان لشارجةمن القسطال:

وخهراولكانهة .طالبومذى رمج» وال طلانمةقوسقزح ويجرةالشة قأيشا هال

مالكينالريب تجرىرجّد'نتاقادلر بحنوقه «» تراءاكاونالقسطلافى>هايبا

لا اقل القطعوسرقم ةل وقدال أى قطاع ومنهحعىاأقمل وقهإت المدايه
ظ
قد

ا

أوعروااقصلبالكسرااشع.فالفسل وأنشه -
أدس ب#صل

لس  -ميم

'

01

 «+عند السوتراشنمةم

رز ثرا زواعك

والقصالةمابءزلمن الرباان ميداس الثانمةوالقصلفيالطعامملالزوان وتقال()7( || )1ك
قدغر يلتوكربااتلمن
قصل ه والقسله'من الابلف والصرمة تعمل)قعملأى قطعه اليم
صيدامن الرعاء هالأبوالتهم (؟) قاسبالغسادة المقصمل » لانالرااعى
علشد
لل ا
امقصو
وال

بري اءراسوبإلنغل

يدمان ”7

| اغمابوصف,ليانلعصالاقصعل)القصعلمل القزلراللتبم (قطال)القطلالقع اه

يقال

رونة متولاليت

قطلهذهومةطول وقط_.ل وغل قطدلاذاقطءت من أصاهافقطت وكا نأبوذوٌ7

ول .اقلااهللدمتلتىط"ليسفقتيلا” ||('رألانعيئل
لهاذلىل”بقلطقبمل وأدئعةمماقبلاطلضم

0

ةالقطل
عد لاتكدى جادهدمه  .».كاانلقطذلوءذع

اابجعمقاطل والقطلها"لقطعةمن الكساءوالثوب
يروك ينس والمقطله"حديدةيةطلع به و

فيب الماءوالقاطولبوضععلى دبل" ق«ط(ريل ) ق4طرتبلءالضم وتشهيدالباء

| موضعنالغراق [(.قعل) ا
)القعال نورالعنب .نقسال! قعل الكرم اذاانكوقعالهوتشاثر

|والقاع"4واحدةالقواعل وهىالعاوالمن !سال وقعول الرجلأىامشى صشمةمنحنى

ال
|تراب با_-دى قدممهعلىالاخرى ةيلنما وقاله فصرتمثى القعولى والفجله

لدست»:

له
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»زلسلالقاف |

بعشو

'
”

ا
لس

لس

ل 8#

ْ
ْ وقالأيضاه ماقتلان أىمثلانو <-نان وأقتلت فلاناأى عرّضته للقملع نألىعسددة ا

وقتلوا كبا ةئم

1

ورحل مةد_ل أى مرب وقابمقدّلأى مذال000

كرأ
وَاسَمدل أى استّات ورجل قنمل أ مقتول واهسأً:قت ل ودجالونسوةقتلى فان(تذ .
ذ
أ1
وام
المرأةقات هذمقت.لهعىفلان وكداك م رثبة-.ل4هلانكانإبنمطريقةالاسم
|قتولأى كاله وقال

قتول نعمنيهارمدك وان .٠ سهام الغوافى العاتلاتع.ونها

فس وبقةالسم ؤماقذةات قتالاذاكانت وثيقة قال ذوالرتة
نلف
ل با
اتال
والق
مهاو بدءناملس لاقت الهساهتقولمنهقدله كانقولصدره ورأسه وفاده وقال | ِ

قتلالحلفانكناقتلهالعأووانّقبل قنتلعكاءالفراءءننالمكساف #الملايقال |
1

فىهذننالااقتتل هالذوارمّة

|

اذامااهس ووحاوانأن يقتتلنه * بلااحنة بينالنفوس ولاذ>لى

أ
وتقتلالرجلبح جاته تأ لهاوتقتات المرأةفىمش يتها اذتاقليتوتثنت وتكسيرت ونال ْ
|

تقناتلىستى اذاماقتلتى » تمنساكهتذابفءلالنواسك

ودقا::ل القوموا قتتاواععنى ول.دغملانّالناءغيرلازمة ومنهم منيدغم فمةول قتاوايقتاون |

سل حركداتاالىإلجاف نيمواصد ف لافلاابت كود

ا
| أ

ميكسسراأققاف يمم لاالتقاءالساكين والفاعل من
امسن الامنمطاف امافغةومنهم ن
الاولمقتل ومن الثاني مة:ليكسرالةّساف وأهلمكء «ةولونمقدل يتبعون الضمةالضية |
ا1
قالسدءعو نه وحدثى انلل-,ل وهرونأن أناسابةولون مدسفينب يردون م تدئين هو |

1

اقوحلن
رمةو
لالض
اضمة
ال

 : ٠:ا.تخردضت ل بمكانحل" :ا«تلعمضهرة ف اىلطول” » تعرّضآليالعن آتلل' ١ 1
ا ١

فناأدخلعلمهلامامش3دة  6أد ل نونامشددةىقوله
أرادءن قآلى

رعطنْ« وصارالاء رابعلءه فماللامالا"ولىم يفخففقواكملت ||
َوض
حببا"ملمكق م

#رويقرةوييجل ويرجلين(ق(ا )لأبوزيدزالقثول"العى” المسترحىمثلالعثول وأنشد |
ا
لامل ىكفىنئول” » رث بل الي ثلث

)(خل)» باقللشئ يقعل ولاسذهو فواحللمتقل الاجرلملابسالللذالنئالخال |أ)
شي خلاريمنجلدءعلىعظليمهوثينفلينكين أ
ول الكسركلاءلوول وغخلااث
ونعل 1دكابكسرالهزة أى مسن جد اواةات الثئ أيسيه والقسالذاءيضبب الغ ||).
تضف”ساودها

تذل) القذال باع مسرا رس وهومعةهد العذارمنالفرس خلف

الناصية ويقال القذالانماا كاتلنفةفأهسامنء عنعين وثمالومععلأقيذلة وتذل أل

وقذتهتير تقزلله و بعال العذالللتولا لؤزال.قعل أوتغرورجلقذءل مئال أ
دنعدله أىنئ والقذعل” |
قاء
(ذعل )أبوززنذم
سمل هين :سدس :واقيذلى” عسسر إ ت
المأ القصيرة المس.سةوةتصغيبررهاقديم وكاليعضهمالتذعل والقذعل"الوم منالابل )1

(تنذئل) الالملاده نودم الالتررع النشاية

ْ

امك
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وت

اولنلالنام)«

اف(تئل)ها. .

ظ

ُ أعلىالانفوقدقياتعبتهوان أنازرجل قبي القبيلهاولذىكاءنه ظراى طرف

| أنه هالت اللنساء

:

لى
انما
عدوؤدش
لانا
اوىء
ولاأنرأيتالميلة.لا ٠ شا

1

امايق وى الى أقبلقرناهاعلى وحدوبا عبن

و|هودصب ”رعلوىسها ويلكنن أهساقبلذلكثئ ونكلوفلان قبلا أجادوهوديتكلروةاً

|ستعتة الامموى ره قرلاذا أنشد ته رسا لمتكن أعددنه والقيل أيضاجع قله وهى |

آالفلكةوهىابناضتربرهن انارز يوذ بهاوتةولالساعرةناقب_إه"! قيامه ور بماءاقت
الضم مأقىنابلل” وعساناوزايته قبلايكشر
_ورليناقءلا
مقن
قال
|فنعتق الدابهتدقوعبه

عالدعذاابنقبالاولىة فدلانحق أى عند مولاكلك
ىبم
أتي
| قافتفاالله تعالىأ ويأ
بىل أى فمااس :أنف و مالىهة ل أى طاقةوالا بلة"منالنساءمعرؤقة |
| اهلشىرمن ق د
مةات الولدأى تاقد عند الولوادكةذلك ةهلى الرسل |١
قمال
اهاق
ذقما
| تقالقبات الا يله اراا ن

2

لقابلت هااللاعذى
ااومن المست قبولاقهنوتهابل والقسل والقباول

يرا» ؤروى كولهاا سفت مله ناالوتذكلفيلوالعريك
ااسناسا

عثلاثهة |[
1أوقدقب بله بقلوبق ل قمالدوان فىقالتهأ فىع ارذه والقسل الجاعه تكونم انل

اتساعدامن قومشئى مدل الرومواولازخلعرب وابجعقل وقوف تغالىوحشسرناعليمهكلنئ إل
شفش أى قبلاوهال اسن مانا والقسله:واسدةقدائل الرأس وهىالقطع |
اال
اأأقيلاال ه
ضم لبها الدؤن وماسعدت قبا“دل الهرب والواحدةقسلد” وهميثو
هلى يع ت
ْالمشغوب :مض ا

 3والقبدلماأقبلتةبها؛رأةمنغرامايوه تارف قيبلامزند 'ي
|أبوا-
0

اق وأقبلعله وجهه وأقدلت النعل مثلتهاباك ست يفال

أوأقملتهالثئ أىجهلنهإلقىبالته بشال ةلدا الرماح نواقوم وأقباتالابل فأقاء |[
| الوادى والمتقابلةةالمواحهة والمَّة]بلمئله وانبللمقابل أ كر الفس منقبل أنورموقد |

[أقوبل وفال ٠ انكنتفيكرتت شْؤلة م فناألمقابلمنذوقالاعنام
افت
|| وا
سلتسه
أأى
نفه ورج لمقة.لالشماب اّْالمينذهأتركير واقديل الطب ةأى]
اودةا بلنذا لح
ارقلها والاستشيال ضَدَالاستذء ر

مانمعارطته وشاةننةا بلهقناعت | !

| من أذ ن اهقطعةل نينوكبتر معلقةمنقدم فاتكانتامنأنبرقو مىدابرة لقنل )!القفل ١

 ٠معروف وقذلهقتلاوتةتاسلاوةةلقدله سوءرااسكسسروهة:اتل الانسان المواضع الىاذا |

|

اىؤه
تعال
ققت
االا
مارته
وشي
أأضميتقاللته يبالقل الزجليانفتكلهوكات الج

1

ْ | 12

انال ناولتئى نزددتهنا  5قناتقنات فهاجم النقدل

1

||والمقاتله"القتالوققتاهلاالوتقسالاؤهوم وركالالم املقعرابئله بكبراتمهالقوم|
| الذينيس طون ميال لقتل,التكسرالعدو وقال.
واغترلىعنعاهسبنلزي" و 0فىإلادكثيرة الاقتال

١

( ٠فسل المتاف) ه

م5

اغببنهراملصروف

«لخيل)ه

من أسم.اءالباطلمث لهال (فل )الغيل معورف واعلأفيال
/

ا وقمول وضلهةقال بنالسكيت ولانةل أفلهةوصاسيه قيالهالسو يهو زأن رححكون

1

أصل فل فعلفسكسمرمنأجل الم“اما هالواأسض وض وهالالاش شل هذالأمكون فىأ
إٍ!

الواحداتمايكون فا بع ورج لفل اارأىأىضع.ف الرأق وعال

 009ادفلا:فلوا ناا فنع درك افيل
وابمعأفالورج لفالأىضعف الأرى خط الغرااسة وهال

ينا
ذاجأخرطل
امك
رأ

ْ

ه وجوتالقراسةكنتفالا

وقد قالالرأىيغب ل فبولة ول رأ تفلا شمف فووفب الى أوصبدااشائنا

راف الفغن ال ال١زاجيز :
الل م الذىءسلى رنالور ان وكانبعضهميجعل الغائلعره
را يضه  3وملدق فائلهوأضه
كا"نايصع ع

ف'
رول
ورس
لالف
اكاب
وذماع رهانف لذ وال الادمىى” فى

أ

”

انم

لاعطمذيساوى تلك النقرتةالفسائل هال ودس بدنتلكالنةرةويينالمو ف عظم اماهو دلد :

ولم وأدنلكلاعدى

قدخضب العيرفى مكذون فائله ه وقديشبطعىأرماحناااليطل

قال ومكنون!افائلدمه يقلغهن بصراءبموضع الطعن وقولامرىالقرس
سليمالث فلىعبلالشوى شيالنا ه 4عماتمشيرفاتءنى امال

1

أرادءلى الفائل ذقليه والغولالباقلا

|

(نسل القاف)( قبل )قبل:رض بعد والقبلوالةبلنقض الدبروالدبرووقع
|السهمية:.بل الهد ف وبدبره وقتق.صه من قبلومند بر نامقل أكاء ن مقد مهومنو |

ويقال انزل يقل هذا ابل أى سفسهوفكىانقذبللكااشتاء وفىة ,ل الصيفى ىوه |ا
وقولهماذ نأقبلةبلك أى أقسدةسد ل وأوجه كول والةبل:من المعل معروفة والقوله"

بأ

التيىصلىفدوهايقال أيشماالدقيل :ولاد,

ومنأين رلك أىمن أبن هدك ويقالفان لسقبالتسالذم أجركات و1110

ظرفا وقمالالنعل بالكسرالزمامالذىيكون بين الاصيع الوسطىوال
النعل وأقيلتهااذاجعات اماقيالين وأخذت الام نقوابله أى بأوائله وحدانهوالشادله"
لمادير
منهمقاب و
الله" المقمله” وقد قبل وأقب لععيئيالعامتكابلأى مقبل وق الله
ودعضو_ملادقول مله فهل وتقبلت الثئ وقءلته قبولابف القاف وهوءصد رشاد وى

البزيدى”ع نألىعرو بنالعلاءالقيول نالف مد

|

رول أ-معغيرهويةالعلى فلانةرولاذا|

بببةقبسول *
انهار ط
فال
ابللدبوروف
قله النفس والقبولأيشاالصباوجنرتف ا
وقدقءاتالر بع بالأف نقبل قبولانااضم والاسم منهدام توح والمصد رمذموم والقيل

بالقصريشير

و7

داب تومه

هالالمعدى”

مذ كىرار بقيلهوا بلا شاجوبهو أن تدا ضبرااقدسين:,يتياعدعقياهما |
ويةحال أيضارا ا:لهالالة.لااذالم جين رؤىة ,لذلك والقيلف الميناقبالالسواد |

همنثلاحتااريكذنالى_كيت وبدلغة
اضل
أدخ_ليد خل وفيهلغة أخرىرفحضلكيف
| 'نالثة ع كبةمنما فضلنال سك سريفضلنالضم وهوشاذلا تطيرله#السبويدهذا عل

أصصابئ.ا ااعبىءعسلى لغتينقالوك لاتنعينموءت قوتوكدت:سكود وتفضات المرأة

||[ علسدفاتطعنمهلفق)ا,ل:االلفاطعسرلانعبولولزنااانللمهؤزخيمنراكزامرنن(تةعفخلرقاهلنارسطفبةميعداقلاملريى”ألت أن
وأنشدالهاج( )١

وقدأنانازمن الفطسل. ». .والص
اضرم ي
ل
لتلك
ولين

ظ

وفطسلبشتالفاءاسموجلوقال

تبااعذدمرقأفيطتله »..أمينخزاداقدما يننابعدا

فل  4انلفاعللفي مسدرلفيعفعل ورقابعضهم وأوسينا البهمفعل اخيرات

والفعل

ا بالمكسرالاسس وابليعالفعال -شلةدح وقداح ويكروبعار والفعال بالف اكرم وفالهدية

ضيرونا سه علىعظمزوره  51اذاالقوم هثواللفعالتقنها

عفتاءءله كذيا
| والفعال يضامصدرءثل ذهب ذهناناوكانت مهفعله'حسمة أوقرممة وا
وزورا أىاشْتلقَوفعاتالذىءهانفع ل كةَوكاكسمرنه فاذنكسر [فكل )الاذكلعلى
ِأْفعل الرعدة ولا بنىمنهفه_ل بال أخذه افكل اذا ارتغدمنبزدأوخ وزفهو صرف

|فا نعمتب رهخلالمتصرفةف اىلمعرفةللتعريف ووزن الفعلوصرفته فاىلتكرة(٠ق.لل))
|الذلةبالفواحد فاول سنيف وهىك وزى<-ذء وس ف فل بينالالونضى”مغالاذا
|أضات انا رةقسكسرته وتفلات مضارية تأسىكسرت  وبقنالأنشاجاءف ل

الوم

|أدم زقوهم نس ؤى فا لواسدوابيع:يقالرجل ذل" ؤقؤم ذل" ورعناهالواذلول وفلال
ش وفلات الاش خزمةته وذلهبةلدنااضس يقال ذلةفانفل أكسسرةفانتكدير بقالمن قلذل"

زى وهى
لدهعف
اال
لولائاتبها .وق
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الاذمارفى كلاموهالا خنصادوكذ اكقواه_م خذعنك وسسرعنكوفالبكرالمازنى>سالت |

أنازيدوا لاصديى”وأبامالاكوالاخف شعن هذااله_رف ذةالواجبءاماندرى ماهو وقال|
ايخل الرملوالمع |
دلعظ
تب ا
مكثي
الاخفش أخنلامةذت!سألعنهذا .والعقنقلال ال

عقاق لور ماسعوامصادينااضب”عقنةلا عقب ل) العة.ولةوالعة.ولالطلاء |
وشوقروح صغاركر حناثفةمن يقاءاامرض وابهع العقابل (عكل 4عكات |
الماعأعكلهبالضماذانضدت عض هعلى نعض وعكاه حدسسهدةسالعكاو-<:م معكل سو1
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| الاسخاضة الا الاتازاشوباقة ضدعن دم الغانانةَال ذال العاذل يغدذو

تقر شوب ولتصل” قواهيغذوأى سمل ويأادمماعتتذل!ات
لْشردّورجلمعذل
|أ يذل لاخراللفىهاموشد  +3للكثر(ة عر 0العردلد !:اين ثورتعلىأقد امهم
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|لايةال عرلتحتيكونوابجاءتسشاة وهال
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وقالالقلياللعرجلة القطسعمناللابل وهبىلغة تيمالمجرل" عرذل)العررزائل
“وضع تسد هالساطورفوقط راف التضرفرارامن الا دزالعرزال ماعدمعه الصايد
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انار اذل.يامضرورة لانهجوزتسربالكسساكن افليقيافة رك مافبلهكافال|

| شترياألباسنتيلجياملد والتلةأي اضالسيقاءوالججسععسل قريتوقرت||
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د ونصى”ناعة وتخض منقع
حاسلتتىاذبانءحبداله » جعرلةكااصروة أريع
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ذىأدف4ام  4وقولهنيعالظباءلانّالتبى اذا أن وبدتفقرنوهجعقيدوداع ع دنطاوع |
الفجركابنعلكابوقولهكاجرةااصر عةيد الصضورالممس لانالصضرةالململمةيقاللها||]

| أنانفاذاكاالنمتافءىالضصضاحنهى أأنانالضعلفالعكنهأن يوقلكاتن السمريعموةضع |

هنما واجدايقولهذا الفرسكريمعالىحبه فهوينقيه |
|الاجرة مو
مضععهانااذكا
عوقددة أربعةأسقمة ملواًةلبناكالطضورالملسفىا كتنازاهتقدمالب ىأل ].
ا
|ل
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|الصيم وقدتجمععلىعال مدلرهءةورهيام وذهبة وذهاب فااللشاعر

| علأىنمكنعبلماكلستممالاوحكايمعن» اولاسلمقرددلهأي5ضاضذرابعملنواذلاننددت.وقال
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|لهله',لتريِبارللّتهىاالثور واجععل وأعال دالعلامنوديستقعلوارابع :
وا
|

عل فاللاكلانى"العملخشبةمعترضةعلى نعامةالبثروالغربمعاؤبها .والهلوالهلة ||
خلاف المماءوقدعمبلاللكسرورجبلع لوع ل وعول وعلانبين لهلوامرأةعلىمئل||

جل ونسوةع الي عكالوادجالىوعدالأيضكااقالوارجاولالعساج و
لالعاسلتقيض أ .
الا ج ولالاكجلءتوعا جلميذئيهاذا أخذيهولج 4و4قولتعالىأعاج آم ربكامىأسبقم ]٠

وأعلهوالتهولمنالالالوالهالتفقدت واده اوالهالةبالضم ماتعلتهمنثئ والثر د00
عالةالراكب يقال عام كانسال لهنم وف المشل الشبسب ع الةالراكك وعلاناسم |ِ

ربخل وعألمانطائر وأعاءوعلته.لااذا استصنهوتعلتمن

الكراءكذا وعاتكة|

منالئن كنا أى نمث وعات اللم,طضتهعلعىله"والمتدلوالمتعلالذىبأ أهل إلا
بالاعالةواالاعدالفةماعلادلراعىمناللمنالىأدهقيلالخلت وقال() 1يس سيلا المع
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حكا نمام ناد نامعل * فسربان ابدهزايدهان
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١
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تسك
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(عدد) العدلخلاف اوري العد لعلمهف الغذية فووعادل وسط الوالىءده
ومعدلته ومعدلنهوفلاتمن أهل!عاداةأى من أغلالعدلور<ل عدلأى رضاومقنع

ْ

فىالشهادة وهوفىالاصل مصدزروةو.معدل وعدو لأ نضاوهوجعءعدل .وقد عدلآلر.حل

ملب
صمر_ال
هال
اليش عدافآهالالإخفس العدل باألكس
اللوادلعد
سفدرةولكعدات

بحجذساعندالتاجعل انالامثللغربق«نه وبينعدلالمتاعك فاالوااضأةرزان وعررزين
للفرق وهالالغراءالعدلبالفخ ماعادل الشئمن غي جرنسسه والعدلااكسرائ_ل|]
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 :5نقسالهاملطبلااتبالصربك
أضضمات رضخام وعيلها”سم جازيةوأممةالصغرى وهممنقراء

لاالحةبلةلته والعب_ل |
بات
 1ده الىالواد لانأمهماه اعبلهةوععب
|النسيةلبهمعبلى
و
أباتحريكالهدب وهوكل ورفؤمفوله

ل ورق الارطى والاثل والطرفاء وفخودلك ْ

قا البنالصسكت يقبالأعببلالارطىاذاغليا
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أنهقال ذوالرمة
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بصي أنيد بغ
ا
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اذاذابتالشم س أنق صقرااها *« باز ووالشريشسفين':

ى الهس

أوعياثالشصرأةغلهاء.لااذا حتت وزقها.الامنيى” أاعدلاشتصرة سقط ورتها :وف |بإ|وزف اه
|ٌاْحديث ف شصرة
سر ما .سعون نساذوىلانسمرفولاتعبلولاتعردأىلتامعفمسأسرفة 0

ضفر' تعبلاء أكانيضاءولمعا
و|لاسقط وزقهاولاياً كا اهالحراد والاعل تجسارةوص

.المل نعصرليض طويلال الكسباق عباتالسهمجعات |
| أعبالمشنلطساءوبطاح و
فبءمعبا"ء والعبال ةف ال رودالحبلى” .ويقالأ! علنييال يارداقم لكيه
ا

,هال
أوالشبلوالعبلةالبتاروالنا:ابللغلدظ و

١

والقوس  مباور:عنناين » ترزتعن صفستهاسابل

ا

ا(عمل) غبيلالابلأى أهملهامل أمهلهاوالعينميد لمن |اهمزة وابلمعوله" د
هعهيااهاللؤناد » .وعباهله العنملوكهم الذينأقروا]
افظ وعهبالول
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لاوزالااه
اإعلى مللكهم لاب الونءنه (عنل) العت_لء"تعزمالكه_اروالحمَاب والعتّله الهراوة

ا|لليظة والعتلهالنافةااءى لاثلقيذهقىويةأبدا بالمتلنبولاواالمتدل وحنالق 3سى
|الفارسية هال أبوالمات الثقى”

ا

ير.ونعن عدكلانماغبط » بزتخري اللمرحاةعالا'..
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 | ١وحديله' طئةقول الاجبرءشيل والججع عملا*وءتلت الرجل أعتل.وأعتلهاذاجذ تهجذيا
|عنيغاورجل»عتل بالكسسروفال (؟ )يصففرسا #تفرعه فرعاواسةا تعمله  0الاين

||السكد تعتلوهعشنهباللام والذنوبجيعا وااعثل"الغدظ اللا وهالتعالىعةل” بعدذلكا

2نيومالعتل”أيضناالرجالغلرظاورجل» دل الكسمربيانلتلأى سريعالالىشيوريٌةسال,

دألاأعتلمحك ل
أابرجنكا(عن)» لرعجثولة أحىفمدثملساتلقئول |
أأوفىصسكدابسبويهعثول“وعتؤثل مثله وبقساللضعأمعشيل(عثيل))أوعسداً

|العمرمثلالاثجل وهولع ليزان لع(نكل 6العتكولوالعثشكال الشعراخوهوما|
عليهالبسرسنعدان الكاسةوهوق!افكلعخزلهالعنةود فىالكرم وقول الراحو

|  ١ :02لوسر تسعدىبها كائلقى .ه طؤيلهةالاقناءوالائنا كل

اميا

اأراادلكلفقلب العهنمزة وتعنسكل العنذق اذا كثرتعدارعلهمتك امردعاىا
أذين بإعل)» العغ_لوادالبقرةوامتهولمثلهوابهسع الههاجل والاثى لياع نألى
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أنالكسمرجع طودلوالظوالءالفتم منقولكلا 1كلهطوال الدغروطول الدهرجعى

ويقنال|

| قاللطوالث»س طدبالاللوكطيوالبمعدي والرسالالاطاولمعاؤلاطاولطوك:أندث الاطول واللمع
رىوا اكير والطو دلةس املنعزوض

وغى كلةموادةوسملأظول |

ااذالطاعلتلسفاتهوطاواى فطلتهيا
جلذ
يلك
عمن
ااطوولويالط
ةولنالهذا أعس|

لاطائلفمهاذالميكنفيهغناءوهزي يةسالذلكفاىلتذحسكيرر التأنيثوبللمنهأ

نطائل ل ياكامي اهلافىاد وبنهم طائله أىغداودوترة والطوالمالف المنيّشسالمنهطال]

ته وأطلت الثئوأطولتعلىأ
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صدذت فأطوات!!صدودوقلا ه .وصالعى طول الصند وديدوم

لووك

ادا طوالا .نوفّاادليقثصايرةقد تطملوطولله نطقيلاأى ||
وأظالتالمرأةذاولودت
أمولهواستطالعاءه أى تطاول يقال اس ةطالواعلهم أىقتاوامم مأحكثرة اكاوا |||
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قتلواوقديكوناستطالعمنى طالوتطاوات مل 3طاللت والطؤل,التشاديد طاتروط.ل" ||

 | 75الريمنكتها طفل) ماعلىالسما:طهائة أىشئمن غي ورهؤذملئةوهمبازنهزائدةا
لا
و
ده لفسثة

كومزةالكرفتهوالغرقئب(طومل)4الاطلهمللالقمسةيومااقبميرأةطوملوقال |
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قبوه وظل"اللملشوادهنايننقاالأفىظ ل الامل”كال والرقة
وصا
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قادلأنءافزحالهول معفه ٠ أفخطشلرتدعوهامهاليوم ©|

وهوادتعارة لاانسّاللطةا.لقفةىانمناهوضوء شاع الشعس داولنشعاع فاذاليكنضوءالا
ره ثبلمالارجالنلفورلان!لظىاذانفرالا
ضظل
ياظى
فهوظللةو لدس:ظل” وقولهم ترك

| مندئلابعودا لمهبدا وظل“ظلمل ىدام الالوفلانيعس قل لفلانأ ىفكتقة || ٠|

أبأوااللظضل"عمكهمئة الصفةوقرئ:فىظالعلى الارائكمتكئون والظسللة أإضاأول مهاءة ||

| تلع نءأىزيدوعنذاب نوالمطاله” هالواغيمتحسّه معوم والظلءتنالك ليت الكبيرمن ||
لات
االم
| الشغر وهال » وسكن نقدفىمظله» يعرش مظطالمن اطق" وف
لثلاسك
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وهق انه المقتولان ا عالواظلاواسامتزوركم والاظل” ماتدت ||
لاميالل .هلل

تاشعيف لاضرورة |
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زوأظط
هظلل
ظنأ
أو م
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تل(
منسم المبعسير وها
ميف

نذاكذكا نهألق ||
مانا
افل
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وأطلبومنااذا كانذاطل" وأ ظلتىالشصرةوغيرهاو أغ
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نويا
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)وف

أنباكلم
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ردنت
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تطل” بالشصرة
اةتسكك
ونام
عنلط_لد قبل أالكأمل :وأظلنشه رسكا أىد

اسستذرى بهاوظلاثلكذا1ءعالكسرطاولااذا ملتهنالغ اردؤناللبل ومنهقوة ||].

تعالى فطلمتفكهون هومن شواذ المخذ.ف وقد فسمرناةفى مس" وقولعنترة( 0

ولءَدأستعلىالماو :وأطل ٠ أرادوأظط

ل علهوالظالالمامت الشغرلاتصيبه الثعين|

ارسلعشبلوى ||
أ لناس الن)ل(عبسل).اجللاعرباعلينأىضنمهما وف
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وال ابالشارفمن النوقواساف اممر-ع وجرطلي" أئاذ.ذة قال.دين نو0ه

وكودالحباطلةشابماءها  ».ببامنعقارا«اللكرومزيب

٠0.

مآ"ناارلداروالمعالالوطلولوطللالسغيئةجلالهاويقالدتى|
والطالماشصن ن

عأ غروماءالناقةطلنالضمأى |1
| ائلةطلاكرطلاا كعم ى أىشخصك فباعلةو ب وى ن

|مابهسالين .ويقّساليالطر_ملاءااطبلهه"ودوا!داءاالعضال !اذىلادواءك والداهة أبوزيد
طلدمهفهومطاول زفال
|

دماؤهم لس اهساطااب  «#مطلولةمثل دم ااءدره
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وأطل"دمه وطوانهوأطله أهدره فال ولاءةالطل" دمهبالفوأبوعد ةواتكساق” ا

يوه
ن|قولانه وقالأبوعيسددة فمهثلاثلغات طل”دمهوطل” دمهوا أطل”دمه وأطل*عليه أى ظ
لاهذا مال" أى لس:عسفر روو"
ْأششرف ومالجرير ()»آناالمازىالمطل>علىغيره وتو
| وتطال -أى مةعنقته إطرالى الدذئيمعدعنه وقال
كق 0“ 0أنىاتطاللت ىأرى *» ذرافاى دخ خاترباان
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إنمت
له

ظ ([عمل) الطمله :والطملبلاحر يكاهأةوالطين.ق فىأسغلالموض يقال صارالماء
| طول واحيدة ياشالدكل وةاطمّلمافىالهوضنفليترد فنهقطروةهوافته_لماصه |

| وااطملبالكسرالاصض” قلابلد
فوفاجش كلطمل ب يبرالخزنات ولاينال
واأسلرع

| والمطمله'مابؤسعبه الميزة وطمات الخيزةوسعتهاوطمات الناقةطملاسرتهاء_يرافسي]..

| |[طود)» | اماو لاف!عرض وطال!لاشئأىا مدوطات أصاوطواتا يلضوماو
ةتالى ااطاءوسةطت .الواولاجمماع الاصسكنن ولاحوز
معا
ضفن
ليل
اطو
لانكتةول

| أنتقولمنه

طلتهلادّفعات لاعدى فانأردت أنتعتيهقلت طولأةهوأطلته وأماقولك

|طاوا فلان ذظلته قاغاتعى ذلككنتأطول منه منالطولوالطولبجعاوطالطولك

| وطلكأى عررلئويةالغدتك هال القطانى”
انامحمولكفاسلأيباالطلل

بل
طتو
لنطال
كنيلد
اتوا
وأ

| وبردى الطبلويقال أيضاطال طبلكوطولكساكنة الماءوالواو وطالطولبشم
ا وذ الواووطالطوالكالفتلجماك باللكسركل ذلك حكا اءبن لمكت ا
| ذلإشستمسهالاتكس الاولوفتاجلثانيقلاللغأررخس من طولةوهوا بل !اذىيطول
|للدانةنترع ضه قالطرفة
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لغمركانّالموتما خطأ الفى * الكالطولالمرخيوةدابالد

ا وق الطويلهأنضاوقزادما ما الىاى فىاخطائهالذتىوقدشتدهالرآجز(؟ )الضرورة

أفقال  22تعرّضتكىبمكان حل" » .تعرّضالهرةفى اطول"
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([طعل.٠الطدللوت ين الغبرة والساضورماداطدلوشيراب]طلاذالويكنصافيا
لل صغرة وأطعل  -.-لج" يضاف النهثو ا
ويقال فرسأ <ضمرًطهل اذى ياو ضرنه ق :

رس
ففال
لفي
ا رو
ّلمع_
نطسا
|ابنعمدمناة بنأدبنطامكة يقال نوراهللانهئزله  وال
لاطةال لهوهومةللسرعته وريه كاقال لبعترلامسارةلهأى لاخسارتله وطاتأىأ

أصدت طع.الهفي ومطعول وبطعاللكسرطسلااشتسكقتسوت

|

.طهلىنالهاءمثله )طربل)  ,الطرنال القتطفة العالدسة مر
ر|ائحته و
املعشظيمةرافلةمن اليل وطرا سل السام صوامعها ويشّالطراناما خوق١

|
اط جهل) الطرجهالة كالةحانة معروفةورعماعالواطرجهارة نالراه نااللامنى|70
رانله رأعق فىاناءالطرجهاره
دث
ولد ش

ا 505ؤ1
طلر|
ضلعل
) طل)» ماءطيسل وذ طسل أى كثيروالطيسلالغبازوا

والرحشية يافل رايع فاولقيدكونلاقلأ
الإطفل) لفل موود
|
واحداوجعامثلالمذب كالتعالىأوالطفسل الذين (بظهروايشالمنهأطفلتالمرأة '
والمطة_ل الظممسة معها طفاها ومفىقرسةعهه بالساج وجسكد ادالنالوىا 0

]|

ومطافل لهأابوذؤيب
وانجد امناوالسذامئه .

اأفل فىلمانعودمطافل

مطافملأبكارحديثنا جها و نشانمياهم لانا ف ل
أسناانعطة_لىواتماجا
 1والطفل,الفحالنساعمدقسالجارنىدطفله و.

||

 :ش|

أن تواصلفبنان ||]

وهوبجع بالعاهلوهوواخدلاتك بلجعلدسبومبنيهن واحدءالاالهساءفانه بوحدويذ ||

أذاهذا قال سند

:

فلاكشن اليسعنّهمستصنه  5باطراف طفل زانغملاموثما

| أرادءاطراف ان طفل ذءل بدلاعنه وتطفمل الس مملهالنغرو,ب وقدطة_لالا.ل اذا ا
رلغروبيقال شه طفلىأل
مل
||أقدل طلامه والطونبالتصرءكنهد العصراذٌاطفلت الثم

هلاودههدطف[الثريا » وطفات الابل نطفلا وذلك اذا |
|الطف_لأيضامطر وقال ج
و
اهداهافرفةت بم اف السسعردى تلحقهاالاطفال واقبال5
|أأكوانلمع

أجلهال الشاعر
:

وهل أردن نوماضاء منة  30وهل.د ونلى شامة وطغيل

وب هوم:سوب طالفىل
هلةفال
بطغل
دل ولهةليدعاليبساقودث
وتوالهمطضلي*الذىي خ
نيرأن يدىاليهفكان |
رحدل من أهل الكوفة منبى عدااللبهنْغْطفان وكانيأف اللواخم غ

لطعفمرلاس وكان بغولوددت أنالكوفة رضحكة مسهرحة
ياقالللاةطعفرلاس ا و

فلات على”منها د والعربالطتةس.تىلى”الو ارش (طان))الفال”أضعف اماردع

وذلهة اولزلججل ام أسنه 00
ط! لاندى
ملها
الارتض وطا
لته
اولم
|الطلال تق
أن ساتبنهانى'ين م ودينقدس بنخالد
حا
حوس
عص
ا
اس
بتدا
م
ح1
ج
ل
ح

ظ

اان
نتىم
توطا
م
أف نىابيننالههااساف ه :نأ
مسر

وال به

نال"عداوي ااسكثيرالتتبع لاضلالوكنايقاللاه الفس الملالضلسل والضاذ_ل
أ والشلضلةالارض الغلمظة عنالات ب كانهقضيرالملال وااضاذ_ل:بن الصادومع
|اللاموكسرالضاد العاةع رقدرمايقله الرج-ل ولدمنفىالتكلام! اضاءفغيره و 1
|الاصمبى” » وبءد اذ دن على الضلضا » والضلال والضلالة ضدارشادوقدضلات أضل" هال ا

صة
يوهى
صود
غهلخ
لهذ
اسىف
اأعنالىقلانضلات فانم اضل -على نف

وأهلالعالمة يقولون ||

للالة والتلافة وأضلءأى أضاعه وأهلك
!ضاال”ضنا
ىهو
هو
أضلات,الكسير اوضف

'

فن والاتلابغة
دلمت
الا
ذأض
اال
يق
وآب مضلوديءين جلية  59وغودرباء !اولان حزمونائل

 ١ابنالسكيت أضلاتيعكبارذاذهيمنك وناك السصد1اهار ذاتمرمةو شعهما
تدأ شقملوغأمسامن قوعالق تذاضاناق الاشرق حفن غيناو[أصالدالت د
!ماهضلال |
االنى ن
|فضلنةول انكتم_دىااضال“"ولاتهدى الاضال وتظلءلالرل
أوقوله تعالىانا #رمين فىض-لال وسعرأى فىه لال االكاقدرة ع فىوادى تضال

|معناهالباطلمث_لتدب وتاك كاء لصرف وبقساللباطلذل" شلال قالعرد
ا

الل
لع ض
شاضلا
هذ كرت للى لاتحينادكارها ه وقد -نال

م دع طب منهأن يذل" نسل م

ظلأف د ؤب(ي١ )هرآهاالةؤاد فاسةضل"ضلاله
وقو

 ١:كأبقالبنجنونهومشالفخ اللاامسمر جل منن.ي أسد وفال(؟)
ال1سام
ااهما » .عمدب وانوابناضلل
كتالنا
ذة.لىانما
ْ| (ضهل1الامعبى"هل الهيأئرجععلى غيرواج-لهما تلهو"المغالمةو ضُولدأىدفغ اله
رىا وءطدة ضهلهنأذيرةوذهل الشمرابٍ قل" ورق
ننمذالأ
اقلءلاقليلاواأًعطامته ضهله”م

 1يقل«لضولاليكم يرأىا وقعوالشهل الما*القادلمثلالضه_ل ويثرضهوالاذاكان
اقرارحماوعاتئلاظ..لا وشاةض_-هو ل قلمله”الزوقدضهات وجةضاه له"قالله"اناه

0وأضهات الهذ_للأىارطيت وقد الواأضهل السمراذابدافمه الارطاب (ضيل)
دلضال ادر لبرى”الوا.-دةضالة وقولابنم.ادة
ا
ْ

قطءت عضلال”المشاشيردها  5علىا لكرهمنهاضافة وجديل

شداااش ةالمذذ :مانلضال هال الرهاءأضملت الارض وأضالت اذاصارفيها الال
أبز بب

|مثل غات الأمذروأات
32

لطا»

٠

'

طبل  4اللطاءلذئيضر ب بهوطيل الدراهم وغيره امعروف

أئأى”الناسهوى هاللبمد(؟)
0
عون منخرارا لطبل  5لاا
ولايةال اسجكس
طوبال تالطرهفهة
ةيسام المشرق
نعافىجنانه طوبالة ©« (سفا

ا

ه (فصل الضاد) »٠

لمانا

و (ضلل

هويمة (١صمل)صمل الث)صملصمولاصلب واشنورج صمل |
أباالضنمأدىصااب
الحاق واصلمشلهراذالم »در بائفشن .والداءلالناس وقال|]
ىتثشديددايللدامأ
|
ي
ترك حازربهبرع:دانوناره

ْ

0

* علهاعدا.ل الهش وصامي

أ والعدمول!!قديمءةولءلى !انارحطسبادس واالعثمأئلاصث_لالابالهمزأىائتة ||]
 00وااللتمدمءلالداهية هالالسكمءت ٠ ولامصبئاتم الضثيل» |
2ل والمصاوفة المواثية وكذاك! سمالوااصمالة والفءلان تهاولانأى واثبان وصال |
ْ

|العبراذا؟ على العانة أبوزيدصؤل اليعسيريالهمز يلصةؤالذصااصاريةةل الناس ||
اودددوممم نووجل صؤول وصدللهمكذاأى أتيعلهم فال خفاف بنندية

ا

١

أ

فصمل لهمقرم ككأنبكفه » شّهاءايدافىطلةاللبليلع

|أنوزيهالمصولثوء لق فعدهالمنقال لتذهب مرارنهتالولكاصسيلرعقد:العذيد وصرالعم أل
ْ

موضع وقال

ا
لساهرطالف صولقاله » كحاةناهلسوطءةثول
'
(ميل)» السهمل والصهال صواتلفرسمث_ل نهر والهاق وقدصهل الفرس |
00

:

هلمالكي
ارفهؤفرسصهال
صهل
يص

الإضيل الضاد).ل[ضأل)4رج ل ضشل اسم اذ اكانصغيراحسم حرفاوقدضؤل |||

اتل,
ضا أ:لوزيد ضؤلر يضاف اذاصغروارللمبهتضائلأوىق د

ا

 00ختىقدقدالي.فلامتضائل ٠ ولارهللبانهوادله

ورجلواطؤللةضأيىئ.لفةاعلية الدقيقة (ضبل) الذثيل بالكسيروالومزمثال |

ٍْ

الزثيرالداهمة ورماجاءطم الباءفيهما .قلانلثعع(افبى!اسكلامفعال فاتكانهذان |
الحرفان مسووعيننضمالماءفعمافهو املننواذر وهال ان كسانهسذ|اذاجاءعلى هذااً
يزأنناء|
نجا
عمسة
حلكل
رفىا
ذبادة
تالز
المثالث.هدللهمزة.نهازائدة واذاوقءت روف
ْ

الامولفاهذاماحاءتهكذا هالالكميت

كوالءتدهمالمعذلات ٠ ولامصمشا.الضتئبل
لابغمرهالةل:ه |

(ذل) الضصل الماءالقل_ل وهو الفضاح ومنهأنان١ اض_للانه

واأضلمشلئ"أى ذهب وفلغسة لكلا سينامضصلالشئ ةدع المبمحكاءأبوزيد

 85ودش
يروف

(ه

.دراك ] واضعل” السصاب ”قشع ([ضخل) الكل الرجل العريانمنالفقروكال

>

1

ظ

:ركناهم ضي كالةعبانى
وأماآلذ_مال فانا« ت

اللاضال )إضل>الثئنضل ضلالا أى ضاع ودلك والاس ااضل”بالضم ومنهقواهمعوضل ||

ايّضل"اذا كانلايعرف ولابعرف أبوهوكذلائهوااضلالبنالتلال فالشالةماضل"|

تلم بارضللطفربيق وكذلك رش مطل بشتالمبم|
من الممة للذنثروالاثى وأنرضقمض
وحسكسسرا اضادوفلان نلومئىضله"اذام بوذقلارشاد قعدله ورجل ضامل و ضللأى) 3

ضال"
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أ

 ١فريزلملاولزل » حتعلاااصوت #وحركل *

وكاأوفعق تننزاعل

الإمندن) اهمدل البعيالخدمالرأس
|

دس » عهانالالردلااحصزنادلالرؤس '
رأتاعمرووائهالشر

وأالصئدل ص رطب الرادة والصندلانى"لغةىا لصدلافة ((صعل))الصعل الصغير

أةصعلاء“و اصعله املنغذل العوحاءالمردا»

الرأسمنالرجالوالعامورجلصعلواعس

اللخوياركل صعلة »
مول العف وجارمعل ذاه الوبرعال ذوالرمة ه بها ك

والسعلالدقة تاقلالكمنت ه رهنامن لهند أيدهمصمل » «(صفسل)
الصفصلبالكسسرنيت هااللراجز

رعسّها] كرمعودعودا ٠ الدلوالصفصل"والبعضدا
١
دقل0التغلبلطماللخاصرة والدةلهمئلوقماطالت صدَله فسرالاقصمرجناهوذلك

النطو ابللصقاين وهةلالس.ف وسقوأيضا
كلصق
اصذلابنا
عمب وبال فرس

|صقلاوصةالاأى جلاهفهوص قز والجعصقّله :وهال( ١ه)لمتعدأن أفرشمنهالصقله |||(
|الصائع صسءةلل ولمع البباقله'واأصة.لى١ انيف والمصةلهتمانصةل نهاد .ف ووه
و
.

.

5

.

.

.

ولهاأنىه وصنعته الاصةعل
صقا
ففىص
ْومص ”بالف اسمرحل وبال الفرس

الستمعلءلى اوزلنسيدل القرالمابسيمعفىالايناقرب حكاهألعوند([صال)السلهة
|الارض البادسةوالصل الخلديقال خف جمدااصلهوقدصللت انلف و ادلأيضاوا حدة

داب
عيضً
لل أ
اصلا
ْأضلالوقى القطعمن الامطارا امفرَقةبقعمنهساالشئعد الثئ وال
ا
ا|سلعمىطنتارمالمد رق والبصالكسراىة 'لتىلامتنفهعاالرقيسة يقالام_الصل صفا
| اذا مكاتنستكرة مل الافى ويقاللاركجالنادذاهمامتكرا انصهل”أصلالأىحمة

 ١لولس اماتتنارجويها قالالنايغةالذسانى>

»لصليانبةل'وهوثعليان
اضلل"أصبشلائ”نتو فااللاصراغجنس»ل”واايعضيدا وا
دال
ِالوادةسلمانةوقاللار جل اذا أسراعليافو ل تنععجذهاجدالعبرااصلءانةوذاك

ظّالعيرر ا قل اعلصليانةم نصلأها اذا ارتعاها والصاصل,ااضم الفا ودااةسلصل يشا
أن
|أناصمة الفرس والسلس لأبضابة.ة المناءفى

وتارل 
لمشلاطلزي
مالا

الاذاوةوق أسفل الغدير هااللمحاج

» “هشأبعيئهناحمثغارت,الكرارفم االزيتالىأنصاغها

| والملصالالولين ال خواطبالزمل قسارصلصلاذاجففاذاط بالنارفهواأفشارع نأي
اصللهام صوذناهضوءف وتصلصل الى أى صوت وصل”اسميصلنا
[إعنددة"! و
أصاولاأى أنتنءطبوخاكانأونيثا .قالالحطئة

1

ذال ذتىذاذقلدره  » لايفسداللسولديهالملول

وأصل مله وصلات اللدامأدضاث3د نلكثرة وصل”المماروغيرهيصل”هللاصأوىّت هال

لسقونتار اودهيادل
لباءأائذراءض ل« وطينصلال ومصلال أى يسو تَاكاي
لمددوك سر

ا ا1ليبنصلالا ه يولصادفتناةتي الموضبابواجاءت '
صتأ
حدف
ابلعدى” ه وضا
20-3

|].

050

[ذ لالماذ)»

اذةات ١
شلحلرتوعبيعاي
اءواند"ساا
كذاك قيماوغدلامر

إصحل)ء
» يوواهلامتدو يوا

فانشالتهى واقاللرلاسزالاسدى"

1

ماأسكلنوا » خافض نومك لاسنا
الىت
أاب

أى ي خأذ بنتلبونفرةولهذهبنتتخاض ذقدخفضهاءنستم! النىهىذا وتكونهبن |]

ضلل
تفخقاو

بنت بونفقّدرفعالس ىّالتىهى لهالىسنأخروىأتعلكىوهننبلاهبنت|

ذف-أقة وشا المزاناذاارتفعت| حدىكفشه وشاات الناقةيذنبها نشول ||
.خون

وأشالتهأى رفعتههالالغريفنولبيصف فرسا

ْ

1

:عو املشتنائة الانابىه قياضلغرتهاسراجا

وشالذنيهاأى ارتفع قراالجن ()2

ْ

.

ْ

د

25ظ

تأتترىناخيرةالفسمل » تأأترىمن ذف ولى

الغتال.الزماحوالمثاولام لها

 | :اأرتغى أباوزليقدنوشمولتناولعضهم بعضاف

ولابهم أشوال قااللاءعشى هوصب رواتها أشوالها» ||
ةسف
رليىأ
قلي
ااءلالق
والشول!1
والشول أيضاالنوق التىشف"لبنهاوارتفعطمرعهاوأ علماءن تاجهاسبعة أشهرأوئماعه

الواحدةشائله :وهوبجع علىغيرالقماسبقسالممهشوالتناقةبالتشديدأى سارتثائله" |

صذهربتم وأاالشائلبلاهاءنهى || .
وهنتعنى
وقولالشاعري حي اذاماالعثمونها سولا
لء؛لر اكع وركع #الأو| ١
وع
الناقةااتتىشولبذنيهالاماحولالينلهاأصلاوشاب

رىب
قتسم
عهاو
للن
| القم(غ ) كات نان لشول ه وشوةةالغقرب ماندولامنذ
رب
غةتخف
ل.اج
الله
شُوَالة والشولةكوكاننيرانمةّةاربان يعزلهماالقمربقا

|

وااشول |||

مكل صغير وشوال أول أشهراسلي وابه-عشوالات وشواويل ورجلشولأى خف.فف

|[

الغمل والخدمة مثل اشلوقولهم فالمنلللانسان يتصح القومأن تشولةالناحة قال |
ابنالسكيتكانت دوللةأعمدةوان رعناءوكانتتنصم مواليهافتءودنصهماوبالاعلييم
متها

شهل) الول ف اىلعمنأن يشوبسواادهازرقةوءينثهلا٠ ورجل أشهل

دلش
أنبنينا
دهاللفراء
وعم
ال

/

ف

ولاعمب فيباغيرشهلغ.نها ه كذاك عتاقالطرثهلاعدوتها
4
أسد وقضاءة:,,صمونغيراذا خسك انف معنالاالتمك>لام قبلهاأولبي"
هال ددعضبن
والشهلاءالحاجة وامرأة.واراذا كانت نصفاغاقله وذ اءاسم لهاخاصةلادوصفههالرجل

كال

مياغتزى ذلوتتءزنا٠ . كاتعزى شهلةتصبيا

ونشاهلبزنشمسااىالملتب بغندوامشاهله:المشازتةوالمقارضةومي اشعة |اكلام فال
الراحو

قدكان فماسننامشاهله ٠ فأديرت غضىىتش اليادله ١
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ال

ىمت ,هوقطعدء علهزغل" وزغت الامنةيلامشل أل
تقولاأزغات الناخقتولهااًر
أونات وأزغسلالملتارفرهه ادازقه فالا نأجروذ
سقثهماثيردت!

>>رالقطاتوفرخهاوأنها |) .

:

١

تأنغات فىدلق زغل" ٠ لتغالا جمدولنشفخر

ويقال زغلف زىغل مسقا ئصكأبى" ود ووو و

ذايقتم
وفالسديودأت ا م

 000ظ

٠أ

 0وقال

ذ(فل) :الازفل :ع جح

ل

:

'

ا 00ولال لضو

(كل) الرونكلالقصيير (ناد) :ول زلات .افلانالفغتزل” زلملاذازل"3

ا
مأنطق وذااللفا زابتالحسكسرقلةزا الاسامرلةوارواسكني ْ
طوين
وقول ارا( ١ )_ه
ووزاال
لالتنيصةفيق

ف يعنأنه بزلغنموضغ الىموضعلطاب ||

الكلاوالنية الموضع الذى يوون السيرالده وزحلوفةزل” أىئزاق قااللراجز
انزحاوفةنل" ه بهاالعييان تل"

وكذلك ز-اونةزال هال!اكمرت (و؟ف)ىهمقا ,السبزاوفة زا هل وزات الذراهتزل|
وتزفن يقالدرهمزال” وزازل اللهالإرض زلاةوززن الاماالكسفتززات |ّْ
لى:قض
الاأ
زأو
هئ والزلزاللبالف الاسموالزلازل الشبداند والزازل الا'ناث والمتاع علىفعالينعالعين ||

وكسسراللام وازلةوالمزلةبكسرالزاى وفتسهاالممكان الدجض وه مووضعالزلل قال أبوعوواً

ويناص أتزلاءأىرمصاءسنة الزالوهال ٠ ولابزلا:.ولك نستهم”5
الازل" انافف الورك
ووادبينالذئب وااضبع وهذه الصفةلازمةلما يقال|اذ
والسععالازل”الذئب الاد ت

العرجاءالموثفلهوأ-معمن الذدبالازل” وما :رلال]جمدي مزلت لمنعمةاك

1

عطيتا
أسبددها وفى الوديثمن1أزات المدتمةفليشكرهاوأزالت اليهمنقشي أىأ

والزليةؤاحدةالزلالى* (نعل )الاثمل لسوت وأنددالاخةش .
تضبتلثاتاهلفىعراتها  8وتسمع من قدت العساج اواأزملا

 7دأزملالحف الهم كزاةهالواويل مهوبقال أخذ-الث ئبأزءله أ ىكلهوهبقالعبالات أ
أزنه"أككثيرة أبوعروالازمولة.ااضم المصوّتمن الوعولدغيزها وهواعلزلسافمسانا
عنوداأحزالرةأأزمولتوقلا  *:علىتراثأسه يتسعالقسذفا

وخا هوازمولكوا نمواكسيالالق :ف:تهالميم والازمي لشفرةالهذا»والزتلرالزتيل |
والزمالعةى ودواالحيانا لمعف 0

5

ا

:

فلاوأ كْمابغنغناف  .لو
وهالتأمتارظ :شرا ؤائْبام وابناللبل 'لدس بررصيل شروب للقيل يضربالزبل كرت
“م
اميل والزقب للالضه.٠قة
سجر

مسحيت

جد

مجم

والمزامله”

ل

هلاب اللام)ه («- 2تعبق)ء
ولاأىلشهاقعمى” مثلهوأنشد
أ عل الغراءارمهل الرج
ا“ بك جزعامن أنعوت وأبهنت ٠ الءه المرثىوارمعلجذينها

40

اذادلكتا ا
|دقواومادر فق ع م
رعلأاى اءضرائهل رول )رواتاتفيزأةسهن ترو بل أ

'هاذشديدا ورتول الفرس اذا ألدلوىل وافلرعوااللعل,ىالشم اللعاب يقال ذلان
نك
مل رؤالهوالفرس يرقوفعخلاتهترويلا والراوول مله والعر بلاتح زفاوع لاوزعمقوم
ْ

مت
كلابن
لفا
ادهيى
ِأتّْالراوول نّزائْدَةىالاثان والغرس وأثكرهالا
اواللعاب واليداقكلهعءى
ا|لصدر اهلاشلشاعغر

الرؤال والمرغ

رهل)ره -لهبهالمكسرأىاضطرت واشترتى وفرس زغل

فئى5دةد الم لامتا ” زف » ولاره لابانهويا آدله

امسسسمت

ور الممتوررهل.ا رهبل)الرهبهضربمنالمثى يقالجايهترهيل

الافنسسل اراي) (ذبن )الزبلبالكسرالدمرجين وموضعههزيلهتومنبلاأيضايشم
|الماءيشالزنات الارض اذامعد تهاوارًا؛بل القصير وال » سر ثيلاللظ_نين قدم زايل »
لانهلدسفىلسكلامفعل.لبالفت
والاثلمغروف فاذا كسسرنهشُدّدتفقلت فيلأ ونه ل

وزيافة موضع وانة
لال
اآنيضاامءافزىبافة أى ىع والزبالءااسكسمرماتحملهالغله إفبهايقال ل
مازدأتهزبلأاىش أوأ لمماذكرنا قال النمة-لدطف :فلا

ظار
هحرىه ف»لبرتزا ركوب زالا
و ام
اإنجل) الج له ب"الضمالطائةف-ةمن الثاسوبجههازجل وزجله زحلاأى
راقالقالطلل أغااعا ينات وال أيضاارسالالهامالهاذرواازحل المزراق

والزاجلعود يكونىطرف اب لآم ديهالوطب وبمعها زواجل “لفاالاعذى
فنهعالءه أن تم وطابكم » اذاحئيت فهالايهاازواجل .

وأمماق" الظليمفهوالزاجل نمازخاولحلمابمم.٠ز قاالين عر
وماداتذى ادع"

:

ا

ًا
رنبز
وايجل
مدق
» سقي

|و

والزّخلنالتحر كاله وت قال مطاب زجحلأىذ ورعد وزغب ءلمعروف والزغسل

او

بي

الدب وي شاه

لغجثنو
ب
لاني والريدلاليتسف اندو عنالفزاه ي
#قاالار
لود
لن قالأبو لافار س

عبد الذىفاه القراءخوالحةوظ عندنا .هاالراز

مارت زويدها زعملا و طأفلناعا”ياافصملا

ْ
امف

واف وك

:

ولبدت نوع واغنانتاتهءكاب (ذ-ل) زحل عن مكانه زصولا

وتزحسلتننى وتساعدذهوزحل وزحليل والمزحلالموضع يحل الي وهقد يكونمهدرا
امنمذنذس لاي:صرف مثلعر (نءل)/
يقال!دعنك ازلاأى مندسا وز “للخ
|الزعلالنشاطوقد زعليالكسرذه وزءل وأزء4غيره ها ألبوذة 3-3,

1

أ

شل القئاتو أزعلتهالارع
أ كلا وبطماعته سمس .٠

اىنه أمنهلحقاءا
|الزءلالمتضوّرجوعا (نضد) زعمل اسمايلههبلته الزثعيكلأ
و
>لغذاءفمظم دائه ودقعلقه هااللعبابح
والعبل يشا الصبى”الذىلاضع ذا.

0

ليور

َببتت7تب/بََتت تت تج بببىبىصبءبءءءاءثحيي يع بيابجبللولبللمبموبلمكل

0

ست

فان دوالرمة

|خددالدرائك رفل"الاجلاد  5والترفل الدعءظم

اذاغن رفلناا س أسادقومه  7-0وان يكنمنقبل ذلك يذكر

وترفمل!الركيةادامها (دقل )الرلمث الرعلهوا بلاغالرقالوهى الطوالمن |أنن
الأااورقال شيرابلملنحبب واقلدأنرعقيلروناقة منقل وهىهال اذاكانتكثيرة الارقال
وا مهال لقب هاشم بنعتية الزهرى” لاتّعلماغلمه السلامدفع الماهلرأيةوم صفينتتككان

ٍ برقل بها ارقالا والراقواإلحمل يصعديه الفذل وهو الحابولوالكررل ركل)ا رلكلااضربب
[أأنارجل الوحادة وقردكاهبركلوهت١راكلالوم والمركلالظرنوفيا كلاإدايه”حدمث برك
النفارسبرج ل ا
هذاحر”كدلاركض ورهماممكلان هال عنترة

وحشيى سر علىعبلالدوق » تمدص اكاللمنحدلزم

(000

أئ أنه واسعالذوف عظيماراكل وأرضسناةاذاكت هافرلور ومنهقول]]
َْ اه ىّالقس بصف

.

اللسدل » أثرن الغبارءالكديدالمركل» وتركلالرج_ل بمسصانهاذا

ضر به ابر<له لدذخل فىالارض قال الاخطل

ْ

ا

» يظالل"على مسضاته نتركل

يبن
داا
ممه
رنا ف كر
ئة
روبت

ا ذل )الرملواحدائرمالوالرمل أخصمنه (قالابنالسكنت نا لالاضبعأَرماال
| | ورءلتءدينة,الشأموالرمل,التارليهكرولة اولرصتفبايونااروة رملاورملاوناالرمل
يءضلا<طوط نكون
ألر
نلمظ ورابجع رمالوا
 0-0روض والرمللقلي لم ا
ا فقوا التقر5الوحشمة

الفسائرلونها

قالأ:وعد الارملءن الشاءالذىاسودّت|

 | ١قواءمكاماوالاتى رملاءوالارمل الرجل الذىلااعئن أله والارمله” لمرأةاتىلازوج
| وقدأرملتالمرأةاذاماتءتهازو-ها قلالشاعر

هذى الارامل قدقضت حاحمّا *« خنمتها

نن ر
كالاب نالسكهتالازاملالب١ كي
سجا
وزء
الء

الارمل الذكر

0
1

“قالو يلقهالموان/كن :أبمنساء

اجألللضمحعاتجفيناء|
حست«وسرجاالجين "هالو يقسال لار
ديقالقدساءأترملة” ممنن
سءورمات
أرمل" وان يكننممم س ا

كك سوفنه وأوماتة
اللصيراً

اذلاءرالءلىطر قالاحرنه 5

1

الشاعر
قال

وكانّصفْسته حيرض هل

وقد رمل سربرهوأرملهاذارءل شر بطا أ وغبيره نه الىظهراالهويقالأرعل القوماذانفدأ
زاده ,وعامأر لمأى قلدلالمطروسنةزملاءعن ابن السكردت ودقهبالدمفترتلوادقل أى|
ْ
انَئى"رمّاونى بالدم و كنذا رذهامن أخزم
اط وهال

ٍ

رتءل) ارمعل" الصببى”" ارمغلا لاساللعايهوأرمغل” الدمع أىتتابقطر الغالمين
و لغبنج..عا هالالزفبان

يغولنورصعلويفهل” ه .والقطرءن متنيهم مغل"

١ا

,كتظماللؤاق مرمعل” ٠ اتلفه نكناء أوشمأل”

1

|

وارمعل"ااشواءأىسالدسمه وأنشدابو عرد
ؤاماءطاهئ وعإن المادشواةمضمغل"د ؤويها
وانادلبذام
فال

يي
<-3

(ياباللام) ٠
:
و

«(رفل)»

كل

رطل)الراطلفحالرجل الرخو والرطلوالرطل نصفمنا وترطملالشعرتدهينه |
عي ن اللحدلوكذلكالعرم ولابمدعالعرال  هطارلفة
 0عل)الرء
اذاق عار مسوحة ٠ كرعالالطيرأسراءاعرت

ْ

ت الغ أىتشابعت ف السيرواسترعل أى خر حى أول العرعميللوأراعيل الرباح

| أوائلهااوالرءله:وائر عل مايقطعمنأذ نالشاةويركمعلقالاسن كانهزمةوالشاةرطلاء
| وناقةرعلاءوا معرعل هال الفزد

راأليفتسةالاعزا ه لمث لالائق الرعل

|

 5وأرغاتالعومصة خرحت رعلتها ويال يالك اة١اطو بل الاذنرعلاء والارعال

| سرعة الطعن وده والرعلهأنناواحدة!لرعال وهاىالطوال من الكل قالابن ا لاعرالى

ي|تسال م فرلان جحررءلهأى ثماءه هالدتركت عبالارع:له أىكثيرا١ و.قاللماتهدله
| النناتأرعل والرا :اللىدقل والمرعلخمارالمال قالالشاعر

ظ

ان |

أبأابةتلاناوسقنا بسبدنا .٠ ثوسشانءارالمسانالمرعل

ا

ظ

(بل )رعبات|
ابلتاتمنسلملدع
ظلرعلوليقل ويقسالهوالطرخخون ددعلوذكو ق
وا
|اللقطعته ومنهقولالراجز )(١ هترى الالولحوا هس جدل #هو بروك غي ,بلزه ولوب ظ
|'سعدل أى مزق ودقال جاءفلان فىرعاسل أى ىأ طءار وأ لاق وأنوذسان بنالرء.ل
لوقد أرغلت
|(دغل )الرغلبالضمضسربم نن ايض تممه ارس | أسمرمق دابع أرغ
ظلازدص اذا أنبتنه وأرغلت المأةأى أرضعت بالراءو!لزاى معنا وأرغات الابلعن
ا
لى أغزل وهو
|م انعا أىضلت وعش أرغسلوأغرلأى واسع وغلامأرغل بينالرغأ

خات فى|اطريوقالرغله:
تلى
|الاقاف وأورغالبرب -م قيرهوكاندالا لليشة ين لجومهوكاا

ْرضاعة ف غىةلر"لوال اشبى] بريه

ْ

تلحا
لا ا
ابه
لمقف
' دس

هالالشاعر

٠ رغلااذاما؟ ئس العدما

'

أ شولانه سادر بالعشى” الىالا يرل ادون ولدهايصفه يالوم .فاكأبوزيد شال

ا فلانرمرغولاذا اغتنمكلئوأ كله قال؟بووزةالسعدى”
رمَّرغٌولاذااغيرتموارده

و ولاإشاملهساراذااشثرفا

جذسادب لإحةرشسيا وشره البسهوأاخنصت( يم جارهشوفامنغائلتنه ا
ألا
|أيو

|

أل د(فل )4دثفيسلابه يرطفاللذاه
أاوب زهامتضترافهورافل ورفل,الحكسر |-
| ذلاخرقق لستهذهورفل

ا

وأنش د الاممى"

شركوباش وفىالى رذل « وكذاكرفسلف تاب وها ترف تترففلمشسيها|
فوىال

ْرعافانلت سن المشفىىاثيايماقل رؤفلاءوالرفلأيضا
خ

الاحمقومعدشة رفلهوأاىععة |

|ووبرذل مثالهيف"وفرس رفلطأوىل الذنبوكذلك البعيراهلاملعدى”
١

|

فعرفتاهزةنأ:ذه  7-0قرناه بوطبيزا ضرفل

فزلعاما أوبزل
أيدالتكاهل جلديازل « .األخبلا
|ٍ ورعاوسف باذكااوامعاملدولمناهلقرواحز (؟)

١

١
١

وامقلطرعححاالقةسابتج «* بادنواجذهءنالاظراب
حأازاللعةلسىابجح
وهالعنترة اذرلا

ٍ

نمدتعاوره الكاتء كل

| واذاعل الرصجالحابلهىءالشسر” قل استقدمترحالدك وأماقولامىىالقبسعذاطن |

|
اسأة.٠ . فامائرينفىرءالتجابر » علىحر يكالةتتخةق 1كفاى
بح ولدسثم”رحالة فىالة,قةَ وهذاكايالياءفلان علىناقةالحزاء |
لاغها ررادي
اشال
فم
يعنوثيه التعل وجابراسى رج ل جار والمر-لةواحدةالمراحل يقالبدنوب نكذام سل |

أاانلاونئىاملنأوذلاكدر-بل
أوص <لتانل(رخل) الرخلباكسلراضنل

والبمعرخال

ورخالأبضاءالضم” وقول الكميت(؟)ه مادعدع المترخله برصيادحبالرخال الذى]
ير
لاد
 4ل الرذلالدونالخسدس وقدرذل فلانءااضم ,رذلرذالةورذولةفوورذل |

أأرذ
ورذال:الضم من قورمذول وأرذال ورذلاء بععندةوب و
شسير
يلهغ
فذله
اهور
هو ظ
سلهأل |
ىررس
ردل و يعب
ممذول وردال كلشئتديثه( دسل )شمعرسرسسلتأى
السيروناقة رسله" وقولهمافع لكذاوكذاءلي رساكالكسرأى اتندفيمكا يقالعلىهنك | :

ومنه اد يثالامنأعطىفىفد

تهاورساهابر يدالثذةوالرناء.ةول يعملىوهى»عسان

<سان يش علىمالكها إخراجها فالغ دتهاويعطى فىرسلهاوشىمهاز يل قنارية |

والرس ل أدضسا للبنوقدأ رسلالقومىصأاراهم! البنمنمواشوم والرسل,التحر ايلكقطيع |
|
من الابلوالغت قال الراعز

ل
أقول الذ
روّص
بائ خ

والجعالارسال تاقلارلاجز
|

٠ ااىنلأنخافئيات,الا'ول

باذانديها حوصابارسال

ْ

:

ولائذوداهاذادااشلال

؛.

] ويقسالجاءت لحملأرسالاأى قطيعباقط.ها وراسلهاه-إسء:فه وهساسلورس.ل واهى:
مىاسلوهىالتى وت زوجهنا وأحساتمنهأن بهرتيطدلمةها فهى ::بزلا نووتراس ل
ومنهقولحر بر

عش هميرةبعدمدل شيذه  5مش المراسقوذت لاق

ظ

 1شول أدشيطلبيدمأيه وأرسات فلانافىرسافةفهوم سلورسول واللجعرسل وردل ْ

أوالمر_لاث الرباح و قال اللاتكة والرسويلضأاالرسالة وهال
ش

ألاأبلغأباعرورسولا  .يأفعننتاتكمغؤنى” .

ا
ْ

و]مئهةول كثير لتدكذبالواشو ,نمابحتعندهم ٠ سيرولاأرسلتم رسول

ال رب العالمين وليل رسل رالبعالمينلانفعولاونه .لاب توىفي |.أ
سو
|ونقوالتعرالى
]| المذكرواونث والواد واللجععدموثوص_ديق والمرسالسهم قديروالمرسالالناقة

| املرول
وا ل
يلمس اسل ودسمل الرجل الذىيرا
ألفهف نى
غضا
يلره وقواع اليعبررسال

واسترسل الشعرأى صارسبطا واسترسل!لمهأى اجسط وافستىأقذسرواتر٠سلنهأى اتأد|

١ إل

» إناب اللام) »

9

' 48١

أوهرسّنْهَصايفوهمُهمٍ ه وهالواتعد واغزوسط الاأراججل
||٠أيقول همهمنفقسةصغهم وشتائهم وهالوالا".همتعدأ انضرفعنا.ويقاللاهرأة
[أر-لة وال
 > 0هيقواجميقتاتهم » امالواجزمة الرجله
1

:

ويقالكانتعائنثشة رش انتهعتهسارحله الرأى وتصغيزالرجل رجمل درول أيضاعلىغير

قبناسكا"تصغيرراج_ل والرجلهبالضممصدرالرجل ولاراجلوالارب ل بقالدجلبين ْ

الرلء:والرجولة والرجولمة وراحتل ج.بدالرجله' وقرس أرجل بينالرجلوالرجلههال

الاموى” اذاؤادت العمبعضهار»دبعءعض .للولدتهاالدرءلاءمثالالغميصا فالأ نوززيد

|قالرجاتبالكسبررجلاأى بيت زاجلادالكساق>مثله والرجل من اذل الذى لايق 1
ءلىامشى وح تردلاءأىمس :ويه كثيرةالخارة دمتعي الى
ورحل رحمل أى قوى"

ا

نلستكيتشع رربل وجل اذالميكن.ديد الءودة ولاسبطااوكا
اب ا
فها قال

:

ْ |شعرتهرجسلا اتوروارتحلت الرجلاذاأخذتهبر-له .و ارتال الخطبة والشعرداوم
 1يول ال
من رتهميئئْةٌقبلذلك وار ل الفرس اذا تلط العجُقدشوامن الهمايةذراواح بعنانئمن |
لتكويها ومنهقولاسه()١١ ل  5 1رنالاله
وار لزناىسد قلةسنار اد
هذاد

| كدخانس 2ليشي" ضرامها » وترجل أىامثىراجلأوترجلف لير ىنزل نيهامن | ل
ظ4

 | :غبرأنيد لىوتر جل النهارأىارتفعفال الشاعر

لسا)واسواشربيساعوكررااولاثلرارثأةحرتس ولرمبنادقاسودلهرسبقاللتاذافبيلانلرلكقايسنوم|| ,ورنسةة..! .ولاش
| أصغرالقتب
ْ

وهاحنه لماترجات| أضعى  5عدانتشتى من“كلاب ونابل

| رايت

قواللشاعر )(0
ْ دالرال يش الطنافماسل بومنه

تشمرتعلمه برودها ورحالها » وعرط عل ازارخزفيه عل ورسلت التعيرار-ليرحلااذا
ا مدد تع طهرالزجل هالالاعّى

0
1
|

كول يدالها
اعئليق
رحلت سعمةغدوة أجالها » غذضى

ْ

اذاماةتأرلهابليل ود نأووآهة الرحلاازين

وقآلالمثقب العبدى>

ىذاه ورل فلانوراتل وترحلععنويالاسمالرحل
ا ويقال ولت انض اذاصيرتعل أ

ا واستر -ل أى سآله أنبر-لله أنوعروالر-لةنااضمالوجء الذئتر يدهيقال أنمر0.
1أ الذينارتل الهم
ا

بارضا «قالدنت رداننا وأرحلت الادناذ١

سعالىد» وأرحاثهاذا أعطيته
عات نع ام وال فأطاقت ال-ل:وراحات فلاذنااعا ور

| رالهاوحلتبالنثديدذا أطعنتهمومنكأارلسهلته ورجل نحلل5ككلثهرؤيا+رة أ
|| كايةسالمعر,ب اذاصحانله خبلعرااب نأل عسد و ناقةر-مس له أى شسديدةقوب2ة
علىايروك

مالرادله”
نك جل رحول ء نأبى عرد ا ممسالذات رع لهنااطع و

الرا-له الركبمنلبذكركان
 ١البناقة قصب لإنترخلوكذاكالرحول .ويقال
ني_لى!لاس رضالور وه ناعم الاسودااظهر قالأبوااغوث
أوأائى والار-لءناخل
١

ماح

4

1
ومها ٠.

زه

9

ٍِ

هخ

الاسد الأو سعد ووززفمه ترك الههز و أنشد لخرسن

فقا وحنةأرصالءى | ستعياما
ريالالملاد ذفنم
”
ات
وذثبٍرثالواص رثنال وبل القوعيربلونأى نمواوكثرواوتربات الارضأى الخ

لأ
ياعدمانس عمد اقباللخرنف وتر بلت!ارأةأى كتانهاور لل كرالغمعن ةق ع ر
"لراباللةوتالتمن ومنهقواللشاعر() 1هأضاع الك.اب ف ارولاناغض *
للاءءم ا
وا

( مجحل):يجذاررصكلةأىضامة مثلسكل" «(رئل ) ا.التلرقتبرلافءةالترسل
فجاوا امسن يغ يزب وكلامرئل لتر نك أى سل وثُغرر:ل أدضااذا كانم دستوى

لعن

دس

ند خصو والرلاحنس مانلهواع وعد

1

 1را دخا
ةرهوج
علخو الواسن ومثله |

رحسل ) .الرحل واحدةالارجل وقواهمكانذ اك علىرجلفلان أىفعهد ا
ار

م

مكدريرفكلامهم كعوالهسمبمساعة

اليقرى واروبلماءةالتعام شنط واماما ا

ىن سواقرها
دهياوتطايرا شم ع
قالبوالقهم سف المرفىع و

00

 63عاالمعزاءمسنتضالها » رمل جراد طارعن خذالهنا '

||

قااتلط.ل رالقوس سبتها!افلى ويدهاسيا العلناورجل الطارمدمواب القراب52 +
0
ضردب منضرار لاابلارقدرالةصمل > ى نأ ررضمعه ولايتدل” هااللكمست ٠
1
ىاانا » رانلا ا :
فاى
لسكلاكلغر
صمرر
جمن
رأمق
ه"
والرجلهثالهيةلسهاوتءسلعاىنم_الاتندتالافىمسسيل ومنهقواهسم هو

٠

والصاتة نشولمنربل والرلةأيضاواحد:الرجل وحى مسنايلالماءتاقنايلد
دى
لذالى
اارض
الب

باصل
ر ري
وياسع
هى منم

ش

راىبقراءدلا وأردله غيره وأرجلهأدضا| إٍ
زاارسل] تربك سد رتر كر رابك سم

عضن أمهله .والرلأنتر مالانان ضعهامتي ثا 'ت يقالبجهمبةج لروهم||

أرجال #هالالشاعر
وصاف غلامنار حلاعلم ا ٠ ارادةآن بفؤتهارضاعا
انقو لمتماآارحلت الفصمل وقدر جب افص ل 2ه  1جاوسار جلا أي رضدعها ورحات ا

الشاتعلقعارساها والارجلمنلفل اذىف اىححدىربحليهيبا دبك«الاأنيكون
يه وضبمجييره هال الشاعر
أسيل نسلليريه معابفة ٠ كمتكاوت الهنرف أرج ل أقرح
ْفدح نارح لما كانأفرخ

وماةرمولا سك

ناك والارجلأبتسامن|أنساس العظيي

| الرححل وا حرجلقدرمن هاس والراحلخلاف!افارسوا لمعربل مثل صباحب ودب

| ورحافة ورجالوالرسلا يشا الراجلوابهسع رجلى ورسمال مثل هلان وعلىوع.ال ْ

ابل وربالىمل عل وغالىوام أةر-لى مثلعلىونسرةرجال مدل عمالا
و يقالأبش ر

|ورجاعلىناملثلى .والرجللاف 1مرابع رجالورحالاتمةل جنالوبمالات|
وأراخجل الالأبوذؤيب

»ناب اللام)*

1١

*(دبل)»

ا
ذذل
امالبلاىرض منأساذلهالاورحدا
قمثدلةرموقا
عاال
فقمه
الزفم
لانذ»مش
لواذلا لام
]|وسكزك دإذل الّهنص وهوقصرا|ذلادل وأذه وذاله واستذهكله ععئ وقوه:الى |

قطوةهناتذاملااى سويتعناقيدهاودليت وتذالل أى خض وأذل" الربلأى

||أوذلات

صارأ ايهأذلاءوقواهم جاءءلى أذ لالدأى علىوحهه دقالد عه على أذ لال4أى لى حاله

| دأموراءتهجاريةءلى أذلالهاأى علىجاريماوطرها .وأنشدأوعروالخنساء
أخعرى! 1ن بعدااذىا لع_مغادرامحوذالالها

أكفاست آم يعدةءلى ثئ (ذل)» الذميل ضربسمينرالايل قال أتوعب_داذا أ
ذومل الرسيميقال ذمل
اكفه
ردفتاذفاع عن ذل
اتزي
ارتفعالسسعرعن العنى قالءاذه وال
ملا هال لاعونلاءد ملبعير نوماالواللمهه"رى”لا
دمل
يمل ونذ

ذهل )رزهات

فنالثئأذهل ذهلات_ءة ه وغذات عنه وأذداىعنهكذاوفذهانمةأخرىذهات بالكسر
ذغولا وذدل حى'منك روهماذهلانكلاة_ماءزر -ع-ة أحد هماذهل بنْشدبان بن

ينه هالاللعمائى” يةسالجاءبعد ذهل من اللمل 1
اة ب
كعلء
عبنث
|معلبةبنعكايدوا لا خرده لى
وذهل أى بعدهدء(( ذيل ) الذيلواحد اذال المرص وذيوله وديلالريم ماسب

نى الارض وتضترت ومه
عذ
اّت
هى-و
الأ
| مونهذاءاإلناتلااراضرأةتذ ي و

ْ

قوطلرةة

فذااتكاذاات وامدةجاس ٠ ثرىربها أذال»ءضلمدد

و|سلاءذي لىآطو بلالذ.ل وأذالتالمراًةقناءهاأى أرسلته والاذالةالاه.ائةية ال أذال

لامعامل والحل علي اويقالف
اعفنةالخمل وهواامته
أفرسه وغلامه وافعد ياثذنهى
تر
ان وهى
هالم
تامةل
ىال
ا
ْ المشلأخ لمن مذالةوهه

ب
ديل
لأىطو
اائل
وفرس ذ

ربفااوذ تب»تااوليولاذيال الانبال4٠رر ويلاائيعتية” ”
يان
صيالل
قطو
كذراس :نيال
نذاك
والائىذائله" وك
الذيل هااشلنابغة )(١
ذنابئل! ادع الطويله
للذ
فذكرونوا ا

لنهداماا الام ويشالةيلذائل وهو و0
دلمعنان
وج سايمكلقضاءذا:لل» "لوذيس

أءن الناسأى أواخرمتقهمايل
|الهوان واتدزى وقواذهميجااءل

١

نس ل ار (أك)» الرألوادالاعام والانثىرألةوابهع رئالورثلانوذات
ارذلاطالشسمه
ااتسخ
الاانكنيريت و
اليا رلوظ ة واثرثالكواكبواسترأات الرئ

بعذقالرألومرّفلانهساثلاذ الأسرع إ(دبل  .الريلضمروب من السُحراذ ابردالزمان
 1علممماوأدبراالهس.ف تفطرث بورق أ خضيرمن غسيرمطروازببعول هالالكميت يصب

امام

أوينالىملاطفة خضود » لم
أاطكرلاوفالرول
عات
سمته
ح

يقولبأوينالىأملاطة_ :تصتك
سراو نَأطرافه_ذا اله رلا كان والروله'ماطن |

الفُغذِد سكنو درك قالالا
كهي" الهدريكأفدم والمسع ربلات 00

فرساء_رقت

:

ذش الماءف الريلاتمنها .٠ تددس الرضف ف الامنالوغير

والرئنالالاسدوهومهمو :زواجع الل وفلاندمربل أى يغيرعاللىثساس ونفءسل قعل
8

سي

ييسيسميهد

ا

500002

«إذال)»

«إضلاذال)»

أايلضقارالغفن والمذام ل كا-داناة يقالادهل القومأىاطوهمعلىمافهم ادمل ) 9
الدولة فىا عرب |

المر جأى قنائل والدمّلواخددمامل!لفروح وضف ف ينا دول

أنتدال احدى اندنع -لىالاخرىيال كانت لنساءايوامللدولتوا مع اادول والدواة

ا

فالسمااليرقااللفى *دولةينهم ا
بالضم ص

والممع

دولاتٌددول وقالأ بوعسد الدولةهالضم! سم ال الذى يدا وليهبعينه والدولةيالفتج
١افشعل وهال بعذهمالدوةة واإدولهة ام

اا

 7سات بوسءن

ا رسك وند ولةباليانغنبا*مشكمف قال هال أبوع_روين العلا
لمالى
كه ت
قولالت
الدولة!لضم فىالممالوالدولةيالففىادربَِال والعنسى بنعركتاهماتك وال
وم أمماناذواقهمادرىما نما وأدالنااقهء عدوا
ء هلال
ارب
سالووا
ال
من اإدولة والادالةالغليةٌ يقالاللهمأ داعنلى فلانوانصرىطبه ودالاتلايامأي
دارت وانقهيداولوسابينالناسوتداولته الايدى ىأ ذنه هذهمرٌةوهذمرة وتواوم

مدسصاس
اللعن
دوالك أىتداول بءدتداول ها
اذائقبردثى بالبردمثله » .دوالك تدسالبردلادس
3
أوز بددالالثوبيدولأى بلىوةدجمل وةهيدولأى سل وانداليلتب ]000
ىتيفسة 0
لبن !١ سكيت الدولف ح
ْ واندالالقومغوَلوامنمكان المكانقا ا

الدولي” واديل فيعيدالهس ينث اليماقيق وهماد يلانا حده_ما لديل نْسْنْبن
أخصى بنعمد القدس بنأخصى والا"خرالديلينغروين وددمة بن أخصى بنعسذالقدس

8

أدلعان وما الدئل بهمزةسكورةفومى”م ن كانذوقدذ كرنامهنقبل وينسباليهمأ

الدوب
ذلند
أبوالاسوداادؤلى مسف الهمزة! ستصاشالتواالىاللكسرات وال
ىتأق عله |[
إل ا
تغةوفلىة
لةةل
الدو
عاموهوفعيل وا

يده
انهه
بة.الجاءيد
وولا
أي

ْ

اسل الزال ))(ناد)» الذألانالمثى اللف.فذألت ااناقةتذالذ لاوز لان
وأن دأ وزيد #

ه رثبأءلى اأسصدر ينتذ أل « #4مالأبوعسد ومنهسعى اللي ذؤافة||

ومهعىرفسة بقسالخش لذتماالجمالة قالابن ل كيت ذ ألانالذئب مع _لىظ

ذاملناللام (ذبل)» الددل ثى كالح رهظو رالسطمفاة الى يديت ليرا

ومنهقول جرردص فاح أة
ترىالعدس الحولى” +ونابكوءها » اهامسكامنغررءاج ولاذيل

0
ْ

والذءالةالفدءان واجهع الذيال و ذذ بل البقل بذبذلبلاوذبولاأى ذوى وكذلكذبلباهم|

وأذيلداخ وذيلالغرسضفو ومئه قولاسى! اقدس

1

غلى جل
بشههه
حاسا
عجلىملذابلشس كا نّاهتزامه به اذ

ويذيل اسع جديل ذحل)) الأحل احقدوالعداو ,شالطلب بذ-لأى بثأرهابجع
ويانلذلة والمذلةمين قوم أذلاء
ارالذذلا”ل ب
ذحول الإ ذال ) الذلةضة العزو
نه د
مال
| وأاذلاذةلءاللكميرالان وهوضةااسعوية د يشالدابةذلاوللنذشلة”من د واوب ذ
قواوء:ءض الذل”أب الاغلوالمسال و#سعرالمذلة النودلانيشمرأسه وذلاذل القميص||

» ناب اللام) »

ا

#لإدعل)ء

رظب |
لها
|1أىمغنة موفواللدخولالممزولوالودخلهةذاالمة..و من اللحوص عل ذم.
)لددبله'ضعرب منالمشى
لر بل ) ا
ضنعسعا د
لت  :د و كاف عن زعة وب واأدحول اسمموء
|(درقل زكر

قال لعفلفريس

)درل المدركاة

التتارسةا[ ود

|بالكسسراءية القدم قالأبوغر وضربء والرقص وفى اد دثانه مرّعلى أصصاب الدركلة

دعبل ) الدعول
صنة
ضدي
فال حدر اناب ارفدةهىتع_ل اود والتسارى اَف
|لناقةالشارف واسمشاعرمن خزاعة (/دغل  4الدغل:اتربالكفسادء_:ل!ادخل
ا

| ةا قد دغل فىالاهى اذا أدخل مهماكنالفه ويفسده والدغل أيضا
ادتمالا
ضلت
داأدرغئ
ال
و

والداول اللدواعىعن أفى د

الشصرالكثيرا1ف"

([دغفل)» الدغفل

أولدالفسل وام رحلسدونهوطدلعهل"بانلنسابة أسحدبى شان وعسش دغفل أى واسع

عن الادعى” وعامدغل أى سب عن اابلناعرافة وأنشدالماج (؟)

سبهود
0ي
غبيد

أواذزمانالناسدغًهلى” ه ل«دذل)الدفى عتم نكونواحداوسعا مون ولارمون
عن ملالا الباق نونه فاتك رة ومنسعاها التأنيث لسونه ب(دتل) الدقل

مأر وقدأدقل
ترد
أل
الدق
|الفصاب الواسدةدقل> والدقلسهمالمسنةوأصلهالولوا

|الل ويشالدوقل فلاناذا اخدص بدئمنما كوال( دكل)أبوزيدتدكل الرجل أى
أأتدالىوهوار”فاعالانسان
|والامعيي ل

2

سه ومنيهقرلاراحز (؟) »٠ على" «/انلدائدظبنا

وأنشد» قوملومسرازَةالتدكل » وأنشد أوعرو
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وحكاة وأنشدالامعى"
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والايل أيضاالذ كرمنالاوعالو يقالهوالذى سعى»اافارسمة كوزن كذات لايل يكسر

|همزة ولأنوذكزةففه لوأل (أل)» الاغلأهل الرجل وأهلالادزوكذلك لاحل | ٌْ
ال
االشاعر
| قل

وأدله وقد تيرنتودهم « وأبليتم فىالجدجهدى ونائلى

:

أىربمندو هل الودة_دتع_رّضتله وبذات 4هفىذلك طاةقيىمن ناثلى والجعأعلات| :
اابجعواليلامل لال وقدباعفالتعركعالأ1
ْوأغلاتوأهازلادوافيهالباءعل غبرةنسك

| مثلفرخ وأفراخ وزند و زناد وأنش الاشةسشة و بلدةماالانس»ء نآخالها  +ومنرلكهل | ِ
لحن

تداج

ل

؟ ١6

«(فصلالالف)ه

١

هلاالل)»

ا
|ل
لتكد
أكو
صاك ا ودالماً كلة المومضعناهلذيىاً أ كل بقالاذ ت فلاناأكلةوماً كلةأ
وا مكللصافالى يسمنفالى"أندطذو افيه العومالعصيدة ويقالمادقث]

كالا,

بالفعأى طعا ماوالاكاليااضمالفدعة عدن الاذفى» والاححكولةالثناةااتى تعزل] ٠

اهنلأه |
|لدوكتلسعن ويكرهلامص 3قث ذها رما لاكب انه امأ كولةبشي
كال
 5السسيع وماد لها لهساءوانكانعبعى مفع لوالغلء:الام عله والاسسكيل ادها

ظ

أيووًاالكاكء أيكضيلالا” كل: .اهلاشلاعر

'ش
حوم الاكيل '
ا لطى«النضم م ك
لعهرا تقر ص أبىخييت
!
لهوبا كال,الضم اذاأشعر| ٍ
عماعافهى أكلة علىفعت
لم س
أرامكت الناقةا كالام نام
انيدب
ظ

فده نلترجانية:خالبينة افا

 0/0انتكت |ا|

أيضافلانيأتكلءانمد الك طروي قالالاعذى
أبلغيزيد شيبان.مأاكة » أناثيبآماتزةك تاتكلن
١

ْ

|لانيسستايكأ الخلضذعفاامءوأاىلهم وقولهم ظل”مالىيز وكيشلرتبوبأرى أ 'ل
وف
يىه أطأعىمهالناس وتناأك امب
رال
ولم
كمف شاء ويأقياضلافلان 1ك
ماهد فالأوس بنخر

ٌ

ا

:

ا

وأ ض صولياكا تغرايه « .تللوارِقفي-ي تكلا ٠

(اال) أليؤللهاطعنه بار يمدايلاهلال” ول وؤل”لونيؤألىا"صلفااويرق أٍ
:

وأل”أبضاععنى أسرع .قال الراحن
مهرفي الحهاب لانثل”  59ارك ف كاللهمندىال”"

أى منفرسذدى ممرعة وفرسم ل" أىبمربع والاللالانينقالا,نْممادة

وقولالهاما تأ مين بوامق * لهبع ندوماتااء.ونآلبل ..

أوقد أل" يثلالداألملايةاللهالودواللاليل وأماقولالكمستعد حرجلا
0

وأنتماأنت ففغبراءمظاة  23اذادءت ألليه الكاعب الفذل

دن يو أن ري حكاية
وذ أن يريد الال كانه ريد ص وتابدصوت وذ اوعس أ

أاضلوناستناءبالنبطبة اذا صرخن .وألءلالما نخريرهوقسيبه .وأللالسقاءءالتكسر ْ
نغسيرتريه وهذا ددم جاماظهارالتشغيف وألاتاشنانه أنمناأ ئسدت والال* ظ
بالكتي«رراالهعزهوجل والال”أنضاالعهدوااقرانه حفاسلانن'نابت
لاله ااسقبمن رأل النعام
دس
اعمرل انالك منقر

/ه | و|الالةالفت بيعأفتوهىاولحفمرىبنهصاماعرض هااللشاعر ()1

تداركدقمتصل الال”نغدما » مضى عرد أداءوقدكادبعطب

ْ :

لالذوواسعمجحل ذهر فاتوأات |
عيضاعلىالالرمهل جفنةوجفان وأا الاب
أو م أ

| الغؤأللااى جيةوكنافهر وم هقؤل طرف ةين العد يضف أذ
والاتصاب

ناقتهراطنة :إلا
١

مؤللنان تعرف العدق ذم,ما  53كسادءي شا ةي>وءلمفرد.

ممسوجبب سه وجب لسعحهوب سس مد نسوس يعباتب عدو مموجب-س مبوده ووس واف يندت جمدواجنبصي ب
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اها

«لاكل)ه

لاباللام)ء

|  0-0أنوزذدوراه

|اللسانوالاصب.ل لوقتيعدالعصرالىامغرب وجعه أصل وآصالوأصا3

أصديلهة هالالشاعر ()1

0
ْ

لعمرىلانتالبيث أكرأمهله ه وأقعدىأفائهالاصائل

/

|ويجمعيضعلأىصلانملثبعبروررءانم صغرونا اقلامعلوا أص.لانم أبدلواءن النون |
الفتالوا لال ومنهقولالنابغة
ْ

ا

١

وقفت فيه أصيلالاأسائلها  #3عيتبواناومابالرع م ند

آَ
١

|وحىاللعبانى”مه أص_ملالاوا صلا ناوقدأصلناأى د اناف الاصمل وأتننا٠وصلين |

|وبالأخذتالدئابأصبي لهأ ئكلبهأصله ورج ل أص.لالر أىأى كماأىوقدأدلأ ْ
تن ماة ومجد
أأصالةمال ضنم
اصل ذ وأصالةوالاءلالهريك جنسمنالحنات وهىخثهاأ

[طبل ) لاصرالدواب||
ذراادجال كا نّرأسهدلو لجعأمل واس
وف
|اد يث فى ك

|وألفهأصلءةلانّالزادة لااتلحقاسرابتعةمن اأولااثءلهمااءلالحاريةء_لى أفعالها

ميدن ةأيه أقتاولعروالا”طيل دسم نكلام العرب (أطل) الايطل |
ا|لفاصرة وك:ذإ الاطل والاطلمثال,١ إلوالوجم الاطلطال ودع الادطل أناطل |
”لتأفل ونأذل أذولااحابتوالاقالوالافائلصغاراً
سأف
لىعشابعوقد
(أ) أالأ

ْ
الا ينات المخاض وهوهاواحدها فل والااتىأفله” ومنهقولزشر
|
أمخاعشت من فالعم » والمأفولابدال اللأذونوهو ااناقصااعقل وإسكل
ْ |0أكلتالطعامأكلاوماًوكاللااكاةامرةالواحدة-تى تشع والاكلةبالضمالاقمة: .ول|

لكاتأكلةواسبد:أى اشم وةهى القرصةأدضا وهذا الثئا كلةلكأى اءمة لك والاكل
نرتساورزق واسعقال اللمهاف )0
أبشاماً وال يشافلاذو كذ الوذ احظ -ماإ

ملكسيرالغيبة يال انهاذواكلة وأكلةاذا كانيغتابالنناس]
ظأكلة والاكلةبالةوا
إٍْال

| كان مهن قوله تعالأب اعد ونياكللمأمه دم والاكاةأيضانااكمرا كرأ
الاداحدف
ىى١ كلةمنالاكال والاكلةأيضنالال الىدؤزكلعلباشال
|يق
سفىل
اولحالسلةركبة نقبل انهمسنالاكطدة .والاكلمر الل والشصروكل مايوٌكلفهوا كل|
بوا أكنلةااذا كان كثمر
ومنه قولهتعالى!ا كلهاداتم و يقال لهت انقطع أكله وتود

شااأوب ل نيوا كلاذا كانذاعة د ل ولز اجكاز 
الغزل صفمقاوقراس ذواًكل _وبيقن
 ١أبونصرصا حب الاصعى” وقولهمهمأكلةرأس أىه مقلدل يشيعهم رأس واحد وهوجهع

يدوآ كلتى أيضاأىاذّءمت»ءلى” و كلتكفلانا
 3ورقال  6-1مام كل بالنث_ديد

ا

أامذكانتهمته أونشادالممزقالعيدىالتعمانقرة
||

فانكنت أ كولافكنخرا كل « والافأدركى وماأمزق

|تعاللهالنعمانلاآكاك ولاأوكاكغيرى والامكال بين لاس الس
:١

 5زادوست

ا4

ندمم_منالعام الله

صورةواحدة
هصا رأفعاتوفاءاتعلى
سكالا أطعمةهوآكلن مه ؤاكلةأى ]كاتمع ف

اوفك
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5

ككل
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رركن
ب «الاحما

' أولاتتقلو كاتتهنالواوويقالأ كاتالنارالخطتوآ.كلب أن أى أطعمتااب ١اواكلالفضن | ومل 0 0
|والزدعوكل اذا ألموالكاال سادة الاخما«ءالذيننأ خدونام رتاعوغيرم الما كلع 7لسر ولس
2-22-232:

2ت ئت272ت7تصىىىىلشتت
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ْ .وتأجلت المهنامأىصارتآتبالا قاللسيد

١

والعينسااكنةعلىأطلاثها » .عوذاتأجل فضا ببامها

قه فاشتكاهاوالن -ا
أجغ افلىعنقوقد أجل الرجل,الكسيراًىن>امعنلى
يلاضجلاو
وا
نللن أا
المداواةمئه يقال جلا جاوفمنهأى دا ووفدمنهايقال طنيتهاذا طاليتهم ا
ذ”يكلرمن الاوعال ويقال]
الا
افا
وغة
واهلا
ومَرَضمّه وام أجلةه فأحانئى الىمدةوال

شلددة
أع
اراب
ءلاع
اض ا
باءبء
لالعل
اروين
هوالذىنااتسفعاىرسية كوزن قال أوع
جماوانكانت أيضاغيرطرف وأنشدائن الاعرابى”
'

كاذذفأذنامنالشذول ٠ مسي اتيمال

|اليلن ب ادلاريلوالاتبلى وال" بل ضدًالعجال والعالهعولأجملهم ثريارياأ هيبل
ألا أىسناه وشوده قال دواات بن جمير
وأهل خياءما ذات ينتسم  5قد ا حتربوافىعاجلا نا له

أىأناجانيهالأبوعروااجل بح ادي م تنقعالماءوأجهمالمو>اقجدلتأجلالماءفهواً
متأحل وماء!<-ل أى تجقع واجلى علىتعلىاسم موض ع وهوميى اهم معسروف ١
١

| ومنهةو ل الشاعر

للهمىجرابيب ٠ بأجلىمحهالغرب
حاتس

1

|

قىونم |
يمف
دنث
صنم
تسس
اه و جوابمثلثم افلااخلفسشالاانه الأح
وقواوما أمجل
أفحىسانلمانهسةّفهام فاذاق لاأنت سو:فذهب قلتأجل وكانأ <سنمنثم واذا |

أبقلتنم وكانأحسنء نجل (أدد) قالالغراءالادل وجع ف العدق
قتاذله
مل الاجل والادل أيضنااللياللخاثرالشديدا لجوض :يقالجاءنادادلةماتطاق جضاأى
من جوضتّا

الازلالضمق وقد أزل ارج ل يأزل أزلااًىصارفض.ق وجدب

أزل

ماع
وونهاذ
سان يأقزاللواماله_م بأزل
مأيض
اازل
وال

|

نالمرىمنخوف والمأذل

المضبمق مثل المأزقهال ااغراءيةال:أزل ص درى وبا زق أىضاق والازلنالج
ا

الكذب وأنشديعةوب

0

يةولونازل حب ليلوىودّها مم وقدكذبوامافمودتهااذل

"لذ تربضعأهل العأ أد هذهالكامةقولهملاقديم |
ك.قا
زقدم
أّكال
والازل انكر ب
يلثم نسب الىهذافلبدةتمالاء خاتصارفةالوايزلى” ث أمبداتالي«اأافالام_اأحفذةالوا |
أ أرد كا لواف رع النسوبالدذيىرك أىة وندل أثرلىل(أسل) الاسرتمرميقال|

كل شكرلهشو طودفلشوكه أسل وتسعىالرماحأسلاوالاسلداتفت_د قالاسانوالذرااعظ

درج لآسيل انل ةّاذاكانابنالذطو يلهوكلمسترسل س.ل وقد أسلءاضمأسالة |
وقولهم دوءلى سالمن أسهمث لسار لا

4

عاناين |

السكيت ولاسمدعبواددالا :باق ودأس لبالفتالم رمله" (أسط) الاصل واد أ
الابوليقسالأصلمؤصل واسماأص_لدأى قلعدمن أصل كال يويوياف قولومجاوًا ا

ل_مسفاكلسا قفاوملا أن ل ولافدل الال السب والفصل |1
ا«ه
أ|مسملمأى أج
اللا

سس

سس

حت

سسا

#صللة الابل وفلانمنآبل! اناسأى من دأده لأشاقرة اليلروما ورحل|
ابل:نفعالجالأساندبابل وأبلاز -إوأىابقلنابلذوافتنافا وقالجد بور |
ا

:

فأتبلواسثرجيهإنلاطب بعد ما  5أسساف ولولاسعمنا لبق"

ا|وأتلتالالأىاقنندث فه م
ىأنولةوفلائلابأتملأىلابشدت علىالباللاذاركباركذات |

|ذ البقم علهانه ايصلحهاعنأ سيدوالابله”بالصرددكالواءة والثمّل منالطعام .وى |
ا
|اعديش كلمالات زكانهنقدذهيث آبلتموأمسل ولت من الوبالفابدل بالاواللالف |
]|كتقلوهم د وأصلهوحد والامالةءاالمكسمر ادرءدمن الحطب وف املل ضغث علىابالةأى

|يلمةعلىأخرىكانتةملهاولانتةقل ايبالةلانّاالاسماذا ,كانعلىفعالةبالهاءلاد لمن |

| سدس فىتشعيفهباء مثلصنارةودنامة واغمايدل اذا كان يلاها" لديتاروقيراط|
|وبعشهميقولابالتغتفها نشد (؟)

ىكل بوم من ذواه. .. .ضغ تيزيد علاىباله

|

تشن مروأنشدابن الكت ()6
او ولقةي ل ال ر

|

ْ

فيأكلمارشن” منزادنا  ».ويأىال بالالمتزضض

َ

|الأوله:أأيضامدريال جىنب البصرة والاسيلراهبالنصارى ال عدى> زققيد
و

ْ

+

ظ

انقوائتهفاقيل حلق  +بأبيلكلاضكى جار

|كانوان-موثعيبى عليهالسلام؟ ل الابيلينكانالجاعر (5
و
1

علىقن ةالعزى وبالنشرءند ما

أماودماءمائرات الها 5

وماسيح الرهما ىكلببعة  5أل الاسلينالميعبسنا

ظ
١

ذقادقمناعاه بوململع ه حسامااذاماهزيالكفجمما

ا(اتا)انداحرلنأتلا لام اذامثى وهارب

خطوهكانهغضيان وأنمهالفرّاء

أرانلاآ تثالاكااها٠ : أسأتوالاأنتغضانتاتل

ظ
|

الأئن) الاثمتصروهونوع من الطرفاءالوا ةثل وابلمعأئلاتوفكلامرهس |
العامة ١كنمالاثلات املايظال دعق  +ماخويهالقتق ونه قل للاصل أله"|
|
يالذلاينت تأ ثلثنااذ قالحسيهقبينا فألالاعشى
|

|

 ١ ١ثلا] نعامهتن اننلثأت

لبالات
باو اماهرئاضتطا

والتأثياتأصيويغالعدمؤثزوائيل هالانواس

ولكغناأسىنحدمؤئن. » .وقديدرلك الجدااوئلأ مثالى

1

1

|

وماملويل والتأثل اتخاذاصل مال وفى اد يدثف وصى المتيم انهنبأاكلمنمالهغير

متأثلمالاوالاثماليالفامد وأثالبالضماسحممل ودمهمعى الرجل مالاورعاقالوا أ

أتها لهأابوذؤيب
|اتبثراسفر
تأث

ورقسذاأواذ 2اطهمفأثلوا ٠ قأساس هاه اكالاماءالةواءد

ظ1

.أجلالال جةةالنئد شالنماساذالثنناسل ومن!سانباض أهمزةوكسر:هأ
ومن فايس راك .وياضلاحملال
رمعامن
شقط
لو حبروام التايال|
أكسرا ب ل
1

داح
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 2من الاك

مع

(#ابل)»,

| زهجةهالاكدنتنا بريدموصكلمكايقال!لغاض أىمغضو .يقال أرادهالق|
كقذ ممعشالكعلىهلكىوغلال' قالالشاعر(.)1
التبرجيناىلرتهج فب «ه ل و

١

|

 :ةا
()ك :

د

ىتارلارامل والهلاكتبعه » :إساتنتمنهعليهم واب:لرذم

دلنقزاة وقد حاءفى ١اث لْذلان هال فىالهوالك وأنثك_دأوعروين العلاءلاين
أو ب ا

جذلالطعان  فأبقنتاى'ائراءنمكدم » غدائذأوه الك فالهرالك
وهداشاذ على
رىس
ونرنا
ذمافس
اه ف

وقواومافءل داك امُاغاكت فلك كمالهاءواللام |

غيرمصرةروفأكعلىكل حالومالك الرجدلعل اىلغرا شأى سقط واهتاكتالقطاة غوف
ابلينازفىسأ_ىرهماتفالمهالاثو الهاوك من النساءالفاحرةالمتاقط_ة على الرجال|

ولايقال ز هجالوك والهلكيرياكلثئالذىيروى ونقط وفال

00002

2المسارا
رأتهلكا هاف الغسدط » فةكاادزتان

| والهلكة أدضاالهلاك

:

١

ومنهقواومهى الهلكة الولكاءودووك .دلها كأيقالهمهاج |1

والهالى" اتاد نسب الىالهالك بن عروبن أسد بن خرزعة وكاحنتاداواذلكةبسنلبق11
٠

0 0
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أسدا لقيون فلاالكساق” يقال وقع ىوادئ تاك رضم اناءوالهاها لازممجليداو

فلامسأى |[
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منالاسقعاتلعيقسنة صب" فىأذه الوانأكفمل من|
ثةوف
يرب
دلاس
أألإنك الايحكا
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إلايدفيه والاجة التونييوق

(نابالقاف)

0000

لا؟4

زبذ)

م قااللاعشى دصفب ناقتنه
شاعر لعمراوي
ن أواق
لطائ
فهامن
ألتب
امبو وود

ريم مشالمعولق
ي
ي
الخ
ف-اعنلتدمن هذانهوفوعل لاومق 6لم
وعهااح
لبهةا ءوض من الواووقد ومقهعقه
ن
كقد
سل و
يالطو
|بالكسرفيهءا أأىحيه فهوواقمق ل وهى ( الوهىبلاتر ين .-لك
|أمثلغرونهر قال أوعروالمواهقةء-:لالمواغدة وا مواضفة ومواهقةالابلمد أعناقها
|السيريةالنوثوادةت اركان أىتسائرت وهذهالناقة نواه هذهك نات ار يابلافسىير
فى

قالانهر

وواهةتأشفافهاطيقا  4#والطل"لؤ,فضلوليكر

سل ما) لجن ) المنداوسيف اليد
ْ

ب

والهمائقياممعهم  .رادا

دك

وولوالهيكت

وميه

سي هد 60

يراجموات

و

يشام

-5

 +همل
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ملزمتفصسار تك نمامن نفس احرف ثمأدخلت الالف بعد
أبدلوامنالهم زةالهناء ث أ
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جمبعاساككانوكذلكتة-دبرمهراق وح نعضهم مطرمورورق )عرق) أهزق الرخل

6
|فىالضدك أىأ كثرمشءوالهزاقالمرأةالكثير :الخصك والهزقار عد الشديد( هقر

هااللادمجى الهةمَهقَة عل المقسقة وخى السسترااك سد يدوقدهةهق الرحجسلمءدل قوق
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ليابتبنهمق هيشور «ومثىالومق اذامتىعفى جانبهرزة وعلىجانبمرة (ه(بق
الهم الظايموكذك اله.قموالميم زائدة

ع اقب

ليه

.ردخ

واقة
فوله ئ سا"

1 226

155

(ذه ل الؤاو)

(واق)

.

'

والوسقستونساءتال د ا
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و يأقباضالنوقمواسيق ومواسق وهوجغعيعرلىقياس والاتبباتالاجلاميوييةت |
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ْ لافضل فيه قال الشاعر
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وشناقسه ويوفاةةأى سننأهل”الهسلال ويالأوفةتالسهمواً وفقت ,الهماذاوشعت |د

| الفوقف الوترلترىكانه
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,دوكيد

| وكيدوكلةوكلةوكلةلانذيومن لنكتسرة الراء الاىلووايعدلضفيف ومنهم مبف يات
أح|الها .ودجلون اق ودوالذىيورق ويكتب وولأايقضا كثبرالدراهم قالاران
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أ|دوبةبلفالتوب,
أطلبابل ا ولدسع-مودعندهم
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 0رادور يقنالم_غير
أزقكا
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زعارى اانواهقصات اللبين7 :عن كالددسذىاللت
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وفاشدباق
ووقاالتاعاللى
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ا زأدد قرا تتريقت و نان ود وقوذ_.رس ود ووقديقأانض
شذةاار ,هااالهدخ”"

جاالبقمقة سال

الوديقة.عسيسةافالو 65

والوادق اعدديد كالأبوقدسبنالانات
و اا“عرف راع

١

ْ

:

ا

 130صدق حسام وادق 0

ا
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| ولاق ماجاءاملنمكلام علىتغلامواد والندقبالسكين مسد رئستقت اكلاماذا
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أتضاهاأقيدرذ وحشيف » :اذاسامتعل اللقاتساما
ٍ
أوالام_لاق الاسفاةر وقالتعالىولا:ة واللوا
اأدم من املاق ) 6 2الموق<ق |[
|[أفغباوة يأقخايلقمائقوابمع موق مسلبق ونوك ؤقدماقعوق موهاءالضم ومواقة |
1 :ومؤونا بواطؤق! اذى بنذو

عو فأىرخص

ل
“عتم
ام
انلف فارمى”معرّب والموقء ل
مصدرقولك ماق ابدعا

اسا
خال
ايد
لثد
3ت" الامهن الامض ال
لطصهثئم نابهر |ا

وألس يبرولك نكاون لص أوذو دوالموق فقواةشوه الماءوعينمهها *وقؤةقت
الشمراباذاشر موساعة بودساعة ومنة قواهم طل”ام

و

ُ

ةا
|

”نص النون)(4نق) النبقمش َلالْعْقَودْوا كانه والنرق أبضاف.ف التق |
يكشيرًالناءوهوطل ال_زدالوا ودششققات فق لكلمكل ة وكنات ول مميقأى
ْ مقطاف
7

مس

جد

د وبق أيضا أىكتب ونيو بواأىا

للق انار 0

ا

م :0ما ضف ملا) »

“١

١

عدون0. 

قها .اهلاالضعنى” يقابلباءنافىماءح دقالصيفأى فش ذةزهقال
الدمق كولضدرئْ
ساعدةرصف الجر
طاتصوا فنبالاررززانصادية  59فىماحىهن نهازالم فم#ثدم
وثءةه اللأه اذغ ببوكتنها وأمحقهلغة فبرهديعةوال نوعرزا لامحاقن بلكالشئ

|

.ساق الهلال وانشد:
أنولالذى,كوى أنوف عنوقه و بأاغارهحتأ -.:وأععفا '
مذق) المديى لانانمزوجالماء وقد مذقت اللإنفهوةذ وق ومديق ومنهقولهم
فلانعدو الدواذالم خلف_هفهرهمداق وتناذقغمرخاصض

ىف م ارق معروف,

| والمرقةأخْصْمنه وأاايارضقاآفة تصدبالزربعوهارةلتة_د رم
هتنهائ.
قبر
أك

هأوأمرقتهناأيشااذا

قهايأى خرحمن الدانن لاخر وله سعد
ومة
ومرق السهممن الرش

املدوارح ماراقةقول العسللهامعرقونمن الدينعراقسهم من الرصةوقولهمالفمىال
زاولنغدو يغرق دأصاءأت امسأكانتقغزونفيات فذكرلاهلاغزوفةالت روايغدزو يغرق |
|أى أمهل الغزوحيرج الوادوجمالمارقمورّاق هال مد الارقط

|

|

5

ا

هافتئت بي بن و +سشط يونلانفنى ص اللفين

لاهناب المتنوالمر:فأنضامصددر علقت الاغان تيت عنالحاد |0
والمرقبالتسكينا

أاءالاماءوالدةلءتوهواسم وامرق المغىوقدمرّق ريما |
قن
| المءطونصوفه وباضمنراغ
والمشراقةبالذم هاائنةة-:همسن الصوف

ورساقه_لىلماتنتفهمن الكلا!اقلي لب ابعييرل ||

دزعن هاخوقت»ه||
ع اقةوأمنق اللدأ سانلهأتينتب  ,«,حزق ) احللقثوتبة قأم
وملهقوا وي

فاعزقن باللجىامون «ومزقت الثئةزءةافقزق واامرقلقب ١
|
تس

| ١

اس بكسرزالزاى الوقكرانءعيفكهنا واغمااقب ذلكلقول ٠ة
أشاعرمنلعبقدد
فاتكشديماًكولامكل نو كلل َ«-.والافاً ذركق ولاأمق |

أواهمز:قأيضامصد ركالقزب ومنه قوامتعاى وم قناهمكل بمزقانرق القطع منالتو

اولامزلوقفطعةمنها منقة ومنق الطا رعق ورف أى ممايذزقه وناقة هناف يكديرالممى|

ونزاق أدضاعن ي«قوب أ سمربعة جدا.يوقميناءلقبعروبنعاسم لك منملولكالين|

ها
ستهأت
لنن
بوبأ
زعواأنهكان/لسكل وم حلتنفمزقه مالع ويكزيةعأؤندفما

|

أسردغره مدق  .المشق السترءة فىالطعن والضربأالاا كلو لاكابةوقدفاق |
ل

عمد هذاولالرقة

ْ

قكر عد قظعناى واثتها م كانهالاجر الاقئال دب

والمدنا و المشطوالمثاقة مأسقطعنالث ومنوباي

د

اوت
واناث

3ةت الثئمن يده أى |
الشئاهتدونطؤل والشعرعشق عو بلين:ومث قالثون مزقه وامتش

||اختلته واستكفتهاقتطغته هالأبو يزد ىمالثرنيل,التكيسرا ذا أصابتاجدى ببتيه | ْ
لالمزأةمث مالهبنالمشق والمشخنقبالمكسهزابافرةةوثوبمشقأى |
ىلرج مشقو
اا وا

'لمشيقه نالئما ب اللمنيكاوفررسقشيق وتمشوقأكضامروجاريذمشوقة |
مسبو يهوا
تس م

صم ممصممه جع

م ص ممم

ايد

يله

ل

اللا

ركد وب

١

و

 8وطغتامع الاوقالناشط

|  7الشئالهقاىايضر”وحسكذلك لو بقالكسراوة-افهواوق اه اكانشديد|
قوِشُق هال القطاف” يعفهاراق
ا | البباضنم شمَقْ

الب

يقاسلا

1

قدي ار  :لعاكشاكلالةميسانلابق

للفرّاءالاهوقةكل مالم_الغفنهمركلامأوء تقولقدلهوفكذاوقبتلهوق فيهوهال١
 9قا ا
شأباطنك على لاف ف وأنيظهراازحسلا
 1أبوالغوث الاؤؤقةأنتس ندالذئوأن تظهر ت

من المستناءمالإس عبلصيسهته .قخاالطلساكمديتيهندحيريد امهب ١ | ١10
.

١

١

ألحزيهميد تلدوجزاوهنا  0عند ىبلا صاف ولابتلهوق

نعدى ولايتععيفهىمِلَمَةَاذًا أصلن]|
الاق )لاقتالدتوليق أى لصتواه أ ي
ْ .مد ادهناولتم الاقةاغةفيهقلرلوها:لاسممنه اللمقة ويا للللمرأًةاذال تضظ عزنودجهاا
[|أماعاقت عند زوه اولالاقت!أعنمالمتت فليم ولاقبدفلانأى لاذبهولاق .هالودب
قيكأى لايعلقبكوفلانمايلرىد رهمامن وده أي ماعسكد أ
يلي
ء||أعليقيه وهذاالاملا

كقامكفماتليق دزهما  » حبوداوأخر ى تدطنااس م دما

1

قألاقومبأ.فسهم أى ألزقوءوابتلاطوه هالالشاعرن .
أوماالارضاياأنى مر و

:وهلكن تالا -وتكاألاته  2شوع هت بتَىوتحيرا

1

 5اغيم ) (أف)» اللأقةبالتصررك*شسبها مواقيأخذالانيانعتدالتكاء ا

| والنشييوكانه نفس بقلعمم صند ره وقد ثْقالصبى”"عاقمهأاوامتأقمثله 'ومنسهقؤل آم
كافاعو لتاهنعدالتق .٠عولةتكاىواولتنعدالمأق
:
 +لفالمافةوفى1د بث مل تضمرواالاما قيعي الغظاواليكاسما
|وأمأقالرحلاذاد
نصدقة ويقال أراديهالغدزوالنسكث ومؤف العين طرفهامنابلىالانف واالماها
ْ كام منال
ىؤق
لناروأء! »ف ومأق العينلغةفم
|طارفهاالذى لىالاذنوالججعماق وأما أ أيضامئ آ
ٍْ|العمنوهوفعلى وادسعةع للاالميمن نفس االسكامةواغازيفي سيم
برااي

خرن

اا

ما
ساد
يكل

تمانيوسيهذ ب

الترهموفالابنالسكيت لدس فيد واتالادبعةمهل رجت رامين
ليعل
همايفع
نحورصته
مفعلبالغتج
مكل
الاحرفانما فيالعسين وم وىالابلعالالفراء معوعها والكلا

دعيو
1

ا
رت يعاري وطاميد اللولادةتدعب عطالوط ْ

امغر  5ونس ليق أكمرق يقدوهونعلمن#قه«الالشامى

|

713

صاهيدقلةرداءفيها « انقبعاليم”أوقرنحي

ا

ٍ ا تأماقولابندريدالهمفعولفعيدوعقه اتلد كأحزقووممأحق أ شدي جزل

ملام
انلق  2اللذدوفشيق فىالارضكالوجار وفىاد يث ا ثرجلا كانواقنامع!لني"
| 1علىاللهعله وسلذواقت ب أهياقتهفىأجاقيق جرذلالنامسامتىاءيإهونلحاقى واحدها

فارض ١٠٠لزق
ا لقوقوعى ةوق ال

ارقي زوق والتزقيأهعلمقبداوًلزقةهل:غيه

ايا ل فل نا رق وبلزقوازيقأى تجنى واللازوق دواء«المرج زمهحوئيناًالالال ا
ب
و

اناه م (لسق) سق يهواصقبه والنسقبهوالتسقبهنو هيه غيروةألصقدية.
غيرهوةلان اس وادى فباسقوبلقوبق واصبيقأى بحنب واللبنسىثبل اللضق
5

ا وهولصوق الرلة يشمن العطسنيال لبقالنعبرواصق ومنهقوري

الإ دبل بزدالماء!عشادالادى به :والملفدق الدع امن لعقت الثئبالسكس لمق
مه ولع فلاناصسيعء أى ماتوهوكنابةوالملعمَة واس_دةالملاعق واللعقة

١

ض أمقةمنريسعٍْ
زفى
اةبال
لباي
الوان
|ت|الضاد م ماتأجيذالملفقة' واللعقةالع اممزّ :ا
١

عأى حرص وهاو
قر جل وءق ل ق
نس الا اقلرمابلع.قيا امساللعهًا ولعو اسمماي و

!| البباع(4لفق( لفقتالوب ألفقهلفقا وهوأننضي” شم الىأخرقىقذ.طهما وا لفق |
| كسراللاما حداف الملاءة وتلافق للقومأ تلاءمتأمو رهم وأسادي لفقةأىأ
والاقاقاللسانوق

' ْ أ كا يذب من خرفية َ0و 6الاق" سنيةاك 0

ْ

الحدرثمنوقشزالفاةه .والاقلاقااصوت :لهاالراحز

 .الىاذامازهببالاشداق » سي
سجووذاق
ياطشانم ن
أت

:

:

7

اعسطو يل العنقيأكلالهيات ورعافالوا لزوابمع اوور
واللقلاقملر
الإثاقة وكداك كلسوق ركدواضطاراب وف حديث عمررضى القهعنهمالميكن نقع|

ولالمَاقةهال أبوعن_دالاقَامَةسش3ةالصوت و التقانملاقلم قوب من وكويْ

| | اقلةتالشى'اذاقلقلته وطرفملفلقأى -ديد لايسقرّمكانه ب(ان)» الام اهموهال |

سي”تاه
عتعب
||بونس نمكتأعراسابدصسةرمصةهالوم فقاللقهزد مافقهققااللا

 1يلدقه لاقا الحوضربالمي باسك خاصة وأبوز بد ثلهولعتهد ري مل رفتتينه ْ

وماذقتلماهاأى شأهذابصمفالا كلوااشرب وهال
ا

يك

0

كيرق لاحبتع من راة به ابولايدين”الموائممن.اناق

وهالأبوالعمسثل مأنلقمنش أى مات  9د املوقةبالضم الزدتعزانكلوةا
( وقد اطقعامه اذا أصلءه بالزييقدال لأاألكالمالوقلى]ىاينلى حبضقرىكاازيك فولمئه |

ار وقأوقة كادنه بوعنيدالوأسدق :
وهال امن لكابى"هاوليادلطابوذ تان

لرخلمن عدرة' .
وا فلن ساااج لالوقدة ها اوالؤان نعاديج-م5

1

طان وحكذاك الاواق أ
.ال
ويةالماؤقتلواماأ ةن نأأ ب(ا0ق)» الوقالريك
ا

والاهاقالثورالا ص وكال ٠ اهاقلا ا

 6-0لاساةالوقة

[ 5اوقةتورنطة 0000

8

:
واه

«لاباالقاف)»٠ ب

 :ايؤر )١

 7للق 9

13
'فيانتتتخأفاويةها  9نصالالنطافعليهغزارا

قة أى |
اقر
فة ت
اناق
قال
الْؤنفبِئ#كسصال النطاف وأفاقت

0-2

| | اجءت الفدقةف شرعهافهى فق و فمقةعن أنىاعرووا لمعمها ويقوفورقت الفصمل |
وذملنكه دي ث,أفىمومىانه |
|| أكنتقمته اللينفواقافواقاوتةوق! افصمل اذا شيرب الانيك
قلتقو لحأاىأقرأ 1
هذا كرهوومعاذقرا *ة القرآنفقبالأومأوممَىاأنافأتفوف هتف ال
سار والفاقة! افقروالحاس واؤماق |
لاءاتللهالى
اىآن
وشئف
حزقو علرّكةنى أقرأمنهشأ بعد

نق في الرأس ا
لسعسل
التقاتقأروىلاءة نالفاق والشائقامو

نوطال |

العنقوشق عرحتننهومن سك هرواأقاقعهنى
(ترق) القزق يكينرالراء العاالستربىشاليكاوغل |

نض لقان

0
اديه

:بم

» يه

5

3

ات

ا

*

ْ

ماشردت نهد طوى”"العَردق

ا

اورواءأنوعندةالكربقءالكافوربالقاف]يشاوفالعو المصرة وال النؤر بنهل هو

لبعق
اللذاو,قاردئ "عررد
أ
»)6
3و
ا ( ق

فاق) القاقالا 7عا بقالءات قلقاواًقامّهغسيره

كنام
قوقأ
ق
ربد ل فاو

يعاراقوهو 00:ا
مو

يج
ْ

و

رويت و

فِالقاق اليالرحاي

وى

ار 0
|

اذائطينءلى القماق * لاقنمن أذنىعناقي
ْوقول رو بةالقيق ريدم قمقاءةما"له أخرحه علىدع ققة

لاس سم) (لق) اللبئواابيقا رج ماد لقيق علد وقدلي بككبر|
|لياقة0,

ر»

وني

يا وهب

م.

نقطرةغيرالضاءالادذق
كأءه

باصم أكا ؛

دان ا ارد

أن ركان المزهن .٠ لاَق ارحقء:وذاارةق

الاي  «+ويقال
ىالثوب
أن
الب»
اعدوا /

لاك

حل

0

ب موه

٠

لوزنل انه1ط

نوما

ىاد وىهيأق |
لاتدرىيقال منه للرجل أعلقت وأفلةتأ ىبت يعلقفاق ومرّ يفت
المب من دنهوالفلقة الداهيةوالعرتبقول باللفليقة .واافل.ق فىراانبعبرا موضع/
دارع الضلعهوا افليقبالضم ١
المطمئن” عند محرى اطلةوم وأنشد الامعى”» ليه أجر ك

والتشديد ضبربمن اندوخ فاقعن نواهوالمفلقمشه الفف واا بةلقاليش ولاسع |

الفمالق (فق ( تفذق الرجل أى تن ومفنةهغيره تفنمةاوفانقهععنىأى ذعمهيقال |
8
1

عسش مفائق لقاالشاعريصفالموارىبالنعمة
امن الشفوف يسطمن اوعس مفاثقوجري

مة
عأ
لفنق
ىوامهأة
وأناىقفةفتنمقة-عمنة هالالرايحزه تنشطت كل هرجابفذقه
| والفندقالقسلالمكرم وهال أبوؤيدهواسممن أمعائهوابوعقنقذكر«,فىكتاب الاب ولقال |
ابندر يدوابدمأفشاق [4ة) فالالفرّاءفلان نمهفكلامهوذا اكذا ومعفيه|

وتنطع

فالوأصلهالغوقوهو الامتلاءكانه ملاردقه قال أوعرواافون الواسعوأنشد ظ
وااعدس فوقلاحب معيد *

١ 1

غبرالحدى ٠خفوق عرّد

ونذوق الاناءيا كمسرشوق ذهةاوفوقااذا امتلااتى ,ميت فااللاعثى

ابةاالتنا
علختو مفنة٠ جا

1

0000

تدمتأصىيب والفوقة عغلعمندأ
وأفهةت السقاءملا"نهوالفباهقة الطعنة ال تىفوونال
دلرثجلفاذهاقته نوق )»فوق:قيض|
صت ا
أهة
مكب العذقوه ول الفقار وذ

عت وةو لاه علىان ننهلان د أن يضربمثلاماتعوضةكاذو قهاهال نوعسدةخادوثها |

فلرالقفاهاأى |
اوا
|أأكاتقولاذا.فلانلصلكغيرتقول وذوأقذصلغكأرىمن خ ذملك
أعظممت .ايع اليا والعتكيوت وفاق الرأجصلعاءه يفوقىهمعألا همبالشرفوفاق |
الردلذواهااذاذدتالربحم نصدره وفلانيذوقافسهذووها اذاكانت تفشهعلى ظ
فققت|
لذوا
قواوبعأ
”لهم
قرمن!
والوت
ذوضع
وفوقم
الدروجمثلير:ينقفسه وال
مىلت ذوقاوالانوقالومالمكدور
السهمفانفاق أ ىكسمرتفوقه فاتكسروفوقته أ
رىجع
رهلماتصل ذه أ
نساكلسأيىبس
ق مناص
وان
ففل
أجع
يالر
الفوقالفالمعيى” يق
يظ لدس بام وأفقت السه-م أى وضعت فوقسه ف الوتلرارفءه وأونة-:هأيضا
ولابةالأذوقتهوهومن النوادر والفواقااذىيأخذ الانسانءندالتزع وكذاك الربع
تتى
ال
شهص من صدره والفواقواافوافمابيناكاءتين مناتلولقانها ملي تارك

لاافوانا وفىاللديثالعمادةقدر
الم
هقا
عمنتحدلبي
مرث
اتد
سو دعةبرضعها الأفسعملل
ذواقناقة وقوللدتهالىمالوامن فواقيقرأبالفجوالفمأماىلهامن نظرةوراحة وافاقة

والفمةسة بالكسمراسم اللسينالذى يع بي انلخلبتين صارت الواوباءاجتكسرة ماقبله)
'
هااللاعشى بدف بقرة
عسا
ضلنف
وضعرشقا
لتلتر
حتىاذافيقة فىضرءها اجتهث * جاء
ا
والجمعف.قأثفمواق مل شب ورأشيارثمفاأورق هالبنهمام الالولي"
6
وذةوالناالد ياوه يرضعونها » أفاويقسومايدرلهائء_ل
حصي مسي ص مجح حي مسح حا له لمتحت ا

سمس ل

يسسسسسي
سسو
سيت
سب
سس
س

والافارين

.سيا

عاائف » أصابفر يقةاملذعا'نا
وذفرىككاهلذ ان

٠

ومذرّقالنمهوااظرنان لانهاذافس اسه اوهى هه تفرّقت  .والفرااق البريدوهوالذى

شذْرقاالماسد وهومعرّب برونكاىااغارسية هالامي الس

7

2

وانىأذينانرجعتمكا » .سيرترىمنهاافرائقأزورا

ودبماسعوادالاللمبثرفرانقا وافر يقيةاسمئلاد «فر[ذدق  6الفرزدقبجعذرزدقة

وهى ال
اقطلعةت م
دنين وأبصاللههارسمة ب زرداْهوءهالمغعرزىدق وامعههمام فاذاجعت قات

سفع
ات ه
فنراّزقالااسم اذا كانعلىخسة أحرف كاه أصول-ذةت] خرحرف
واكذلاكتفصغر وا ماحدفتالدالمن هذا الاسملاللمهااءنءوراحلتاءمن حروف
الزناداتفكانتءا ذف أولىوالاثالة.اس قرازد واسكلذتلصكغرر برقوف ريزد
ىلاسمالذئعل
وانشثت عوطت ف ابهعوالتصغير فناكانف ا
زائدكان:ذف أولىمثلمدحر

ارد ف ؤاخه

نفل قاتد حيرج و.فل و الجعدجارح

وعافل

ّضت ف المعوالتصغير (فق) فقت الرط.ةاذاخر تعن قشرها
وعانوشت
وفسق الرجل نفسق ويأهبضقاءن الاخةش فسةاوف_وهاأى شرنالقع نأص
ريه أى خرحجفالوهذاكقولهم اعم عن الطعام أى عنمأ كاءاَدْمولساردّهذا الامرفشسق

مخاهلية ولا شعرهفماسق فالوهذا عب ودوكلام
قااللاعبنرابى” لسمع قط فكلىا ال
عرق والغسمى الداتمالفسق والفوسةة الغارة ويقالفىالنداءافسق وياخيثبر :

بأأمالفاسق وبأايهلخ.دثوهومعرفةيدلعلىذلكأنمميقولونءا فى اكديث فيذعتونه

امًوتةقو.لافساق مل قطام فق
باللاللفموارللا

الفشى الريوكالشين

متهةالنشاط وقال أنوءرواةثارالنفس والحرص وفقثدوبالتكسردفائقهأئاغته
لفق ( الفقفقة ,احا لكابعندالفرق ورجل ذقاقةراتكه .ف أى أن هذرة وكذلك
فا
ااث
قق !
فوانف
نفاق
اوفة
ىاقة
فقف

أىانفرج

للافاق  4فلقتالثئ فاتائةقته

ظواالفلاقريك الصيم بعمنه  قالذوالرقةيصف الثورالوحذى”

أةوق وبقالكامى من فلقفمه
والتفلءقملهيال فاة2هفانفاقوتفاق وفىربهفلوق ىش

0
|

:

تلسب
نلم
حتى اذامااةلى عنوسهه فلق » هاديه فىريامت ل

بقالفلق الص فالقهوأماقولاه تعالى أآعلوذ بربااغاق يقالهوالصع و قال الاق كله

| والغلقأيضاالمطمئن” من الارضن باليرنبوتن وجفعلهقانمثل خخلقاقوان

ورعاهالوا

كانذلك بشالىكذاوكذا ريدونالمكان المحدربننالربوتين والفاقأيضامقطرة السعان

والغاقالى يةالمرت برّةؤيبافلوق أى شتوق وقواهمصارالسرض ذلاكاوفلاهاأى
|صارأفلاها والفاقناللكسسرالداهية الع ومالباهنىةولمنه أفاقالرجل وافتلق وشا ءر

يغلةتقديابالفلق قالسويه بنكراعالعكلى”وكراعاسمأمهوام أبيهعير
ْ

اذاعرضتداويدمد لهمة « وغرّدحاديافرين بمافلقا

وأافلقأداضالةضدبيشىاثنينف .عمل

ملهقوسانقال لكل واحدمتهمافاق والفلقة

|يلضكاسسرة يقالأعطىفلة#ةاللفنة وهى نصفهاوقولهم جاءدهلقفلقاولهداهية
اأ

نسل الفام)ا 01

14

قةلمغرق وس_طالرأسوهوااذى شر ق:فبهالشعراً
ا عربن الطاب رشى فرت والمذورا
يفرت
لاست الل ل

جكعاانوهماكل

لمرلاعيديي

| خروةقواه مللمغرقمفارق |1

موضع منهمف رقاشمعودء_لى ذلك فارلقطر4دقأىاتههطريقان |

وفزةتشاتالفنارقنقةفاروتهااذا أخذها الشاض فتك قا لارمضولا لل |

وأنشدالاسعتى” » ونمكنحانلوانانالفارق » وابهع فوارق دفرّقورعاثمو00
بده

التىتنفردمن الدحان.بذهالثاقة فيال قارق قالع.دئ اسداس

وماايا
سلد
لمتا
أذ مدهينكين واه »ه .يفثقئناءاا

ظ

وفال 3والرتة

:

أوهننة فارق>اوغواربها  5تييح اليرق والظلا٠علحوم

أ

شعل لهسوابى؟ وابىالابل اتساعافى الكلام والفرقنالمر بك الهف وقدفرق,الكسمراً

تقول ذرقتمذك ولانةلة قنك واعسأةفروقة ورجل ذروقة أيضا ولاسجعلهوف المثلرب”" 1
علههب ريثا ورت “ذروقة يدع لممًاوالفرق أيضات.اعد ماوينالثنمتّينومابينالأنسمين عن |

يعوبوالفرق أنضافىا مدل اشراف احدى الوركينعلىالاخرىوهويكره والغر

س فرق

ويقالديك فرق بنالغرق لاذىعرفه مغروق مدل أخرك للع مت ١

اقق
رلغر
فسجعا
أمةو
لكِ اللس
كلفذرق
بوين

|

ظ

هااللراحز

ا

ينض عشنونا كشرالاذراان » تفخذفرامعثل الدرباق

قالوالفرق أدضامن قواه-م هذه أرض ذرقة وق”نتجاذرقاذاكانمتفزفاول مص أ

مهللا وي سالهوأبينمن فرق اله لغةف فىلق الصسبع والفرقءالكسسرالةطبع من

اللغعظيم هااللراى

ولكناأجدى وأمدع جده 3

بغرق سه بإ هي ناعقه

لامن نرباقن,اله_لال وكاتعيرهنايلفسا الارى وعسيرهبأنه
سبت
بججو مرمذجاال
لبخ

انه بقولأمتعه  3أى حظهبالغمولي لسهير اهاألارىالى

0قولهةل هذا البنت

ا

وعبرنىالا بل الال ول مكن  9لجعانالايناللسشثةخاالقفه

والفرق الفلقمنالشوةاذا نظلقومنسهقوف تعبا فانفلق ذكاتكل فرق كالطود:الءظيم |
رة واللكوفة .والذمر:رنطا ا
صين
بةب
لضي
وفذراقتينا!اتى فىشعرعس دينالابراص «
' |النباس والفريقأ ضكثرءهم وفى!لديث أفار يق العرب وهويجعأثراق وأفراقجمع
.ر
أفرقة فال الامي" أفرقالمر دض من س ضه والوم مننداهأى أقبل قال أعرالى"لا ح

م أاماراذراق المورودةةا ل الر-ضاءيقولماعلامةبرءاللرمذةالالعرق وناقةمفرقأى
ملفبةساء فالأوكبير
أفارقه اوادهاعوت والذر مدر باطلي ح
|

واقدوردتالماء لون جسامه  4لونالفريقة صفدت للهدةف

عقةشاة أوشانان أوثلاث شياهقتذهب تت الللعن أٌْ
قنطفر
اممأ
ملغ
والفرءة-ةمنمن ا
|
ش
.الالشاعر
جماعةالغنم و
وددرئ

(ناب القاف) ها5

11

»( درف :د

0

 - ٠معاودالموع والاملاق  3يغضبان هال الغرابغاق

0
إٍْ5 1

سسا حم سخصمص

أبددكنَانَه منساق

شرا ) (.شن) .قتنتاتانئفت رقت عتبناده تو راتت
دغرالرجفلد أيهتغسيقااذاا اط ذل شت على ىعن ألىعمال

ا

و قد السك غيروسور اراده بئند إوعليه هالالشاعر

امة روفناعادرب نهموالفق1يسا
قكو
لفتن
كافدق |اسكافورلقبانتاعضاموا
علدوتتوءفىهيافالبطن والفدن بالكر وك مصدرةولكامي أة3ةاءومف ايلمنفنةةالفرح |

خلاف الرئقاء والفتّىالصبعوالافتقانكاالا قال الراسن

لهكفسقرو افق القوماذا انفتؤعتممالغيم
بترحرسلابعدأعوام الفئق» تقولامن
مبنه وقدأفةنااذا
اسصا
دف اىل
بدعا
فاب ه
سنكدث أفتققارلنشعس اذا أص
لاب
قاال
صادفنافاوهوا اوضعلءاطلرذويقدمطرما-ولهوأنشد
ق
وذى
للعام
اهاف ا
ادّل
رعسةر بن

» وذالالندة والتطفيق

سفيق  5فال عدت الفئنالوريق

يشولنا

نكا خروق

الماطقلرموزال النءةأنتزلامنموضع املوىطع لطاب
قلولههابعى للابلوذواافةوفا

الكلاوامساةفتقيضم الفاءوالنا ذأ مشفتقة بالكلم فز جل فتماقللسانعلى نسزأى
حسديدالأسان و يأقيالضاج_ل فتمق اذا تفتّقمعناعن الاصعىى قال واالصلعفتر هو
المثمرقوالف.دى الندار وهوفيعل ومنه قواللاعشى

لها »٠ كأساكالسكى"فىاامابقدق
مرح
زمنسجا
يارد
ول
ْ
والبك"المعبار فر 6فرقتبيناشن ن فرفقركادفرةانارنزقت الثئتفريقًا
وتفرقة فانفرق وافترق وتفرّق وأخذت حقمنهبالتفاريق وقولالشاعر
أشهددااروة:وماوالضفا » -أنك خيرمنتقاريق العصا

الاينالاعسرا” العساتكسر فتاخذجمنوهرافساذا كسرالسا جوز اخنذتمنه
رأسهاتْذْتمنهالتوادي

الاونادفاذا احكسرالوتدا تخذمنهعرانأذاق”فاذافرض

تصرّيم_االاخلاف وقولهتمالىوقراآناذرقاهه نخةفف قالشاه من5ذرف فرق ومن شدد
قالأنزلناهمرا فىأنام والفرقء جتكمال معردوف نااد-ة وهوسةة عشررطلاوقد

كرك كخادلاشبنزهر
:

بأخذونالارش فاخوهم » فرقالدعنوشاةف الغ

رانوهذاالمعقد يكرتلهما جمء امثلنظن ورطنان وجل وملان وأنثدأوزيد
وابوعث ق
ىحلم نيأ وثلاثةتسلفنبا وال رفان
4رقدتعدالص ةر كان » قالوال ف أنتابف م
|ت

لما فرق به بيانلاقوالباطل نهوفرعت فله ذا هالتهالىولةن”تدناوسى دهروندث
|القر
الفرقات والفراسلا ران ونطيرهالأسسروا سيران قال الراحن

|مشرك كافر بالغرق ه واافراقةلاسم منفارقمتفهارقة وذراهاوالفاروقاسم نعى ا
و

١

ع

3

«(نسلاانن]____ا(#غيق)ه

1

والغاسقالل اذاغابالشفق وقوه نصالىومنسادق اذاوقب ال لسنالسلا
اذادخل و.بهال انها لقوروغدةت عمنهغسةياأظات وغدقالمرحغس انا أىسالمته |

ماءأصفروأغس ٍ:المؤذنأى نر المغربالىغس-ق اليل والغسساف البارداانتن هف |
ويشتدوقرا أبوغرو الاداوغسافانالذف سف والكساق"التشديد

غفق

:

هااللابعنراي” بةّالظل> لفق اد ارنا لاسر بدالؤمهأبصعه”ال والغفق]نردالايل |
حك ساعة قااللراحز

1

بمرنالجغاضىنىمشفق » غبااولمنمبورعضيففق

والمغفق المرجع وأنك د ارؤيد» مندعدمغزاى وبعدالمغفق» هوالمتغفق! اصرف وهال |

عطات وأنشدارؤ بده ىتردىأر بعفالمنغفق ( 5غلق أغلقت |
لوفمىت>
ااص
ال
المساب فهومغاق والاسمالغلق ومئه اقلوشلناعر» ون بااذامامال للغلقيصرفه ويقال
:
هذامن غلةت! لساب غاءًاوه لغدّرديئةمتروكةة قال ووالاسودالدؤلى"

ولأاقولةد رالقومقدغلدت

ولاأقولايابالدارمغلوق

ْاتالابوابث3د لللكثرةورعاقالواأغلةت الاواب هااللفرزدق
وغل
مازات]ة2ف أبواباوأغلقها  5وانت اهرون قار

هلأان وامالم ار بريدأماعر وبنالعلا٠ وبابغلق أمىغاق وهوفعلععنى مفعول
|مث ل قارورةفت وجسذع قطل والغا و التكردكّالمغلاق وهومايغاقيه البابوكذاك

ا

المغلوقبالضم واغسالق الازلاموكلسهمف المسمرمغلق قالاسيد

ا

وحزوراً ساردعوت لتفها  5عغالقمتشايه أحسامها

مر وط وىاطن_ديث
شوقت
ماىل
لف
اشك
وغلق الردنعَلعًا اأسىتدقه المرتون وذلِكاذ الميف

لايغلى الرهن هزاهلير

ْ

:

وفارقةك برلهانذكالله « «ومالوداع فأمسى الزهنةدغامًا

:

| وذيقلالااندةنشب فحدنه وغلق وغلقظهرالبععرلكثرةالابرغلقالاييراً واستغاق
عله الكلامأى ارت عليهوكلامعلق ىمشكل وغلاق!سم رخلمنبق تم واه.اب

اجعات فنهاللم حينيعظنكا الين! سكيوهى لم5رنعطن بم أهلالطائف
مغاوق ذا

بإغافق) الغلفق الخضرةء_لاىل رمأاس١ويشالندت شتف ا اعذوورقع راض |
هالالزفمان

ق .ف راشنيولنسفعايومقق
لخجالمعفله
ماهل

وعدشغلفقأى رخ" وقوسغافمق أى رسوةهااللراجز

70

ظظ

مل فرع شوحط لمععق٠. . لاكزةالعودولاغائق

ودقّال
|

اللامفىهذهاطروف زائدة (+ذ)» الغمو ,الريكركو اند ىالارض

وقدئمةت الارضذهى نمقةأى ذا تيدى وثقل واملهعقةلثقَة وثباتئق اوذاحدت

اسهد

و فا دام نكثرةًالالماءعلنه (غيق) غكااقيةةصوت الغراب فانتكرته |

نوات هالالتّلاخبحرن

|

22212225------ ٠----

معارد

انكاوشاغد تثادالايرق” *« بوم ندافى كلعضب

ممق

وكل صذراءطروح*وهق
ْ
وعمتّ االخللوعلوأهقاسم ل صسك انف الزصالاقولتنسب ال هكراماتاتب
وأتغددقوصطىناتة

قرواءفيهامن تمّاالعوهق »* ضر ب وه ةب كصة الروئق

وماق واللراجزة يتدءن ورتاءكاون! لعوهق » فنقالهوانططاف الى" ويةالالغراب |

الاسودو يقالالثورااذ وناهساولاىدمايكون ويةال اللازورد ويقال|ليعبرالاسود
اليسيموقاتلاعرانى سنبنسليمماالءوهَفقَالالطودلمن الريد وأنشد
عوهما
اتث
لعز
قذ
كهات

» أقتادر-لى أوكدرامحنمًا

عيق )العيقةساحل الصورناحيته ذصسكرهأ

وعسد فالممنف

اضر لغن))(غبق)» الغنوقاشيريرسي منهغرةت الرجل مم .
الماءالغقدقالكثير وقدغدقتعينالماءماا-كدمرا أ

الضمفاءْتىَهو(اغدق

غزرت شاب" غدق وغئدا قأى ناعم والغاذاق الرجلالكرم تقاللولدلشب |

م» بم يسكون ضبامد ركاوليذكراتاضيم |
قسم
اه ح
دذاول
غألبوزي
أغمداق قا
|بعسادلمطيزوقد ذكرهخف الاحروااغماديق| لمات (غرةق)» غرقفالاءغرفافوو
5

ومنهقو ل أن القصم

فأصدوافالماءوائةنادق *« منبن مول وطافغارق
1
راد قه ذهومغرقوغر دق وداممغرّقالفضةأى علىوالتغردق القدل
|الالاعثى  59ألاانت قاغرٌقته الوابل * وذلك أتَالقايل كانت تغرّقا مواود
ق
لغر يقاوصمه |
|فممااءل -لىعامالقسطدصت ركانأوأ -تىموت جء_-ل كلقت ت

إ

أقولذىالرتّة

اذاء رت أرناضهاى بكرع

بنها«لتصيمروماو يها.

أوالارراضالمبال واليكرةالنساقة|افته_ء وفيا بطتباالشانىواالمتعطف ع_لى ولدها
وأغقرالنازعفالقوس' أىاستومدعناو [ --قإلاجتنام ظ
ا
اومدق
عمناءدمعتًا والغرقةالونون لسار 2زااتوغرةواهزطرقانصستر
اسن
ظ

وأك د الشباخسنالال
نرتاتماغرنها » منناصعالاون او لماع هود
تضى وقدذم ش

والغريةق اضم الغينوف' لنونمنطيرالماءطويلالعئق هالالهدنى” يصفؤواصا ١2|
زر*صكغر تق الغمولعوج ه واذاوص_ف بماالزجال فواحدهف-معْرنْق وعرلوق
قالف |
يكسمرالغين وفتا الذونفبهماوغرنوقءالضم وغرانق وهوالشاب"الناعم وا جع الغرا ت ب
والغرادى والغرانةة )غق) الغسق تال ظلة الل_لىوقدغسق الللييغ أى أظل |
١ ١ 69059535151

ب

اس-2929د1117ير7يرجرجْ"2777ب

(فصلالعين٠٠ /

1
-6-آ-ج2ج22939252

وق

(#عيق]ما

هط

النظرفىالامورتممةا وتعمق فكلامهأىتتطدعوالعدىوالضدق,يضامايبد
من أ

أطراف المماوز
ومنهقولرو بده وفاتما لاعساق خاوىامخترق » والعمق يضمالعينوفم |

الميىمغزلبطر دق ضكروالعامّة تقولءعق والعمق يكمرالعين مصرباحسازوتهاءة يقالبعم|
عامقللذىبرعاه وأعامق موضع قال الشاعر

وقدكان مئامزعززلاناسحلده 

ْ

ظ

« أعامقبرتاواتهةأجاوله

عاق ( العماليق والمااقة قوممن وادعلءق بنلاوذين ارم سام بننوج علنه

السلام وه مأمتفرّقوافى البلاد )عنق)» العزق والء:نق يذكرويؤاث وابجيعالاءماق !

وقولهمهمءنق الك أىمالون لمك ومندظرول ومنهقول!اشاعر
انّالعراق وأهل

3

عذق المكفهرتهنا

| والاعنى الطويل!اعنق والااتىعنقاءنشة العذق و أماقولاتنأ حر

فرأس خلقاءمنءنقا «مشمرفة االارذبنى د ونهناسهل ولاجبل

تبي اد و

فاله زخو

| سميرنالدابه والاوب«لوسيرصمطرٌ هااللراجز
اناقسيرىعنقا فسيهما ه

ولاجيل! حصن نمسداالعنق رب |

الىسليان قسترا

ونصب نسسةررعلاهجواب الامرنالفناء وقد اميقالفرس وفرس معنا نأعجيدااسقا
يغييوية !| اك
 .والعناقامعانةةه وقد عانشه إذا حيليد مل طنقه ركموال ن

عنيقّه وفال ونات خمال طرفك لىعنمةًا 5

ا

الىأن حمعل الداع الفلاحا

والعناقالانى منولدالمزواناسعأغنقوعنوق والعناق أيضائئ مزدواب الارنيه

كالفهد والعناقالداهةيةال! منه أذفى عناقأىدادبة وأعى اشديدا هااللراحز
لاطي علىالاق  5لاقينمنه أذنىعناق

أىمنالمادى أومنلاجل والعناق انخسيةفقول الشاعر
أمنترجسعقاريةتركمّ ه سياناك وم بالعناق
فالابن الاعراابى”بدو لأفرزءاعم ترجمع هذا الطا

:

اك

والعدمّاءالداهضة
بةيقالحلقت بءنقا»مغرب
وطارتيه العنقاءا صلالعنقباءطاترعظم |

معروف الاسمجهو

القّلادة

املسموالعنماءلب رجل من العرب واءمه ثعليةبعر

ا

بعركده او عاقيكينا وير

ا

زتدمثف
يإ

عه إن

سه نول زويف

عد  6عاقمعنكذا |

ا نىَالدهرالشواء لمن أددانه والتعوق د

التشدظ والتعوي التتيط ورحلءوف اا
مكف

والمعقة ١

ار

ا

 ١لانّالامورتهبهعنسادتسه وماعاق تار أقء_:دزوجهاولالاتت أى لنلصق يدّايه

ف ارا لاعن-اوااثرياساَلعاَدَمهواً صإهفمعو|ا
رفى
طى ء٠
والع.وقف مجنمذ

_هلام أ
لجعىلي
الباءوالو اورالاوق سأكنةصارإناباءمث_3دة ويعوق صملكقاونم انو
7س

عم ( العوهق!اطو يتلمدوركافيهالذكروالانى هال الزفمان
وصاسى ذاته ابدمدق
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ا

* #خطيا “ورا السراةعوهن

وقال

وقائله'لاتركين”علءقة ه ومن يو ركوبالعلائق

ا

اجا اعلتتب فلانعليقة وأرسات معةطدعة هال الراحز
:
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 .أرسلهاعلةة وقد ءلم *« أنّالعليقات يلاقينالرقم
مسو

ا

والمعلاقوالمعاومقاعلقيه

وانالغضى /ياالاكفرماحدا » اذاأرءشت أيديكم امعالق

ومة وعلاقة
يرعلاقةالتدوسوال وط وكوهماوالعلاقة,الفالاعلصاقة
ظ
لقب هالالشاعر
أعلاقة مالوادبددما  8أفنانراسك كلتغامافلس

ظ
|ظ

أواسادقةأديضامابتبلغي مهن عش ومنه قوله-ممابهنامنءلاق أى نئمن متع
ق|الالاغشى  2هفلاةكاهاظهرترس » لاسلراالرجمعفبهاعلاق
| يلقاولتددا لايليهاعل هااالاماتردهمن جرتها ومائر كالمالبءاناقةعلاهااذالميدع
|ْففضمرعهاشا ورب ل علاقيةمثالمانية اذاعلقشياليمقلععنه ورحل ذومعلاقأى ديد

|اتاصومة قالالشاعر

ظ

أانلاجارحزماوحودا ى وخصهاألدزامعلاق
ت

قاسط نت تعلق ,الشصر يقال«الفارس.مةسرئد ور :الواالعليقمثا
لمث
المق
لالع
|و

ا|لقسطى والعولق الغؤلوالكلءة الحردسدة وقولهمحديهذثاطويلالعولقأىطويل
| الذئب وأعلق أظفارهف الشئأى أنشبهاوالاعلاقارسالالعلقءلى الموضع لض الدم
االد أيهاالار؛نال أعلةت المورأاةدها
]|0وفىالحديث للدود اح" التلنالاطلاقز ل

لاقة وقولهم ارلحر
سأهىاجععات
املنعذرة اذارفعته .سدهاوأ غتلاقلو ل
 1لفكتت سلى نان ومى الداهة لاترىمثالعر ويقالالعلقالجع ااحت
| ويقالالصائدا علقت فأد رك أى علقالصدفىحمالتك وعااقلتش'تعليةا وعلقالر 23
راق نعلاقة الوب قال الاعشى
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ورىعلق أخرىيرهاالرجل
علقم]عرض وعلةت رجلا » غي

جنهقدا
والتى
زنسا
ا واعتاقهأىأخبسه والمعلقةمن ال

ليا
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 -.إروملنة
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والعلق ٠  ..عزرفاف”
رتفد
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دمتفلانتنسا
دا حداوبجهاوألفهل ا
ظ تو

راغ خطقب

ره

1قالغيره ألفهللالداقو مون الواحدةعاقاةوب_يرعا لقبراعلعلق والعالن أيضاااذى
و

ها وانماى عالقالانه بعاالقعضاء اطوله )عق)» العمق
تنت
ي|عاق العضاءأى م ب
 ١والعمققعرالئروالثير والوادى وتعممق البترواعماقها سعلهاع.قة وقد عق الركى”عاقة
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* »لثسلاامين)ه
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ماأمغذرءلىدعاءذى علق ٠ ,افلقىراميدعنها الاعصمالوقل

ا
ْ

كىرتك والعاقأيشا
افىتعلبقكأ
دأعر
أال
والعلق الذىتعاقيه المكرةمن القامة يق

ا

الهوىنبظارلةمنذى علق هلالشاعر

ظ
ْ

أدت الصبرعنك نعاقنى  3علىبةاىمن دوالك قديم
واق د ر

وعاقةدهاءا جك سمروءاق -بجابقليهأىدويها وعاقمم اعلوتا وعاق يفعل كذامثل |

طقال انراج
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وبج
ا
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ي
ب
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ع
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علق وضى نغرمكب”" «

اذاءفلتغفلى" دعب"

أى طفق برده ويقالآ حمه واءمادهوقوا لهمف امثلعلقتْمهالتهساراسة المندن علا
رنجلا ته ابلثىرنأ رشعااءقهبرشائها ضار االولضابءكبرفادى جو ارا
أ
كقالله وماس ب ذلك قالعلةت راق برشائكفأبى صاحب ال كروأس دأ رعدل'ٍ

الق
فجالع
راط
موصً
لقها
اال
ءتمع
وئدلباأى
مكننى رحدل وعلةتالمرأةأى -يات|
وعلةت

الادل العضاه اذا نسهتهاأى رءتبامن عألاها وعاووّ الظاىف الحبالةوعلةت الدايه أ

أيضااذاشربتالما ذاعللقتعبلهقاسة وبقعلاؤيلهعاتتاعلأقى.ه والعاقمانتبل |
اماش
ال
ليةشمن
صر وصسكذ ل ا
كلعلقبةالضموك ملابةبادغ م انلعيشىفهوةعلقَةويقالأيضاا
لتق لىعندءعلقة أىثو' وأصاب توبعااولعم وهرماعله40م والعلق نال

د

النفدس ن
مكل ثىء يشالعلقمضنة ىمايِضْنّبهوابلهعأعلاق وأماقورلالشاعر 1
ا

اذاذة ت فاهاقات >اقمدمس  3أريديهة.لفغودرق سأب

فاغابريديهلكاهلرسناهفاياذسم! .واليعلضقةاثأون غيرصوهوأولثوب:ذ ذلاسى” أ
ٌ'
والعلوقمابعاقنالانان وااشسةعاوق وعلاقة قاال١لافضنكلرئ”
 :وسائلبثعلبة بنسير » وقدعلةت بتعلابلةعلوق
واله_اوقالمعالق وهىالناقةتعطف علىغيرولدهاذلاترأمه وانمانشه بأنفهاوةئم |ممم

قالالله_دى”
وماذ ىك.ناح العاو « ؤماترىء_رّ:تضرب

ومانالناقةعلوق أى ئم نن اللينوالعاوق ماتعلةه الال أىترعاه وهالالاعشى
لبمالسماطفا
ةالاواه
هو

٠ 3طلاالغلوقمنَاحرارا

ه الاجرارمن الشعن واخلصب ويتسال أراديالءاوق الواد
باط
داوللعرايؤنق-تى ل
فىبطنها وأراادنالاورار سن لونماءند اللقموالعطى القضيموعلقتالابل العضاهتعاق
بااضم ذعالتاسهماوتناولمابافواهها وهىأبلعوالقو٠عزى عوااق فالالسكمبت
نصف ناقيه

أوذوقطاويةالمشى رملية »ه انتدنمن فالاانلاءةنعاق
«ةولك ثقتودى

اىد بث أرواحالشهداء فى واصل طيرخ.ضير
فوق!قرةوحشية وف

تعلقمنورق املئةوالعلمقةالبعيريوهه الرجلمعقوم ينازونفيعطيهم دراهم وعلءةة
لمتارواهعليها قالالشاعر

وقاثله”

نتاف ]ة
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لزنه

اميه مهنود الشاةااىدنذج عنالمولودأسي_وبموعه عشيقة  5وال وعنسدالمقةف الناس أ
اريصق ندهباومتيقةابيذمالعزيت قله" بف السعابوه شه السيف

]قال عمترة
وسمىكالءسَيمَةنووكى * سلا لا ذل"ولافطارا

ْ

ل نكما نهراتمقانى وكلشق وخرق فى الرءلوغيرهفهوءق ويقال انعةت السصابة
7

اذاتبعدتالماء والعقءى ضرب من الفصوص والعقّمق وادظاهر المدثة

|/ماءالسمل فوسعهذووءقرق واججعأعقةوعق بالسهماذادىيه كوالسبياء وينشدلاهذلى"

عةواسهمث فالواصااوا١ وهناليتى فىالقوماذصعوا اللعى
 ١وذلكالسهمسعنىعةمقة وهوسهم الاعدذار وكانواةا

ةلاجع الهم

ظنابالدملمبرضوا الاءالقودوانرجعنقما مسصوا ماهم وصادوااعلى الدية وكا
ملط
0
لبنالاعرابجةمرجع ذلك الهم الانقيا
مسيمالىعلاممدةلل ما ا

رالمعتّل” وينشد
قافت عنمناب
عقوا سهم فلتشعريه أحد  5ثماستهاواوهالواحمذا الوح

ٌ

وعقّعنوادهيعقعةااذاذ عنهيومأسبو يوسا
0

عق والدهيءق

تنراق وصةقمثلءعامروعر وابادععَمَعَةمث لكغرة وفىالددثد قعةق

| أى دق زاءفعلك باعاققالهبعضهم له زةرخى الله عنه وهومةتول:ةولمنهأ عق فلان

اذاجاءبالء-قوق وأعةقت|لفرسأى سات فهىعةوق ولايةالمهق الاىاغةرد و

االجع عةقء-ل رسول ورسل وتؤىالعةوق نوىرخوتعافه الايلالعسةق
اتاتر و

وقن مل فاص
ورعاءعواتلك النواةعقيقة واله_وّاقالخواملم نحكالذر وهو .ع م

 -والعقاق,المت اهل يقالأظورتالا نان ءعقّاقا وكذلكالعةقق

قالع-دى بنذ يد
وتركتالعبريدى خر«0

و وصاسععءافباءقق

وقولهم طاب الايلقالعةوقة ه-:ل ا الامكون وذلك أتّالابلق ذكرولايكونالذكرحاءلا
وأماقول الشاعر أنشدمابن السكيت

ولوطايوفبالعقوقاتنوم

بألف وده الىالقومأقرعا

فيقال الاياق ويشال موضع والعدّءقطا ئرمءروف وصونهالعقعقة وعقة بطنءنالغرين

فاسط ومن قول الاخطل
وموقع أتثرارلسفارغخطمه.

* من سودءقّة أوى الال

وماءعقم لىقع واأعقه اما أدهرَ«مثل أقعه وءةسان الغضيل والكروم مأمذريحم00

أصواهاواذال :ةمع العقانفسادت الاصول وقد أءقت الل والكرمةة ب(علق
العلقالدمالغلظ والقطعةمنهعلةةوالعاقةدودةف الماءقص الدم وابهععاق وعاق
أل ر بلغ فىعرقالشربال جدمت الك »لق القرية ودوعلقاء م جيل عن ألىعسددة
ظ

وأنكدلابنأجر
اتا

ا

و

ا

ا

ا ا
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هناان مابين واسطالر-ل والمؤخر عر ف )عززةت الارض أعزقها
تنضالل
ندا
همااي
دكاة النىتثق|| '|
لضاول
االار
ذه معزوقة هالأ وعوسلدايقالذ ل اغير
ا ذا
لا

هاالارض معزقةومعزق وه ىكالةد وم وأكبرمنها([عسق))عسويهياكدمرأىأواعيه
و نال ازمهولزق.ه واتشدروبة» فءف"عن أسرارهابعد العسق » وكذلك تعسوبهقال

روية» الفاوحباطالمائعسة 1ه قالاتلللعسةتالثاتة بالقملاذا أدبت( عش

يلة
ررّاء
العش فرط اعاب”وقدعثةدءثُ_قامثالعلمغلاوءثةا أرضاعن الد
ؤفا
وليض ةو بيزفرك وعشقى م وفالابنالسسراحانماح_وكدذ رورة ولوك با
الدساعاللعين كانهحسكره ابجعبنيكسي تينلانّهذاعزيزفى الا-ماء ورج ل عشيق شال
فسمق أى كثرالعشق عن يعو ب وقاتلكتاعفد!لعث_قىهالالفراء.ةولونا أةممسحية
لزوجها وعاشق وهال الاصعى”العشنق الطو بلاإذى لسعثةل ولاخذم منقوم عشانقة

0

فااللراحز
ا

وت تكل افق مصفذق 0

والمراة عشئقة .لاغشرق ) 1التشتزق|اتكشرءك القاالعقل
ومع
تد
سلل
ولاىسا اذا انصرفت » اكساتعانبريع عشرق زجل

عفق )),العفق صسكخرة! ضراب وةردعافلقا|ن4انذانزاعلمامس بعد
وعفق

ألخرى

بو يقاللايزال فلانيمفق |اعفقةأى يغدى الغيبة وانه ليعفقالغتم
علاأى
الرح

بعذهاعلى نعض فقا ىبردشاعن وسهها والمئعفق المعطف وبقالالمنصرفاعلنما»

وعفق بمساأى حيق والعفاقة الاست ءا لكذيت ءفاقتك اذاحيق والعفقسرعءة الابراذ
اعف عافق
مراج
وكثرته وعفةت الابلتعفق عذةاذ اكات ترجعال اىل أءكل نوموكل
فق تأكىثراار جوع هال الراحز
تاعنك
لال
يق
ترى الغضامن جائى مشةقى 0

غ ,اومن برع الجوض يعفق

أكامنبراعيض تعطس ماشيتهسر يعافل جد بداءن العفق وبروىيغفقبالغيئمعسة

لفو|م فىحاجتمم أي
وا نم
ويذهب زائيرالقالاشاعر

مضوافيهاوأسرءوا ورجلمءذاق الزنارلةأاىيزال حى» ألا
3-5
«٠ اذاجئت! كثار الكلامااعيب

لنزكبمعافراقةواحتنبي
والا

العر
لوشمقا
وعفاق اس رمجل أكلاهناهلةفىقط أاصاب
فلوكان اايسكاء رداث-ما *« يكم علىبزيدأوعفاق

هما اارآناذذهياجيعا » لشأم.ايحزنواستراق
| والعفلق ب سةكينالفاءالضذم المسترنى ورماسعى افرح الواسعبذللوحكذ ال المرأة
ال
ميش
ةمراهالال
نطق والعمل واللامزائدة (عةق العقيقة صوفاللذع وشعر
مكوللودمن الناس والبهاتم!اذى بوادعلبه عشرقة وعة.ق وعقةيضابأالكمرقال اين
را
اسف
| الرقاع ي

ش

نعنلهها » واتا ب أخرى هدي ابعدماسقلا
تسيرتفعأق ة
ومنه
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طالعزءاالتسوع والعرقة واد ةالفرق زهواات طر
يوضسلةبن سافىملساع د
|وضع ع ت

ممنناخل.لىوالطيروغةوه واأعروق جات ص رنه بغبهوالعرق عرؤق الشصر الزاخدوق

يىالرجل

عارلمقوااظال أن
أو الخد نث من ما أرضامتة فهىله ولدسولاعرلق ط

الىأرض دأ حرا ساغيرشنغرسفيهأويزرع ليستومن بهالارض ؤيقال أنضانفى

|الشرابعرةق منالمباءلسنبالكثير وذات عرق هوضع ناابادتة والعرقبالفتتصذر
قؤا ع
كرقت المظلأمعسرقهرألضع ه و
امع ركاذ !أ كاتماعا“,دمناك م وقال

:

كن

.بر .
كل
لدالىء.نصديق فان أحأ *« الهاي عار

والعرق نضاالعظمالذى أذعنه اللعموا مع »عراقنالت م قالابن السكيت وليجئثئمن
لصمصينهة عفاور ب وءَحَربا وظ-كرزوطؤار وعرق

ا

وعراق ورخل ورخال

وفريروفزاهرال ولا تظيراهسا ور<لمءنروق العظام ومعترق أي قبال
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ظاربق وجباررواء أصوله .

13رقلسيمرةتأس مج نمنوف! وشعرفى عرض الذراعأوأقل-وطولهاء.لى قدراايت
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«ذارج لطر دة-ةقومهودؤلاءطر بع فومه -موطرائققؤمهم أدضنالارجلالاشراف
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واللوعمطاريقيقالجاءثالابلمطازيق اذاجاءتيتبعبعشهابعةا وطرقت الابلالماءاذا |
نألتف_ه ويعرتهِ فهوماءمط_روق وظرق وأناناذلانطر وهااذاحاءتليل وقدطرهفبطرق 1
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ْ
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كن 29عي لايقوا الاطياقاناهن طمَقَةهال اي
أ |الذكنت هوسنن أندى عمد |ادس وطق حى”منانا ود كانتدنلايقاملهافواقءتها
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 1والطبقعظم رةد.ق
فصل بن الغقازين هالالشاعر

ألاذهن اتفداع فلاخداعا  530وأبدى امف ءن طيقفاها .
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بيش"قتع وو هال الوم لاس

ا ون قن بن كاهانسالاحومط

وطق منالذراجدنأاعة هالالاموئ” اذا ولدت العمبعذها بعد بعض قل قد ولذتها

 :الرج.لاءووادتجاطيقاوطيقة” وطءعَات| اناس ىميأ.:هم والسموااتطناقأى بعضها
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 1قوق نعض وطماق الارض ماعلاها وَمظرْظيق] دعام لقاالشاغر
عهة هطلا ؤماوطاف
دعة
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طيقا لارن رو ندر

| والنابيقالخالوسنهقو تعناقلركين”ط.قاءاطبى أحالا ناليوزعالقيامشراليا70.
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انا لدي لايرب والعلذاتهاءمان الرجااللى" هالي .ل بنمعمر

طتاىا*“يشو لخدو ماول يقد .ه ركانااق؟ كازهناغنتمكنت:
العامة وبتك يدهالتكشزطها |ة )كانتلالطو يد طئفةوالاطبيق

فاله_لاةجه ل النديبين التنشذينفى الركوع وطق .اذا أضانآ افص لثأنان
العضوفالالشاغريصف سنا #ندوم أنسراناوما ذظبق هومن قؤاهملآر خَلَاذاأضاب
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اانه يطبالمقصلوقظى ارس ونه العدو وطيقلغب طشة 1ذا صابعطره

جنع الل-ازضضايبةامظبةّة والمطابقةالموافة:و لتطارقالائقاقوطابت بن انين
اذاحءاتماءلى حذووا-د وأازقمهماهال أبن لمتكت رقنةطابق فلتاعد من وااطابقة
 1باع

يبه عه الفرس جره وضع رحلسهمواضع يدنه؛ وأطبقواءلى الاغلأى

أصفةوا عليه وأطيقت الثئ'أى غطيةه وجعاءه مطيما قتطءقىهو ومنهقواهماوتطبقت

السعاءءلى الارض مافعاتكذا وال ا اللدماطيئقمةةهىلاتفارقاملاولانهارا والحروف
||الطيةبةأربعة الصاد والضاد والطاءوالظاء وااطادق الاجلركابوفارسي” مع ديرت
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أءودى"

 :لمن ,ترس بيدا لصا ٠ من خش ب اونا يقت
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الرحلأى عل وأضاقأى ذاه ماله.وضسدقت عليك الموضع وقولومضة تبهذرعاأي |
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1بالدادوالجعالمناديق (صعق) أوزيدالصاءةة نارسقط  7والسعاءفىرعدث_ديد

|يشال صعةته السما عاذ أت ليامال عاقةوالصاءةة]رضاصحة العذاب ويقال صعق
||الرجلصعمّة وتصعاهاأ ىغشى عله وأصوةه سيره فالاننمقيل

دصءةّتم |,صواهله
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| وقولهتعالىفصهقءن فىامواتومن ف الارض أى مات وحارصهن الصوىتشأديده
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| والصع قاسمرجل لهاالشاعر
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شاه دهم اذ ف التزونام شد الماعةثفال لاميالصعافقة

| وهواسسأعمى لا.تصرفالقوها-لةمعرفة ولعن علفىعلولشئغبره وأممالمرنوب فان
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الصفق الضرب الذى سمعلهموت وصسكحد إل التصفيق يقالص_فقدّه الربح وصفقة»
والتطقمى نالءدالتصويتبمها وصفةت لهبالسع والسعة صفْقًاأىضر ,يدىعلىيده
وهال رع*تصةة دكللشمراء وصذقة راعدة وه فده حاسرة وتصافق الةومعندالسعة

والصفقالردوااصرف وقدص_-فةته فانسةفق اميس

رو ود وصفةت
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المسابردد نه قالالشاءز
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تفاقلياب وأصفقواعقكذا أأطىةواعلده قالالشاعر
مجنوسسب  5علس ةوقاتف الصديقوار.
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ونومكظل"الرع قممرطوله ه دمالزقءنا واصدطفا قا ازاهر
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ورقال مك تدهاق فالابنميادة
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وَل خوفقات طرفيراق ْ« هي ا :قطع «والمكماق
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تشهاق » علااشتريتسنطةرارمتاقة.٠

و تعراءماذر سا نرا آق»

 85اليلعن ابنالاعافزىا> .فالأنودوف
تأده حافة امات

 5فأصعيقترى مسد اوشمق

أرَاد يشترىث .ةا د فقلبه.وتقالهرأمعبم وضعفاىميل و نشد

شُعَواءوْط نيناسيقو البق ولشماق مثلالذيأطقال تالطنب الى الوتدمل
ْ

نطمه .فالذزيدين الفمسةيرقأخاه '
فت البهوالزماحتشنقه' #4كرقعالسيامىف اسع مده .
ورؤى تزوسشه
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(مسن اصاد)) (مدق) امدق خلافالكنبوقزصدقق ابرلاعل :

لكر
أرذا صدقه إلدرث :اومفال صد قن سنب
موذ
ئله
الكأ
ة رقالةهدعوح ىكلتسكن
بهساصغاوالإل اذا فرت وصدقومم القيال وتضاد هافى الحديث وف المودة والمددق
الذى نسد ةك فىحد يثاكوالذىبأخذص_دهاتالغم وا تلد ق اذى يدعلىالصددقة :

اومررتبرجل أل ولاتقبل يتصدق وااعاضة ةوه وا اام اصدق الذئيعطى وقوه 1

اأعالى انّالمص#ة قينوالمصتهات بتشبيد الصادأصاء المتددقينذق ليت

التاءصاداوأعت

فىمئلها واد اقةامسادقة تلز رصدينوإلاني طدشترابفع الاوقد
.قال لاواد واججع والمونثصديق

فال الشاعر
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نصينالهوىئمارةنقاونا * بأعدةأل ويهصديق
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ويال ذلانصديق أىأخض أصد قاف واعايدةوءلى جهة المدح كقول سياتين المنذر

أناجد يله لكك وعذيةهاالمرجب .واصدّيقمثال الفسياسلقذاالتصديق ويكوث

الذى يسدق ول بهالمسيل والصدنالف الصا ىم نالرماجو بقال)لكتوك ويقال أيشا
س .وردوحون
فوررداوأ
رج صدق الاقاء وضيدبزق النطر وقوم صد قبالظممث فرس
دون وهذاء_داقهذا أى مارضيئدقه ويتاللازجل الشصاعوالغرش اطوادانه
"وا
أومصدق ءافجأىصادق اللهوصادٍقاذرىيان
رازه باب  31مال ا
فياف بن ندم

اذامااتس رن رضسوهبيائو  5جر رهونودوع وؤاءكدمصدق

! قا اللنابغةاذشالى”1
داع بكفابتزترتيرءلا
بمتتوقرى اليعيمةبايج

|

خبو ىمعا و يدينك والتغلى»
رلحا
 ١وفرس أشقأى طو وباللانئىشقاء ها

ويوم الكلاباستغزات أسلاتنا  5لزنج 11النةعشم
نرشا«صلدم
البشتتزهنينأزماسنا فأزاله » أوحنش عنطه

انيا نتتناء :دكاتي
او ا
وبردى عنسر يبوحل حاف عد تونالمنتزءأنرنا
يارتأى طلعلفغةسأ فولثاقنالعصاأى فا ارلماعة وانشقت
انلثقبوعشقن
فا
العصا أىتفرّقالامر وااشاقةوااثقاقانل_1لاف والع_داوةوشقء لى>الشئءيشق دما
ومشقة والاسم الى بالكسر وشى نصمرام.تاذاتطرالىئئ الابرتةالمسهطرفه فالابن

يلصمره وهو الغا نر ورغ لاخر فاق تع الم وهل
السكدت ولاتقلشتنا
نصفه والامتقاقالاخذفىاسكلام وفىاتلصومة خافن

ورا تسب واتتتاف

2ر وسشقعت
الحرفمن احرف خذهمشفه وبا لشقق!! سكلام اذا أخرجه أن #ق
الخطب وغيره فتشةق ودةَثى |لفل شة شم هدروالعصفورندةثْ قفي صونه والدقشقة

وعشقة فأتمايشيه

بالسكسمرثةكخارلرجنها البعيرمن فمهاذاهاح واذاهالوالطب:

بافسل(شقرق):الششراقوالشقراقطاتريسعى الاخيل والعربتةشاءمي وهرعاقالوا
اسط
رال
طم ش
رراق
شرق

6
لاش

التُعتمق الطوءولمروان بن هادلشاءريكىيأبى

ل|ثمقمق ١0 )بالشتوالسدقةمابينالغر يضدّين وف الحدثلاشناقأى لاد:خذ
منانق حتىدسم"والشمق أدضامادون الديةوذلا”2أن يس وق ذ والحسالةالديةكالفءاذا
كانت معوادءات سراحات ف لاكهى الاعنيناق "6نم م
اتعاةةمالد ب
هالعظطمى

الشاعر » يأشناقالدياتالىالكمول » وال الاخطل
1

وم مهقول

قرم تعاقأشناق الدياتيه  59اذا امون آءرّتفوقه جلا

والشنيقالدى” فااللشاعر
أناالداخل اليابلذ ىلابرومه ل

دنىء ولايد المسه

وأشنقتالقريةاشناهااذاشددتم اناتااق وهو خمط ددشديهفم,الثر

شفط

لعل

أشنةه شنم اذا كتفئه بزمامه وأنت راكيه وأنشدططة قصدةنازالانقارا -لته سق
كدت لهودوامى لسنال زاع" وأشئق بعيرهلغةفى شُنقه وأ:ق

البعيرئفسهاذارة

زأسهيتعدى ولايتءدى والشئقطولالراس والناق الطويل هال الرائ
قد قرنونىباع كٌسُناق  5مُعردل باس عظ-م الساق

فااللكساق” له مش:ق أىامةطسع كالرف 1و1ذءن

اق الديةوهالالاموى»

وق )الشوقالا
ل
لش
لين اذى بتاع وبعملبالزيتمشنق
يقال
الذئيثوقى
الىالئئ يقال شاقن

ذهرشائق

وفوش
وأنامثك_

تاقنراع الخدنس

وئى

نوت

شوقك وقول الراحز
بادارى” بالذكاد يكالبرق  00سة.افقد هوت شوق المشتأق

اذاه

4

و (أضلالثيين)ه

ئ

© كدق )ء

والغصة ود شرقبررقه أىغص تنه قالعدى” نز بد

1

لو بغيرالماء<اق شرق *» كنتكالغصاننالماء! عتصارى

يوؤانتدريوثن|اصلاة اشرق الموق أىالىأن يب مانأشوس مة
خماةمنشرق بريقهعندالموت وهمشرق أبض اأى لادممعليهونشمراساي ومئه7

ترق فسا تمر
عمت أنامالتشمرنق وى ثلال أاؤيمسنييمارلا هوم الاضاى

فىالس سن و ودهأكدقالمع دءمتت :بذاكاقوان م |أسشررقدثيير كماتغار سكا د

معمت,بذلك لانّالهسدى لاحر ستترق اتعين لنت ونين وسطا تعر ظ
..ى
ه

*»

المشمرق والدشدمريق أيضا الاخذفنا.-ة اشرق شال شان بمنء شمر ق وءخرّب وشر دق ١
اسمرج_لى (ثغق) الشفى ةضوء الشعس ونورتمافى ول الل.لالىقروب من5

الى وقت! لعشا ءالاخخررةفاذ اذهة .لهاب |
وفال لهال !اشفق الجهرةءنغروب الشعس
الوق

وفالاله رَاء“ععت بعض العرب بول علمهتوبك نه الشذووكا د اتعروالتفقةاً

الاسمم انلاشفاقوكذلكالشلقفاهلاشاعر ”

توحاف وأهوكةءوتهاشفقا » والموت كرم
انزا
للعخلى
رم

٠
:

وأشفةت علمهفانأمشةق وشفيق واذاقلت فق تمنه فاناتعئى حذرته وأصلهماواحد
ولابقال فقت الايندر يدشفةقت وأشفةت ععنى وأنكره أغل الاغةوالشذق الردىءمن

الاشماء عشطاالءمثفقأىمقلل هااالكمست
ملكأغتءن!الولاعليت

:

ه» للسائلينيداءغيرمفق

ظ

(ثقق)» الث واحدالشةوذ وهوف الاصلمهد روتةول ب دذلانوبرجلهشقوق
ولاتقلشقاق وانماالشةاقداء يكوترناادواب وعوتثةقأرسناصغسواورعاارةة نفع الى
أوظفتهاءنن لعقوب والشق الصموالشن باك نصف الشو.ةال أخذت شق الثاتوشقة
الثاة اام ق أيضًاالناحمة منابل وفىحديث أمَزرع وجدفى فىأهل غنمة بشق وهال

وق نغنتى وش قاس مكاهن هن
أبوعسد هواسمءوضع وأايلضشاالثة.قيقاله رأ
كهان! لعرب والشّق اللاقتومنه قز تعالى(تكونذوانالغمهالادثق الافس لديم
حكاء أوعصدد والشقةشطدة نشطىعن لوح أوحشية يقالللغضمان! د ذطارتم :دشقة

والشقةيالضماملنثساب والشقَة أيضاالدة رالبعيد يقال شقة شاقةورجاقانوهبالسكسر
 000هذا اذاالد
نوش الشىءنصفين فشكلواحد مها شةم الا0
 0:ومنهقل فلان

شقرزفلانأى أخوه هالالشاعروةد صفره
داابنأتى وباشق.ق نفسى 5

لمن مال الرمل
ي-ن
ولهمبيلنا

اهعئق ثقفالالشاعر
قابل
ب
شش و
للع
ايتا
والشسة.قة الفراجلةحببيلنينمن يال الرملتن
دةءيةةناللهاقت
ولومل

فىأسحم اليم وى القاموس
وصور أه مصسه
بابلأبضا

أنت خلتى لاأهس ديد

'

ْ

» يُنودآجدماالانصارا

والمس_:اننقوانمن رمل سعد وةئ قالئءمانمعروف واحده وجعهسواء واننا

أككثرةي اذلكوالشقرقة وبع يأخذنضف الرأس والو
أاضليفناغلىمان لالهعرضىا

والشقاقةاسم اجلكنعمان بناذ ارهلالسابكناى” هى بنث ألىربعة بنذهلبنشينان
هال

«(شرن)ء

(وبابالقاف)ه
ِ

|
|

اىوسابقها
حعل
تساق
تغر يد

13

» هنالهوا:فذاتالطوق والعطل

عنىبالاول الورشان و ماانانىساق الهم رةوقولهنعالىيوم يكف عن ساقأى عن شك ة؟ا
َال قامتا-لهرب علىساق ومنه قواهمسازعناق لاحرشا أشدوساقة الخدشمم وخره

)موسق

والسوق يذكرودؤنث هالالشاءر  3منود

انار يسومة

القال وتسورق القوم اذاباعواداشتروا والسوقةخلاف الاك هال م شل بنحرّى"

ظ

و(ترعدئ سوقةمثل مالك  5ولاماكاتى المههياز به
اذ كرعالتبنث النعمان ْالنذر
يستوئفيه الواح واببعوالمؤنثو م

قبدةانسوس !اماس والاهس م نا * اذاغن فومسوقة صف

أى تدم الناسورابجع علىسوق قآل هر

نق3ا
حأبن
اأواس
مبث.
يطل

د

|

:

» 'اولبااذمالهوذهالسوها

وساقالماشية يسوقهاسوفاوسا فائهوسا تق وسوااق مْدّدلاممااغة هال الراحؤ
قدلفها الال واق حطم «

لدسربراعى| بل ولاغ-حم

دىتأ
ساقه
| واستاقها فانساقت وستنتالىا ص ]فصداقها وسَمَتِ الجصلأ

والسممقةقة|

ااستاقهالمسومن الدواب”مثل الوسءقة وهال

خاأناالامئلسمقة العدا

ا

كدت وا سات فر ابن  1قولهاناالا المزرواه فىمادة

قالأبوزيدا لسمق» السصاب الذىةوقهالر بح ولدس قتكد مأء وبال أَسَةَمَناءلاأى

أعطيتك| بلاتوقةها .وااسسناق تزعالريوحقال رأيتفلا ناسو قأى يتزع ءندااوتتََ
والب_و دتّمعروف (ةق) السهوق|اطو .لمنالرجال .والكديدةمن الزباح

عن الغراء
نسار لشن ( 3ب9ن) الب شققةالغلةوقدطيقبالمكسر كالرقية

لاترك الغيرة منعهد |اش » (ثبة)» شيرقت الوب شيرقة وشيراهاأى منقله

النشااعر _ اء

ةوذبسى
من ث
الولادا
فأدركنهيأخذنءالاقوالن١ ' ».كأشبرق ا

| وضارالاتونْسشنارِيق أى قطعاوسيرقت اللدموشر هبه أى قطعته والشيرقبالكنردث

ودورطب ااضريع والشسبارقمعرٌ بألةوهدهذافر

دق) الشدقجانب

الفميقالنفئفى شد قيهوابلجعالنااف والشندةبالصريلسعةالشدقٍ يقال خطءب
أشدق بينالشدق والماث_3ق اذى يلوىدقه النغدم (شرق)» الشيرق اشرق
كماد شارق والمشسرهان مشسرهاالصف والشثاء
والشرق الشعس يقالطلعالشمرقولا"
مشبرقتوشرق بشجالراووها
والمشرقةموضعالقعودفى الهس ييه فين لغابت

وشرقة بف الث_ينوكين الراء ومشراق وتشرةقتأى حلستفسه وشرقتالثمس

كروي وشمرأايضاأىطاءت وأخلرفقت أى أضنامث وأشرق الجرنل دتازاق
ُمروق العس وأشرق وجهه أ آضاءوتلا*لونيتلا

وشرقت!١ لشاةأشرةو اشر"عاأى |

قذ شرقتالشاة,التكسرفهى شاشر قاهئة الشمرقوالثمرق أيضاالشضا!
اوذنم
قت
:

لس د

جبأنه ل أناالا إلى ممصم

54

(سوف)ه

ا« تسل السين) ءا

(سة) اللعرمقامعجاربطنالنبت  6 3المتبوبت يتارم
نأى حشيفة

موسلق

السعساق ءال الى هالالاعور

فق
مستسعلاتتكس هاىنالسهساق ٠  5نأفزاد ( ١س

فقث بابوأسف ىاظ

جهأىوق ظ
ردد هفات فق ولوسفوا ىمد ووفدةقخلجتكاقةور جل سغيق الو

وسغاسق السسءف طرائقه فارسى”معرّب هال أبوءسدهىااتى ي|قاالافهراند ومنهقول |

الهقدس ه أق
ستبفعشب
اذسق مله « (ملق) السلق القاعاالسفسف وجعه أ
هاذا |
تته
سلقل وةطعن
اقان وكذلكالسعاقببنا.ذةالمويالجع الفسعا
للة ا
خنم
وفا
سا
لشتسلاريد ون فيهل'بباعالو ع تستعبااس ١١ |
ألغبتعهل هرددما الوا

أكاصر:عنّه والوسلسةلهااهااذانسطهام امهيا واسلئقالر جل اذانام علىظهر6ه|

ل|
وهزافع_:لى وسلقلغ-ةفى صا ىصاح و,سلاقهكلام سلتًا أىاذاءوهوشدة:الود
ام والسلاق
لكم
ك ح
لغواذ
اةناا
بالسانقا تلعالىسلةوى بألسنةحد ادال أب عوسد
اكق .هااللاعشى
سولكذل
لامه
اوكل
|المطمب البلمغ وهومن :23صونه

|
|

ِ

١

فهمالحزمو السماحةوالله_عدةفي وانطاطبالاق

ا

علخ
ساقتيقا
وروىا
مطبب
ملمسل
سلق وسلقتالمزادةأىدهتتهنا هالالشاعر
0
كانامن ا تدامتعمل ه قر انلماباةابدهان
وساقث البةق_لوالسضش اذا أغلتهالساراغلاءة خفيفة والسلاق بثرضر علىأصل |
ا

ا

اللسانونقال:ةشمأرصولالاسنان والازا أقثردبرةالبعمارذابرأتواض موضعها|

حسلق
واا
دأ
ىنن
عدخل
ر!ون الوااق فالىاخرى هااللراجز
وسوةلساعدءقداغاق  » يقولقطباونءماانسلق 

والساق بالكسمرالذئب

١

.

والانئىسلقةورعاقمل للمرأةاال#لمطةسافةواللقالث تالذى يوكل |

انسع
والسليقةأثرال
لف
بىجعنب
ير والسلمقة الطبرعة يقالفلانكا بمالسا.قةأى بطبعهلا
عنته( وهى سنويوتسلق داري تنؤوبوال لز خاتماتة.ن,الشصر ومنهقول

الراحن ه تسومعسمتهاساوفاقلسقلدرقايلاةثهيبهالين:تسب الهاالدروعالداوقية أ

ال_اوقة |

| والحكلاب ال اوقيةةوارلساوقمدت:ةالسلانتن ب الهالكلاب

ْ

هااللقطاي"
نلوقكانباُ <صن حول شودرالارسانا
رم س
معهمضوا

ع ممقسموفاأى علاوطال والمع اق «التشديد معروف وكذب نماقبااقضفرى |

>انبخشطيتااننفبعنق الثوركاطوق «[سنق) التق |
يلسرعيق
أاىخلالتصوا
رىوسهقوكالتضمة لاسوق )الساؤسا قالقدم
محت
كمل
لفص
النشميقال شبرابال
وامسوقامتلاذ ديام.ان وأسوق وامسأة سوها “حسئة الساق ور<ل أسوق بين ظ
ححجحج

الوق والاسوقأيضاااطويل!اسساقين قال روية وقت”منالتعداءسقبفسوق»|

و.قال وادت فلانهثلانه سين على ساهق واحدأى عدم علىا تعض لست بم _مجارية ا

| وساق الشخرةذعهاوساقدرّذكرالةمارى

كال
الكت

ا

ا
 ٠تاب ميب سم ا مت سمج

من ص ساح

ا تس سم مجممسمس

سجس سي سم مس ست تم سم

سي مسح سجسيت

ا

دا

0

إبابالقاف)ء

'«(نتق).ه 14 0

والمسائتذار«طوال الاكامواحدتهامتَقَة بف التاءقالأتؤعسدأصلها بالفسارت :.أ
“صن) “اصلاثئفا سدق ذاسهك» وطنالثوباليالى

اأمشان هفرت

د
|ووال
فسد
وققفاالعدىودونالحضر والسصوبالضم البع_ديقنال-صماله وكذلك
|سبقمثلسيروعديروقدمصق الثئانالضموكاو للعدوا سام اجات د

|

||وأنكوالئوبأ أخلق وبلى عنتعةودتفالل ولتخف المعيراأى ع ن وأمصدى! اضرع

تبان

قاللسسد.

١

جتناذاريستوأمصقساق  0لا رشاعهازنطابها
|لططويل عترم سلا تايحت »الاالهس
ا

ةار له ضيمن
تمرق

اأ ردت المصدرمنقولكأصقهالسغر
| مهفوقغفىكلام!لعربغيرمعروف المذهبو ن

ذل الطويلةواليي زائدة والسعءاق
لفاك امسرفتدلايه(تغير والحيعوقامن
لمالرأعن و عبد التو انايلات الهاماناسيق السوباء
بلشاةسع.احرقمننلهاموأزىالمواتفىهذء الكلمات
ىر ا
نلغ وعلث
ما
القعالرعاق

ااأزوائدل س[ذق )المذ ,الفحالسوار وأنشدأبوعروسااعلاء

أ

تاراىسوذقالوضاحفه اععمم » نسل وبأب اط لأن دما

ا

والوذق أيشاوالسوذدنببفت السسين هما الصقر ور اهلوا مذنؤق وأنشد

سه قالازدق » واكلذسلوكذانق يضمالسيئوكسرالذود
وك ملمسو اذنا © أجسداما كرّمغيزوكل

سكى' معرب (س١ير 6سرقماملهانسمرق سسرها |
لذقو مقلهو"د وقبجاسعرذل
| واالس
االريك والاسمالسمرقوالسسرةيكسرالراءفهماجيء| ورعاهالواسر:همالا وقى1اث مل
أسرقالسارقفاتهر وسر قهأى مه الىالسرقة وقرئ انامك سر ق واسترق السمع أى ْ
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المطارحسب أنيهدق وبتهصسغيره ديق وابمعمداق والدقدق كاب أصواتحوافر أ
اللدوابمثلالشف دا ).لادلاتقد سكمائ اراد اناق ادق
الف خرجمن غبرسل”وكذلكاذاائشق حدنة وخرحمشله وداشتّ
مهأ
هناداةاذا أ ممه من

تومدسهاف دااق ودلؤقا
اذاك
ثانذلس
ر ومننمدمكاينقاللممازةزوالا

أ
الرسعبنزياددالقلكثرةغازا يه ويقالطعنهفانداتقتقتا بطلنهأى ترحت أمعاز أ

]|واداق السل لى ال أ
وى جيوا
منداتال ل
ل ردلوفوشولدا ى
قمد لقفكيذ :
الدقعة هالطرفة”
8
دأقفىيارةمسفوحة ع كرعاللطر تسربااق

كيه

١

|إأ والدلوقالإاقةالتى#خسكيرث أسنا نام انلكيرقر المناءوهىالدلقاءو الذاقميشا

بالكسرر اليزامئدةك هالاوللدقهاءهقلولادرداءدرذم هالأورييهدال للشاقة يعد البرئول

شارف ممعودم ثمأطلط مهرش ثمسعفاء دلقم اذامقان | شرهاحييا والداق

الهمريك دويسبةفارسى”معرّب د  4 7يتسا انده ىعليهمبغشةاذادت_ل يغيران

ورحكزكدمق دموهاوأدمقته |يفال حياقا؟لصا قفتىرتهوائدمق فباودمفتفاه
أ ىكسرت أبنانها وأنش دالاممى»

:

١

ادال ل (دن)__اكى
|ثواخلشاوثبوأ خلاق اذا كانتاللوةةفيهكلم الوا

ادبا هنيع الو اح

أسيايت وانا لوقضربمن الطمب وقد خلقةه أى طامذهبالملوقفتضلقيهوالخامقاءمن

الفسركالعرزينمن الانسان واشلوان السصاب أى اسمىوبةالصارخل لطر

واخاولق الرسمأىاستوىءالار ض(ا خنق )انلقتكسمرالونمهد رقوا

وأكذلكش:قوهمنهاتفناق وَاسْمذق هووا ةتنالشاةشفسهافهى معدم

عه

وموضعهءن

القق من بالتشديد .تال باخمئةانق وحَدث عبلقه وكذلك المشاق ن لاضم +الخ
عذناقه والمناق بالكداس جيل ننه والخنقةباللكسمرالقلادة وانذائقشعبضيووأهل

)موقاذاقة هااللراحن
نمونالاقخانقا والخندق المضيق([خوق) ا
لي س
أنّخوققرطه-االمءقوب

5

أ وعلى يعسوب
علىدناة

واللوقبالتمريكمه_درقوا ملغكازةخوهاءو بترتوناءأىواسعة واللوقاهربءن

قولهنموقهاأى سعتاكذا يد 4ث

الاموى”بيهقيالرأخوق وناقة خوهاءأىبرباء والهاقناق! نامر نارليااك

الغميرالراجءالى الفررج
فجسع انسحالتىبأدما

سءجاأوهومبى"عل الكسرمثل اتهازباز

إنسرلال) (دة) اقللكدداقلذغوربلاتءزتصاديهالطير والدووهاءال_ذرة

وعبارةالةامو سأىسهدّم

| ومنهقولروية » لولادبوهاءاسته ل علغ هودايق اسمبلدوالاغاب عامه الئّذكيروالصرف

النذ كيراه معهيم

لانهفىالاصل ام نرهال الراجز ) + (0بدادق وأينمئى دا بق » وقد يونث ولادصرف

عت

الددمق اليعيدااقهى وقدد-قه الناسأى لا الىبه ويقالأيضاأدحقه

()2ففىسخة ز بأدوع.ي.لانبن
حرب اه

افه وأسدة-هودحةتار -مأى رمتااماءفلنة.له وبال قماه أمّادحقتبه أىوادنه
والدحوقمن الثوقااتى تخرحرجها بعد الولادةيةالاندحقت ر-م الناقةأىاندلةت

(دمق)» الدرقة الفة وامهعدروقالدر باقلغةف الترباو ينشدعلهىذ اللغ(ةع) ( )0ف شسطةزيادةاروٌ بدتوأول
ردق ودراق2فاءالسم » واإدردق الاطفسالءة-ال واداند ردق ودرادق هال الاعى
يهب اللي" 1راج كالب كدان ت:وادرد قأماف.ال

هردق وقالالادمي > فىكاب لفرق الدردق الصغارمن

رالا

ادرنةنىميء»_لاأى امض رادا (دسق )الديسق,ناض السمراب

وترقرقه وفال » نعطر عسان السمراب الدب ةماهورعماسعواا وض الملا ن١يدلك وقد
ملا تالو ضدتى دسق أىساحماؤه وقالأبعونه_ أذ يسقمعرّبر وهونباالفارس.ة

طدضوان هالالاعدئ
.سق
ذفن ل وقدروطباخوصاع ودد

أثرعلءه الوطء اودلعدهواب ثريتفشيهال
 4 3دعق افلطهروبمقد عو ىقك
عقت الابلالروض دعةًااذا خمطة-ه -تى 'لنهمن حواليه والدعقة جاء-ة من الادل
جالتنفير وقدِد عمددءة.ا)
اله و
التو فالتنارات والدعقأيشا

ولابقال أدءقنه وأمّاقرللسد
ف بجسغافظلىعوراهم

5١

قولهوالدورقمكال الحكذا
فى الب الددموى نطة

والدردقمكال وبوافقهاعبارة

الثامو سوال رةدالاطفان
ها ومكال
يلاربل
غرا
و-غا
وص

و-و لاف اف ع

لام ز تان

قدكنت قبل الكبرالطلذم ١

-ثىئهال

والممعالدراادق والاورقمكال للشراب وأراءفارسما معرٌا(درفق )ارمندفقالمسرع

فيالسسيرية-ال

 ١ابدث

ماح

9٠ لايهمون بأدعاف الشال

3

للشرابوالدورق اللمرّةذات
العروة اه كنيهالمتصيم

ع

و إنابالقاف)»*

ت(خلن)ء

اجالع يفي انفشوىااداهةيقالداهة<:فة.ق وهوابد
يبهد اركد

املننساءاطر يئةفالسسويهوااذو ننائدة جعلهامن خف قار 1 2

' 5
ظ

و -د طلةت امه كلها * سفاءت.ه مودناخنفة.قا

وبروكاءو” 0خةق) اللو الانانالتىيصوّت حماوها وذلكءندالهزالوقد شق |
ناك قنب الفراسذاصوّت والظدفة عدوتاالتنب والفريحاذاأ
كقا
الفرح دقخق
كر اذا اشعخرقهاويةال الاخةوقاغةف االغقوقوفاهديث|
مقت
لأش
اّال
ضوعت ويق

فوقصت بهناقتسهف أىحاة.قبرذ ان وهىةوق فىالارضولابع_رفه الاحعيى” الاناللام |
ويشالللغديراذا جف وناغ خق قالاراجزه حك ا .:اعشينف دق بس ( 5خ*)8
الثلقالبقديريقالخلةتالاد م ادالترادة لالقطع ونه قول زهير

ولاأنت

تغرى ماخاقت وبع ض القوميخاملايذرى
|||

ثق
اجبع
لوالل
لطسعة
نة ال
الءة
ومال الحناج مالهت الافردت ولاوعدت الاوفيت وانل

قال سد

فااقلنعمع.لامقسكسفاغنا » قم انللائق سنناعلاءها
والللمقة الللائق يقبالهمخليقةا نه وهم خاوىاه أيضاوهوفالاصلمصدر وائذاة

2
.

بالكسسرالقماوول شادوماق أى ناح الالنمءة_دل وأماقولدى الرمَمٌ

|

وختاقلاملك رض فدغم  30أشمأع العينكالمّهرالبدر
 00ا
ا
هنه خاز
فانماعى ب أ
ع نه يد رفمهذ لكوترى نمهخذاللهوهذا مخلقةاذك

وشلمةةأىفيهاا:رالمطرلهاالشاعر
رقب  » .ا
بدة
لدتا رع
ورع
لا

ومضغةمخاقة أىنامة اهلق ولاقالقدحاذالين وفاليسقه
نكاتتهد اذاتم”واءةوي » كةساق أوصحكه نمام
قرات حو بهدلاناه ليزغ 2

نالقصد د دصرت يدمام

وحار الافكواشتاقه وله أىافتراه ومنهقولهتعالىوكلةونافنكاويقال هذءقسيدة
تذلوقة أى مخدولةالىبرهانلها والملقوانللقالسصرةيقسالخالص اومنوخااق اافباعر

وفلانتاق بغيرشاقه أىيتبكافه قااللشاعر »ا تّالكذلق باؤدونهالملق»والملاق

التصب يقال لاخلا فالا"خوراةلاتلق الاءلس المصمت وصطذرةخلقاءدئة الاقأى
 1قال الاعددى
ابا
قد يركالدهرفى شلةاءراسية «* وهاوينزلمنهاالاعصم الصدعا

ومنه قملللمرأةالرتقساء خاشاء وملفة تاق وثوب خا قأى نالستوىضمهالمذكروالمؤنث |
صطفغةرشوله بلاهاءلانه
رلالاشاق وهوالاءلس وابجمعشلقان وم
دام
صفى
منه
لا
صفةوالهاءلا تليقتصغيرااضِذاتم) الوا نصيففىتصغيرام رأةنهف وقدخلقالثوبءالضم

<اوقة أىيلى وأا الثوبمثلهواخلقته أناتعدى ولامَعدى وأشاقته نودااذا كسوته

(فسلائلاء)٠
0

3

(إشفق/ه

وأ كثرنائشاشذراق سرب ٠ ياعليزسعيلاىدةأويسود

نشول أرءعثمراأكثرفتان حرب متهم وأماالرقةفكامة موادة واللهرق,الريكالدهين

املنذوف أواداماء وقذخرق,الكدمرنهوخرق وأخرقته أناأىأدهث تهوالدرؤيشا
|مصددر لاخر قو«وضطةالرفى دوخقرق ناسح بسرعرقخرهاوالامس الليرقنالضم
وفىالمثللانءلدماتيرها “علهومعنساه أنَالعالكثيرةموجود هكاوف

لفكي واندرما' منالغنمالىفىأ ذنهاخرق وعوثةب م دير وخرفاء صاحيةدىالرمّة
ْ هى منبج عاهنبنر معة بنعاص بن صعصهة ور ب خرها «أكشديدةر( خريق ) بق

حلذب وي دد يقال-دفلانقخر اقهأئى
الدوبأى شْعَعَمه ورمالواشرقوتدوء :

ضرطه والخر أنداضااءم ربئلمن الوعصا
دلفدذين وخر بقتااثئامئلى جردلته
لقا
ابة ب
والهردقمن الادؤية وامردق المطرقاالاكت وق

سىده
أقىطعه وتزنقعأفلهأ

ارين الاين

اهسهكتمة ربيرذ.غاللسرأق))
اس اندرصة ومعناءإدأن

الفرثق وإدالارات وأرضكذرنة_ّ:ذات خرانق وخرقيضا سمامسألشاعرةة هالأنو
عسددةهى خرثىبأت «فانمن سعد بنضبيعة رهط الاعثى اوراس قسرراغارق

فارسى معربالااههسمان الا ك"يرالذىالا,ذعالولرهودواادى انس الوح وساح قوة معرب أئمن نورنكاءأى
ْافلارضل هالعدى” زبيديذكره
وتدينرب الليورنقاذأ .عرف بوم والالودى تشكير

ميم

مومه وححةثرةماء * لكوالرمعرضاوالسدر
فارءوى قامه فقالوماء_.قطة حى" الىامات بمصير

ْ  6 2الفزق الطعنواللمازق ال نياقنال هومأذى م ناز ق وانلمازقمن السهام
 3ا

و حالسو مزق وتدخرقم)انبلل اسيم جار خدق)اماسقاغة

اك!ل لستاسبراب
وذل
وذشفذقفى خدما وخغةاناوك
ْ |ففاتمازق(  +فق ) خذقت الراي
اذا اضطريا وبقال

1

فى ابرقخذتاونفةتالر بع فْةساناوهوحة .ف ]أي دوى” حريها|

وأماقول رؤيةهمده به الاعلاملاع اللفق » فاعساركاضرورة ونوا مرا
فا

0 ْ1

ةي

تكاج

ةلق بتر ناواظفو 0

درا

وخفقالارضبنذله

رأوطازراحتفق
مال جد ألا

لشو بهأىلمعيهونففت النعوم شف وقاغابتوأننفقت
|اذاضرب> :ساحمه رأشفى الرج :
ِاْذا وات لامغميعن يعرب ال وردت خفوق الهم أى وقت هوق الترباه نارفا
وهومصدر وأخفقالرجلاذاغزا ولريغم وأخفق الصائد اذارج-ع ولّيه_طد وطلاب

| حاحةفأخفن ور-لى فا ف الةدم اذاكانصد رقد.هعر نضا وال الراحزددف رحلا
|

م و

القدم

5

قدافها الله ب واق حطم

واهى]ةف اقةا خش أأى .+هندة أواللنائقا تأفق االمشمرق والمغربقالابن الكت
نبماوثلاتت فق أى واسة فق قهنا!لسربوفواسحمق أي
رف ا ق
لاذالا ولالنها

»(ثرق]<
(#ابالقاف)*
3
وقدملقالجرل فتعويننظبهرتطرا شديناالل[ححمنقق)الغيظ و لاي حعناق مثلجيل |
ق عبلاملهكسسسر أىاغتاط فهوسئق وأجنة .غيردفو ومدق هقالشتلهة '
دقد
حل و
وبما

مننت ور يما  ».هنّاافتىو«والمغظا الحنق
االنضوية
ملاك
وحن سناماللهرأئضمرودق وح ارمحدق ضعرمنكثرةالضراب :ومئهقولالزاحق
كانى نمت هة_لاعوهتيا ٠ أقتادر_لى أوكدر'امحنقا

ا

هثاذا كنسته|
قبن
أد+قوتال
عر -١وة) اموق الكنس وق
ضاب
ل ال
انيق
والمحا

والمواقة الككاس_ :والمدوقحفسةدانسة .والموق ,لضم ماأحاط نالكمرة من حروفهااً
.منه قواهتعالىولا>.ق المكرالسئالابأعل |
حبق) حائيه!اشئ حمقأى حاط بهو
1

| وساق وااذا ب أى أشساط بهمونزك ١ ١

|(فسسزانء) (خبق) قأباولء ديقالرج لخب مثاهليقفأى طويل|
| وأ نشدثكسمرتعالانالءالتننااء وفرس أشى حمقأف طويل وماق للافرس السريع|
فومثل الاق نشد ويعد والخيق والدفق متعب » عرق
لمعقد
الا
[أخ.ق وال

| اوتلادولنقادلعانكلموغتيرمتهة وهال
ومثولطام علمهالغلفق  6ويبرسدأىءهالاذرفق
ْ

قذ
ذ وقدخ
فاترذرقه
|أناذاحءت -ذفتآخرموقات الخدارن .لإخذق ).خذقالم

|أدضذق وقملاهوايذرضىالتهعنهأنذكرالغيلقالأذ كرخذقه وامخذفةالكمرالاست

| لاخرق ) خ)رقتب اولزثرة »-:فاغترق ترق وخراورق .يقالفثويهعرقوهو |
الاصل مصدر وخزةاتلارض خرهاأى متها والدرقالارض الواسعة ترز افاملرياج
وجعى ا خروق فالااه-دذلى” )١ ( ه وانم.المواناخروق » وانخريق| لطءئن'منالارزض |

(: )1فى شسطنةزادة معقلين .

'ايلةالهس رت يخريق منالارض بيمنسصاوين وابمعخرق وأنشد |
وافءههنريااته

ويلدوشةاايدت

وشمرابانءالاطف الطواى  1فىخرق تمع منرمي امها» وانهريقالر بععاليازدةالشديدةالهبوب هالالشاعر .
'

تكهاويهانةةانريع به لبريؤبينأعلام طوال

أه كته معضيحه

.الحمستراى الرهب:احورهنا “والمذترقولممغرذرق الميراعيه
رعو ذوفداسهت يرقة و

ق ف اىللنطاءاذ ومعفيوهكذلاناازريقمئال
رمو
يقالع
أ والارقيااكدمرالستضى” لكريتم

فووزبيخصلا صصي»رلجكريم
الأ الفس.ق فالأبوذ

أخلره تن التنانترق » الغرنع راديويند وفل

ْ

'
١

1

[أ.وافخراق
ْ

ان رسأمتإ!وللعىزمىا » .نباءتعافاعليالويراتلفرق

المتبددوليلفلنضرب ,تجرف محم"عالرو نكللوم ٠٠." ٠
لوقنام ةناومنهم *« امار دن بأبدىلاع.ةنا

ااق
روذل
نالكد
|ل
ونفشسعدلى علءهالمسلامقالالبرى دارذق ا

سأبىاح
حرب

ا

' ء (فسلالحا)م

ْ والاحاق) ,

75

رقها قالأبونصرا جمديحاتميشال عفدالاميهب ب دى عقرىحاق |
|حشتىعتل
أنهمنالحاقوالعةروائلاس وهوالخدش هال

ألاقرىأولوءقرئ وحاق » لمالاقتسلامان ,نعم
وفى|لديثحين قبل4صه_لى اللهعلومهنلا نصغمة بنت وى حائض ذقالعقرئىحاق
ماراهاالاسابتنافال أوعبدهرء رةاحلةااا::وينوانهثون :قولونعةرى حلق

وأص_لهذاوءمعناهءةرهااللهوحلقهابءىعقر وسحدلهقاهاأى أصامبا الله بوجع
حفلىةهبا قالوهذا كانةول رأسته وعضدثه وصدرنه اذاضرأزتأسه وءضده وصدزه

وكذلك -اقهاذا أصاب سلقه واطلقء صدرقولك سل روأسجهاةوارؤسهم شتدالكارة

والاحت_لاق الاقيالحلقمعزهولياقالجزه الافىالذأن هالأ بوزيدءغزحاوقة و
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ع( لملسيان ليدم

مايالءمتك عاودت تعشاتها « عسين شق دمعها'شاتها

لضم عل "اللدل أشاءحيها

(ندن)» مد قالمطرأى د وساب *نادق ووادنادقأىسائل وأماقولالشاعر |)(١
ْ
ونانت لوم علىادق ي #لبشمرى فة د جد عصمانما :
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فهواسم قرس وتوةعسيانهباأى عصيافلها ل ثإفرق ) الثفروقق القرقوانشد أ
|

ألوعسد » قرادكفروق الذواةضئيل ع كال وهال العدبس النعووق ميرف

الا وقالالكساق>الثفار بق أقاعالسير

(ضلن  4 4اليموالقاف لاعية»انىكلة وا _دةمن كلام العربالاأن |
تكونمهرنا أو حكابةصوت تحو(المزدقة) وشالرغ.ف (والكرموق) الذى باسفوق |

)لقضر(وجاق)بالنشديد
انلف (والرامةة)قو مبالوصل أصلهممن.الع(دومالخوسق ا
و سمراليمواللام موضع بالشأم(وا1والق)وماء وابع اللموالقماافت وابلواليق |

أيضا هاالراز
ا

باحبذاماتىالوالءق !ود

١
* هن سكن وسو دق ممّنود

|ورماقالوا الموالقاتولاوزسببويهالموالقات واللاهق الديويق

:

”
ظ

الطلاهق وأصاءالفارسة -لهوم ىكبة غزلوالكثيرجلها وبجباسمى المماثك(و لنباق) :

اقتحهواصفاقهحان على حدة و دلق عحلدىدة ة وأنشدالمازنى»
اصوت بابضضمفس ل
حك ي

!

فتفهه طوراوطورامةه * فتسمعفىالاللينمنه جانياق
اجودق و 1
ظ
5لمجنيق) التىترك بها لخسارةعرّيةوأصلهابالفارسغمنبى نك أى م أ
)ا
مونثة قال زفرءنار تِ

ل
دبن
لقدتركتىمفنيق ا

:

» أسمدمن العصغورسينيطير

ا

| قالدعضهم:عد برههامة عللاوا مكنافق مزّةونرشقأخرى وابلدعمنيقاتوتمال ألا
سيبويههوف نعلياللمبومننفس الكلمةلولمفى المع

أ

انق وف التصغيرمجف.ق ولانا

لوكانتزا ندةوالون زائد:ةلاجةءت زائدنان ف أىول الاسموهذالا«ءحكون ف الامهاء

[إأولاالمه_فاتالنى اللتاعفلهىالالمزيدة ولوعلتالنونمن نسفارف صارالاءم ُ
 5زباعماواالزيادات دلاق بيات الاريعةأولاالاالانعاءالمارية علىأفع الوالخومدح جرح 1
(والحوق:ة) المساعةه نااناس

(نسراها ( ١ الحبقيكسسرّالييا»الردام وقد حوباتج حبق حبقا

وممهقول خزدهاشيبرنااعاص ىه .لهمحبقوااسودبودسىدنهم #ه واطلبقبالضريك

ريب” نالدقردى“وهومصغر اولفلدي ثأنه
الفوذنج كالاالصوي"ءذ ققضالم
علمهالام نهىعنلونينمنالرماللعرور ولوناسلسه يعي فيالصدقة واللباق بزبادةلام||
ا مشتدغم صغارلاتكير قالالشاءن
واذكرغدانةعدانامزة  #ام ن الباقتبى حوله.االمير
([خدق  1سدقة!اغنسوادهاالاعظم واتلهع <د قو<داق قالنودؤت
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فالعين)
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«(نطلالثامه
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١ + 0ن 13
للم

ثتللت<< ظات
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ماهدروأفآنخارلسلل مايرمش * قئالد ارمضخ ّندؤام صيلق

ر
ضى أ
خغرير
|أككثيروانماهالخضمرالانَالماءاذً| كس

٠

(كد) قالأبوزيدالبنيقةمن

الفرس (شف) البندق1اذىئبرىءه الواجدةب:دقة وابلمعاابنبادق ويندقة أبوقدله

حقودلهم
راءل يدقةوقد
أمنه
أوحد
لعنوهو بد قةبنمظة منسعدالعشيزة .و
ذكرنامف«ابالهدهز (نوق)» المبوق|اذىبغوفيه وأنثدالادمبى”
زم النصارى زمرت فىااءوق هوا لبوقأيضاالناطئلع نأفىعرو ومابهقول سان
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بن "نايبترفىعمانرضى اللهنه

اكاتلاننهقوما كانشاأمم م .اقلتالمامالامين السيدالفطن

الذىثطةواوفاوم ::حكن
ماقةدلوءء_لى ذا أليبه ع« الأ

وقوألصهابتهملوسقكهرةوهى دذعة من ااطراتمت ضمرية والنائقةالداهنةيةالماقتهم
الدااهيةتبوقهمنوكااذاأصا بكتذهلمكوداقت.مدؤوق عفلعىول واتناقت غايممباقشر مثل
الاج تأىانفدَةت واالالقدعهلرهأى علهيمهم بالداهية كاتذرح الصوتمن

البوق اولفحديثلايدخل الحنةمن لادأمن جارهنوائة-ه

قالقتادةأى ظ» وعشعه

ملنه
ةبة
منال
رة م
حماق
إأوفان الكسانى”غوائله وشره ودتولدفعكْ,اتءعْدعَةفلان وال

٠

| ببق).البقساضيعترىاملدنالف لوناهدس من البرص قواقلية
فيهاخطوط منسوادوباق » كا نهفىللدولع ليق

( ١نتسرالتاء)) :تأ )اندالسقاديتأقتاهأاى املاوأتأقنهأناوتئقارحلا

أى امتئلا عٌضسياوغمئلا:ومنأمشال العرابنتتئق وأنامئق .فكيفدفق .قال
لسالرتيع الالشىيّ لواكلااصمى>هوالديد .لقاالشاعريدفكليا
القاماوى”

 .سبرطمالابينمعانتق
 ” ٠أاضلمسعكعبين هضوم ايشا ».
وفال زهيربن مسعود الضى” يصف فرسا

مشدتيدئق
روع
سضل
أبال
ضاف الس سس لالد مشترف م خا
6
:الريكث35الغضب وسرعاةلالشىسر وهى يتأقويتهأةةب(تر
بووهعارلوال5تأقة

قليتكرسنسارالتاءد واءالبووم فارمى”مغرب وااللعبلوبجرتمتهرياها وتربزقسةلانها
1

“سقدى بصهيناءترباقة  5وى مائلينيمظاى ثلن
1
' بوالترقوةالمظمالذى بينثغرةلكر والعاتق وهى فعاوة ولائقلترقوةنالذي وح أنوبويف

اأأتزقيت الرجلتأرصقباأتىترقونه :نوق ).نااقتلنفشسىئاتلىوها ولوقاناأى
ءقتالواق الىمالم مل وأماقرلالراز
ماسلاقمتر ي

حا*الشماءوقمى أخلاق ٠ شراذمكبنيهضالدزاق

للللاي
م ا

|أأقةالعواءمائه ويرؤىالئواق.

١

( )1فسضةزادةحاجبنن
جبدب الاسدى"

امه

0

(#بلثق) ه«

»ايا لقاف) «

ابن العنيرينعروينتم

ندع ساوروا'جَ * .عهواةمشاتفها كثير :
رد

تظل”ج.ادهم#ظدرات

03

بوإيع] بم التضدي

' يعن سناعات الخدل (بش) الليرناشلقفرحالمشرور وقدابرنشقا,لقارلاسة
ا

أؤأنترى كا"!ببق

* وقال الاعجهى" خدات

ابراشق الثمراذا أزهر [برق

الرشمد حديث فابرثثق ورع.اقالوا

البزاق الليصاق وقديرق برها (دةى) الاق

ٍ ا!الباقوقدبق بسقادسق الل بسوناأىطالومنه قولءتعالىوالعثلباسقات ويقال

ا دسق فلانعل صاب أى علاهم وأبسةت الناقةاذاوقع فضرءه ا الابأقبلالنشاجفهى
إٍ مدسق ولوقممناسيق

بسق)) الدصاق البزاف وقد طسق صةا

والعسباق

وو

| | الفخل ويقال را سض نلا لا رصاقةالقمر ([بطى)» النطاقةبالكسررقيعة وضع

ْ ف الثوبفبهارقمالمُنتل

أجل مشرال »ء مت بدلك لامماتشب ظاقة مننهدن الثوب

) ط:رق )4النطريقالقائّد من ةوّادالروم وهومعررب اسع اليطارقة '(عق)

[|أ|دالقبةعاقبالضم مصابسيببشسةةوقد اليعقالمزانذا الب بالمطسروتبعق ملهقال
وحؤدهروناذا تدنؤةا يي جودكودالغيتاذاتبعا
والابعاق أنشْبعقعلدكالذئمفاأة وأنت لاتشعر كانالشاعر
نو ااطرء آمنراعهرا

*« لعحتفف لمكشن مهالبعاقه

كقلفام فرحمانتاءبدا أوززفكلامه ويعقتتزق
اتعنا
اته يكرهالا
اىاند ر
|| وف
|| المزتدسشاأى فته غيل اديت حوهلناينا00
وبسملوندماءها ويقمال عمّات بعنقاة'مشسل عقنساة

اليقةالبعوضة والجع

البق والمقسةامبم طوطضحكسمننالخسيرة و

0

للمنالغة كال الراحز»أخرسىار كب بقناقاللنزل ه وحسك ال البضاق وأيو”الرجل
أكث ركلامه :والإدقدةة سكاءتصنوت قال ةماقلكوز وبتامرأةوأيقت أىكثروادها
ى

ءستواءجأطىرثديد ( ١بلعن ).االبللعققرنوكعالمانلاممتى”أسيود
لإ وبيةاتال
للهنفرلضعق ا لى) الباق سؤادواض وكذلك اليلق بالضم وفرس
اا
وعان
[أتر

نم ذ
اواس
أ أويفلرقسيلقاء وقدابلق أبلقاها وفالمثل حرى ليقو بكذ وه
يرسسيق

قوهام -صن للءوأل' نأه ٌ د ال
أنوهأوساو.ان علمهال لامكافى

الشاموس اج «صمعه

وهومع ذل كباب

والايان
اسمحصن لسع ل بنعادياء رص :هساء وفالمثل

عْوَدَمَاردٍ وعزالا يلق وهها-صنان

قصد تممنازباء ملكةالمزيرةفانالجتةسد رغلهمافاات'

واالالهسقدس
| وذلاكلسان الفسطاط “ه

قلأت وسط قباءه بلق ٠ ولءأتوسطاجسهرجل

والبلة]*مديئة بالشأمويلقتالبسابوآبلقهاذاتصتمكله فائباق.ومتنافولالشاعر

١

ووالااصلنبنالبمثبلق » واليلاايق الموانىالواحدةبلوقة .وهى المغازة (بشن)
الذلاثقالمساهالمسة :شّعات قال اهسوالقبسن
سس
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قأرردها
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لإبردق)ه

فعلافروع الايمةان وأطفلت » بالجلهتينظطساؤهاو اسه

|

>

ىلفالىففعلا للتئئمةأى الود والرهامهمافع_لافر وع
ااتتا
عع
اننصيتفرو ا

الايهقان وأنبتاها وان رفءته جعلتهاأصلءةمن علايعاى

(فسء) «ثق) بشقاتب.لموضع مسكذابثق بثموايثقاءنيعةوب
أى خرقهوشسقه فانمثقأى اففع ر.لاذ )ق عنقت ماهأجخةهاذةاأى عورتها والضق
التصرر اكلعوزناتساف الوينوالضئن خرقةتقنع مباالخبارية ونشةطرفيهاتات حتكها
لتواقهار من الدهن أوالدهنمن الغسار

 60برقالسيف وغيرهيبرقبروناأى

ثللا”اوالاسم البررى والبرق واد براوقلصباب يقالبراقتالب ونر,قخاالباضافة
وبرق اب بالصفة وهوالذى لبسفمهمطروايلقسالمراعءدوبثرقتبرهاناأىاعت |
فى
فزا
اسك
لدذ
خ وق
لزِت
ورعد الرحل ونرق أى 3د ورعدتالمرأةوبرقت اأىت

أرعد وأبرقفاىبلابدال وأرعدالقوم وأبرتواأيأصاهم رعد ورق وى أنواصرأبرق
لاج
ناهذاوناقءت وتلس
ذضا
يأي
تقت
ابر
شة و
 |.الرخلى ادالمعبس.فه وأرقتالاناق

ذهىبرو ومسيرق ونوقملريق هااللأتبوصراعيدةالسكلياية”الاينتصب علمهاهيالة
أوءعنقلل وابهجعا أعراثق دةإل ابرقوا المياهيزيتأ صسبوااعليهز اقللاوقديرقرا |

اشاطعامابن دث ومن برهاوهى التباريق وهوثوعمنه قليل/يسغسغوهأأ ىل,كثروادهنه

انتلهعلجهوعسلرلاح وابلربقنصر لسكبريرق
ههص'ليا
للل
والبراق اءم دابةوكموارسول ا

ل
ررف
طاذاب
ف
برق

قال والرمّة

 2.١ولتولأقماناطكيم تمرّضت » لعئيهوى”سافراكانييرق

شهاذ
| فااذلاقبلتصببرقرالفت فاغساتعى بريق
خاص

والبروسا ةاكلنراء:يت الواجيدة

بروقةوفالملاأ كرمن بروقةلانماتنضي اذارأت السصاب وبرقت الغ بالبكسم تيرق

أهما اولأن3ظروا لابر بق
برهااذ! اشّكت بطونمام نكاليروق وبرّقعمنمه تبرورةس|ع
واد الاناريق فارءى” معرب والابريق أيضاالسمف!( ديدالبريىوالابرقغلظ فيهجخارة

فزق وطن خخاطةوكذلكاميرها*وبجع الابرقأارق وبع البرهاءبرقاوات .والبرقة.اذم
كد هوا هعبرق والابرق ال.+ل الذى
بال
ضكاب
مثلاليرقاءوابجعبارق يقالقنفذبرقه

فيهلونشائنواكجلتقع فبهسوادباص فه وأبرق .يقال تسبرق وعسغزيقاء-تي انهم
:

يسعون العينبرهاء فال

ومرد زرمن دأس برف"اعحطه » عنافة يمن

.يب صياث

1
س000
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وشاف
ية أي
لليارق
بع دمعا! مهدرمناولاعلنبسارق مصاب ذوروقالسصاءتيارقة وا
فنة
وبم
كقري
لوضع
ارقم
ونارققسللامن! لهوانمرتهاملعقءرابرقالشاعر .وبا

!

| ومنهقولأسود بنيعفر.

أرض الفوروناقلدبروارف * والةصبردذىاشبرفاتمنسنداد
رلمى ”معرب وجعه برتان والاستيرق الاح الغليظ فارى”معرّب وتصغيره
الج
والنزقخال

||أبمف (ببذة)» اللبلرامزيسقااءات هالأبوعسدا نشدنىابنالكلى”لوم بنجندب
ل
اسذ

ا
هب
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«زأمق)»

»ناب القاف) *

الفراهتأزقصدرى وتأزل ىضاق (١أفق ).الاافاقالنوا ى الواحدأفق وأفقمثل
عسروعسر ورب لأفق* ع الممسزجوال ذا كانمن؟ فاقلارض سكا أونصرا
وبعضهم يدول أفقي”نضءوما وهرااقياس وذرس أذق,الضمأى را"ع رحكذلك الى
هالالشاعر
أرجسل اتىوأ زديل *« ومل شك أفقكت

وال فقالذىبل اغلنهسابةفى الكرمعلى فلاءول ذقم,ناهلأتكسرياف ق فقاوفرسآةق
قوبلم آذ وافقة اذا كناكربمالطرذةبن والافمق لد الذىلم:همم دماغت»وابلمعأذ مثل

أدي وأدم وقدأف قأدعه.بأفقنيهاأفقاأي د هبهالى]ضارا ذمةا وهالالادمين” .شال
الاديماذاديغ قبلأن يرز أفيقوابجهم؟.فقة مل أديموآيمةورغدف وأرغفة وبعال افق

ذلاناذاذهيفالارض وأفق فى العطا“أى فضلوأعطى بعضااًكثرمن دض ومنوقهل

ولااملك النعمانبو 0ناعطلتقبعططىوط ويأفق
وأرادءالةاوا كنب اللوائز القْ)) تألقالوبارقلأاىلئعتلاق .ل التأاق
والالقبالكسرٌااذئب والانائىلقة وسجعها لق ورا هالوالاقردةا اقة ولابقالللدكرااق
ولكن قردورباج قالالشاعر» والقةترعْثرتناحهاء والاوانونوهونوعللانه

فىوءل فالالشاعر
بالعحاسلنونمؤواق مغعل
ومؤولقأ نضحت كمةراسه ه فركته د راكر بخاطورب
از
ولت
لتاسع
ااند
أى شدو نهه و

أفعل لانهيقال ألقالرجلذهوم لوقعلىمذعول هال

| أوزيداصسأ :ان التعر هباكلوهى السر بعسةالوثيوالااقو التألقوهوصلى وذناتع
والالوقة طسام صل من الزيهدال الشاعر

تلهاطنان3ه وان لطم ْ

عة
حدبنك مهو عندنامنألوق

الاثقالقرحوااسرور وقد ذقن الكسمربأنقأنه وثىئأنق أى حسن مغ

واليم

د

تمل تنوق وإواناقة ولباقةوتأئن

#لان ف الروضة اذاوقع فنبامتجابهنا والانوقعلى فعولطائروهوارخة وفاأمءلزمن |

مض الانوقالتاحنرمزهة_لابكاديظغسربهلانأوكارعافىرؤس اللءالوالاماحكن

الصعرة البعذةوهتىمق ماعذللككقامليت
وذاتاسمينوالالوانثى » مق وه ىكس ةا ويل
ْ
تنسعى الرخةوالانوق (أه) الارقااقل يقال ألقعليه
امعي
هتا
نذا
افال
لغسا
وا

أوقه وقد أوقته تأويا أى جلتهالمدقة

والمكروه هااللرَاحر

عزعلى عك أننأوق  5أوأن ىلل وتغيق

أوأنترىك"” ناءلبرنشئى

وأماقول الشاعر

دم منالسمدانوالا"وقنطرة » تلمك للسمدان والاوق الف
)امرقان مرجبلبركوةهوتمعلان #هاللسد
فهواسمموضعل[أخق )ال

قدا

>

* (أذك )*

فصل الالف) »

ارةالبطن ومهففةأدضاعن يعقوب واابهةوف الهمأن ونال
اهسأدمهمهفة أىض  .م

سةمن العر9ر
|الحديدالقاب إإحات) الهاوف الث ل لاني العظيملمرةقالتداه أ

ظىترقض االها
وه
أشسيه أنامك أوسيرهعل * ولاتكوزنن"كه_اوف ,وكل
إسيمفى موضعه قدا غدل

*

وارقالىالغيرات زأفىابل

أووهعتولشاساملهوتدقلوللاتجاوزنافالشسيه (حنف) الاضاف ضكنره |
فتورك لالز

اوكلذملهكائفةوالتهبائف .فااللكميت

موفهفة الكشم ن يضاءكاعب * تائف العهال مناؤتلعب
احرف الهووفاربخاما تالتآمتأبط شرا

واإشاءلم باتو امه هوف

|حشىمنصوفه (عف) الهيفمدل لهوف وهى ريب حارّةتأ من قيلالمنوهى

1ق شسضةفالذواارمة اه

|نك*التيتخرىبيناذوب والدورمن تح ترى سهيل وقالالشاءر )2غ(

وصو!امهل نا يحنجى*نه ع هفعائةفى.رهائكب.

|

أوقااثلذه بت هف لادياالى لعادام لام تبينفكلثوئوتندسهوتهي ارحل من
|الهيفكاقلقت من الشستاء والهائةم نالنوقالى3ءطس سر دعا وهومنالباء
ا

|وك ناك المهياافواهت فا أى عطشال الادمى * رجل فمقمان أىعطم إن والمهناف

ا|لسمر بالععطش "وأهاف القومأىعطثتابلهم قال الراخز
0وقد أهافوازعوا وأيزفوا * والهيف ,الجر يككهراليطن والإساصرة ورب_ل أعرف
واهأتٌهفاءوفوم ضف وفرسهدف]عضاصسةوهاف العيدأأىأبق

سن

ا

دأ وبأيقاناهاأى هرب وبي استترويقال :
(نسرلات) لأبن)أبنالعب
*كا لآخر
لحيل ومن قولالاعشى  +ولكنأ تامالموتلا.أن » و

يكم
عبقب
نيل
للا
ارتو
ألاقالتبهان ولتأبق » كب

الاق ار ,بالقنب ومنه قوزلهمر
ٌاوتالا با
تثد ك
لكم
اأح
القائداللمتكونادوابرها” » .قد
ْ
أسهرتوكذلك ائترتقع لىاتعات فانا١
أرق الارقالهروقدأرق تبالبكسر ى

بدايطم اتجع نداو

رأ

ان
رةف
لغ-
اانل
|دةفوأأ"رقنى كذاتاز.قاأى أسهرفوايلا ره
أ

اه

فصدب النرع وداء
وهوا ت

| ديب الناس يقال زرعمأروق وميروق وقولهمجاءنباأ لربيقعلأىريق يع ب الداهية :

ا:كالأتوعدو صلوماننمات وقال! لاإميىةتزء العربأنه من قول رج رأى الغول ا

واشضمع
مراف
أعلنوهلأورقوأ

4

قالاينأجر

أمْعلى اليال أوان حفت  53ضجانم ننعا حأراقعمنا

ازل وهوالذ.ق واللأزف المضيق وممهن يموضع الحربمأرنا
الأنق) االالزق

 ٠قولهءك ج لأورق أ فار

بع

والاصلور دق ذقلب الواوهمزة

كاالفقىاموس

ام *صحه

53

»لناب القاء) »
واهافظوعورةالعشرةلا

» ادفف)»
* بأ ممنودام وكف

وقول الرأبيزه يدلودكاديكويدلوكام وسقيالدل والركافوالاكافللسناريقالأ

|اكفتاليغل وأوكفته )1لف) الولافمالاللاف وهوااوااذء والولاف والويف
ضيرب منالءع_دوودواًأن نق اعلقوائمعواكذاكأن عى*القوممعا قالالكميت.
وولىءاجرباولاف كانه » على الشترف الاقدئ ساط وتكلية”

1

الأكاموتاقسة و برقولفمأ ىامتتاسع

وعف  4ومفااناتءيف وهناووهيناأى |

ملااأبخذرهأتىفع
امثولووررفيفا .وقولهممابوهفاهئ
فهتز
أووررقوا
(إعنف) الهتفااصوت .يقال هتفت الخسامة تبتفهةفا

(راماء)

وهشتاف.فدا أىصاحبه وقوسهنا وفهةتئى أتىذصاوت ([+دت) الهف من|
1

النعامومنالثاساماف الثقئل قااللكمبت
هوالاضيط الهوّاسفبزامتضاعة » ويثعمانديهالهسف“المثقل

«دف) الهد ف كل :ىم تفعمن ببشاءأوكثدب رهلأوجل ومنهمو انلدرات ْ 9

وبهشبهالردل العظم فااللشاعر

ا
<> اذاالهدفالمعرالصوبرأسه بي وأعسمطغومنالئلةالاطل
وأعدف عل الل" أشرف واس أ مهدفةأى سلةوأهدفاللهأى لا وأهذف اكالثئ ل
تب
نأى
واستهدا ف

قااللشاعر
إٍ

ٌاصر
ةحهد
مددمش
فى ق
وى مسارابكأنده تدع » عل

يع بالمستدف الالب اضرللعاببول “مهنا صواتلرغوة”شاقط عالىهقداملب
0

|

أنهسستهد ف أىاعر دض واله_دقة القطعةم نالأباس والدوت مثل الحبظة
الهرفالاطنابيق المدخ والشناءعلىاالشئأعنايايه ةللا برف الاتعرف 1

ث0
اىماه وأغرذت النذلةأى علتاناءهيا إ(هر
0فالرجل مثلأحرتف أ
الهرشفة قطءة خوقة أوكساء,نشف هاما*المطرمن الارض ثم«:صرف احرفوذ لكفىةله |:

00

المأءتهال الراحز
طو انكانتلهعرشفه *

ونشغة علا“منهاكنيم

ولفااخر
لمعهاحرثقه
كلغوزرأسهاكالكفه »ا سمفا
قالأنوع_دوعضهم يقولالهرثغنة من تعث المموزدعى الحسكييرة (هرق) ٠
الوزف” م نن ااظلمرةة_ل اهدب"

(إعفنف) الو

بالكسراللسصاب الرقيقّلدس قنه ٍ

مأء*وسهدةهف "لدس شهاءسل حكاابن السكدت والوفة أيضا رع الذىيؤخر-صاده
فشر حيسه والواانا دي نانك عفان والهةافاايرٌراق والحضف أيضذاوقد

 705الالالهفاف والر ب الهفافةالس كنةالطنبةوق ص هفاف وهذهاف أى لا
رققاف زيش هفهاف والهذ.ة سرعة السير فال ذواارةة
اذامانعسنانءسة تلت غننا » رفاء*وارفع م نن شهد قمف الروالل

«إشلاواراة ا «(ن__:اعة
ببببببعور
كج
عب

0

إذاكيةولونرأت جالنمريففالا« والموصوف والظر يفهوالصفة ذاهذا هالوا|

ثئ بصي زأناضافالىنفسه لانّالصفةهنالمودوف ْ
لاف
ل|اونأانش
ارك

نامر ماهواالاخ (١
ولف)»رحسل أوطف بينالوطافت | 0

شعرالعينوا اجبينو«صابة وطفاء ذه الوطف اذا كانتمسترخميةواانتٍ كثرة مام
والعدش الاوطف الرحى ؛ (وظاف )الظوف مسسدق الذراع والساقمناللحدال 0ا
وغوهماوانيع الاوظفة فالالا ”تنى"السطب ”من الغر سأنتعرض أوظة_ة رجلسه

وأدوبظفسةيد ره ووظفت البعبرااذقدمرت ق_دة كالابنالاعرالى”يقال ميظرفهم
أىيتنعهم والوظفة مايةد رللا_.:انف)كلنوممنطعامرون روقلاوانيه“وطق
 :ظ وغف )) الايغافالغينالممهةسرعة العدو والوغف ضسعف المصمروالوغف ثئ
يث #على طن الس للا يخزو

دقف) الوقمسوارم نعاح شال رقت

ةا

ناؤقذهااجعات يديم لوقف وذرس موقت اذاأصابالاوظفة مه بباض فى موضع||*
الوقف ولددهالىأ_-غل ولافوقفاذللوكق ف ويقال وقفت الدابة وتدقفوفا
ووقفتها أناوققارتء_ذى ولايّهعدف

ووقفت» علىاسه أى أطلءتهعلي وهوةفتالذار

للمساكين وةغا وأوقفتهساالالتلغ رديثسة ولدسفىليكلاماوقذت الاحرف وا سيد
|

أوقفتعن الا الذىكنت فبهأىأقاعت هالالط1

جاافىغوايتى غأموقفه ترذى بالق وذ واليكراضى
وحى ألوعرهكلتو أوقفت أى أسكت ول عه

تغول رفن ع

لاء تيال لوسرناغرتحل
| فالمصتفعنالادمى واليزيدى” أنهماذكراءنفاعلرعوب
7ينالسكيتءناللكساق” ماأرقفك
 1+ا
الت هاارةمكههئاراً.
 :ههنا وأى” وءء أوقفك ههناأىأى3دئصيرل الىالوقوف والموةف الموضع الذىتف
ويقالللمراًةانه امسن ةالموقفينوهما
شي
مهحد ثم كانوموقذا الفرص الوزمًا

الوجاهلة_دمعنيعقوب ويقسالموقفاار :عمثاهاويداها ومالابدلهامناظهاره
ووقف الشاس فىالكٍ وقوذه_مالمواقف والتوقيف كالّص ونواقفااسر ١تبان

التتال وواقفسهءالىكذامواقفةٌ ووهاهاواسوةغته أىسأله الوقوف والتوقف فالدئ
كالتلوعضه والوقفة الوءل نطرئهالكلاب الىصطرةفلاعكنه أنينل -تّىيصساد وفال
فلاتحسيق ثصمة.من وقيفة «ج مط وّدةساتطمد لسلفع

ك أبونس١( .وكف ) :وكفالمت وكفا
مباساللبن
للا سوالاتسارمن
ةيسهوناقةوكرفأىغزيرة والوكف النط أع
|ووكاوؤكافالى قار وأوكفالبيتلغ ف

قوذب ْ
تدلى> لمهنابنست"وخمطة * عرداءمثل الوكفبيكبوغرابها
 ١اران اتن دقبالمازاتأنوكفهتى تمه والوكفهالر بكالاتوقد وكفيوكت
| أى أ والوحكن أبسالمبية اللي إعلساكق هذاوكفى منقصة وعسبقال

ظ

|الشاعر)(١

71

( .)1فلشمةزيادة ردن

اهرى القّدس ويقال قدس بن

12
مي

1

'

ق

 1الأطم اه

5

» (رصف)»

إنابالقاء)ه

ناحطواءالاين م#اوسفا » (دحف) عشست وخفف وواتف أى كثيروالو
الماح السكشرالر دش وه روف أى كثيرحسدن و'وردضفانالدر يكوقد وف

شعرهنالذم والاسمالووذسة والوسافةوالوحفا«الارض فماح ارة سود ولبست #رّة
والصضرة السوداءوحفة واله-ع وحافووحاف القهرموضسع ودوق5عرليدد وو-حف
ار_-ل اذاضرببْة_»>الارض وكدكالبعير ووحف وس.ةامله وموا<فمالابل

مساركها وا موف البعيرالمهزول كال الراجزملمارأأنتالشارف المو-فا» وهالألوعرو
الوح

الضرب بالعصما ووادفموطع

(نت)

وذفت اللاطمى فأوخفت»

اوشفته م ٠ن اطاطمو قالللاحقانهاوخفى ودف
أى ضر سه حت تازح والوخمفة م أ

بلدابوحف الخطمى"وةال لهالقسان أبضاوهومنكان تسم (ودف) ودف الاناء
أى قطرواسةودفت الشصمة أى استقطرتمسافود فت والودفة والوديفة الروضة اناضراء
اسدة اذاا خضيرتكامساون سيت فال أبوصاعد
من نبت يقال أصصت الارض ودفة و ح

شال ود دفه من بة-لى ومن عشب وطسغبغة منبقل وم عن عشب اذ كانت الروضسه تأضمرة

مله يشال -لواف ود دف مشكرة وف غذ ءةمنكرة

وذ 06بقالءرّ ود فبدال

يونذفافاستى
تت
مقدةاذاءرٌبقارسالخطووك م رتلككسه وفىالد رت شرحساجتاج
دلعخلى أ-عاءبنت أبىكر وهال أوعروالتوذف الختر وكانأوعبدة,قولالآوذف
الاسراع اقول دشر

عط ى التصسائب,الرحال كا ننام ها غرالصسرائواللنادؤذف
أى ويعطى اماد ):رف ظل” وارف أى واسسع عنالفراء وقردفبر' فورنا
ووريفاأىاتسع وورفااندت أىاهتزنهووارف وات ر لاي الأؤيرة
( نف) وذفك ]سرعوفرع تاأقباوا عقون متلة والوزه سرعة الليرمثل

الزقيف (١وسف

التوسف التقشرقالاس الكمت يقال لاقرح والحدرى"اذا

دس ورف وللدرب أبضافى الابلاذاقفل قد وساف جلده وَعَدْةسش جاده رط راليكل

ععق :رصف )وصفتالى وصفساوصفسة والهساءعو موناولوااوصةوا الثئ ألا'
ٍْ

من الوصف واتدف| اذى:صأمىارءتواصةا قالظرؤة بنالعيد

ش

انىكفانيم نأمدمدتب.ه » حاركارالحذاق"ااذىاتنصفا

صأمىارةووفاسناللوار واقوللثماخرصف بعيرا

وامصاأفدتاتبداها » لهاالادلاحل-لالاثدوع
اذ

 7يدأجادت السير وم المواصفة أن سمعالشئادفة من غيرربه والوصمف الخادمغلاما

كأنأوجاببة بال وصف|لغلاماذا باغ 3ان1دمة فهووف دينالوصصافة والجعوصفا*
وهالتعاس ورعاقالواالعارية وصدفة بدئةالوصافة والايصاف المعالوصاثف واسّوصفت

ااقتهبالبه والصفةكالء_لوالبواد وأمّاالوبون
المابادالىاس ننأهنوصف ل م
نااصفةٌ هذالانّالدفة عندهمض النعت والنءت فوا *م الفاعل وضارت
فلسبريدو ن

أوالمقعول نوم شروب أومابرجع اليهمامن طردقالمءفى ذومئل وشسمه وماخرى #رى
لابب

»(نص ل الواو)»

نا

»إوحف)»
ااا

ع|ندد وه وأيضاااد ودالاسسض الذىبكونالفبوى اذا أونمقاعسوىذ الادموندفلدس

نف

م
وذف
بيأخ
اغف ف
رمالن
| بنغف وف اسلديث ايأجوج و أهجو حبساط علي

|التففالهاو ,وك لمهوىلبلييننفهوتغنف اللانقف) النقفكسر الهامة
عن الذماغوقدناققتالرجل مناققة ونقاناياقلايلوم ناف وغدائقاف أىأليوم

أستروغدا أمرونةفتالنغالأى شْعَعَنَهعن الهسد ومنه قوىاعلقدس
ىكغاداةالينهومعملوا » ادئمعرات الى ناقف-نظطل
ف
ناوأ
وأنغتك ال أمى أعطيتك العظمتسهخرحمنه وقولهملاتكونوا كالخرادري وادد
روفالمة.اف
ئقا
لدعطَاافم:
الم
وادناأى أصكخر_ضهفيه وانتقفتااثئاسخردته وا

قوله واللاقاف ماملاطفائر

اضربمن الودعوالمثقوف الرج ل الفمنف الخادعين القليلللحم نكن اليف كذا فىبجمع النسم الىبأديما
الجر يذشجعتكفة وهىغددةصغيرة ف أى> ل الللعىبينالرأدو>مةالاذن.ةنالمنه تكفت

وعمارةالةّاموس:,ةارااطا ب

الابلفهى متسكننةاذاظهرتنكناتهاءن بعةو ب وال أوالغوثالتكفتانالاهزمتان

والزاء اه #تنى

والتكاف ورم يأخذفتكت البعيرهال وهوداءياً خسذهاف لوقهانلها قتلاذ ربعا

قنتر سس
نةكا
يوقع
بيف
والبعبرمتكوف والذاقة من كوفة وذات :كيف موضع ولوم نك

فبكيننبافنة وتكفت الغرثوا كفدهأى أتطدتهوذ اك اذا انقطع عذكوهذاغيث لإبتكف
نىزح
رأ
ورأيماغ.شامانكفه أسدسار بوماولانومينأىمأأقطعه وذلان رلالساكف

اوتكفت الدمعنأسكفه تكفاذا نحستهخعدنَل داصبعك وتكفت أثره:كفا واتسكفته وذلك

ص
اذاك
لمن
افت
نىس هل و:ك
اف
كرضته
مفاءت
اذاء_لاظافامنالارض لايؤدَى أ ثرا
بالكسمزتكفا أى استتكفت منهعنأى عرو وقالالذراءوتكةت نالفلغةوتكفتعنالشئ

فت ورا ل ضربهذا ناكف فضربهذا والاتتكاف .ل الانتسكاث
نمث
كات
لعد
أى

ومنهقول أبىالهم
:

' بعدالتعزى اللهووالا افا
مابالقلسراجعانتكافا »

وأاىطراتلفع ذ كرهابدريد
)2ف) االنلوفسام واببمعأنواف وناالفشئْ :و ف
واهفائم وعيد مس والنسية
أبدبه.:
فاس الس «ضيةف جبلطىْوع
عفر
شنو
| وت
الممهناى”وكانالقساسعدى”الاانم_مءدلواعن ااقماسلازالةاللدس(دف )اليف |
ال نادت ةف ودشدد وأص_له من الواوي العششيرة وف ومانةودف وكلمازادء_لى

العقدفهوئفستى بلغالعقدالثانى ونيفذلانعلىالسب_معينأى زادوقصر ناف وناقة
ساف وهل ناف أى طو دلفىار:فاع هالالراحز » تمعن وتى عمهل اف *» وقال
علقدس
اا
و

22

إيافاتزلالطيرعنقذفاته » يظال"الضباب فوقهقد

تعصيرا

وأنافءلى ال ئثأى شر وفانافت الدراهمعلى المائةأى زادت
نسرلا (تجند) وسف الثئأى اض_طرب وقلبواجف .والوجيف

ضعربمنسيرالاول والددلوقد وجف البعير يف وبفاووجرفا وأوجةته أينقاال
أؤدف فاعف وفالتع.الىف وهم علس من شيل ولامركا
ابأأعىام قاال
لاج
سس

1

|الهذلى"

ا

» (إباب الشاء 53

« زقضف)»

مئزرى
امرلستسىاصقف
وكنتاذاجارىدعااخوفة »٠ أم

ونضف!انساروانتصفعهنى :ومنهقو اللمسدببنعلس يذكرغهائئصا
تاصلفنباراااءعامسه

»* ورفيقهبالغرب لايدزى

بعنى والماءحاصمسفذف واواسلال وثصةهم.بلصذهم صا فاؤتصافةعن بعقوىنشأدمهع

«افيلسد

لهاءال من رازق” وكرسف «» بأمانعم نصفوناقاولا

رلنسفالخ ندف الطرينوامنسف بسكسراليالام هذا
قوةلماأى اروفلموا

قاوللامعى” واممعمناصف وأنص ف النبارأى انتصف وأنص ف أى عد ل يقالأقصف» ٠
مننفسه وانتصفت أنامئه وتشاصفواأى أنسف بعضه دعضا مننفسسه ومههة) ا

)1

( فىسعةز نادةعدى”بن

عد ىبن الرماع

مندارسولناصم خبلغ

عي عله غيرق.ل الكاذب

امه

قولااشاعر)١( 
ئب
المت
غلىا
لا
االح
الىغرضتالىتناصف وجهها هه غرض

يعنىاسستواءا امن كاأنبععضضاء الوجهأند ف بعضافى أ ذا لقسط مىابلجال
وثتىصفين
رتو نسفتها أناتنص_.فا وتا مفجعلال
ختقأى
ا_ف
وانتصفتالطاريةوته

وناصغته المالفاسمته علىالاصف وتاصفى خدم الت حرقتةابلننعمانبنالنذر
قاوس الناس والامىمنا » اذاحن فومسوقة :صف .
اكلنضلفهكسر
(خف) الضف الفصمل مافىضرع أمّهأى امسكه بالضادالمعهةوبكذل
نذفا

نطف) 4النطف#ةالماء!اصافىقل” أوكثروابومالنطاف واانطفة ماءارجال

واللاعنقاف والناط القسطى وتطفانالماء_ملانه وقد نطف أطف واف اولك

تطوفةطرالى الصباح والنافةبالغر ايلقكرط والذلهطعاف .وتنطفت 11رأتأى تقرطت
سس ةتطغ ترط

والنافضا التاظبالعيبتالح مال

00

وقدنطف الرجلبالسكسيرا ذا اهم بربهوأنطفهغره وذطف الذودءضأاأىفد وبتال
النطفا* افالشصةعل لماخوالدرذلالحو وقدنطف ال قال الراحو
كوس الهدل الذطف انحوز « وما تاطفتءهأىماتاطئن وقواه,أوجكانعنده

كنزالاطف ماعدا هواءمرجلمنى بردو عكانفةمرافئمارءلى ما دله ثيه اذانالى

كسسركمن المن فأءطى مندهنوماحتى نابت الشعس فضمر بهتالعرب اأثل ف )
النظافةالنقاوة و
اقلد ن
شطدفئنا الذمفهونظيف ونظفته أناتاظ.فاأى نمه والنذظاف

سكاف النطافة والية فا الهئأى أخذنه كلهيقال استنظفت الخراح ولادةال نظفته
(نعف

النءف ما د رمنحزونهالمسل وارتفع عن مد رالوادى كابهمائءف

وسر و ويفوابلوع ثعاف تاقلاالدمجى" بةاإلنعافذبءكطايق
اال
ح بوأطعموام عم

واتهفت الشواتركتهالىغيره وناعفت الطريقعارذتّه واالنعفةبالر بك لدة التىتعلق

على اخبرةالردل سكاءأ بوعسدد .اولىعذيدوالذؤاية أيضا ١ نغف )) النغف,ااصريك

وا
ظاغينمعدةالودالدذى بكونفى أنوافلابل والغعن الاصع”الواب_دة نغفةهالأبو
على

و(نصف)»

:

ب(توصلالاون) ه

15

وىنا ا للكتلاسمافالا ونهمنالذرقيهمسب_ونءهرو ندامن!افرف
شلتلاسحمة أ
قا
فه وخ لئلا.ندربم ولانهم أفرىضعدت وقولهافذجهرتامأّىعوا اوذعوا اليم دوا»م
ااسفان الكلامأى بتساران  ون ف الطعام نفضه والمدف
شهم
تقال
ورحااهم وي
ما راسقب بهالطعام و «وذوءطو دل منصوب الصدرأعلاءم تفعوالنسافةمادمقط منه

يقالاعزل الأسافة وكلاللسااض ويقال!أن ناذلانكاأن مدهمخ س#ف حكا«هأنونصر ا جد

تقلعما النساءعن ألىزد ويقال اتنسفلولهأى امدع وديروف |
ابنحاتوالمنفةآل ي

يممَاعالكلاأل عشيمقمفبوابلمناسمف .ويلقااغلرسانهلنسوف السنيك
اذاأدناهمن الارض فىءد وء وكاذلاكاذا أدفى الفرشعرفقت م نالحزام ودلكافا

اريزأنم
خلبشي
يكونلتقارب م ذقمهوهو هود قا

ددسواءطبنهالغبار

 :ندوف إعزامءرفقيها
ألاترىالىقول!+ءعدى”

ركد زوركياأة دز7

فص فش ةارب وله

(نشف) نشف الثوابلعرق,لكسسر وانلشخفوض الماء ذشفهنشفاشر ره وتنك-فه
كذلك وأرض ذشفة بنةالنشف#التكر,نكاذاكانتتنكفالماء والنش فيضا حارة
لندفبالنسكين لغة فيهالاوحدةنشة كال أنوعروهى الى
ال خرّة وشى سود0
تدلكيم االارخل وأنشد

ط'وى كنكانتههرشفه ه ونشفةعلا متهاكفه
قالابن السكمت النشافة الرغوةالتىنعلوالليناذا حلب وقداتنشفت اذاشر ينا ويقول
الهى” انكف أى أعطن النشافة أشريهاويقالأمستابلكمتنشف وترأئىاهانشافة
ورغوةءن التنشسيف والترغبة ل(ندف)اانص ف أحددقالذوءوالنصف أيضًاالنصفة
 | :وغوالاسم منالانصاف قال١امرزدق

والكنّنصفالوست وسبتى » يثوعبدئهسمنءنافوهائم

والنصفنالظملغةفىالنصف وقرا أزيدبئ'نابت رذئ اق عنهفلهاالنصف واناءنضهان,القتم

أعباغالماءثسهف» والنصف#التحر يكْالمرأةبينالحدثة والمسةة وتصغيرهانص.ف بلا ٠
لامناصفة وزساأنصاف ورج لنصف وقومأثماف ونسفونعنيء-قوبٍ والنصف
اءوالجع النواصف ومنهقول طرفة
مصفة
لنا
رناىصفاوال
جاحد
ملو
أنضاانةدام ا
كات حدو حمالكيةغدوة » .شلاياسفينءالنوامصفمندد
وقالالادءى” التنواض ف رحاب

والنصيف

انهار هال الثادفة

ساقلطتصيفولترداسقاطه » قتنارلتهواتقمذاناليد
ئ والنصفمكال ومئهقوكالشاعر
ثف
لف:ص
اتسي
وال
لميغذهامد ولانصف و

ولاتيرات ولاتتهيف

وفالحديثمابلغمد أحدهم ولانصبغه ونصفت الثئ#أزايافت مسقمدنوصلفت.2[١ نأك
أوجندن
أى بلغت الثمف ونصفعتره ونصف الشدرأ سه وضف الازارساقة قال

|

7

»ناب الفاء)»

#انف)ء*

لاط الاكثليبسغكفثةيب تقالوالرفمنالسهامالعريضالنضلواببجعقوفومئة ||
أقولالهذليى>
ن
,فنات لها خوافىناهض * حشيرالقوادمكالافاعالاطءل
واللفاع اللعافتةو ل
امذ
له ف
ست
هم وسهم حسف ومتخوف وهارموف أىءو.سع ومئه

ثكلغارموف * وخااف
لس أن بربطقض ييه الىرجله

قولالشاعره تأوىالىج_د

أوالىظهره وذلكاذا أصكنبر الضرابجنع بذلكمنه تقولمنه دس موفوقال أبو
الغرث بعصت قضسه فلايقدرع السفاد واتاف الشئاسستضراحه يال اندفت اذا

استخرجتأقصىمافى الشرعم ا
نليواتعيفتالي
را
علسصاباذا استفرغت»(اغيف)»

فخفهغسيره دف) ندفالة_طن ألا
التحافةالوزافلوبقسادنلحضم فم ووأ

ضيريهاباالمسادتفعوريرقغيره كااللاعشى

:

.:

١

جااسعندءالتداى ها  -كفك يوقعزهردرف

وندفت البه.اءيالشي أى رمتب.ه والداية_::د ف فىسسيرهاندفاوهوسرع ةرج ع يديم]

واالند
ل يةشطن الملدوف (ننف)» نزت ماءال#كرنزفا اذ ا زح هكاهونززذتهى
يتعسدى ولايته_دى ونزفتيضاعلى مالويسم”فاءله وحى الفراءأتزذت البثرأىذهب

ماؤهاوفال أوعببدة
انزلفت-عيكرتسهير وأتزف_اصاححها قااعلماج

:وصرحابمعمر منده ويف»الأوداأضلاثعزبفرةم نلا العبر
وقدأرافنالديار.نزفا » .أزشما
سنلأامحنبزقا

وذوله تعاليلا دصدذعونءنها وليامزذون أى لانسكرهون واندد للباعرد

لغ
أمروىل
ج أعنزف
ومتم

قالوقوم

» لئسالنداىكنم؟ لأعرا

هاون المزفممل الم
قأزو
دف !
:اذ
زىفدمه

أوالشعراب مثلالغرفةوالمدنف وايقذاال نخزرفهحالمدنمهد

ْ

والتزفة يضم التلميلمنالماء ٍ

مكثير-تى يضعف فهوأل٠ا

وزنزيففاولمراابنللزحوفصفوومةفااذلا اأنجأقبطنعنمت انلمنزوفضرطاوالسسكرا ن نزفي أيض أاذانزفعقله
زته
فود
اتال
أءو م اذا انقطع شرام وقرئ

ولاننزفونبكسرالزاى وأنزفالقوماذا
دذهب
امان رقضطمع ([نف) أبونيد
نسفت البن
اءتا قلعتهونسف اليعيرا لبكلاال"س.كففسفهمراذا اقتلعه بأدلهواتتسفت
1

الدىءاقتلعته هال الراحز

واتتسفاط لمن أندايه » اغباط؛االمدسعألصىلايه

واانسيف أثركدم جارواثررسكض الرب_ل >نبىالبع_يراذا المخص”عنه الوبقال
المهدزق

:

وقد تذذترجلى الجنبغرزها ٠ ناسمافاقكاط"افةواصلمطرّق
0

:أل الوم تدثرنوافضكوا  00أمامالقوممنطقهم نسيف

1

|

1

#ررة”

١

مفوس
اال
تفمف
للانا
اهوف
قول
ين لين
ا
الاجاع1ر

ل
ارات ايها
واالااناف الا
وذوكاتوحني

اث

وقول اوهرى" لفمفهصد ده

اومئسه قوله تمالىوجنات لهفااو حدهااف نالسكسر ومنسهقولومكالفاأى جقع_ينفى

غاط والى راب لغشفهنالغين ام

||.موضع واجد ولرأجلف" ينانف أعدى”دطىءالسكلاماذاتكاء رلاان*سانه قبه.قال

كته العم

6

|[المكميت

00

ولاءتسلغدأاف :كانه  ».املنردقالاوط ,الاوك أثول
ذيخذنمةمكتئرة ونفذازلفاوان
للثيقبظلى «اوالضفنغاف
والالت أيضا الرجلا ا
ا | عالالشاعر 5
ْ

'

3: 96

نساهم هافقالدرعرأدة *« وى ارط لفاوانردفهوماءءل

اخضرى" أه

|قولهنساهمأىتقارع ويقَال اف الطاكرر سهتحت جناحه وى أرضبى فلانتلاشيف

إلذنعشس بأو ناتملَف كا اللاصعوي”الالئف"الموضع اللمتف!اسكثيرالاهل وأنشد ْ
الساعدة ين وي ةالهذلى"

0

٠

ْ

ومقَامونَاذاحسنعأنم » ض.قألف>وصده نّالاخشت

نْعقوت
 1لقف اقفتالثئ بالكرأاقفه لهاوتاقفته يضاق اولك سرعةع ن

اقافوض
||يقالرجل ثقف اقف أى ةف حاذق والاذفنالته ريك سةوط الخائط وقدل
وانسع وحوض لقف#التترطة

العا

رمن2

0

كاى الرماعدظي القد رفنت ب حينالشناء كوض انهل الاقف

|لاقيفمثله ومنهقولأبىدويب
وا

ذرترءسبرعاديةزاما» .ه كرااشفمعوض اللة.فْ
ولهوا اجيموالعادية! ادوميدون علىأرجلوم ىم لتهمازا 0م

|04

ولف  620لهفنااع

ل

ال

ل داك التلهعلى

الشئ رقرلوم نالوففلان قلةبسر بهساء_لى ماقات وقولالشاعر
ذا تعدرمافاتثى
|أرادلوفاء ذف
ل

5

يلوف ولارامت ولالوآنى

والملهرفالمظ_لوم س_تغرث واللهمفامذ-طرواللهفان المتجبمر

الايف انل الواحدةليقة

اسن إن  4نأف ) ,ور يدت صن الطعام أنأف نأفااذا أكادهنه الا
تفع) تتفت الشسهر نتفافا شتف الث

ْ :

العام

اففة
لان
اةطلمن
وماس
فاخ والنتافة
لن
واتناتف وتغالشعورشددللكثرة والانتا

||

|مانتفته,أصانعدك من
|من العسلث.أولإيستقصيه
اينات

الوح

روا

التحف والقدف_ة بالتعر يكمكانلأيعلوءالماء [آأ
سي نابي

أسكفة] لاب عرنالادعى” وشال

ءْ

قالالحكم

6/

ملائف)»

»اناب القاء) »

|ورويدك لائماليسست اعمهدهننا واغناشقى الغطاب قطتتفتليذ كررتكال

الكيف كاتالمنقوفرى امطبلوابلومكهوف ويقال ذلناكو تأ أ

أ(كيف

بم

0
مذ

لناكنن رك عل ْ
ت
از حرلاا

فشكن

ا نماك كمف تكشرونباق واذاضمت السهماصم أن يجازىيهتقوكليفعاتفعلافعل :
الإضارلام) (ضف)

قال نوعسد اللعفسمة_ل اليعقط وهومسةةالوادك ||
3

وبعال لليف شرف جات ابعرقالالشاعر يصف حراخة
أ

.ع

رمأ وءة قمراطف

| ١1

فاست الطمدب قداهاكالةاريد

 ١وبلفت اليكترطعاحفزرتفجواتها تهالالماحيدف توراه اذااتضىمعتقماأوطنا+
ا قالالادعى نفيذتت البثرأىلفغت
هوا لأمنافادامعا ستيه وحكل

ويرفلانمتليفة ل(
خف )التقتبالثوبنقيت
|).
000

*

ا
ا

ا

.هللاف أوغطمتهبئوب كالطرفة
1فاطرسدت علء

|

مراحواع.قااسكمم » نلاذلوارضهتابالازر

ولاحفت الرجسل مل حافةكانفبتّه وأسانف السائل أل" يال لواسلللرخلدرّنىوماثللملدفية ||٠
فدالللاةد_داو

اوتدح فلناقوة|
فيلل لاك فاغللا”يبدصالارانك ضر قاهر

|
سد وث ربدنينن"نامثرذى اللهعنهحخينأعس»ألوكط رضى اللهغن أهن يمع الغرآانرهال| 1
خعات أ بع منالرقاعوالعست واللغناف واللغف-:.ل ارخف وهوالزيدالرقدق وفال )1
أبوعرواللفف! ادرب الث_ديد سكاه عه أبوعميد اصرف

اللصتثءالتخر أ ع

شد قاضو الكرعاه خمار وغوأيضا حنسمن!ا قروليعرفهأبوالغفوث واصاف
هل قطام موط  0نمنازل
“مح

ل

قم قالالشاعر
ألودشتية  3-0قاذالماف”«.ضفءه الى .

دبعضه-مزعرنه وككر يمرك مالا.صرف م انلامعاء (اندف) لطفالى بالضم
يبل
صطا اط
غافة
رأى
واطنب والل
ف
اطاف
لعفى
مل الرذق فته والاطف ملنا
ىلالهلعتاوفيق

والعضية وألطفهيكذا أى بريهوالامم الاطببالتدر بلك يجقااءلتتالطفة منذلانأى |
ديه وا الاطفة المدارٌة والتّلطف لاهراترذلوألافالرجلالبعر خر قشيبه فانلساء أ
علشرابواستلمافالببراك أد حل في_ابفسهمشل اتخطوا خاماه
وذلكاذال ند لموض ا

غيره ب(انف) لفق الى لدإزات س 1الماعدوا

0

وتاففق

لوبهوالمفيثوه والافناف الت حكارنهوالشىالماذن فالصادوطبالابنفيةول

()1هوأبوالمووسالاسدىكاى'
القا.وس وقوا لهضبزالأنشد
الدد

مخرأوتراوبد

واقداالانوهرى” نل" اه
كيم

:

الشاعر )١
اذاماماتءمت٠نتيم.

#
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فس

أن بعس مف رذاد

أوالدئا للف فى الصاد

نف لدومأى ومن
ااف غلىلعل وعمرهاوا بيعالافائف وقواهمجاؤأوما
ا واللعائهم ن
فتأشباليهم
|إفهم

اناكم من الةاسءن قبا2دل شسهوّى يقال جاو بلفهم ولفيةهم

أى

٠

(فسل الكاف) *
2

:

و[كوف]»

"5

ناك عازة  » بد والعيونالى_تكفة تلم
اذارامقته م م

وكفكةت الرحل مث لكففته

 2ش

ومهدقو لأىز َك

ألمترنىسكنت الىلالكم  3وكذكفت عنكمأ كلىوهى عفر

وقول الشاعر
وس عارةوكف أخرى » .لشا<تى يجاوزهادلل
يول نطأقسإيت و>:لاوساء-:ك ف أخرى أى تأخد كفم اوهىتاحممسامندعهاون
نمدرعليها 2كف) دكا شوءرءلوالوجه كاللسسعىع.م والسكلفأونبينااوادواخرة

ناجيه والاسالعاقةوالرجلا كفويتالكتاف اذ كدت
جزنهف صف ويرىفىأطراف»-2ردسوادالىالاحتراق ماهو وفالالادهيى”اذكاان
البعيرشديد اهرعةاط جرنهسوادادس ف ن
دذا
ل
لص
ك| لكلفة والمعبرأ كاف والناقةكافاء
ويقالكافتيهذالامأى أولءتبموكافهتكليفاأى أص معسايشقعليهوتكافت الشئ

توشاملتكهلفةماتتكافه م ننائبة أوسق والمتكلف العلررميضالايء'به ويقالعات ألا
سفهطأتىه
الوتطهقهواتفءلء' )كنف ) كنفت الثى كن
اللشائتككلفلفاذا

ووصنأتكهنفته أى أعنة» والم-كانفة المعاونه والكنفءالتر رك المانب وحسكنفا
الظاثرناحاه وكدفةالابل نا <متهسا قالأبوع د ة يقالكنناقوةف تبرل فىكنفة الابل

املثشلذورالاانمالانستبعدكات_تبعدالقذور وحى أوزيدشاة كنفاءأى حدياء
وتكنفوهوا كتنفوه أحىاطوابه والسكنرف هموي ة ال

مسلاءمكن ف أى أ..-به من

جوائيه والسكنفبالكسروعاءتكونفسهادا 5الراى و بتصغيرهجا«الحديث كنف ملء

قوله وتم خيرهحاء الحديث الخ

علا والسكنيف السائرواسمى الترسكنيا لانهيقرومنه قب لاذهيكف وا!كنمف

فىااقاءوس وكنرفاةيابن

لتأ كنفوأ كنفواكاتلنفقوم
اضتبك:ف
لنه
االم
أحظيرةمنمصرقلهلءابل يق
اذاذو نكشمقالابلهمعءن «عقوب وكنفتعر:نالشئءأىعدات ومأهقول القّطاحى”

اذلوهاوداناواتةوناماكر ٠ ليعلمافتاعنالبسع كاف
(كرف) الكوفةالرملهال +راءوهاعمتالكو
كر

وكوف نا أيضااسمالكوفةوكرت

ننفااذ اصرتالىالكوفةءن دمموب وانها ىكوفان أى فىحرزومئعة ويقال

افءىومشةة ودوران وتكو ف الرمولالقوم
تركهمف٠كو:فانأى فىأصّ مستدبر وعدقنال
أىاستداروا وكوف الرحلأىنشيه بأل الكوفة أواتنسب اليوم والكان حرف
يذكرودؤاث وكذلكسا #ترحروف الهبعاء قال الشاعر

أشاقتكأطلالتفت رسومها ٠ كابدذتكافتاوحوميها

لخه احرفارما كال
عبد
والكا ف حرف رولهلنشسه وقادنةع موقعاسم ف

إيسفرما

وردنا بكاين!1٠ جنب وسطنئا * لصوبة.ذهالعينطوراوترةقى

لنخمظربور والمنصوبكةرللغ_لامك وضرينكنم لام كذروتكسر
ايرا
1قدتكون ضم
و
ال ررق وقد سكوناخطاب ولاموضعلهامن الاعرابكةولكذالاو م ١
ا

وسسسسسم
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مب عوداقيه

ازاى

عرتشهها وعاء

أع كاله “اسن

ااعر(1 
لىشف
) ١فىنسضةزبادةجزبراه وفى |||وللااعد

اموس وقول جر بريرقعربن
عدال عزيز

امس طالعة لست,كاسفة » تكىدغر ا .لل والقمرا
اقلت تكد ةشوه لقو معطاوعهالله ضوثهاقبكائباعلك وكذلككد فالعَمَز

قسمفر والعسامة:ةولالكسةتالثعمن وكسفتحال
لالخ
لتعة |||اْلّااألاجودفمه أانيق
طفةالس
فال بكاس
ئلا لال وكاسف الوهأىعابس وفامثل
سالبا
ىاسف
أجلك
 1علنك ووماللمولالقدرا الرجل أىساءت ود
كأاىسفةّعوتك أبداووه-م [إأ)كسفاوام| كاأىأ عموسافعيخل (كنن) كدةتالثئ؛ فانكدف وتكثف
وله ||يقال كدف البرق اذاملا السعاء وكاشقهبالعد اوتأىاداءبها وبا للوتكادفم
ارابرقوا
بسم
اللهورى” فغ

سةة
است
كاد
بعة
الثمسطال

ماتدافنأى لوالكفش عيب بعكملبعضوالكشوفالناقة البىر باهالل وفى| 

“تفده
وتكاف لئاه اه ك

ائفمسةلوالتنفذلك
حاملوقدكشفتالذاقةشانوقالالاممى” فانن لعسلهتاتا
الكثاف وا اناةقكد وف قال زهير » وتلقركث افائمتنجفتفطم  90وأكثفالقوم

اصصمة كأ اندمائرة وى
نصا
أىكشفتابلهم والكثف,الكر يذا:قلابالذمنت
كشانلموض عكشفة والعند و سرام.:
اك
ولرذجلأ
ٌْ لسرانتمسطاةا وا
الات والاصسكثى ادل اذى لاترسءى»ه فالحربا[كنف )الكف
واحذدالا كف وقولهماقنتهكف ةكفةبهمالكاف أىكفاحا وذلكاذااستةءاتهمواجهة

دمار
س نئالض
ايص
الةم
مفةا
وسهعمالاامعواانحداويناءلى الفعمثله ةعشر وك
حول لذبل وكانالامعجى”بوملاكالستطالفهوكةة:الذم موكةة الثوبوحهاىشيتة
وكفة الرملوجه هكفاف ومكلااستد ارفهوكفة بالكسر هوركفةالميزواكنفةالصائد

مائ.ةوهاىهالوي أقابلضا كفةلزايندابع
ر ال
التاه وغصسدكفة
وى محما
0

ساءت الككافةلانهلايدلها أل
وودمالموهرى” اه كعييه
مايه

والكنففالو؟ مداراتتكونفه وكفاف الشئحتاره

والكافسةا ممعمن

الناسيةناللة.ممتمكافة كلهموأمَاقولابنرواحة الاثمارى”رضىاللهعنه

فسسرناالهمكافةفى رحألهم ٠ م .عاعايئا السض لاتضشع
او.ثح ترا ذكحو د لوقالا1-
نينكىف
اننافهغفخةرورعضهنعصجالعدل نيباسلا

رلهواب زاءسوء » وألدسِهنْ من برص رصا
لال
ازى
حر
وفو بع رابةوبقال البعيراذ| كبرفةذمرت أسنانهحتى :كاد تذهب هوكاف”" والشاق كاف"

أبضاوقدكفت!:

 2فاوكففت الثوب أىلطت حاثءته وهىالخداطة الثائة

بعدامل*وعسدة مكفوفة أى مشر

ةمث

دودة كتوفت

رج المكافيف

ا

دفت دعرهوك ف نصرةأبشاعن البانعرابي* وكففت ارح ل كنالول
وق ك

داضفامن الرزق
أكف
ولايتعدى والمصدرواحد وكفاف الشئءالف مله وقسه وال

غأنىى وفالدرث الاهم! جعل رزقال #دكفافا
القوتوهوما سك فتءن الأناس
ظال منالس
تذى
واسشكففت| اشئ اس ةؤضعته وهوأنتضع بدلا»_لى حياحبب_كال

الس يقال ذلان
ئبأ
لكفه
اعد
تتطرالىالذىءهلتراه واس_مكف وتسكففعءنى وهوأن
اءطأىوابه ننظراولنمه ومثه قول
يسكفف الناس فالالغراءاستكف تقوحمول| أحاث
ابن#قبل
اذا

مد

5110

سك

99

( 30حكهب)١

0
|] والفةبالقصر يمن

تر :أ فستع
قكالةطهسةمن الاخناع قلقتالج
الاف

اها

!لواحهانالليف وجعاتفىخلاها
| وقلفتالدنّفم ضتعنهطنه وقافت ا فينة اذا خرزتأ

|قار والظيفبلالقر لقنت )الاقف الابياضلتفامناليلأبوعروالقنيف
ال
اشيبوجاعاتالتّاس وى أدبرنيدءرٌ قتيفء ناللم ل ىقطعةمتهويقال
ل

ت.واقرفلسابذواماءلكر والةذف صغغرراالاذثين وغللوماوالرجلقف
ك:

بوه موق عاذت القردمايال ر والقناف الكيبرالاتف

قأوعفاللااذهناوقواو مأخذهبةوف رقيتهو باف رقبنه:سل صوف

ل(قوف

رقبتأهكبرقبنّهسعا» قال ااشاعر

|

وتبةو ف نف لغرأنى .٠ اخال بأنستيعأوتيي

أى قوت فك ومقادفظحنلالارض والمائ ف الذىيعرافلا 'ناروامعالسافة
وقال

تقولقفتأثرءاذاا لوسوييرتار

ْ
1

كذيت عا لاتزالتقوفقي * كاقاف ] ن*ار أوسةة

فر -.قاف ب#الجراقية0
ساوعرتبواقتاأث
عم

#العبنا

بض الكتفب والا“كتف يشامنانطلالذى

فأعاىغراض فكتفهاتفراح والكتدقةضية الاب وججس بقدم نيد ومنبنهموك |
الاعثى
1

أواناءالتشارلاجها اين ود ألى صد وعه الكددف

والكشيفةاليم والمقد هالاأقطامى>
ا

 81الذىلاء !ك 1لس ٠#4

«* وتردض اهيلات

لكان

سارو
والكتغان الخرادباتطويلمرامذه الوةاكحتدقانةويةالهى االلمرغادوينعادء الله
إٍْ ع لدياالغوعاء الكتفان»والكدف المدىى الرويد وقدكتقثانل ولكافتاذاارتقعت أ

قروعأكتافهاف المنىوالسكتفيضاأنيشة توا الرحل؟حدهماعل الاتتروكتنت

الرجلاشادذدت يدانلهىمخاف.الكف وه وحوبالكتف«التر بكظلعيأخذمن وجع
افلكتفعناابنلسكمت يتوتانلاجلفأكةتكفتفاء (١كنف ) السكثافةالغلفا
وق دكثف الدوءفهوكثف وتكائف الذئ كيف كرف المساراذاشم بول
1

|الانانمرفع رأسهوقلبشفمّهوالكرناف دول الكربالتقتق فىسدع الدلي”بعدقطع

السعف وماقطعمع السعففهوالسكرب الواحدةكرنافة وجع الكرنان صسكرانف
(كرض) الكرس

التقطانومنهكرسقالدو :اة (إكصسف

الكيغة الوَطعة

قولهوتلسشفته فىالقاموس
وتاب حفلته ولانة ال لل مار
2ف ووهما لوهرى”اه وقال

وكواجعكسف وكس ف ويقال الكسف والكسيفة
قلى  0من نلوي
مأناعشطبا
وقاادلالاخفشمن قرأ كسفامن السعاءجءل واحداومن قرأأسك .فا حدل عا الممنف فىمادّة< :ل وا لفل"

فت

أيعمراذ اقطعت عقروبه وكذات كبسخبت الوب ااذقاءئه

سكف كسوفاوكسفهالقه,كسففااءَءيِدى
والتكس_مف التقطيع وكسفتالدع

العافكرالشقة للانسات اوكتيه

ا|مم
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ْ
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» إنابالفاء) »

»اقلف)* '

|1
شبكيونلالنساءشاقتها » قص
ودفل
لاب
ا.ق
لشف
وقد قظفنالضمقضافة نهوقط .فأى تيف والممنعقضاف قناف)» حافت|[ !
العنبقظة] والقطف بالكسيرالمئقود وحمعنهجاءالقرآنقطوذهادائة والقطاف
والقطاف وقت القماف والقطافةبااضم مايسقط م نن الذباذاقط فكاطراصية م انلقرااا'
 1وأقماف الكرم أىدناقطافبه وأقطاف الةوم أى سانقطا فكرومهسم والقتطوفمن |

الذواب البطىء وال :ويد هوا اضيقالمثى وقد قطفت الدايتةقطفاوالا-م القطاف |
ومثهتو ل رهس

ماكرزةالفقارة ينها ه قلاف ف اركابرلاجلاء '
يفا
ه نص
نلرمة
ذا
جل و
وأقطف الربلاذا كاتتدابتهقطوفا .كا
لاتيمولا متطدعال 57:اذافاويجزيورا

1

والقطرفسة ثارتل واجلمعقطاةة

وتيف ومن اهلتطائف التقكل والقلوف لدو احكاء بويديه عرد
ماد موق ذلاأنتضائر » و

|

وجدمولالك تقطفة | - .
هوهه

||

وه -

|

ول

(تف) سب لقعا ف مثل قانأئير انوالقاءظئ_ل ا|أ

وتلاهائمةنأ_جبالمائط أى ||
ااق
صعدفتللفهطل
القاحف وهوالمطرالثديد .وق
انقلعنأ صلوالقضلغةف لىقف وهو اشتهاذلئماف الاجم بإقنف) القف" ا
ا

دلغدلقد
القتمبس أحرارالول وذحكورها يقاللاثوب اذا جف يم ا

فال الامعبىقف العثس اذااشمْكد

١ 80
|

سه يقال الابلفعاشاءتمن جفيف وقق.ف .وقف” ||

بنده وقدقف قف" ||
ابي
صهسم
أذرا
شعرىق أاىمعنالفزع و القفاف لتر ق ال

فة وانهسعقوذقاوفلهمكبرثلان-نىصار ||
املافارةفع منمتنالارضولكذقلك
كقافنةه .اقلاالدمى”هى الشصرةالسابة البالة والقفةا لقرعةالاش ةورعا |

اذ من خوصووه كه ةنا تيملفبهالرتقطنتها.واسدّة لنيز أى اننم وتشيج ||

وأقذت الدحاحةاقفافاادا اتقطع بسضهاه_ذاقولالاكعى” وقالالكساق جعهاف! ا

يند ظلفها
جولراب
أماق
لفرحل أى ارتعدمن التردقةةفة وأ
افة
دطهنا وق

|

دطل فونل همه *« وبلمذونهفها فا نينا

ٍ

مضه نا جمدوعل صناسه لهاكاالافوهوردقوع اه (تف)
ريدن هعدف

ا

رحل قلفبنالقلفوهوالذىلمتتن والقلفة بالاضلمغرلة .نشد أبوالغوث
كا غاسثرمة بن عابن *« 0

ْ

عا

وققافلهافاناخاقئنطعها وثزء م العربأن لغسلاماذا وادفىالقمرعا قداتذهنصبار ا
كاختون .لهالشاعر
الى لفت عدا غيركاذيد * لانتأفافالامانحنى لمر

(نصلالقاف)ه
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بايغ نالقرفةو
عجاراليارقى” ى ق وثرالرمان ويج ل م اهنذلعوهوعلمنطب بمنوابلففرغفيهفالمعقربن

20202

ودسانةوصتينها » بأنكذبالقراطف والتروفة

أىعلمكم بالقراظفوالةروف فاغعوها هاالالصعى”يقالما أبصرتعبن ولاأقرفت

يدىأى ماداتمنهوماأقرتفاذلكأى ماداننه ولاخالطت أهلأبوعروا قرأىفداناه
والمقرف الذىدالىالمجنةمن الفرس وغيرهالذىأمّهعربية وأبوهلدسكذل ل ناّالاقراف

ظ

فقببلسل والوسبنةمن قبل الام .وقرذتالقرجة أقرفها قرقافشأمىرتها
لومن
اناف
انم
وذلكاذاست وتقرّفتهىأى نقشرت ومنهقولعرة

علااتشاقكليومكر ببة.ه بأسافناوابا يرف

وقرنت الرجل أى عبتهوبال هويةرفيكذا أبىريه ويتهم فهومغروفوقواهمتركته
علىملمةتزف الدمغةوهو موضع |لرقف أى! اقشمروه وشدمهبقواومتركته علىدل ليله
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والقصفةأبضاميناةالاراةملئقصلعة وقصفةالقوم أيشاتدافعهم وازدحامهم
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ع اناب الفاء),٠
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يقال ماعقفلا نغناغونا؟ شأ وأنننهاا بوبوف

ناتنسا حوضهاعك فاه ندلالصةرف لاقت السذوفاء وأدتلاتغنينعق لوا
0
الواحدةفوفةقالالشاعر

فأزسات الىسإ » قا مشفوفه »م خشاعادتناسلى بزن»زولافوثه
يعم
اة ا برد مغوف أى رقيق وبردأفواف«الاضافة وهى
امرة
ولى
ونال الفوفة! لقش
لال
ذتىع

فوف (نفك) الفيفالمكانال:وى الع شاف وفوف قالروة

وهمل
ل
هوا
مهل أفناف اهافءوف
فا

وقولهلهناأىمن جوانيه ا

3

ارى والف.فاء
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 1الصرغيرغراف والغراف أبضامكال خممثل راف وهو الةقل والمة6
|ألغرفةالعليةوا:ومغرفات وغر قاتوغرفات وغرف وقول لسد :
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سوق فاعلقد ونعرفةعرسشه »١ # سبعاطباقاذوق قرع المثقلى
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أيعىيهالسمباءالسابعسة

|

([غرضف) الغرضوف مالانمن العظم وهوالغشروف

اأيضا (غند) عغضفت العوداذا كسمتهفل”تكسرهوغض ف الكابأذ يفشفها

غظضمااذا أرغاها وكسره اوالغضف,التحريك استرشاءفى الاذنيقالكاب أغضف وكلاب
أَعْضف وقدغضف«الكسراذ اصارصسترنى الاذن وأسهغمضبفأىغلظ الربوسهو
ْخلافالاصمع وأغضف الللأأظلواسوة وليل عدف وقدغض عستا وكذلك عس

منااغضف اذاتغذف عليه ومال والغاضف الذاعمالبالوية.العش
ظعض فأىناعم”:
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عاض والغضسف القطامونوتغضف علهأى مالوتق وتكشريقالتغضفت الثراذا
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تهددّمت أجوالها وان

([غملت)» الغطفبسسعة

طشفم ل أغضف .وغطها نأو قيب لوهوغطفان بن عد بن قس
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لولتكن عماقانلاذنوبدلها »المىلامثذوواجس!بباعرا

هالالاخفسش_قولهلازائدةير يدلولمسسكن اهاذنوب (غطرف)» الغطر ايلفسبيد

وفرخالببازى والغطرفةوالتغطرفوالتغترف التكبروأنددالاجر ()1
افانكانعاديتئىغ2باطصي

[أ(١ ز)نفاىند:ضالمهلسبن أقمط

* عاءك وذ وا بور ةالمتغطرفب

وبروىالمغترف (غنف) العْفةالملغةمن العدشقااللشاعر
ىع * وعَفَةٌمنقوام العستكفي.ى
ايف طمعيد ال ب

الكسائ يقال اغ نتتفتالفرس اغا فاقاذا أصابت ةمنالرسع وخى عذه عسيرأى

اعن وقال أنوزايغدتفت امالانافوهوالكلا” للقارب ٍْ
اللحسنااذمعن بعض ل

والسمن المقارب كطافلمل اغنوى”
اذ امااعفت اللبِلعَمة » مرّدطلاب التراتمطلب
يول كردطالبالترةوعومطاوب معذلكةمذعهبثاعارهوأ ىفوءطاب اها الراجن
 5وممهلبه الغرابميت » أىهوممت

غْاف

الغلاف غلا السسيف والة.ارورة

| واغلاقفتارورةأى سعلتهاف الغلاف .وأغلفم ا أى سعلت لهاغلافار كاك
هوغلفم_اطييه عْلِفا ومعد امكربدن
اذا أدخلتهافيا لغلاف وتغانفت الرجسل داإابداملة
الخدرثبن عدروأخوش رحيسل بنالدرث ؛بابقبالغلفا“ءلانه أله سنغافبالم ل زعوا
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واسعوسينعةلا ميب والغاف عيرم ل الغرف ((غخف) غافت الشصرةغنفانا
وتقيفت أىمالت يما وسالاوتغيفالفرس اذاتعطف ومالف أحدجائبه يقال جل
ذلان  11رجفغ ضأى كدب وبين هالالقطا تى”

٠ه©.
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وأغدةت المأةقناعههاأى أرسلتهعلىو-هها هالعنترة
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مفكةءلى الديد وفالحديثادّقب
شغد
لهوأ
ا ول
دخسد
مأىاأر
دلبل
لفال
اغد
وأ

المؤْمنأشذارتسكاضامن الذئبيصبهمنالعصغور حينيغدفبه (غرفت) الغرف

تصمريدديغببقوالسغقاء,غراف"ألىغرف #الذوالرقة..

 +وقراءغرفية أثأى<وارزها ٠ منشانشهلضبيعاتهالكتب

ابعنىم الدةد بغت,الغرف ومشاثلمننالعستعربٍ فقوله
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مابإلعنكمتها الماء.سكب » صسكا نه مركلى مفريةسرب
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وحعرساكجاءا,الت
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جاعللنخعلةومته .ويونأسدتسمون النعل
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الغريفة واألماغريف بكسيرالغينوسكين
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 .معرورف أسيلجباره « .اذشهالشوع والغرشم
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وغرنتناصسمة الفرس قطعمم اوحززتم احكاءأ وعب_دعنالاصى” وعرئتلدأ
ديغتهبالغرف وغرفثالماء_.دىغرفاواغترفت منه والغرفة المراةلواحدةوالغرفة بالضم ل ' '
اءمللمفعولمنهلانك مالتغرفهلانسهغرفة والليعغراف مئلثطفةونطاف وزعواات
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| ومنسهقوله تعالىوالهدى معكؤفا بماالعكفكغنكذا ومنهالاءتسكاففؤالمسمد|
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وأنشدالفراء
1

7

'

1

ْ

علةم انثاوماءيار:دأ * حدق شتت هوالةءمئاها

دأسىقيتهناماء والموضعاف بالسكسر :والعا ف رااطلموهومدل البساقلى الغضن مخرح
فترعاه الابلالوا<_دةعلفة مثال قبروقيرة وقد أعلف الطنمأىجرحعلفه والعلوفة
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ارج لاسعسهعلاف من قشاعة.االلاعشى
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اذا ادىمنءت قطر ها هج رزاان حنانىعطن معدف

ْ وفالالهسنققوا تعالى لشعلوومكو قافاسكول ىك رع قدأ كلحبهوزقاثيثة

ْ انتالزر عاك لتقن يدر وعصغتالر بعأىاثتدتذهىر إمناين ا

|أأوعصوف وبومعاص

ف أى تدص فضه الربععوهوفاعل ععنىمفعول فمهمل قولهم ليلنانم

وه ناب وففلغةى أسد أعصفت اللم ذيىمعص فومعصفة واالعصف الكدب وممة
 1 5قولالراحز

قد,كسب المالااهدانالمافى  5بغيرماصتى ولالسطاراف

[|وكدأ الالعتصاف وأعخنت باقيس قزاءةهوااسر يمال ةق أحدف وتعامة عصوف |
رتعصفبالقوم أى ١
دهية وم ىالى:تءهفبرا حكيهافذى دو اش ب
 :وناقة عصوف أ سر ز

||تذهيييموتهتكهم غالالاعتتى

ا

شفهىمبلاقءماومة ٠ تعدف#الذارع واله.اسر

ْ

ٌْوى أبوع.دةأءمف ارج_ل أ ىهلاكوالعصسفة الروالقع ااذى«صكور نمه |ا

رثه
غيل
و!انسة
سمن
يال
السنرلوالعصافة مأبقط من

عمانت  #1عطؤت أى ملت |

| وءطفت الهودفائءط ف :وعظة تالوسادة غذءتهاوعغاةتغانة آى]آثذتت «قالماثئدى ا|
ٍ علءك عاطفة من زرحمولاقراية وعطف علبهأى حكرٌ كالأبووييزةال هدى

العاطةوثيكين مامنعاطف ه والمطفمونر .د نالمطمم

ا

وظسة عاظف تعطف جمد هااذار كت والعطفة خوزةتؤخذيمالنساءالرجال والمعطاف

اافو :قدتعظةت بالعطافآ ىارتديت بالرداء ومندنعى الشف
فكدظلك
ْ بال.كسسرالردااءو
اأأعطافا وتعطف عليهأشفقوتعاطةو'اعطف بعضهمعلىدهض والذاقةالعظوفالتّى3مطف

على لموفتراًمهواستعطةهعاءهفعظف و عطذت الع.دانشددلاكا:ر وقسى” معطفة ولاح |

معطذة ورعاءطة واعدّةذود علىقصملوا ح-دتقلاءوا ألمامنعالمىذدلكررن والتّوس ١
| المءطوفة«ذههاىلععرسبة .وعطذاالر جل سان-.اهمن ]دنرأسهالىورك.ه وحك زاك عمطنا
|

كلتو'حانادويشسالففلانعى عطفهاذ 1أعرضع _:كوم عطف الوأادىمتع ره |

ويععففة وعضافة أىكف فهوءت وءف.ف |
اام
بكر
ذن ا
ع”ع
ومهناء (إعفف) عف
| والمرأةعفةوءفسفة وأعفهالته واسءفءن المسعلهأى عف وتعف ف أى تكاف العفة|
| وفاليعفوةوملاامفيافقةبسالةضماللينفى الضرعتالالاعشىيمف ظسةوغزالها

١

وتعادىعثهالهارفاتم يب ودالاءفافةأونواق

ءد
ساداىأ
خصب النهسارء_ى الارفتوتع

[أتعاف”اهذا

وتءففالرىجشلرأبالعسفافة ويقال

ْ

ناقنكأىاحلم ايع_دالحلءة الاولى وقواومجاءفلانءلى عفانذلك يركسر

 :العنلغةفىافان:لكأ حةه وأوانه :عقف ))عقفت الذعئة فا فانعقف أى عطفته

| فاتعطافت وأماقول جمدي نثورالهلالى”
كانه عقسلوفهرب

١
فةالهوالئعل

ام ن أكاب .مهن أكاب

والعتنافداءيأ خذ!اشانفىقواء ساح

تمعوح»والتعق .ف النعقبم

واعراف

7

 ٠لمات
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السدء

----

© ابي

انبعرّفتهاللطام 5وباس

اافمةداوى
مرّ
اتلاع

ماسر

©» فانكانأبرأتقى لطيب

والتعريف الوقوف ددر فات يقسالعرّف الناس اذا هد واعرفات وهوادرف للموق2ف

والاعترافءالذنب الاقراريه واعترفت الو امذاسألتهم خعبنرلتعرفه لهاالشاعر1 (١) س١ض)تفىزبادة شر بق

خازم ام

أسائلعمرةعنأها خلال اركب تعترف الركاا
ورعاوضعوا اعترف م وضع عر فكأوضعواعرفموضع اعترف فاألوذؤببصف
عصان

هتهالتعساتى ذليمترف ه خاللتاعانىمنالشأمريهما
أى يعرف غسيرا نولبامها آبل" الرراحوأرط .هاونعرّفت ماعف دفلان أى تطليث -تى

ْ عرفت وتقولناانفتفالساتعرف المه-تى يعرفك وقد تعارف القوأمىعرف يبعضهم ألا

| نضا واضيأةحس:ة المعسارفى الوه ومارظهرمتهاوا-دهامعرف تهالالراى
متلغمينءلى معارذنا » نثنىلهنّحوائى العصب
عرصف

العرصاف وات_ددعراصيف الرحل وهن أربعة أوناد معن ننرؤس

أ-ناء اقب فىرأسكلو وتدانمثدد ودان«دة بأو اود الابلوفيه الظلفات

بةمثه ودةبينالذوينالمةدمين
شقطع
أضا
رعرصاف الاكاف وعرصوذه وعصةوره خي

عزف )4عزفتنفسىعن الشئتعزف وتعزفعزوافأى زهدتفيهوافصرفتعلسه

ه
س
ف
ن
ب
ط
ا
ي
د
ق
ز
ر
ف
ل
ل
ا
ا
ق
عزفت بأءعثاش وماتكعدزف.

* :وأنكرتمن حدراءماكنتتعرف

والعزيفصوت ان وقدعزنت الحنّتعزف بالكدمرعزيفاوساب عزاف يسع منسه

عز دفالرعد وهودديه وأنشد الادميى"
بارت"رب “المتينءالسود * لائنسة_هصسعزاف جور

و بروىغراف والهزا فأ يضارمللينىسعدو يسعى أبرق العزافوهوقر دب من زرود
والمعاز ف الملاهى والعازف اللاعب بهاوالمغى وقدعزف ع :ر فأوءزف الرراحأصواتها

عفتساف والعد فيضا
ل االاع
اذلك
عست )العسف الاخذءلى غيالرطر بوقوك
اهدح الغذموالعسوفالغطلوم .هالأبوبوسفناقةعاس ف اذا أشنرفتعلى الموث من
ساف فال<ين
ابالديعما
|الغ35-وسعات نفس مالالا صو ”قات اررسالمن أهسلال

انين

قالعامسي انلطف.لف قىرفل هو املرقم

ونمأ والصهاوكأمستركته  .متسر ع عرىبالءدين ويعسف

اس.جفير و
لالع
قاالو
اج سردات الع العاف يشدردليه

ولية) عسةف الرجلأى
زولرععن الغراء
لب
اعصف
ال

ا وقد أعغدفالزْرع ومكانمع فأ ىكثيرالزرع لا وين اريتالامتاية

|

ءإابالقاء)»

5

»إعرف)*

0
اللجسينمنالرحال :وأعطاءءد فة من مال أى قطعة مه ومرّعد فمن اللملأىتطعةمنه ١

ادق المنفقهنالثوب (١عذف )..العذفالاكل وقدعذف/#الذال الممةهذه
اغةر»-ة يقالماذةت عذفاولاعذ رفاأى ث.أوباتتالدايةعللٍىغ-يرعذوف (عرف)
عرفنه معرفة 3فعرفاناوقولهمماعر
أف لاحدصرعنأىم ا
اعترف وعرفتالدسرأى

جززت عرفه والعرفالريأح طوديمةكنانتتنة يقالماأطب عرفه وف المثللالعدزم_كْ

لنسعروفء والعرفةقرحة ترحفىساض الكف عنابنالسكدت يقالعرف || ٠
| الس
اوءع
|الرلفهومعروفأى خرجت .هلك القر-ة والمعروفضةالمنسكروالءر فضا اشكر |
| دقسال أولامعرفاأى معروفا وا
العر
لف أ
ايض
سام منالاعتراف .وممه قولهملةعلى ألف|
 5رفاأى اعترافاوهو وكيد والعرفعرفالغرس وقوةتعالىوالمرسلاتعرفابال |

|أعوءتها

رس عرف الفرس أى بتتنانهونكعر ف الغرين ديقالأرست,العرفأى |

المءروف والمعرفة بش الرا*الموضع اللذىينبت علمهالعرف والعرف والعرف الره_ل

المرتفع فااللكميت
أأبكالنااعرف المنزل » وماأنتوااطللالمحول

فذىفى
وانهمعروفأعراف ويقالالاعرا ال
وهوم-:ل عسمروعسس واكلذعلركفة
رأفه
لفرسءرف ا
ل وأع
اهعرف
طأى
ىأعرف
| الترآنسور بيناط:ة والنار وثئ
ْ واعرورفأ ىصارذ اعرفواعرورف الرجلأ ىتهاللم واعرورف العرأىارتفءت ا

س بكذااكرة شعرهاوالءرفهالكسرمن قولهم
حعدث
لاءس
أمواجه ويقالالضسبع عرف

مااعلرفانعراقخرة أى ماع رفنالاأخيرا وقول هذاوومعرفةغيرم:وّن ولاتدخله
| الالفواللام وعرفات موضعءى وهو اسمف لىفظاالمعفلاجمع قالالذرّاءولاواحدله
«صعة وقول النساس تَرْلناعرفة

سمهعوادوادس بعرى” تحص وهى معرفة وا ن كان جعا

رفات
عول
ء:ة
اين
للزد
ؤا
هالف
لاالناناجسكن لاتزول فصارمالذئ ]الوا د وخ

حسنة |

تاص_بالنعتلانه نكرة وهىمصروفة هالتعالىفاذاقشم منعرفاتهال الاخفشس
اغماصرنت اران سارت عخزلة المساءوالواوى مين ومسلمون لانهتذكسيرهوصار

النذوينعنزلة الذون فليابننهثرل ءعلى حالهك ياقال مسلوناذاحغىبهعلىحالهوكنفيق
الهوىلأفذرعات وعاناتوءر نات والعارف الصمور بعال هس فلانفو-.دعارفا

والعروفمثل  هالءثكرة
فصبرت عارفة إذ اك -ر » 5:تزمنواذ! شنا بلخاوتطام

بقولحستنفساعارفة أىصابرة والعارذةأيضاالمعروف وربدلعروفةبالامورى

) (1فىسعنة زيادة امارشبن
عردالغنوى”"

عارف بهاوالهااءلامسااغة والعريف والعارفءعء فىمثل عليوال وأذش الاخفش( ع(

اه

أوكاماوردتعكاظقسل”

* #بعثواالى" عريفهم كوم

ابمع عرفاءتقو:لهعرف فلانءالضم
وس
عأاىرفهم .والهريف الثقيب وعودونالرت
عرانة ,ل خطي٠. | الضارعرهذا واذاار دت أنه عل ذلكقاتعرةد
نين يعرف عرافة مثال كتب يكت كاب وااتعر يفالاعلام والتعريضأيشاانتادأ
 ٠١سح

5
4

لم1

الصالة

فرعتال يقاألخذائانظلة» وظلفةء اذا أ خذمكله ول تركمنه سما وى
ألوعنروةهب دمه طلاوظ افا يضانالسكين أى هد زاءاطلاقالومعه  +بالطاءرالطلاء أ
1

هلمفاأىيج نااْأخدمبغيرءن هالالشاعر
ّْجرعاويقال ذهبب ظ

أبأكاوسااين وعله”فظايف * ويأمنهِم وان.اسنان
.
ْ وظلف نفسهعن الشيظءلفهاظافاأى متعهامن أنتفهلهأوىا-نمه لخاالشاعر
,

1

قد أظاف النفس عنمطم  #2اذاماتجسافت ذباله

ْ رخال لوادت ارى وأطافته اذامشدت ف

الحزونةلثلايترينأثرلفيسا هالعوف

ب نالاسوص
ألأطلفعن الشعراءنفسمى  3كاظلف الوسدةبالكراع
ل أمنعهمأنيز 0وافيهاواالو,سق الطرنباده وقوالظا فأى؟ خدمنا فىظافمن
قو
و
الارضكىلاءيةقتّص أثره ا وظافت نفسى عن:كذاءالكسرتظافظلفاأى كفت وم

ا[أظلفةالنفسةأكعزيزةعندنفسها فالالادوى" أرض طلفةبدنةاظلفأى غلظ:لانؤدَى

أثراومتهالننافف المعدثةوهوالك_3ة والظلفة واحدةظافاتالر-ل

والقتبعن

|الفشباتالاريع اللواقيكنعلجىنى البعيرتصيب أطوافهاالسغلىالارض اذا وضعت

 1دوهمامسقلمنالحوبنْلانّماعلاهمام.ابلى

عليها وقالو

العراقىهما العضدان وأُمماالمشيباتالمطولة علىجنى البعيرفهى الاحشاء  93ف

(|افسريي) (إسدف) دجضولعسصةةيوتف انيت تبريرى.

 :يقالأخذهبظوف رقبته ورظافرقبة» لفةفصىوف رقبته

عا والعترفانباليضى الديك إعن) االنلاتهكرزايكلوالاعف المهزول

«لاءلامع على ذمال 
آنىعناء و المععافءلى عمرقسساس لانأفعلوفع
ْ ووقادل
عف

ْ ولكنوم نمودعلى».ان والعربقبن الشئ»لى ضدمم هالوانعادءةع_لى ص

دوقة

[|أوذفولاذا كاتعدى فاعل لاتد له الهاء هالالشاعر
وانبغر ينانكدى اللوارى * نوالهينع نكرمعاف

| | وأعفسهى هزهقالالفرّاءيةالع ف الال

:الكسروعأيفضابالضم ونصلأع فأى

 1رقيق وعننفسه علىفلان ,الفح اذا ١ل ثرهبااطهام علىنفس»ه واله

:

لللدل
على ما كأنمن و لى»أوزدريتعظمى وطولىال
هلناعففسرء ال

ْ

والتعهيفالاكلدونالشيع ومئهقولاراعن .
م

ا
1

لميغدهامد ولانصدف * ولاتميرات ولاتهديف

الإعرف+ 2لقنه تقرف وعرفة وعرذمة كا"
امه خرتادةلةتمالاةلسرعةسه وفلان

ي
|تحرف ءلى”اذ اكانيركبدعناركره ولاج ابشيا والعدروفدو-.ةويةالهى الْعْلى
|الطويلها"الارجل وعارف الدهروعاريفه سوادثه

عدف  #4عدف مد فع د دقا

أى أ كليقالماذقت عد فاولاءد وفاولاعدافا أكاشسماونانتالدايةعلى غبر دعوف ؟ى |

علىغرعافهذء لغةمضر والعدفصر ايلكمذى والعسدفةبالدكممرمابين العشرة|
١

ماح

كَ

اااعاباتامى___اء(ظ)م

ل

| ...طي|وطفوافوطوفانا ووافسنةطا كا ةمعق وبل طناف أىكثيز الطواف |
 7إيااطوفقر ب ينففي ميث 3عضهاالىبعءضفضعل كهيئة الستملمركب عاهافى|اناء |
وفف
طه طا
دل مز
وذلعلمار هوالرهتورع كانمن ع خشب والطوفالساتط تقو
رىاز لسغوط والطاثف العس_س وطاثف يلادثقةت |
نطوفأواطافاط.افا اذااذهلببال

وطائف القوس مابينالسسمة والانمز وااطائشمن لشن قطاعلةمنسه وقولتفاق ْ
ولنشهدعذام_ماطائفةمن اازمين قالابنعباس رذىالقه ءنم.االواحد خافرة4
والطو:ا تالمطرالغالب والماءالغااب نغذدقىكلشى :هالتء.الى فأخذه_مالطر با
ظالمون فا لالاشدفس واحد هاف ااة..اسطوقانة وانشد
غراطدة .نآناتهما

#

ا

خرقالر بخ وطوفانالمطر

قالملل بن سهدوقدشهاالعماحظلاماللدليذلك فال
حت اذامالومهاتضيصيا

 #4وءء طوفان الظلامالاثأيا

و يقال خددء طوف رفتهوطاق رقلتة مف لموقرلته

وطوّف أىأحكثرااتطواف

وتطاوّف الل أىطاف ٠

وأطاف ب أى لبه وقاريهوالتشمر

أوصدية شعث يطرف لل خصه  5كوالح أمشالالبغاسيب مر

طهوف

هليل اناستيا نن ا مذرة والطوفة أعالىالصلنان والطها السصاب|

) 1١فىشسهذةاهلاشلاعراأ أمية المرتفج وألطها فةبالضمالذؤابة((طيف)طيف نيال جيه | انومقال )(١ ]|
اينأب عاذ ام

'.

ألاالقرملطيف اثلا  5لأرذفمننازحدىدلال

٠

تقولمنهطاف انلماليظيفطيفاومطافا عال
يس

»  :ومطافه لكذ

:
ْ

كرةوششغوف

[إ|وقواهم طمن الشمطانكةوا هباامممن الشيطان قالأوالعمالالهذلى"

:

فاذام ا وأسك ط ف .جنون »و ركاذ امسهمطرفمنالشيطا نوطاتمن الشمطان١:

ٍ

وه_ماعدى
ضرزانات) [ظرفق)» الاسرف الوعاء وه-:هطروف الزمانواكانءندا

الت وبينوااظرف الكياسة وقد ظرف الرجلباذم ارافةفهوظر يف وقومط-رقاء|

ا وؤظراف وقدهالؤاظ روف" مم  +هواظرقاءيود ذف الزواند اال 0
».ذا تككسيمرعلى ذكر ويقسالأظرف الرجخلاذا واديئينظرقا'وتطر ف ذلناأى تكاف |
الظرف  9طاف  .)/الطلفلاءة_رة والباواتلىياست تقال خخ ورنمم لو كر |

لل ذراسذةال م و خم لطأ كمتأظلافهاء و يقالطلوفظلفأى شد ادوهر وكيدلها
لاله اح

,
وانأمابعدوا عاحرورفا » عنم اوولاهاطاوفاطلةا

ور ممت الصرذقظلفة» أىأصدت ظطافهةذهومطاوزفعن يعقوت وورع لظفا ىس

الخالومكانظلمف أى خشن وشر ظ”لمففت أق شد يد والاطاوذةأر ض فنا خمارة حداذ

 3شَلقةناك الارضن شاقة مل واجا املاطانالدت تفالبزويزدةالذهت فلانغلانى
-

 _...ليها

2

» إفصل الطاء)م

بك

ه(اطوف)ه

رف ةكثيرة الطررئيفسة هالنو معيوالاسربيفغةمن |
زض م ط و
وأز
 :الذادأ كثرت طننفتةو
مدم وقولهمبجأءفلابطادفة عي اذاجاء
ٍ النذى” وااخلماناذااعقاوتا والعارافبنتن

رهأفىه أ
اأأكعثايلروالطو ارفمن انلباءمارذءت منجوائبهللاظارالخار يج وطرفهصعن
ورده ومئسنهقولالشاعر

َ

ْ

ا|

ؤي  3ارخ ابيع الاج

طرفطرف
القديم وطرف إصمرء

ا

9غرالواحنادةمنذالكطرفن”ةيقال أسرعمن طرفةعسين|

وطرفت عمئهاذا أصدتادثئ؛فد معتؤقد طرفت عدنهفهىمطروفة والحافرةأيضا هدا|

يفنم ن ضمريةوغيرها وقواهملاتراهالطو ار فأى العبنرويقال
لتمعدث
ادم
| وراءمن ال
طرّف فلاناذا قاتل دول العسكولانهحمل علىطرف منهوفير همالىالهويور ومنهمين

||| المطاف وا مرف منآنل ل يفت الراءهوالايرض الرأسوالذنبوسائرجب_د مع.الف

غذ.ه
راها
ارف
سو ط
لنرأس والذانب :و اقلاشلاةااتىواس
|||ذلك وأكذسلكوادذااكا

|| ٠معطضرّفة ا رهف) المطرهف* انينالتَامّ هال الراجر

خ

تب”مناءطرهفافوهدا » عشزضيةنغلاماأممدا

اضف لتيولطفافالذكولوطقان نبسستسسروالعم أده

فلت

ذلك طف المكول وطذفنه وفى اد ب ثكلكام بتوآدمطن الصاع لعلو وؤهوأنيقرت
ل
علا
فف
يعل
ن

والطف" أيضاا عمهوضع شسامة الكوفة زالطفاف وااطفافةبالضم

افيف ناقلصتال
اهلأطتففعته
مافوقالمكتال واناءطفان اذا بلغكل طفافهتقوولمن
دهشو أنلاتملر“هالىأصماره وقولا امن عدررضى ننهعنما حمنذكراأنالنى-صلى اعلللهيه
وملسي ق اكولاكنحافاونابوه 5ذفسيةت الناسحتىطذ ف الفرس مسصدبئ زر :دَق

حتكاديساوىالمسمديعنونب والطفطفنة اللناصرة والطةعلافأطرااف الشغر

قلالكميت

”٠.

ل

رطاوفك .
لَّطف
األهن
أوبن الىلاطفة خضود :ه  !:ك

اىط
أةة تكسمرناّهأطراف ابول وعىشر وثولهم
وزاخ
موي
منا
لنال
نمَ بأ
أ) ا
بع ف
خ_ذماطف لكوأطف واس مافأى ت_ذماارتفع لك وامكن رس أبوعرو
يقال ذهب دمهطلفاأى هدرا هال الا”ا

-

مل م الدهرعامن ا أنه « طلفماثالم.:وحبار

50

0ك

5

5

واللاخ اننا والهسةيال أطاغئى 00اناف مايقتضى' وأطلفهأى أ هيره

ارك

الطنف نالجريكالخدمنأجىبل ووأ س منروس والمطئفالذئيعاوه

0

'

 ١-7ن<فمفا! انبل منفوقع-ها

*« عورال شرا

الباسش

1ْ .

ٌْ

ألطينضفااكت مور
والطنفيضا اريبانلخائئط وكذلك لقف ة شر عبذواقل,داار وا
ْ 5
| ع نأب عبد اولضطاءوالنوناف :فىب+بذعلك ([طوف) طاف حو لالد

دف الس وال |] /
واضافةالاس الاسمكقواكمز لاسا وز يما
بالاضنافة [أتخصءصن والتعريف فاو ذ الاوز أنيضاف الجكئالىثفسه لانهلايعرف نفس أ
ؤلوءءرفهالما!حميحالاىلاضافة

إ[نعل الطا600

د

الطشاف السمياب الرق.ق والطدفنئمن الهذيغثى |

القاب :وطدفة بالكسرموضع لهاالشاغر .
خداربةضةعاء الصقرك ه! *

0

بطدفة وم ذ وأهاضيب ماطر

0

نلمنذربنماةالسماء وشرب طلاف بزنادةللم |
ودنه لومطذفة لبىبر لوعءلى قاوس ت ا

 00ذشكونواحذا]

مثال حصر أكشديد 0ظرهف)) :الطرف العذوا

وركونجاعة وقال:الىلابرتداابيمطرفهم والطرفأيضاكوكان يقد مان المبهة وغها|
ف
عدا الاسدينزاوماالقمرقالاالدهجى" ب|ااطلرسفكسمرا لكر يممن لحمل بال رس طرق

مطنر.ل
وف وال أوزيدهونعت اد كوزخاصة وااطرفأ يضاالكرٌمن الفشات |
وااطرفنالتدر :يكالذاحمة مالننواحوالطائةف -من الثئ وفلاتكريم! أطرفينبراديه |
نسب أسه ونس ب أمَه وأرافه أبواهوا ونه وأعسامه وكلقن دب لهكرم وأنشدأوزيد ا
*  «.ومأبءدث الواادينصلوح
وكتشباءرافق ان
ا

وقالالامانء ا قولهملاندرى أى طرذمه أطو لطر  3دولسانه واحى
لاي
كنيت |
ع نأف عبد يقاللاغلكطرفده بع كه واسده اذ اشربالدواءأو د بحكر والطرفأبناأً

ولعمط ااتوة
أ

مصدرةولك طرفتتالناقة,االكسسراذانارّفت أىر أعطترافالمراى

نمال ناقة طرفةلا ل 5يتعلىهسعىوا اد ورل طرف لايثبت علىاع أة ولاءلىضا حل |

والطر ف أدضانةدهن القعد د هالالادعمى“المطراف الذافةأنى لاترعى ع حتّىلس:طرف
غسيره والطرقاء معزالواحددةط رفةوها“غى طرفة نْالعيد وال سدبونهااطرفا*واحذ

وجضعو مرا طنوذ بالرسجال ذا طمدتطن انهموضرفتةتصرهاءن بننا يانه|

ومنه قولالطمئة

ْ

وهاكنك لفن يفي  +وعرنه

©* بش الودءن مطروفةالوذطامح

انليه
.مطرو
الان
الان
رنيف
لروذ
ظلعع
وهالأ بوع
لاذ
ااكا
:ف ا

والمطر

ْ

ف وااطزف واد

أوذ
امطارف وه ى ألريددهن خزهسبعنة اهنأاعلامهال الفرّاءوأمله الضملأنفهىالمعئى»] خ

من أطرف أ علفىطرةه العلان ولسكنهمالو
اشر يه سد يماوهواذتعات يقال تعيرمعارف هال دوالرةة

ا

1
1

سك أ:ن مىن هوى خرقاءمطرف  5دائى الاظل بعد الشأومهموم
واستطرفه أىء_ذهظر بغاواستطرفت|لهاشئاسك_د ثنهوقواومذءات ذلك فىمشتطرّف

الانامومطرف الايامأىفىمم ّ:أ:نت الاياموااطارف والطر يمن المللالث زهو
<دلافاادااد

السا” طرف 'ااذم واطرف ذلا ناذا جاء«طذرفة

والطر بف النسب السكثيرإالا ناءالى المدالاكيروهوشلاف التعدذ وقدطرف اام
طرافةوقدعدح بههالثعابلاطزاف الاشرا فوااظريةالتشا" اذااءض وقدأطرف

أى لانك_غلةعن نسكد وجمعسال ولامةاع وروئمالك بندنثار هالحذثنا امسن فال

0

ماشيع رسول اذلصلىانهعامه وسلم»ن<بزرط م الاعلى ضقف تقالمالكفس ات ندوباءنها

ذالتناولامع الناس .وقالالخلل|اضفف كثراةلايدى ءلىالطء.اموهالأبوزيدااضفف

1

ن
رأن
كدفى
يلالا
 ١الضمق والشدة وابنالاعرابى” مةاه تقول ممه رتل ذف “الال وقا

املالقللاومنبأ كلهكثيرا .وهالالفرا٠١اضةف الخاجة ويقال أيض القسّه على ضف

ٍْأىعلى عل" ومنهقول الشاعرف وادس فيرأبه وه ولاضففه وااضذف أيضًاازدجام
لاس على اماء والضفةالفءل"الوادة مه

يقال تضافواءلي الماءاذا كثرواعليه

قااللاغعى”ماءمضةوف اذاكثرءليه الناسمثل مثفوه قااللراحز

|||

فشلنذزموف « .الامداراتالغروثٌالموف
لحاتلقم ا

||| وبال أيضافلان:ضذوفث.لمموداذانفدماءنده وف الناقةلغةفوضياذالها

[ضييفف)الضف يكون واحدا
 1بالكفكاها والذفة,الكسرجانب النهورضفتناهجانباهل ض
الاتشناعر

وي
 1وب+هاوقديجمع علاىلاضيافوالذروفوااضيفاندامر

ل جلتهأمّهوهى ضمفة *» فاءت سن للضسافةأرثما
1
|| :وأضفتالى جؤلوضفته أذ أنزلتهيضيفا وقر  2ود اجر

ردت

ركذ لكضيفته وه ندقولالفرؤدق هي وض ههالمتضف و وتضفت التجيناذ
:
١
وام
ونه
عو
ٍْمالتللغروب وكذلك ضافت وض.فت

 ١عبدل وأضفت الثئالىالث ىئأى أملتهوأضغ تمنالامأىأشفقت وحسذرت كال
0

النابغة المعدى”

:

أقامت ثلاأنادينلوم واسله  0وكانالنكيرأن :ذف وتارا

هتثلايه أنام واذاهالواأثلقاتع'نبدابين
نلدأق
وانماغلبٍ ال أناندثلانهليذكرالاناميعقا

[أ ومول غلولاالتأانلدثاسهمايلىوءنه الضوذة وعوالاص يشفقم »-:وأنك_دلانى
:

جندب الهذلى"

وكنتاذاجارى دعا اضوفة « شمر حت لاصلفساق؛زرى
قالأومعرد وهذاالببت بروى علىثلاثهأوجه علىالمضوفة والمشدفة وااضافة وأضةدهالى
كذاأىا أنه ودنهالمشاف ف اهرب وهوااذىأحيط به قالطرفة

وكرّى اذانادىا ضاف معنا  3كسيد الغضائيةه المتورد

وااالضامفاأزيقضابالقوم وضافهالوتأىنزليه قالالراى ١ ١
أخلدااناشاف وسادء 57هماننا'ناحدنة ودخملا

قالالادمى"شالتضا بفالوادىاذاتشايق وقال؟بؤزيدلشفا لكسيرانئل وأنشد
تمعن عودا بشةكى الاظلا  #2اذاتضان عليه انسلا

:

|مت
ضد
أاىذاصرنةرقبرساء مهالىسننه والةافشءه تصصرف والضيغنالذى ىامع
الشاعر
والثون زائدة وهوفعان ولس يفيعل قال

اذاجاءض.ف حا“ءلاذ .ف ض.ءةن 5

فأودىما :رى الذموف الضمائن

» ناب الغاء) «

64
000 7

» (أضفف) ها

وثئديق فال الشاعر

انّْ صصبفة.ون

:

» أفلم,ن كا أندريعرون

ا

ٌْ

لد

وااصدف أيضا لطارلذى ممىف الصفوالمصيفالمعومن تجارىالمواأ لمن ضاف
أكعدل كالضيوتنضاق وممّهقو لألى ذؤيث :

ظ

جوانب_هاتأرى الدعوف دواثنا » وتنصب” ألهاامصفاكرابها ّ'

وجم
ووملرا
دأى حار وا.لهتصائه وربما قالوانومم]ففعه_ى صاءئفا والواب
ونوم صا ف
لرخالملصاميفشةسأاىأهنارماةاوصمافلممثباوءةوالمغاومة وضائفة
طات وعاملت ال
ااقومميرتهم فالضف والص ئافة غزوةالروم لمهم بغزونصيقالكانالبرودالئلوصاف |
 1كان ىا قامره! اص.ف واصطا ف محل والموضع مد.ف وخصطاف وصدما أى أصاينا
مط رالص.ف ودوقعلناءى ماليسنمقادح ل خرخناوزيهاناوضيفاب الاوخين لوه ١ |
|

رو
نا
ومضموفة اذا أصابهامطر الصيف وصناف السهمءن اللدقاباتم

عدل وأصاف الرجل أى وادلهعلىالكبروواده ص  -وصيئى أيضااسم ر-ل وهوص.و'
ابنأكم وأصافالقومأىدخلواقااص.فوا
بهوصيفى هذاالثئأىكفانىام_مفق

ا

ومنهقول الراحز

منيكذاتودابتى » مقظمصف مشقى |
دقو لأك؟.بعالوذلى”

وَاةدورد ثانا 'إشربيه » حدالرع الىشهورالصيف
ده نهمطراالصف الواحدة صمفة يال أسابد اصيفةضور نجينه! 01وتسيف من

:

الصدفكا تقوللق من الشمّاء

 9زا الضاد) ( 4ضمف )الشمفوالشمن جلا الاؤتوقدفعيو| 0
و ضعفه غيرهوكوب وافمرضيفا«وتمية واستضعفه أىعدهض_ءمفا وذكرانهلل أ

اش فصعل مثاينأو كار وكذلك الاضعاى وااضاءفبة يقال
ا شعمات تيزاداقلى أ!صل
ضعفت الذي وأضعفته وضاعفته تع وضعف الشوءمثله وض هاهمثلاهوأ ذعافهأسثاله

وقوه تعالىاذالا 'ذقنالضعف اللماةوضعف المماتأى ضعف العذاحبساوممنا:قول
أضعفنالك العذابفالد ناوالا نز وقوالهومقع ذلا فنىأضعاف' كغ إررادنه بوقبعه
ف أثناء ا ط
كور اوالخاشمة وأذهف ااقوم أىضوءف اهم وأشعفث الن نهارمطل
علىغيرقء اسعنأ عرق قاللد
1

وعالين«ضعوفاوفر:الامو ٠ مجان وض حانيثك المفاضلا

هالمضعف فىداءءك]
ىيلينه و
وأضعتت الرْسلطعف تا سه يقالهوضءءف مضعف فالضعيف ف ,
«قعالقوى” مقو ولاخشهاللبسراً ىأ ضعفيبه والتذعش ان ننه الىاش

 1لمشاعفةادوع اتشىنصتحاقتي -نلق تين (ضف ))الا ينا لسكيتالضغف كثرة
العبال وأنش د اشبرينالتكث
قداسةذىئعن الذماءواتعل * وكيراللهونم ونززل

يمسنز
علينزهب
سمو
ل

ه لفايضثفغارولاثةل
أى

»(#فصلااضاممه

١

حلمس
غانةرك
وان
ف

«ا(#ضينل)ىة

46

* توخلبطربونموف.

ْ

ا و يشال هالنتىتم يدها علادلماوالضصغش ماصف مناللعمعلى اللدرلءنشوى ومنه

ا! ه
[أقول
لئس
آ

شار لياه :اقممأن منطج به صؤ
ويف
دءيأر مل
قشوا

:تول مئههمهت اللمرصفا وصذفت | قوم خاصطفو١ اذاأقه فى حرص
مقاوه ؤت
ب

الابل

ش قؤائهانهىضاف وصواف” وكذلك ضفف تالاسر جح جعلت هضفة والصفص ف التوىمن

اولإاراضدفسا ف مصرا لاف( اصلصفل)فاءالارض لاغ والمححتإنأ صاف
والدليف عرض العنقوهماصلءغانمنال
عذاتيين و الصليف!نأدضاعودان يعتزضانعلى
ْ الغسط تشدبمم! نامل ومندقول الشاعر» أقبمك رهاد يه الصليف  +والصاف قلهنزل
الطعام بعالاناءصلف اذا كانقلمل الاخخدلاما»وسجدات صاف قلملالم*ا“صسكدرالرء_د

وف الل ربة صلف تحت الراءع_دةيضربالردل وعدم لايقومنه وملدت المزائتستاف

صلفااذالمتظعند روجهاواأًغضها يعّا ةلاصماأفةمننسوةه لاتف هااللقطاى"
!انثسذكال
ئْ
لهاروضةقٌ لقاب لترع مثلها »ه روك ولاالمسئعيرات ااصلا”بف.

:

|

وفال الشبيانى” دعل لأهراأأصافاتتدرفة ل أى بغض بكالى زْوحِك وه نأمثالهم ىأ قوله وقطك الم غم قال

يمة وزع |الفشاموس وصذفه تصنيفا
القبيلعبالديمن نف ادبنساف]ىلاصنلى عند الناسولايازق م
حته
الملل أن لصاف حاوزةقد رالظارف والادّعاءخوقزاكككاوافهوريدل علق وفد تسق

جعلهأ صرّاف و
اميزبعضهاءءند«ضء

((صتف)الصيف#النوع والمت2رد والبئف بالفلغة فيوهعو دسق اف منسوبالى والشُحرننت ورقه

ومنهذاقول.

رهبقنقد
| موض وعصْدْفةٌالازاريكسسر النون طرّنهوشى جاه الذى لاهدب ل وهرةال هى حا اةلجيوى ألعابدلالل
يسات

يان وتسئيش الثوت)حملأضناها وتميزنعضهاءضع كااتلاجير

ساهقلوا انلذكىروموما

ينه
نه وم
عندن
ء»صف من
قم طلوانذى الكروم وما
صنمويقالأخاتدصوفزقنته واطوف رقنته
صوف )الصوفللشاوالدوفة أنخ م

صف من يلهوه ن عيره
لامن الال ووهم الذوهرى ام
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السيف جعه أسياف

وسيوف قااللكساقى" دج ل سيفن أىطو عل توق شاموالبلان

واه أتسفانة وسافه يسدمقه طمريهبالسمفت يمنالسَفْيهفأناسائئف ور-لسائفأى

ذؤسدف وساف أ صاحب سيفوابهعسافة والمسيف الذىعلرهالسرف والمشايفة
الجالدة وتساءهواتضاربو ابالسيف وأسفت الارزأ ىخرمه انالا
هن اد خروا«ءالددينمسيفة

*« ا ب مهناغخاغنان وأسفدا

والنسيف/الكير ساحلالصردابداأسلف باصي

اا كان ملتزهاباًصول

السعف كاللءف ولد به وهذا احرفنا تهمن كابمنغيرةسماعونلد
ذل -والمن أرطابم ا *« والسيف والأفعلى هدًا بها
ف

ْشين) (شاف ) الشأفةقرة ترح فىأ_فل القدم فتكوى فتذهب

االهرحسةناكىتةولمئسه
اذهس:ل م
دقال فالمثل استأصل اللههافته أى أذهيهالته ك أ
شئفت رحلوشا فا مشالتء تعبا اذاخزت هالشأفة وشدفت فلا ناش أفامالةسكين أى
انغضيه

شدف

الشدف بالهر يك لص والمع شد وف وه_ذاالحرففىكات

العينهالسينغيرمعدةابقنالدريد #وتعديف )شرف ) الشيرف!اعلووالمكانا اعنالى
فالالشاعر
آل النبى

ترب على  3وأقودللششرف الرفيعنارى

دةول الى خرفتلا ينتفع برأنى وكبرتفلاأستط.ع أن أركب منارمق ببارىالاين
أمكاغعال و ,لل مرف عان ورجل مروف وا للع شرقاءواً؟مرَافممُل ينيمويسام وقد

ا

271
عراف

مزضلاليت)ء

؟:

«(سوف)ء

وده»ال خرجائف القرعأةصنع
أولتذقمناليتولفمَقا .ه .وقال] خر.هكاجرعا

الاسغرعاد ال

دعرب اسكاف فغيرسعروف
أحنسّيالتقرعة معمولة وقولمن قال صكالذع ال

وأجرعموداةب قدارين سااف

يبهالامافة وى

عاقرناقة صالم علمهااس_لام

الاو
ذه اس
اأساف
وأسكفةالبابعتنته ((ناف) سافت الارض

اجر

عىسحددبيشنع_يرأرض اللزةم اوفة فااللى" فى
ثئوىيه الارض وف
الت_تويةا والمسواة وساف ساسلا مشالطلبنطاب طلياأى مذى وااةومااسلاف

الوزن .1العمكنه أن.ةول مود

لاف والاف ووعمن
سف
و_لا
اهمون وساف الرجلآناوء المَمْدءورتداع أت

أووه ذمههالأبوءسد وقدهال

الىأب_ل معلوموقد أسافت ىكذا

دض النابا نْعوداءنعاد اه

التدوعنهل فاسلهعُن ولتضعسسيطة,االوصف

واستسافت من دراهم وتسافت فأسلفى والسافبالةكين ارابالعم وال لقةبالضم
دلاء
لمغقب
اطعا
مابتعلا«لرجلمنال

:قولمهسافت الرجلتسلبغاوا ناف أيضًا

وانمافال زهيرنا جرعادلاقامة

كه اام
.

َ

التقديم واف الرجل زوج أخ تامس أنهوكذا ساه-ه مالكذي وكذب وكيد وكيد |

والمسلف هانانساءااتى يلغت ا واردعين وغوه ودووممف<ص به الاناث فال

الشاعر  *+ذيهاثلاثكالدىوكاءن وساف ٠ والساافةناحيةمةَدَمالعنقمنادن
قلترة  :والسال والسلرف المتَقدّموالسلوف!اناقةتكورنف أوائل
رى ق
تطال
للقر
القا
مع
الال اذا وردتالماء والب_لاف ماسالمن عص_يرالعذي قبل أن بعصر وتسعى الجر

سلاف ودلافة صتكل نوءد ريه أوله وااد افا ن أولادال الوادساف مثل

صرد

وصردان .قال أوعروولم نسمعسلف_ةللا'نىولوقكءلاسقلفمةل1-كة لواحدة! لكان
لكان جدا قلالشاءر

أنعاابسملغفارا الهم  ».اذادر جواحراطواصلجرا
(لال اه ناالتقهطخاطفى"الدللن ه سلف )4السلمفاة يفخاللام
راعد:اللذاهف قالأوعسدوحى الرؤانتى#سطدفمة مثالبلهومدةودومءب قباللساسى"

فكسر
باا:لس
:ألفواتاصارت ,ال«كسسر :ماقيلهنا (إسنف) فالأبوعرو
) 9فىسحذ-ة زبادةهوابن مقبلاه

 ٠ورقةالمرخوقالغ-عرهوعاء والمرخ لهاالشاءعر 96

ففي-هية صفر
تقلة لعنفس السام[ انه » االةلمسلرخ
وتشمهيهآذان الحملكان انوللالسماف للب مءرعغزلة للب للدان وم:هقول الراحز

أب الا ف أثرابأمضه » وهالالاصعى” السناف حملنش دمن التصديرتم2:دمه تي
علهوراءللكركرةفبثيت التصديرقم وضعهتال وانايفسعل ذل اكذا نخصنط انلبعير
واضطر بتصدبره وقدسنفت البعيرمنفه وأستفهاذائددت عليهالستاف وأى
الاصى“الا سفت والمسناف الرعمرالذى يؤخر الل فيع للهذاف وبقالللذىب؛علم
الرعدل وأسئف الفرسأىانتةدم الخدل فاذابءهت فالشعرمسئةة كديرا امون ذهى -نِ

وذا وهثىالفرس ةلم اذمل فىسيرها واذاسمعت مسئفة فخ الذونفهى الناقةمن

ه2اذلك ورماهالواأس_نفوا مهمأى أحكهوه وهواسةهارةمن
اناف عل أمى3
للمفل 1ن تحمرفاىأعسدى”بالاسئاف
اقا
هذا و.

شوف

سفت الدئ أسوقه

م >وكانالدليل
لمن
الها
 5فأاذامعمت-هوالاستساف الاشنقام والمسافةاليد وأص
4

باح

فى

62

» إناب'افاء) »

ارق

انال

( +دجحكى)»

كلانه وكذلك سرهفته وأنشدا بوعرو

ادراماه) 1

د وعغترحرا أس الدبىنقولا0

أنضاالك_ءثحول الاطفار قر ةك عذالقفرارسديم اكاب الكنت أ

السعف داءياًخ ذف
اص

واهالاب لكالحرب تغط مده خرطرهانبا

رس

والمساعدة

ما مالغرب

فا |
1

ا

70نف) السفيفدرزا امالرحل تقس عزم تالفحو

وقدسةفت الوص أسفه يالضم سفا وأسغفته نااك نضةؤ

|

فت الدواءالكيرا

وأسففثهععنى اذ أأخذنه غبرملاوت وكذلكالسويق وكلدوابؤخذغرمغونتهواً

مسقيو اخاسيم لس وف تخا توااعوةوسفةمنالدويقااضم أىحبةمنها

وقءضة وأسف وجههاانؤورأى در عله #الضائ/نالحرث البرجى” اصفثورا
مدر

لاسن

ا
ا أسفصلىنار سبع كل ٠

وف الحددثكا اأد ف وجهه أى تغيروجهه فك" ندررعلمه ٠ىغيرة قاللسد
د

أورجعواشعةأسف> ُؤُورَعنا  53لجسي

:

والاسفاف5235اانطرودد نه وفىاد رثا نّالشعى كر أن
وابنته وأخته وأسفت السصابةاذادنتمن الارض عيدب الإرصيةوس
قدندلى <ىى قرنم ن الارض
دانْمسف “فويق الارض ديه ع« نكادبذقعههنفام بالراح

ا

وكذلكالطا "براذادنامناالارض فىطيرانه وألسفسافالردى"م نكلشو والاعسالميرأ

ثاساهدنّا نقه ةمالهاملوىرويكره سفسافها وروى و يغض وقدأسف”الرجل
ويفى
ةف وااسةسافمادقمنن التراب |
أ تنيع مداق الامور ومنه قبل للثياملعطيسةمس

تال الدق.ق ووه
والمفس-فةالري الت ثثيره وتحرى فدووالارض وااسةمدفة ا
(سقف

السةف البنث واللمع ةوف وسة فأ يضاء نن الاحفس مدل رهن ووه ن قرت

اغنالكندنوكابوقدسقيت
سةفامن فضة وهال القراءسةفانمساهو بجع سقف ك إ
الات أستفهسقفاو اادةّف السماء ويقال أيضاطىسة ف أى

طوءله_ترخ والسقائف

قوله وأاقولالخاحال عبارة

الواحااسةاماة كلاوحمنه|سهمدشة والسقفة الصفة وممهسش.هةد ساعدة وأماقولا لخاح

القاءوس وقول الاج ابأى

اباى وهذهالسةفاءفلا يعرف ماهو والسقف ,الهريك طول 1غ ماميةال وعد ل ]نكن

وه_ذءالقفا »تعس ف صوابه

بينالسةف فال ابن اكيت ند اشم ق أسعفن” الذضارى لانه «خاشيع وهور سن

الثشفهاءكاواءقءونعء-:د

الساناان فث_فعونى!اريب
اه كته العم

.

6

رؤسائهسم ى!لديين (سكف) الاسسكاف واه الاساكفة والاسكوف لغةكده
وقولالدوباخ

قالام:طقواطراف » .وشغ.دام:س براهاايكاف

كر
انماهوعلى التودخكافال  1خر » تلدزإماسج البرندح » ولفا
ومدق

قا
عرفعنامت وتصفيوزا
المطرة

و(عر)*
ب | واش وي

نا

أبو
خقش رن وننصخواقال

| وسغبهوصوته نا ذاطعنت واأسداف السلل*يةا رج ل سعدوف ([مف ) مهدفة
االموع رقتّهوهزاله يقال .ه معضفة من جوع والسعيف ءالدمرقةالعللوقدسيدف الرجل
إبااذم #صدافسة ذهو »ضرف وسا شفدهمثلحامقده

قالالاصمى السدفة

سدف

الريك

ةد اللو ةفغليغرهم! اضو«وهومنالاضدادوكذلك ادف
 0وللسدفة لغ ق

| قالأبوعبيدو ولام حمقالسدنة | ختااطاالضو» والظاةمعا كوقت مابينطاو عالقدر
داذاملأسدفا»
| 1الىالاسفار وت د أسدف اللدلأىأظل وممهقول الماح » وأقاع للل

| وأسدفتالمرأةالقناع أرىساته والسد ف الدلل .لهاالشاعر
3

ا

نزورالعد وعلىتأنه وه نار:اند 12

|والسدف]يضا لصمواقباهذكرهالفرّاء وأنشدلسعد

القرقرة.

ف
دف
سلياد
لض ال
اابرك
انلبوغردسىأعلنا » مت
م

ا

تىىيذى »البيت وفىلغةهوازن
ةابأ
حلب
تف!
فأسد
اقال
| اوأسدف الصجأى أضاءوي
مدنيفهاقلسومالمالشاعر.
|دذواأىأسرجوامن السراج واولش
أس

أوتراكنشاترناللديف المسسرهدا «

بسرف 6السرفضةالةصدوالسرف

| :الاغفال واتلطأوقدسرفت]اك وانالكسيراذا

 00وى الامععى"ءن

||| ابلعضاعراب وواعدءاصاب لمنالمندصدمكانا تأخلةو م فقيل لفهى ذ اك فةا لهرت

ن|س|برك-مكمأىأغفلتكم ومنهقولجرير
ا

ْ

أعطواهندةعدوهاممانة

 3مافىعطام من ولاسرف

دأى اغفالويقالخطا أى لايعخطمون موضع العطاءأن بعطوه فن لاسدكدق وكرةوه
 :أ

سرحرلف الفؤادأى شَلِىالفؤادغافله قطارلفة
ا|ل|مستوق .و
|

انامياسيرف الفؤاديرى  0عببلاعاء ماه “قى

سك سرافنبر وية.الهومنالاسبرا
ادثل رسرفا
نلدي
!ىال
|السرف اللضمزاوة .وف
إٍ و
ْ وسيرف اسم موضع والاسراف ف الف م ةالتيذبى

ووس

م

ساحب وقعةا 1يدانه قد أسيرفنيها هالعلى” ,عمد اللهبنعيياس
هومدعواذمارى ومجاءت * كاب هسرفو .تى الدكيعة

ْ ْوالنبرفةدو.ل ة“تخدائفسها وطغرعلع  3لدان بعضهاالىعض بلعابا

|علىمشالالمناووس ثمندخلفيهوغوت يشالف المثلهواًأصنع منسيرفة وقدسرفت
|السرفة الشهورةتتشسرفع سر فااذأ كاتورقهساءن ابن السكيت وسرفت الشعرةذوى

ّْ أمسيروفة وأرض مس ةفكثيرة السمرقسة واسرافيلاء مأعمى سي نمهضناف الىانيل هال

ا|الاخفش و يقال اغةاسيرافين كا هالؤاجير

ار انين لس(رف

|السيرعوفكل*ناعم خضفا لهموالسمرعوفةالمراًةالشاع.ةالطويله" والرادةتبعى
أسرعوفةونشبهبياالغرس قال المشساعز
وان أعرضت قلت سرعوفة  3لوب سيجلةهامسطو

0

«(ناتالنا)م

أمترعوأزفهصاحبهوزفااقوم

.١

ولمعن)ه

مشي مأىأسرءًواومنه قولهته.الى نأقياوا.البه |

برزذونوءةال لاطانش ال_لقد زفرآله والريخ ترف ودوهسوبلد ىبلش ديد ولكنه١

فىذلالماض والزفزفة حنيناررجحوصوتاف الشعروهىر بزف
عزافسةور عزف زف

(زاف )الزافنة,التصريك المصنهةالممثلئةواببمعزلفهوقمول!راحز

حادتاىماءالصهار بنحشف .م من بمعنلدماا كءاكنتالزاف
وه المصائع والمزاافتالبراغدلوهى الملادالتىبينالر ,ف واليرالوا حدةعنافة

وأزلفه

 :أكاقر نه والرلفة والرّائى القردوالمتزلة ولتناعاتوة هالونوا م ولاأولادكمنالى
ا انعو :سكم عم دناذلق وهى اسم التشدركان الاق تف

ب معد نااز:دلاها

 0وقولالتداح

١

ناحظوا هالاينماو-ما اط لى”اللمالىزلفا زلاها" ٠.ن عفناوةالولالضتئىا حقوقفا |

قو لمتة#بع مدزل ودرجة بعلددوجة والزافةااطائفةمن أل الال وابهع زاف |

ععكة |
ضفة
محوندا
 -3واو
3ؤزا
:زدلف
ىاوا
أافو
| وزتفات والزلفالتقدّمعنأبىعسد' وتز

مىال وتقهمومنه |
هفأ
تقهيقرالفيه ازداها
دفةهولز
ازهزافتل
أ زف ) ال
د

قولروية

قمهازدعااافزادعشاقف ه قولك أقؤالامعالتعلاف

١

وتقيعموحى |

تمت أجناعلى الال وهال آخره هون السداذالاءلازدهف »أىدخل
ا ابنالاءعرالى"ازدفته حدث اأىأنه رالصكذب ويقال أزهفة_» الداءةأى صرعتة

( )١فسضدزادتهىاللن_اءاه

قالالشاعر ()1

بطظعانلأها
وخل-:كدسلالدارعين ٠:ه وقدأزهف ال
وأزءف! اشىئو ازده فأىذهيبهثورعن دفاوأزهفنه فلانوازدهففسهأىدضه.

|

ْوأهلكه ( ز
(يف)ذا البعيري .أى ترق مشيته وا
'لزنافةالنمونق التاةة ومنة
باع منزذرى عضوب حسرة  #3زاقةمثلالفنوواللكدم
ا وكذلك الخنامعند لمساسةاذا بسرالنلى ودفعمة3-مهمؤخرء واستدازغليها 0

اذم وزائف وف زانتمادابياخرمزينهاا

شه
ا

ا  ١اسمن )»(مأف) أوزيدسئفدتنده سأ فسا فاأىاكلةقةت ولشعث
ْ ما<ول الاطفنار مثلسوت

(دنف)

لسعم والسخيف الساروأنتصفت السترأى

ْ ارسللية وقول الناغة

حلت سسلل أل كان دسنه « ورفعه الىااسصفين فالنضد
ا

همامدمرعاا لدمركونات فى مد ماليبت

وأمصف! للملمث ل

دف

دف

السصية الخصمة التجىعلى الظهرلملتزقة باخادفابينالكتفين الىالوركينعنابنالعىدت

| وكاقلدسصفت! اظشهمرعانلث

اذ »هذا وذ لكاذ اقشمرننهمككرنه ن شمويوتهماقشرنه

|منهفهوا لتصصرفةوااذا بلغمعن الشاةهذا اسدّقيل شا موفوناقةسحوف

والسصيفة

الأطرة

و

وإزف)*

» فلصزلاى )«
ا

والضبىزد ى علىالارضن قه_ل أن عدى .والبعيراذً أعماخْرّفرس نهيشالهو يزْحف
وهىابل زوا ف الواحدةزاحفة فالالفرزدق

نضرنا »تحاص
امهمال
شين
ادّلة ل
مس

بكنديشالةطن

منثود

سار
اف تنم
مزواح
علىعائنا تلقوأرخلنا ٠ عدلى
ذا كان عاد نهفهوحضاف .قال أبوزبِدَالطاق”
نض
فرفه ومونا
تز
عحي
لك]
اذا
وك

لأقوبومسماح
فوقهم
كاان

٠ طبرثعيف على ونم لاحيف

واألزدرفخلاذا أع.ابغسيرهأودابته ومزاالفات مواضم مدما قااللهذل”
أانَلعنااسموافتفيها ٠ قبدلالصبعآ"بارالسياط

|زحف اله أىقشى والزحوفمن النوقااتى ترَرجِلها اذامئت وتنارالز-فتين
وت
ااءلاله سرعالاشتعال فبومافيز فءتهما وقمل لاهنأةمنألعرندمالت
أنارالشسيموال“ل

نوزتاكضنيا فةالتأرمصتنانارالز-فسين .ل(زحلف ).تاقلاالصبى” الرحاوفة؟ "نا
لى
س" ال
تر الضودانم نفوالل

غغلة! لعالية وميمتقولهااقاف وا لجعزحائف
وأهىل

| وزخالئف وقال ابن الاعرانى*الزلوفة مكان مد رماس لانم يتزسلةورتفده
وأنثدلا'وس

ْ

نو صنامدهنقدزلةته احالف
تلب قد وداكا” 7سراتها  »

| والمدهننشر: :الطبليب_تنقع فيهاالمناءوعالآخر ٠ تواأدوشال#تا ا زحاافههالٍ
وال لفةكالدحرجة والدقعيقالزحلفته قتزحاف مالالعداج,

والثعسةدكادت تكوندتفا » أدفعهاناراحكك تسلا

ار ف الزخرف الذهب ثميشبةيهكلموههنوروالمزخرف المزين وزخارفالماء
طرائقه

ذرف) أزرف فالمثى أى أ برعوناقةزروف وم راف أ سردعةوق-د

زدفت وأزدتتا نأاأى -ثثتهاومنهقول الراحز» بزرفهاالاغراءأى” زرف« وزرف الجرح
بالكدمر زرف زرفاأىغذرواندةض بعدالبره والزراذةبالفالجساعسة من الئاسوكان

القذانى” يقولهةكدبد لافاغ والززافات الجساعات والزرافة والزراقةبفغالزاىوضعها مخففة
الغاغذايةيعًا لأهبااغارسية اشتريكالوتك (نعف) زُعفدَرْءَذا أى  53مكانه وكذلك

زسعاف وموت زعاف وذواف أيضانالهمزمة ل زعاف
أزعةفهاذاقةلوةة_لاسربعا و
را:افف الاديم وأكارعه قالأو سبن جر
طلزع
 ١والإعتفة باكراالقصير وأصلأ ا

دى-ىكا نما .ه قوائمه جاده الرزعاتئف
سقر
لل ي
ازا
خا

أىكا مادعا ةلس الارض من سرعتّه )3غم الزغفة تسكن وتَرَلْوالارع

| االللبشنةنقايلا”هى الوالسعوةابيعزف وزغ ف تفااللاصعي”يقال زغف فحىدديئة

| أكازاذورجل مغك مم رقيب'لزافف) الزفبالكسرصغارريسش الثعناموالطائر
زهف
أسال
| يق
ق” بين الزة  أى د وزف” ملاف  .وزففت العرو
زسوالجىهتا زف «الذم
زفاوزفافاوا زةفعناوازدقفتاعمق والمزفة المحفة الى تزف يبناالعروس ع نلع ُن

الالئل والزفنفتالشمر بعمثل الذقيف يقال زف الظايموالنعر بنذف بالتكشرزندفنا أى
41

داح

فى

42

ْ

*١ (ازحعف)»*

 ++امات الفاء) »

يلاها* عت الىكورتها سيغنرغرا”
ومضوفة وى اطزي

|و نأى لتدس ولنمطئٌ (دءف)

١

الرعغافالدم زح من الاتف وة_درءف ْ

||الزجلبرءف برعت وزع بالذم لغةفيض هيفة ويقالرماحرواعفاتالاقدمها |
ألاطعن أولايةظرمنهامن |أدمورعفالغرس زعت ونر فع أى سيق وتقدّم وادستزءت |

أمثل

واسترعف المدىمنسمالبعنيرأىأدماه والراعتاافرسالذى :نتم اهل |

زرنفسةوأ :ابل ويقال
لاءاف طك
الر
وا

فعلت ذالعلىالوغم من هناءفهمةدل]

ر هءناف,
تلا
مونأارهعفهأى أعله وأرعدقربدهأىم

لقورالخز
انه
وم

|

ابر فع أعلاهامنامتلائهنا  +وراعوفةالبتزصورةةنةترلاق أسغل السثراذا احتفرت|

وأس||
أكون هناك فاذا أرزادواتااقملةبعرجلين المنقعلمهيا .دبالهررجيكودم ز
|البريةومعلمهالمستقى و فىاللحيدث أنه صلىاللعهلمهوسالدي منصدرد.عل مصرهفى حف“ |||
|أطلعة ودذن تت راعوفةالبآن

المكاسماأبوعبيد ظ
وذياغنانراعوف وةأرعوفة

ا

الإغد) الرغمفت من ليزوالجعأرغفة ررغ ف ورةفان قالالراحن
ناّالشواء والندسمل والرءف .د والقينةالمس_ناءوالروض الا"ا
»الطاعةين اليل واتل قطاف «

|

كع'
ؤواع
ذطاق
رمهاا
رف ) ارت" شن
ارد ودار

بر

:

ٍ

ورف تمنضان أق سجاعة' دازف الما

سفنااورا
وفلانيرفناأى حوطنا دذاك رمن

ذليةتصد ومالهحاف" ولاراف” ورف لونهنرفباا-كسر رفاورة.فاأى برق وتلا"لاونودأ ْ
رفاف وشدررفيف اذ اتات

قالالاعشى ندكرثغرا مأة

ومهاترفغروبه

| :

ا

* تش المي ذااطراارة

| والرةن:فاب خضرت يدمههناانحاشالواحدةرفزةسةوالرذر ف أيشاكسرائخنباء
وجوائب الدرع وماتدلىء:بالواحدةرفرف

ورفر ف |الطا 'براداعر”ل دماحمه دول

وفخاطف ط-لهع عن||بنسلة ورعامعوا الظليي
هذرا
والر
ره و
ئععل
طدأانيق
الثئ بري
.لرانمةأسفل الاليةأ
لِكلالهرقرف دناديهعدو نت الرتفهراج البر وا

وطَرفها الذى بلىالارض من الاثسان اذاكان فائنا وأرنفت الناقة بأذنهااذا أرشتهها
 0عليه الوجيوهعلى القسواء

منالاعيباء وفى الود
تذرفعمنا هباوتردفب بأذنهامن:ة ل الو

نف) أرمفت سيق أكرقةتهم

اليا

ا

إيف
مر ل ر

|لىالردب وأزانت الارضأى أ<دبيت وفى أرط نرشدة
| الرزبنك ور بِقَناىأىصم ' ا

شد بدالماء
(سلاتى)
درن عدرل

'

(نأف) زأفت الرجل زافاأعلته وأز أفذلانابطفده أثةلفل
نم

زحف !انهزحذ مشي وبةسالزف

الذيااذامضى قدما

فتس تزْحةونالىالء_دو
الزلعل
افله وا
[لأوالراً افلهم يدموعنالغترضتم بزس
|سمه ندج٠ممصو طعت معد سس

جسسسسه بسع ب سمح سس عدومس ممعنتن ١لطا جص

8

أءفصل الراء)«

«إرضف)ء

نا

األفمىاهامة والردافة أن لسالماكولس الردف عن نه فاذاشرابلمكشربالردف
|0قبلالئاسواذاْاغراالماكقعندالردففى موضعه وكان شلمفته ع-لى! اناس حت صرف
|واذاعادت كتّد.ةاملك خذالردف المرباع وكانت الدراافلةف
حىاهلبة لبقير بوعلانه
الميكنف العربأ_-د أكثرغارةعلى لول البرةمني بربو ع نصاسلوهمعلىأن عاو أ

رة ق
.البر بروهومن ؤب ربوع
اماردافة ويكفواءناأهلل!غلعاراق

خْ

رودرءاندافماالملوكٌ فظللوا ».وطاب الاحالمب الام ازا

| وطابمغ وطباللينوالروف اللكفلوالعمزوالرد يفا امررتدفوابم رعداف والرديف|

نخدمقريبمنالنسمرالواقع والرددفالهم الذى يينوءمن المشسرق ا
اذاغا
لبٍر
مقيب
غهر
فب

وردقةبال كلأاتعديخال تزيم أضرخردفومآخرأعظممنه فال ته الى شعها

الرادنة والرواد ف روا كرب الله والردافىءلىفعالى.ااضم لداةوالاعوا نلانهاذا

أعبااًدهم خلفهالا خر واللسد
ونا تزولى وار#الى

عذافرة تممص,الردافى 2

ثشعهوأعهعم هالخ ع بنمالك بن هد
لغفىردفه م ل
وأردفها مس
.اذا الموزاءأردفت الثريا  5ظئنت'ا لفاطمةالظدونا
دهنىفاطه_ة بنت يذ صسكر بنءبزة أ د القارطظنن وأزدفت التصوءأى فوالتوضرادفة

ىحل
ا
لف أ
الخراادركوت!إذكرالاتى والالشعلميما .ويقالهذءدابة لاتارد

رديفا

والارئداالافستدبار يفقلاالنتانفاارتدفناءاى أذ ناهمن ورائه أخذاعن الكساق”
سفهأأله أنيردذه والترادف التتايع كالاالدميى"تعاونواعليه وترادفواعءى
ىترد
واس
رسف ) .الرسفان.شى امقمد وقدرسفبرسف
أرسةت الابلأى طردتعمتمدة

ورسف رسفاورسفانا وحى أبوزيد

رشف )..الرشفالمص" .ورقشدفه برشفه وبرشده

كانن
حءلا ك
رلءلاقا
ألماءق
صىه .اولفمثل الزشف أنقعاأذاىترشفت ا
تأ
ارةمثفه
وا

العطش والرشوفالمرأًة لطسة الفم [صك) الرصفةبالروياكحدةالرصف وهنى
»دول ملح
جخارةهى ضوف:هذها الىبعض هالالماح ه من رصف نازع سملارصفا »د
ذا الثيرابمن ماءعرصف نازع رص فا 1أخرلانه أصئ لدوأرق ذف الماء وهورريده

.هل مس.إدمن رصف الىرصف مناز:عةمئه اناهوالرصفةأيضاو احندةاارصاف وىالعقت

الذى بلوى فزاقلزءظ والرصفنالتسكينالمصدرمئهمابج.ها:نوعلو رصنت الخدازةف المناء
أرمفهارصفا انزاخعمتبمضهاالى.ءض ورصفت السهمرصا اذا شددتعلىرعظهعقبة
ومنهقول الرار » وأئرى*سخئه لصوف * ويقالهذا أعىلارصف بك أى لابل.ق

خكرى
أا ا
لاعي
احيد
| ورصف قد ممهأىاضم“ا

فو م الفس أى هامبعشهمالى
وتراضال

ص أى كم رصين
الزقدءض والرصوف ااراأةالضية دالفرح وعل رصف وبواب رص ف

ورصافةموضع )1ضف) الرضف الحارة حماةتوغر.هاالينواحدتهارضفةوقى
اثلشدمن الرضفةماعلها ورضفهبر ضفهيا لكسرأىكواهاارةضفةوالرضمفاللينيغلى
م

لتضف
اأنب
,سدر
|لرضسفةوواءمرضوف بشوىع-فىارشف والمرضوفة القت
ا
ا

ع

ند

3

00

و (اردف) *

#زابالدا*

وحودها واذرءعف”" الح لالقتسال أ اسكندلمن الصنف(نبت) اذفان |
ا
وطعام مدعوف وذءةت الرلس_قمدّه الذعاف وموتذعاف وذوافأكسر عمل3
 1وقدذفيذ ف بالكدمر وخف.ف
ذذف) الذقيف السمربع مث-لى الذه.

اافتل

ومنهقولالهاجأورؤية

ذف فأ ئسربع والذفالاجهازعىار 0

بعات نرجلا

ه كانمعالشدب من الذفاف

انفى
رءث
أفطىأر
اترا

هال توعد يزوىءالذال والدال بجعا ومنه قل الم القائلذفاف وقدذففتع_لى |

اتلذمبفعمها اذا سرعتقة-له وااذقاف بضا لماءالقل ومنهقو لأ ذوؤيب |
باكر القير
مقولون 1احثت|اللثرأوردوا  5ولدسبهاأدفىذ فا فلوارد ْ

َ

وذقافة لضعمارسمجل  6 3الذاف.ااتصر لت
#غول رت ل أذافبمن الذاف وقد داف وامىأةذافاءمنذوةذاف

قالالشاعر

وما هسمي تادر أ

١

* انماالذلفاءياقونة ب أنترجتمنكسدفقان

(ذد) الذيفانوالذ.غانالسس"القائل
) إداف) الرأفةأمدالرجة أبوزد رونت بالرج_ل أروف.ه رأفة

سس

وراذة ورأذت.ه أرأ ف ورثفتءه رأفافالكلمنكلاما لعرب فهوروف»_لى فعول هال
كعببنمالكالانصارى"

وما
لطسعلنما
طيع رنا ه دوارءنن كانيشاروفا

وروف يأضاءلى فعل قالجزير
برىللمسإين عليه سما  3كفعل الوالادلرؤف الرحيم

ر<ف  ,/الرسؤة الزازلة وفدلاعات الارضريلفرقاراسك لامر
الشديد والّجاف الرمعى بذلك لاضطرابه هالالشاعر
 :المطعمون الدههممكلعش-ة 5

حى تغرب الشءس فىالرْجاف

خاضوافسه
والارجا فوا دأرا ف الاشروقدا يوق الدونى؟
الرخف والرخة الزيداارقيق رازن ادال اراس

(رنك)

كاذنا يقول أرقدق'

هواأمغلظاوالر.خف أنشاالعنااصكدر الماءاللسترنى وقدر خف العدينرخفاء .ال
اه تع اراز

| ' ودة الف ازالماءرخةة أىطمنارقمقا وقدصدل؛ لا<ل حرف

الملق والرخأيفشاضرب

تانلصيغ

لزدف) الدفالمرهندف وهوالذى ركب

خافالراكب وردقت اذا أركبتهمعلكولذل الموضاعلذىبركمهرداف وكلتئ7مع
درفنن سفن
.أ ن وهردذه وشذاأم لدمارد ف ىادردت ؤارن
ء
من حروف ال  3واللينيتمعقبل حرف الروى”لمنمنمان ؛ئفانكانلغ المجزمعع-اغيرها

[أأوانكانوا واسازمءواالمساء والردفان

الاملوالار وااردافةا لاس منأردا ف الإو ل
فاىلاعلمة

#إفضلالذال)»

2

* درعف)*+

|...

 ١ ١وزا)قامكرأ[ل شعت هاف ظل .يشتمطخاههتةالنكا :1

"ل  63لإدنف) :وادلفدافاةلبمغتسبيجتباموالدفنةوالشم هذا
5س

طاعذلى |
ةذف
سمد
| لذ تضرسيه النساءوحى أبوعسدعن يعضو أنّالفعفلغ وسانام

داامنةبّاادافة |
نلن
لدافتع
| 0دقالتعروالذخنتت الدب ونهوالسعزاللين قفال
 ١الحدسريدذون ف والعدوأىيدبون ودقمف الطا”ترمرّهفويقالاردض يقالءةسابدفووفٍ

|ا الدىيدومنالارض ف ط
ىيرانهاذا نض قالاموالقيس يصف قرباويشيههانالعقاب

كالى بفكذاءالناحيناقوة . +دذوفد.ن ال
تعقم
عانط
لأظاألتى

1

ودافةت آلرجل مدافة ودفافا مر تهعلنه ومنهسد يث خاادبنالولئدرذى الله>نهمن |
| 0كانمعهأس_يرفليد افه قااللاكعى” بةال :داف الوماذاركب بعضه يعضاوهيقال

ني ا
ينلا حت" والدال ميد لمن الطاء|
لمك

ظا

ْ|واستدف أمن همأى استتبوأسلنقام (داك) الدليفف الى الرو بديقباداف |
|ْالشي اذامثنى وهار بالخطو ودافتالكشدبة فىالخربٍأىتقستمت يقنالداغناهيم أ

|اواللدسااسفهمالذى يصدبمادون الغرمضوعن موضعه والدااف أيضامثلالدالح
و|هوالذىيمىبالجل الئل ويقسارب اللمطووا
مجعد
راف
ا كعوركع كال
وعلىالقماسيرف امادوركواءب  5رز ج ا
حلرواادف قالةماسرد لف ؛
|وتذافالءشهأى تشىودناوأبودلف بشتاللام والدافين دايةفىالر تحب الغبيندق

ْ الإم)
) الدنقببالخريكالرض الجلازم 'ورعبال داف يناواض أ:دش رقم ||
دافاسدو ىف ه الما حك روااؤت والتئنية وابمعذاقنلترجل دن بكسرالنون 0
ا

قلتامي أ:دنفة أن ت وثئيت وجعت وتددني كرضبالكبيرلى تسل وأدتب«الال

ملووأدنفها أرضهذى ولايتعيدى فوومودنمدنف ويقال أيضادنفت الثمس |
وأدفت اذادات للمغي ب واصضةر ت
ت ومنهقول الاج

|

شْ

 1والعمنقدكادت:سكون دنا  #نا

5

وكذلك مك |

مرهذه
ووغسي
دذت الدواءوغيرهأىيلاهعاءأ
ووف
دومد
وف

دوف

| مسدوف أى مباولويقالمتمحوق :وايسبأىّمفعول منذوات الثلاثةمننات

ال واأ

بالقامالاحرفان.م دووف ؤثوب مدوون فانه_دينجااثادرين والكلام مد وف ٍْ
ومضوت وذلكإءقل اا
اضملة ع
ولاىو والناءأقو ع
ىلى <١ة_الهسامتها فلهذاجاءما كان ْ

ا
|ملسمنيسنااءتبالةام وا!يصن

وو بمبمخيط و وط عسلى مأفسرنافدي با الطاء ١

|ودنافموضع ناسل بزر,ةوهم ندممط.الثم وهو منالواو كالالشاعن06
|

ا

مططالشأمالجعبارة
ا وله وهم تسد

الق.اموسدياف حككاب

أوجواته 5جمرارنيغصرن ال لبط0

 ١قر بةالشأمأويالمسز برأهلها

ا تبطالشأم يشب الها الابل

ا

)2
عا

الخو

ا

ٍ /والس.وف أواؤهامنقلبةعن
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من الكريث  2أبتهخانفاع بأنفه .واللندفهن الثماب أغيلضءظ تخد منكان
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انلسأدييثداإنشباءقية اكؤلداوزها الاالخف" وأثف القوماذاكانتدوابهم
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حول علب

صف

الامى وخغصفتالاياقة

للصو فهنالى ند
اةا
خصناف ااذا لقت وادهسا وقدباغ١اشهرال:اسعفهى خصوف ود

ين
زود
هر
شروا
ببشه
بادلكمولمن مضريم_ا
قوهءض الملولك «والاذرين

اه ىالقّدس وقولهصاحيههو

وف بنبكر بن
ننزعيد
ببلب

.وينهافمثل قطاماسمفرسر وفالمل

هوأجز امن خادى :صحاف ذلك أنَ«ءض الاوك طلبهمن صءا به لمستقهليكتعهاناه

:

وخصاه (خنف) ضف بمساأى ردم وأنشدالاسمبى*

اناوس ناخافابءس المئف .ه عاذدااماناء,الجل ضف

واثل وقولهوخصاهيعى بين يديه ومنهقيل الادةباخضاف  9ماف

اماس

كوي

مانا
8

كاف القاموس وكنبفىمادة

خضسف وفارس شضاف ووهم

قلي(
نط ف ,الفيضاف وهى
نرظفنا وشى اللغةاطيدة وقمه لد أخرىستكاغاالخافش خ

ري
دشللاتكادتعروقدقرأجانوئس فى قواتههالعىا بصازهممواختطفهوشخطغه

سن الامن خطف ال1طفةبالتشديدب بداختطف فأدغمء ل مانفسسره ىداب
ره ا ععنى واقرا
للموهرى وأنتترايذ
ا

ا

وكذام

اللامفيقتلوااقا لان

مطافمب تي

كدف

ىك بها ل وروكل

بده قماذذفرس ام “عه ||| ديد ةتجناء خطناف .وتخالسالسباع خطاظيقها فالالشاعر.
اذا

»فصل انلراء) ٠

41

( 5خدف)*

حسب أثره به خههاأبانيذىفر يخغرف
تذل”
فأبزانه با
وفسديثعرر .بذىالهعنهركتسكمءلى مدرفةالام والمذرف.ناجاك سرما تت ىنه
الغيار والخروف اهل وز امع امعراذاناغ ستّأةشه رأ وسعةأشهرتروفاحكاةالامعى”
فىكَاب الفرس وأنشدارجل منِىالحرث

ومستنة كاستنان

لمرو * .فقدقطعالحبلنا ارود

ولي رفه أوالغوث وح أنوزيذالدرائف الفذلاللاقترص واثلريف أحدفصول

١١

ترقا الفاراىسن والنسءة المهخرى"وخرف”أيضاءالتمريك علىغيرقراس

وقذقاتك .وقدخزفناأصاأبىنامطارا اريف ونرنتالارض فهى
وانثر ياافللمطر

غذروفة ها اللكسانى” يقالعاملتهمخارفةمنانخري كفالمشاهراةملنشهر وترافةاءسم
رحدل منعد رةأست.وءنهاسانفتكانحدتما رأىفكذبو ه وهالواحديثخرا إفة وبردى

افتد لهالالف واللام
عنا نيق”صلى ابلهعلمهوس أنهقال وخرافة-ق والراءفمهول د
اومظن سديش الل وخرفتالثمار أخرفها
لسرلا ار يبد اتوانات
بالضسأى اجتّنتها والغرذروف وخر «ف

والخرف,ااتر بلفسا العتل لكي وقد

خرف الرجل الكسر ف وخرف قاألبواله املتعلى”
أقبات هنعندزنادكانارف ه مخطارحلاى خط متناف

تسكنبانفىااطريئلام آلف

وأخرفتالشاةوادت فالخريف هااللشاعر

تالاقمانعلى حماض مد ٠ ثولاءمخرفة وذثبأطاس
كالالاموى” اذ اكانتابح الناققةةفىمئل الوقت الذى جات ضهن 6بلقمل قد أخرفت ذهى

ْ مرف وأخرف الةومداوافى اندريف ونادفوياقمساناتمنلين ل خرف )كال
حيطا

الى والازف,ااهرءدادر (خن)

عقاو يله

امئه
ههالارض ها أىعابيه يه و
المكان اس قحسو غاذهبفىالارض وخ ف الل ي

قولهتعالىنفسغنابهوبدارهالارض ونس ف هوف الارض وحسفيه وقرئٌ نلسفينا
اقبالالطاقيا وسوف العين
علىمالويسم”قاعله وفىحرف عمد اللهلا خسف يناك ب

ذهابأها لأس وخسوفالتم ركسوفه هالعا نكسب فت الشعمن وخسف القهرهذا
قصان يقالرذى ذلان انلسف أ بالنقيصة وباتذلان
ل_تم
الب
أحودالكلام وان
الله فأى بائعاو,ةالسامهاللاسف اشاتان

واءذلا
باأضنمأى أ ل

فزول هال
ويقالكلفهالمشقةوالذلونسف الركيةبمذحرمائه .كا أبوزيدوااملاسمه
سف ويقال
خجع
أبوعروالفسسيف البثراتى حفرفىحارةفلا بلقطع ماؤهاسكخرةو ال

وقعوالأ ناسيفةن الارضوهى الامنة ([خدف الدشهةالمسر”وا امركتقولل

ووا
و
و
و
ي
و
ت
ا
ي
و
و
ي
و
و
و
ا
و
و

مه خش الانسان عدف خشفا وغساتع وش
عبدالى

عاب

ه
يفة
رشد
تس ج

كالالشاعر

اذاكدالضم السماءرئئوة  »:علىسينهرًائكاب والثلمحاف

0
.

|1

لانجمرعلفشلافا كلامأوضاذه الى ولهفتركت اللهعسلاعرابها |
ناتسب حي

1

"0

(#خرف)* .

اناب افاء)بأ

أسد وطئ)اْنالمةان ويقال أيضالفزارة:والاسد-ا.فان لازخرا عل جاتبىأسدعن|
افت طمئامسالفت فر ارة ورجل-لءف اللساناذاحسكان حذيد|
لمرمخرعب تت مه ل

الأسانقصوا وقوااهمحضاروالوزن #افان وهما ان يطاعان قبلبول فمظن الياس 0
ص و سد متا سهمل ذجداف واخدأنهسيمل ويل ف] خ رأنه لرسبه ومنهقوا لهمكنت |
ظ

ملفة هلاالشاعر

ديم
كنتغرحلقةواسكن ع كلونالصرفء اللايه

يقبولخاهىلصة ا للونلالفعليها أنمالست كذاك والمافاءننت فالماء هالأبوزبد
| واحدتهاحلففة مثلقصية

وفضع
الي
وطرفة اولكامعمى” حافةيكسسراللام وةذوم

لامىهعلى الاخرى
ببم
(حنف) الحذف الاعوجا ف الرجلوه ونأبل | ردىا
والرجل أحنف وامنلهماع"ىسدنف بنقدس واععه ضر واقلالاعبرنالي”هوالذىيدى
هنا اخلذنىيصلرىهاية ال ضر فب#تلاناء_لى رج_لل نفع )
على ظهرقدشهةهم
لع_لعل
والمندف الل وقد ستىالمسمةي بليلككا“مى الغرابأعور .وت:فارج أى
الحشفمة وية ال اختتن ودة.ال اعتزل الاصخام وتعيم هالحرا نااءود
ارين الصبج بأدرنضوءه 5

رسي قط بعلماءأوهنّ أقطاف

وأدركن أعازامن اللبلرمدما » أقامالد-لاةالعايد المدئف ٠
ْ واطنفا ءام فرس حل يقنةبنبدراافزارى” والطزناءا سمماءاى معاوبين عاص بنرسعة
وحندفة أبوجن”من العر
ب وف

0

على" بن بكر بنواال

الخوف الرهط وهو حادث-ق"؟4ي مم الازارتاب_ه انض والصبان

وحاةة.الوادى جالاه وتحوفه أى:تقصه ( حف)

الحفر الور وال لوقد ماف

 5به كدف أكاحار وتفت الجئمثل دوفتهاذا النقدمه منحافاه

1

( لان ( (2خدف) الندفةمشمة كالهرولة ومنهنعيت زتم الخندف
اسالءل
أهىأ 5اليساس بن مجضمرواسعه
هى
لى إ
هسبو
ا
وماس
اإد ا

أمهم وقدت_:دفالرل

اذامثى مففاجايقان قدممهكانيهفترفبهسها (خذف) الىذف ,اوى إلرئىيه
بالاصابع :ومنهقولاإشاءعر بهخذاف أعسمرااه والخذفةاملاعأوثئيرى بهوانلهزوفٍ

عتهااسلمى أىترضه هال النابغة

الاا

كان الر-لشد به خذوف * منالوناتهادية عنون.

( خذدف )اخاذروفدياذال المهةثئْيدودهالدبى” مضطف يديهفستمعلدو ى" هال
اع والقَهس دصف فرسا

دريركغذروف الوايدأمرّه » .تنابعكفسهزيطموصل

واد لذ ويف يقالر
تكاتلسبوفرًمه ذا ديفأ قطما
ل
كق
طمةثللذو
واللذراف ضرت منايض الواحدة جد درافة (غ فٍ) الموفةلشمابويق

املنغراكه يقالالقرخرفة السائم واخرفة لبان واغضرةةوالؤرف أيشاالطر يق

وفكابلرالهذلى”

فأحرانه

لفطل ام

١5

#ولذلف»)/

01

||

والذى2 :

ٍ
'

ستماسواة يه
ا١
ادةحفاتةالذ كروالاى.ل:
الوخ
خلنعام
مزجواسلهانفراا
المنسم

َ

ا سامةالهذىة

 ١والاالنغام وحقانه *

سس
_سصبيج

ا

ا

ٍْ الطغماالصغيرمهن يرشالوحش وأسجدبني>ى دةول الطغراءالفتم والمانأ شا اتلمد واناء
شهاعمرنضفه سفاوسفا فاوا تحأتيفمًا
لحه
| حفانباغ الكملحفاقهوحفت اخراأةو
) ال الادقعى” امففعضسوء فقله “ماليقال مارؤى علهم خفض ولاض_ةف أى أث عروزا

والانتغاف أكلبسع ماالقدروالاسةفاف شربجعمافالاناءواف بالك
29 :

مركب منص |كب! انساءكالهودالاأنّالاتقببكا:قبب الهوادح و-فواحوة

| فون -فاأى أطاذوايه واى_تداروا وقالاللهتعالىوترى اللا كحاذين من دول
وشئدعفحهماالفشابو؟_ذلك التدفيف ويقالمن فنا
واا
العرش واسلهن
72224222

أورفنافلممتصد أى منخدمناأوتعطفعلمناوحاطنا” وها افلانحاف”ولاراف"وذهنٍ

م كان حفه وبرفه “وسفتزم الحاجة تفهم اذا كانوااو يعوهمقوم #ذوفون وف"
رأسم ف" بامكسرحفوفاأى بعدعهدهيالدهن فالالكميت يصف فتدا

فذالة
اوألثعدثار
وأحففده أا

مال
» طبل المغوف.فل

الفرهسأيضاعف -فيفا واه انتم عل أندكونله عفرف

ودود وق“ريه وكذل حفيفجناحالطائر ورف "شاريه ورأسهيف" حفاأيأ سفاة
وحفافااا*دثى حاداه وه هقولطره د

 (١العا مرطكنا

اقشيم
سدا

|

رنءطرّة حول روأساهبلهع أ حفة
وايلةبق منشهرهحفاف وذاك اذا صاعفتبةس.تعم
١
| دفاولالزمة
لهنّاذاأصدنءمممأسفة « وحزيززونالال أقملجائيا
قولةاينّ أن لمانأ عش ]تقوم اسكد روا جولها حقف) المقف المعو بمحن

أملىاعوبج هااللعداج
للر
اف ا
لوة
هحةٌ
االفوا
وخم
الرملوالمغدقاف وأ
طى"اللءالى زلفافزافا » سماوةالهلالسئاسقوقفا ١'
فىلومه
وفالحسديث أله عليهالسلاهر «+حظاىقففى طل مدرة وهوالذىا ى وتثئ
والا-قافديارعاد ها الللهتعالىواذ مت رأشاعاداذتشرقومهبالاخقاف عات )
:
ظ
وحاذاوتحلوفاوهو _د ماجاءنءامضادر علىمغءول مل
حلفأى أقسمتحافحاما

الماوذوالمءةولوالمعسؤر وأدافتّه نا وحلفت ههوأستدافثه كلهعق والحافبالك رأ
||العهسديكوتينالقوم وة-دساافهأى عاهده وتالفوا أ تعاه دوا وفاطدنثآله١
0سليسيس©2©2يسةمسلللُ
0سلس
للل
2س
ا
ل1ل

ضبلى اثلهعليهوس لمحالف بإنقر دش والانمار دعقال بنهملانه لاحاف ف الاسلام
اوليه حلاف أذين دعر زهسرهم أسدوغطا ن لانمكنااغواغ_لى النناضئنوال عاديا
لاسن

ئصي بان ثتغائرة إن وناكو الاحلاف والحاءى

3

اح

الا بت ميقالاق|

ا » إناضالفاء),

2

وإاحذب)«

| وقد <ورف صحكد ب فلان اذا .د دغلبه فمعىاشه كانهمدل برزقهءنه حودفىادثاين |
مس_عؤد راذلىلذعءنههوتالموهنعر قق الحبين تق غلبةالبقمة منالذنوبفضارفيمنأ
عن_دالموتأىيث ةدعلمءه لجعس عنه ذو به وار ف.الضم حب الرشادومنهقيلثى | ْ
حر دشنالدسد بدللذى يلدع اللسان رااله وكذلك هلد ضولاثةل حر يف|

واعار:فايباالاسممن وا 3ججل ايف أي ماقيصنابللايخولمعي ْ
ينهاالسبناعة وا حيرف الضائع وفلان حربىل
لعمالهأى يكسب من هونا وههنا مل شرف

0

قالهي عر ف

وحى أبوعسسيدةحرفت الذئعنوجهه :

حراوال راف المبل الدى:ة] سبه الذراحاث فال القطام" بذكرحراحة

ْ

الذطابيبعسراة.هعاطها » زادثءلىالنقرأوتكركهاضهما

وبروىءسلى النغروهوالورم ويقسالخرو حالدم وتر يوفاالكضلاعمهعنتمغييره |
كر الل قطه > رفاويقسال ترف ءنه وترّف واحرورف أىمالوعدل كال ا

الراجز يصفنوراحفركناسا
وان أصاب عدواءاحرورفا *« عنباء ولاهاط_لوفا طلنا :

أصىاانبأموائع ويقمالمالىعن هذا الامى رف ومالىعه مصرف ععنى واحدأى
متغى ومنه قولأ ىكايرالهذلى * أزهرهلء إنمسنمده من كرف * (رجف)

وحرش
الحرجف ا ارلجباردة [احرشف ) ال
حف ف
رلودس ال
فسءاكةل_لاح فالوس
م|نفضة يزِينمها والحرشفنءتيقال4الفارسة كتكر وعى أوعرواطرثفةالارض
الغلمظةنقلتهمن اكلاابعتقاب من غيرماع  90ق) المرقفةعظم| لحبةوهو
رأس الورك يةال ار دض اذ اطااتٍ ضعتهد برت حراقفه واتدداينالاعراي
لدسواجهدين قا لروباذا *« تمق د ذوق الخراةفالنطق

واارقوف ةادلامبوزول ([حبف) الجسافةماتنا بُرصنالقراافاسدوحس_فت

الم رأحسفو سا أي نمه و أخرجت حسافته وايقلالشائنخاسذماتفتتفيدك
رقوأهمىد در دعلى"حسمفةٌ وحسافة أى غمظوعداوة ! حدثف  /اكءشنب ردأالقر

وفالمال أ شغ

وسوءكله" واقدأ
لحفشفزتلأى صا رعرهاحث فا والطيفااضرع |

اوقن
نماذ
اشفة
اليالى والح

والحث..بمن الثبانانخلق هلالشاعر

أنعاهاأق.درذ وحشيف » اذاسامتءعبل الملقاتساما
امصيفر ابلمادس وقد دف سلده
ورحل مث فآ ىعلءه أطفار (<مف ال
بالكبمر صف حصقها .والإصيفا نكمالعلل وقد حصف بالضم حصافة واحصاف الام

اجكامهوا حصاف اللا جكامقل واسخوصف الثدئأاىستكم يقبالاص ف عليه
الزمانأىاث 3:ور يحمسدصفآ كاضيق وخل

لوال

نا

+

ومدهقول الراح٠ : ذاراذالاق العزااز عمف » وفرس ©#صبف وناقة #صاف

)ذف )قالالاصعجي”اليفسةالمذاول وهواناشب ااتىيافءلم|المائك الثوبهال
واإزى

كفراعطىاوقئل كلمنصر”نهمنالمللينفأ .قات رمن أسفل اللوفنأحر لثمو من نه

وتماضماوفضر ابلتعرببهالمثلذةالواأ كفرمندار ووادكوفالاروكوفالعير
وأخرب من سوف دار (.-+د) الحيفةحئة المت وقدأراح ةوول مهغينن
تحسناواليعحنم أجاف

انقت)الحتفاموت وابهعالموف قال نش بنمالك
لإاضل ايان)< ع
فئة لككأحوزفانالحتو  0-0فرشأن ال رءف كلواد
نيرقتلولاضرنالابدىمله قعل قالأبوو ست
هذاماتم غ
بال ماتذلانحتفأنغ ا

فابنا أوس بنجيرىبن
اخنسدف
الومنتأفانخو
للترساذا صحكانمن

باحبنبربوع ([دف) يقال

اود لس فسه خشب ولاعق ب<*فة ودرقةواب -+لف

لهال اراحز
مانالعين ع زكراهقد جفت  #4مله تسكن" إماعرةت

داراللبلبعد-ولقدعفت » جبولزتيهاءكطهراحةت

يبيديه جونسمهاء .واملنعربمن اذا اسلكهتسعاءلجىعلهاناءف

قالهذاطبلوتوخيز

الذرتوا نخا<ف |اما لضا حبافة وحا+ةت فلانااذاعارضده ودافعته واحصةت

حذف )حذفاك ئاسقاطه بعال جدفت من شعرى ومن
]| نفسىءنكذا أىظللفهال
 :ذنب ااداءةأىأت_ذت والجذاذة ماحذفت» من الاديم وغيره ويقسالأدضامافر-له

اعوب
سليع
قها
ل]
يعام
الط

من

كلالطعام فاترك منهصذافةوا<قل ر-له

[أخاترك مه حذانة وحذفتهنااعصاأى رمه بهاوحذفت رأسهبالسسيف اذاشريته

هتاعوةحذفة اسمفرسخابن جهفربكلابونهايقول
ْ فقطعتمن ق

دن بكسسائلاعنى قانى

ٍ
وحذفه

وحذذة كالشجحاتت الوريد
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قر دش ر ال
ضرءته لكذالكذاذفالواو
أننف ) 4الاتفالانسان وغيرهوابيعآنفوأنوفٍ |

واثاف' وأث ف كلثئأولهوأانلفبان طرف
سهين يطلعوأناليل ناد رش
هخده |

وأنف البردأ ةمعن

ألجاءت
يعقوب .ويقا
ؤ,
لالث
شعدإوأ:ف
عنذدأى

وهااللاناى' |

العظيم الات والانوفت المراًة اطمدة ربخ الانف وأنفت الربلضريث أنفه اويقالآافه |
الماعباغأنفه ذلك اذال فالئهر وروطدة أت بالضمأى لبعرأهدب اال وانمقا

الابلاذاوطت تكلا" أننهاوعوااذى برع وآنقتها ناذوى»وف اذاتتبعتبم :ف

ااري |

اق” أرض أنفة الادثاأذسارءت النبات وتاكأزض آنف دلاداللهوكاس |
قااللوهطال
أنفليشسرببماقلذ كلكانةاستؤنفشم برهامثال روضةأنف ورقال أبضاآيك منذي ظ

أنف ما شال منّذىقبلأى فما قبل وأنفمنالث بأ أنفاوافةأى انتشكق |

:قال مارادت أجى ناولا منففلات وأنفالبعيرأأىناشقتهمن البرةفهوأنف
مدلتعب ذه وتءس عن اابلنسكدت وفىالخدنثالموم نكال الاقفا نقندا:تناد وان
اسةنيخ علىكخرةاستناخ وذالكالوجع الذىبهذ و
ولول منقاد وقالأوءسبدكان الاصل

فىيهدقا أ
انلا نوفلانهمفعولب ك فاالمواصدورللذىيث :ككوصمدريطهوت وبجنسع
سايه
عافلااذ
جاين
وىهلزاك ن هذااحرفجاءشاذاءنهم و:قول؟نفتاه أنا
مافىالمسد عل
مي
.س
.

 :و(خصلالهاء)*
سسا لمم

اناس

مم

و أنف)ءه
م

سسببببببببيبيبيبيبظظإ) |-بيب يي يبيب

4
ل لس

 .».أ1ومزبجوالاغاندما
مامص" اولحاوءندهما :
1
|يتقالليسشمن المامورغبيارخالذياب. .وحى أبوز يدواغالكات يمرابئ ).وف شراينا|
ىدم ولاغاراوالواغة
الي
وغ لا

ورج مس
|وم شنمراباوالمراغالانالذىيلغفيفهىالدم

5لهراالحزن هشر"الدلاءالرلغةاللازمة.
| الذلوالصغمرا

الدموق مه اه

( 4) 6غ) هبخ سخ هونا كنامز مرني)قالأبوع_د|معدت الاصععى”#قول ال مسب الموتادل وأنشد لاسامة ينحيبب الهذلى يصف |[

|

اذاباغوامصرهمعوساوا ٠ منالموتبالهه..غالذاعط

لين غبرمعمةوشالفها ناس(١هي 20قالابن'١ كيت ,قال
|كاتنفيليقإ ه
و
|انول الأهبخينأىاتقصي وحسن الالقالويقالعماأهس اذا كا عناص_با

| كثيرالعشبٍ وهغتالثر يدةاذاًكرت ودكها وفولقاعنفالاه.فيانألىا كل
أوالشرب

ْ(سرات) (1م) أتفتالقردن تمقالغةفنفيتهاتثقمة اذاوضعتهاءلى
ظنافى” أيوزيد تأثفالر جل اممكاناذ اليبزحه ويقال:أثفو«أىتكنذوهومنهقول
الاث
ا|لشاعرة ولواأثلفاك" عداءبالر:فدهوالائف التابعوقدأئفه يأثفهمثالكسم يكيينا
| أى تبعه (أرف) الارفةالمدّوابسعأرفه:الغرفة وغرف وهىمعنالالمدودبين
الارذين و اللنددث عنعمان رذى اللهءنهالارفشطعكلشفع ةكان لابرك:ىالشذعة

للعارو بلوأى” مالاقتسموأرف عليفهلاشفعةفيه( أ(زف )أزف التحرلنأزفز فا
|أىدناوأند ومنهقوة تع الىأزنتالا ر«فة بع الشاءوأ زف الرجل أى علذووازرف

على فاعسل والملتقازهف_يروهوال_د الىهالأبوزيدابتلاعاياامتي كال
المنسكا كنقلتماا نشكاكئ :هالالمتازفقاتماااتازف هالأ:ت أحق ورك وم
(أش) الادف ]د الزن وقد أسفعلىمافانهوتأس فأى :لوف وأش ف علبه أسفا
| أىاغضب وآشفه أغضيه والاسف والاسوف السمر بعالزن الرقوءقوقد يكونالاسف
ظلغضان عه
ا

|أىرة--

1

والادم ف العمدعن ابن !اد 5تَ وابلدمالاسفاء وأرض أسيفة

يا
سيت
تن

قالالغراءلوف وبوسف وبوسف ثلاثلغات وحك فمه

وأساف ونائ"::صعانكااقرشوذعهها عرزي لى”عالىدفاوالمروة فكان

اانامن جرهماياف بنعروونا له بنتسهل
أبذبم عابههاتجاءا لكعية وزعم دعذهم أنهم ك

|شلرالفكىعية قتضاجر يعنيثدتهما قرش ( أشف
ال
|والجعالاشاق

ل

الاثفىالاسكاف وهوذعلى

أبوعروالامف الكير وما اذى 5 .ذدتفىأصلةمثل اسار

2

أفف )يقالأ فالدوافةأى ذراه والننوي,نات كبرةلق دافن
5

توعيةة |

الّاءعوس والملغ والمراغة

» وانماكانتملازمةلانك

ألاتئعةَ0ضىحاجبّ بالساتما*ءبمالصغرها

|قومامم زمين

قوهالذى يلغفمهفىالدمعبابرة

كّ

»اب الغين)ها

,
72

ايمججج

2

ئئ20000700002000 2

لىى ل

22

نقالتعى زادتن مغاورةااذ.الى"نابغةلقولة ء وقدنبةت لنام مشؤن ه والهاءفشه للمتالغة
بااحكادم بها |
بارع
غي لمن
لدع )تدغ أىغضسهبأسبعهودغدغه تد أ

والمتدغ بكسسرالم غوالذى منعادثة الندغ ومنهقو ل الشاعر
"ا تدغ » والمزاذغة المغازلة واك_دغنالف ال  1زالرى"عنأ أ 0
ا #مالت لاقوالالغوى
ْ
 00غ)نا
عمددة وقالأنوذزهو الندغبالكسر وا

ا ى وتنزه بكلمةأىطعن نمهمثل أسغه وندغده

ا دنهم بتزغ2را

ذهلك أنسغه وندغه بكلمةمل نزغه |
يقال تسغهناات وطوأقك س

للس
النسغامق

وثدغ تالواشعة اذاغرزت فالمد الابرة والخ-ة الاض.ارةمن ذ'ب الطا”رضخغمنا

بعد ماملتت 1ع

اتذاند
ةنسخ
روا
صيد
شحد
لمن
اان
اذ ك
ككذ
الم زخيزه و

أبوعروالنتغ الشهيقحت بكادلغيهالغثى وقد نشخشغ نشغافالوعد

ايمل

دلكالا نسسان شوه الصيباحبه وأسفاعابه وحباللقانه قال رؤية عدج رجلاويذ كدك
اه

6

١

عرفتأنى اشغ افلىنشغ  4أارلجكومن ْاندلااسبغ
لوالرقّة
والنشوغ السعوطوالوجور يالغ والعين بجع واقد نشغ الى"نشوعا فا ذ
اذامشة ولإردت غلافا “و :فألاأممضع ذثخ الحارا 1

يي ُ |

أواانشغةالمسدعط قالالشاعر
ا

0

سأنشغه سقيلينشريسه «* عنشغة أهاسمام وعلقم

ات

ورعا فالوانشغتنه السكلامنش فا ىقبته وعلتوههوعلىالنشييه(تخ )اغا

تكونف الحلقعنداللهاةواحدتهانذغزخخئغبالضم قالحير

ٍ

نممؤزةاييافرزد قةانعا » اخابرالفانعيسنناابخاط

 (١ف )خقالال راءتمغةابلأعلاءوكذ[كمغةارأس أعلاهوغغة القؤم خارهم

قرةالوباغسة افلىقاموس ||((:سنالاو < و(يخ ) اا)لولئانساغثةءالغينوالعين بجعايقال كذبوتاغتلك|
مشدده

كهال وقد وتغيونخوتغاأىأ وهاوتأوتقة
ووناعنكاذاضرط(وغ )اونغ اتضريل

أه

دأو فلانادلام( وثغ)أتوعروالوتيغة الدرجةالتى ذلاناقةوقة ا
الأه أهلكو

وذلغانناقمه وبئثغغهااأى1تذذاهار تخ ذل(دغ )الوزغةدويةوابمع ونغوأوزاغ
وؤرتان هالالشاءر

!

١

ءْ

|

فناحاذما تتمقع ظهره  * ,كاتنةض الوزئان زرهاءموتها

دبقسالوزغ الحثيونزيغااذابورق البطن/الامزاغاخراجالبولدفعة دفعة والحواءل ْ
من الابل وزغ ,بأوالها والطعنة وزغنالدموهال
ٍ

1
ا

فضز كا"ذانالفرا“ءقذوه ج وطء ن كَاءزاع الخاض مويها

|

[أأى بورهاأنت وكتبرها( وشغ )ثئوشغالتسكينأى قلملوتم يقالأوشخعماستّهأى |
أوتهاله ومنه قولروية « ل سبكأيشاغ القلمل المؤشغ » (دلغ)ولغالنكاتفالنااءوياخ
ايه قال الشاعر
| ولونماأىشرب مائيةنأارانك انان ولولغأ أولغهض ج

:

سل

و١

اقدم)ء
لعا

ع

مس
سسب
س
عسو وسيم سمو ع

ضيه واةترغتأى صديتالمماءعلينفسى وتف يرغالغاروف اخلاوهادينيدينمفزخ |

| يمكعرخالرراشحاعارمنلمحسايروءالمفرنغالدلوم نبي العراقواملنفسرععىان |
أفراغلدلوالمةة م وفرغ

الدلوالمؤخروهمامن»نازل القمرووكالحدء:مما كوكان بين3

|كوكينقد رس أذرع فرأىالعين  والفزاغة ماءالرل ودوالنطفة وفرسفر يغواسع|
المذى وذمريةنر بغةواسعة  .والطسنةالم زتاءزات الفرع وهوالسعة وذهسدمهفر أ
ظ

أىعلاء-تىغاء فال الشاعر
(شغ )نشغه
أوفرئأاىهدراليطلبيه( ف

ْ

لهقصة وشخت حاحب هه والعين#:مصمرمافىالظلم

|

|!والتناصيةالفدغا «المتنشمرة وفشغهباسوط فدغاأىعلاهه وكذلكأفشغهيه اذاضريه )

0

فه الدمأ ئغلمهوعدي فده
ْ أوتفشغفيهالشيبأىكثروا”مرو سخ فب

تاتفخ |
||تفشغالرجل! سروت دخل نوتافشغ! ارأةد خل بين جلها وافترعها واامشاغنب

أاغللشىصرويلتوى

ا يصيرالراغا أولاماوالسين أ
غ)الأنغسةف اللسانهوأن
لانم 0اللام( (الللع

)ادغتسهالسقربدتلدغ ادها
ل|ثوغقبدالمكسير يلئغلنغفاهو أغ واه ألنغاءلدرغ
| وتلداعافهوملد وغ ولديغ يشال لدغه بكلمةأى نزْغهيها

اسنلءب سمغ )معه فاو ريات يبه نمثوالوضح
قوهلةاءه الاخطل ف الةاموس
ىلاغروااته برينعيفأعورلائهكاللكس
0لسناءسةالعشب رغه هستا والقمزقةا ل ا
ا
الامتفذله وامرغ اللعساب وأميغ أىساللعايه عر غ اذارشهمنفسه قالالكمرت

لتههالفرزدقلاالاخطل ووهم
الموهرى أه

أيعانب قريشا

فلأرغ ماكانبد وننها  3ولأعز غ 2ان عق غذنئيها
ا
||قولهخلأرغمنرغاءالبعسير وأمرغ اذاأكثراللكلام فغبردوابن وأمرغ الغين اغة

ءة
ثالك
أ|فمىخهاذا أكثرماءء<تى رق مشسغ)المشغضعربمنالاكاللكقاك
||وقول رويد» أعلووعرضىلد سالممشغ « أى ادس بالمكدرالملطم (مغ ممشخ الملجام

|وضغه وعضغهمضغا د

اا

|المضاغةبالضم مامذغت وااذغةقطعة ط  8مج
و

اي
مر

وهذه كسمرةلمدّةالمضاع
جر

|صول اللعبَعندمنتالاضراس وي .العرفانفالعرين([خخ
أ

اا

المغمغة الاختلاط

|لروية مهامنك خلطالللقالممغسمغ » (١ماغ)الملاغلكسسرالاسعقالذى يتكام
ها
 :يقسال,لسغملغوقد يفرد لالسيتيبلا اياكلامامه 0
2

رن

(مغ):لسغالشئ تبغ ويمسغشغاونبوةاأى طهروانلبرجل ظ

ا|ذالمكنفىارثالشعر ثومقأاجلاد ومنهنعى التوابغ نماسلشعراء نحوالذيان |
ْ
و|المعدى وغيرهها قالتللى الاخيلية
ظ

أنابغنبغومتلثاؤلا «. .وكمترمن ا يزمبةنجه ...

! ظ

اللهدئهويم يالأمدله من ديعالندنار:ىأولادهم ىماءلهموالاصبنخمن اللالذقْ

ايضتناصبته أواسنتأطرذافنهوالاصغ من الابرااذى| ش ورذانلنصهبغاهمن |
| الشاءالنى ابيض"طرفذنبهاوصيفت ارطيةمثلذنبت (صد(غ)) الصدغمابينالمين|
والاذنو إاسلمشىعأرياضلامتدلىءعلم_اصدعا ويقمالعدقغرب فااللشاعر
ٍ
دتاالغاوالضزسهد
عاضهناالتهغ_لامابعدما » شصاب
ودعبافالواالبالدسغين .كالقطرابلمدسسيةننيرانقوما منيتير.ةالاومباعنبراً
| يقلبونالسينضادا عندأر بغة أحرافلعطنادءوااقافوااغن واتلاء اذاكنّيعد|
السينولاسالى أثانيةكانت أمثنالك :أمرابعة بعدأن تكوننعدها  2لونسسراط وضمزاط]
 | |:ودسطة ونصطة وسسمّلوصمقل وشرقت وصمرقت ومسغية ومصغءة وم دغْةَوص دغة وس

ألكموصضرواكاملسمنب والصذب والصدغة

ا :لان اوضع تت الصدغ عوسارفالوا|

| مزدغةبالزاى وح أبوعس.دصدغت الرجل اذا حادرثيصدغك صدغهف اىلمثىوالصداغ |

ماعةلفصىدغ وقولهم فلانمايص دغ غليتمنضعفه أىماءمل وصدغ الرل,الميصدغ |
تكملسيعةأيامهالالاصصمى |
|| صداغة أى ضعف فهوصديغويقسال للوادصديغايلىسأن
ْ ماصدغ عن هذالاعسأى مار ذكورد ل واتسعفلانبعيرهذاصدغه أى مالناءوذ لك|

اذائة( صلخ)الصاوغفىذواتالاطلافه ل الساو غ:قؤلصلغت البقرةوالشاة|

فهى صواكلغباش صلغ هال رويدو واطربم بهاء!الكباش الصلز» صمخ)الصي |خ
واحسدصعوغالائصاروا وماكثيرة وأمّاالذئ ,قال 4الدمغالعرنىفصخ الطل |
والقطعةمنه صعفة وفالمثلتركة» علىمدل مقرلف اولتدمتغرةلوذاللكاةذثا.سألانها|

قلمة
لبقع
عات
اح ل
ت|قلع منمصرتها

وحيرمميخ أوىهمذذذامانهلحرفلاأدرى|

تنرط ماصخررهجمنه |
'-ممنعته والصسامغا نجانماالفمواستصغت الصاب ونذلشاكأ
84

سنوبينه

م

أصائغرماغوصباغيضاف ةأهلاسفاز وعله|أصماغة وصاءه اللهصسمغة حسئة

| أوشلقه وسهسام صبغةأى من> ل رجلواد وهومن الوواالاأنهاانقلبت:اءلكسمرة
ماقءاهاوهذ اصوعهذااذا كانعلىقدره و وماصو:عانأى سمانورعاهالواذلان صوغ

الكذب وهواستعارة وف اديثكذيمٍ كذيها الصوّاغون

(رااضساد)(«. .ضغن)قال أبوصباعلدكلاباى”ضغرخة منبقلومنعشباذ أا
نص
أغ.قةانلعد
_.قدفلانفى ضغ أى خصست
| كانتالروضسة ناضمرة والوضغب
فرق
اينعال

 '0نبس[سل«انا )٠ افد )الفدخشدخالثئالموفيقا ةلدغ ترأسهأفدعه
| فدعا( نرغ)»فرغتمن الشغل أفرفغروعا وذراغا: .وتفرّغت لكذاواسةفرغت
اامءثلامأمىعانصب"|
ماغ
تىكذا أىبذلته ؤف غرالما,المكدمر يفرسغفر
نمهودىص ف

وأفرغته أناو-لقة مفرغةمعأمىّةالوانب وأفراغلتدماءأرقتهاوفرّغتهتفريغاأى

٠

ْو إشغل!فين أ

كل 7نااطرإبنأىأماه' وزاك اللهين
 57ع ورغ اللطأرَىْ
»الى » وقوم زاغةغن الثنئ ىأازا ثخؤنوالترايخ لقالاويأ
ل
لات

وتبرا حك
اراز ن

0

|

١

الثعمة(يبجغ لدم |
لسر لين( سخ )" :مانغأى كاء لواف وسادبغت ا
سيوع اننتدثوأسسغاتمعلبهالتعمةأىأتها واسباغالوضوةا .اله وسبعتالناقة |

7

تسسغاألةت ولدهاوقد أشعروذنب سابغأىواف والذابغةالذرع الؤائغة سا
مم عليهدر عسابغة وتسبغة السدذة مانوصلبهالسةمنخا و الارعتتسسكرالعدق |
ور لاذالكان ينهاووين حنت الدرعخالو عوؤرة قالالاءمى يقال|

لطا
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ددغ
ولنرع ر
الشديد وكذاكالردغةالنتكين وا
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دية والالاع فن رواءتذاءب ناف جءلللمرزغومنرفغ جلللضباأ
او.ل
اواللذى
وه
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رباغية بى نبلاثوالموضعالذى بطرعوننيه ع نن لزيدى" وأص_-له رواغة صارتالواواء

اجسكبيرةمأقباوا وتراوغالقوم أىرا بوعغضهسمبعضا
غبعض الغه(مذيغ)الزيغ|
(اسبن نري )6(0ذغغ )يقال كلببالزغزغية وهىلةل

بفغى ا)لبخبغةضريمنالهديروالبغستغ البثرالقرةا لمع اهلارلابن
,

نازرب ماءلكالا مال 8

بغمسغ يتزع بالعقال 3

طامعلورالهدا .ل
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ل|ابلغا وقولمسماق بخ ارك أى ضومغ جاقته يلغمابريده يقال بلغملغ والملاغة

| القصاحة و يلغالرجل بالضمأصىار بلغا والبلاغاتكلوشارات .والملغينالداهية
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