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.. تصدير• 

ءالأصمعئاتءو الأصمعن 
الطنلععمر الدكتور • بقلم 

أبوالزمن حلبة في سبقا< ،، الأول١ العباسي العمر في اللغة أئمة أحد كان 
فكان(، ٢٧٩٦•\/اه= ) الأحمر وحلف ( ٢٧٧٥اه=  ٥٩العلاء) عمروبن 

فيؤآدابها العربية علهاء بين الأولى الهليقة من واحدأ وكان الزمني الترتيب في الثالثا 
وأبو( ٢٨٢٩= آم  ١٤)الأنصاري نيئ أبو الكبار أعلامها ومن المذكور، المر 
وحميعم(  ٨٤٥= ر  ٢٣١)الجمحي ملام بن ومحمد ( ٥٢٨٢ = ٢م ١ ٠ ) عبيدة 
—ذاتها الحتبة في — ، الكونة١ ،رمدرصة في ؤينابلهم المرية، ارالدرمة عداد في هؤلاء 
عمرووأبو ( ٢٧٩٤أو ٧٩٢ى=٨١٧'أو  ١٧٦الفني)والسل الراؤية حناد 

م(. ٨٢٠=ه  ٢٠٥)الشيباتي 

إنماالناسية، الدولة مشارف، في والكوفة البصرة لخوي مجن الكوكية هده كانت، 
والإملأم؛إنالخاهالمن معر وتادؤين الريية ألْا؛ل بضعي انماية إل سمهم نفر رسالة تكمل 

منالقبلية اللهجاُث، مواثب من الكريم الكتاب، لغة صون أهمها من سص، وأسباب، ب؛واعثا 
الأكبرالخام أما ناحية'انية. من الدحيلة الأعجمية والشعوب، الأمم ألمن وهخة ناحية 
رايتهوحالت، — الإسلام اعتشتج الش الشعوب، حاجة نمرذها الحضرية، الملمية الخ3لوة لهذه 

اللحنعن ضاى في كهم ولتكون الدين في ليتفتهوا القرآن لغة إل - والثقافة القيدة في 
وماالمجاورة، الأمصار وأهل المريج بين الاحتلأيل نتيجة الضاد كيان إل يتسرب، أحذ الذي 

ملكاتفى وصعق وألفاظها اللغة دلالات، في اصهلراب، من الاختلاط هذا عن ترئب 

الدب.ش انماد ابن تال كا ( ١٣٨٣ ارم)  ١٦ّة الأمس رقاة كانت )١( 



ونماحةالعربية أصالة موطن وهي ١لادية عن الابتعاد أثر ذلك في سكر ولا اللغوية. الأمة 
التوسعإل والحاجة الفتوح بحكم الحزيرة أبناء والحواصر المدن احتدبت أن بعد العرب، 

والارتراقالكب ضرورات من الانتثار هذا يغلي وما والأصقاع للبلدان في والانتشار 
•والامحار العمل أو 

عيدبن تربب بن المالك عيد هو - ، ١١٢حزابن قال كما - العالم رالأصمعي رو 
عبدبن سعد بن أعيا بن شمس عبا بن ؤناح بن مفلهر بن أصمع بن علمن بن اوس 

•أعصر* بن مالك بن معز بن نمحة بن غنم 
وهوحدودْ أحد إلى ية ن- ملاحنل هو كما ِ عليه غلب لقب والأصمعي 

وأسلمامغلهر أبو0 وكذلك ه، الشي أصمع »أدرك ، ^٠٢١٢ابن تال مفلهر. بن أصمع 
بفي وليس الماهلي له محيقال سعيد، ابي الأصمعي المالك عيد ؤيكتى . جميعا* 

باهلة،من ررك يقول الأصمعي وكان أعصر. بن عالك امرأة اسم باهلة لكن باهلة، 
فهل،باهلة تلده لم معن بن قتيبة لأن 

=- ٠١٢٣ر ومائة وعشرين نلاث ونيل اثن؛ن سنة الأصمعي ولادة كانت 
اللغةأئمة كثار من ثلاثة عن العالم وأخذ وتر-مع. نشا وفيها البصرة، في ( ٠٢٧٤

يحلفاحد بن والخلل العلاء عمريبن ا؛هم ومم للهجرة، الثال القرن ني والأدب 
الأعرابومشانبمه اليائية إل خروجه العربية بأصول ممانته موارد أعم ولعل الأحمر• 
عاليةمن سمعت ما إلا العرب، ئالتؤ أنول الأ العلاء; ابن أستاذه بقول مهتديا 
اليوؤليأثيته ما التحى هذا ؤيوكد • وأغوارها نجد أعال أي ، العالية* وسافلة السافلة 

أخذومحهم اثدي وبمم العربية نقلت، محهم اوالدين ت القاتل الفارابٍ( عن مملا لزهر ام 
اكثرينهم الذين هدلأءمم فإن وأسد، وتميم تيس مم العرب مائل من اا٠ربي اللسان 

درسناؤإذا .*، والتصريف،. الأعراب وني الغريسا ش اتكل وعليهم ومعئلمه، أخذ ما 
•أشرنا حيث، الحزيرة أواسط في كانت، أما أدركتا القبائل هده مواؤلن 

ليقيإ. المتشرق تحقيق بممر، العارف دار ، ٢٣٤ص لي الأنيحزم لابن العرب انساب جمهرة )١( 
ل.يروقنا 

.٢٣٤ص ن: م. )٢( 
،٢٣٤ص ن: م. )٣( 
المصرة.الهمة مكبة ، ٢٤٧ص ٢ الأءيانج ونيات خايكان: ابن )٤( 



جمةتتوجه وتصاثدمم القوم ونواير اللغة، ءريس« من غتتا زادا الأصم جح 
لهمهد الذي هو الأصول هذ0 بحذق اشتهاره ولعل ٠ ير والالأحبار من صخمة 
الأصمعيوظل • به خاصا أصح حتى الرشيد يارون الخليفة مجلس إلى الميل 

منلأمثاله ؤإكرامجا لأديه تقديرا المأمون وبعد• الرشيد، خزاتن من العمياء جزيل يتلش 
يناهزعمر عن ( ٢٨٣١= -  ١٠٢ ٦ ) سنة المنة راقه حتى المربية اللوم جهابدة 
عبدمعيد أبو الملامة روقيها ت  ٢١٦سنة وفيات نى ، الهادر ابن تال عاما. التعين 
والكبارعون ابن ٌح الاخاري اللغوي الأصمص البصري البائي تريب ين الملك 
شمانياوعاص متادمته، وتب نجالمه الخالفاء وكانت الخلاء. عمرو؛نِ ر عن دأم 

.ممتفات( عدة وله ، ، ستة وثمانين 
أحبارهوذكر علمه على والثناء تقريظه فى الأهوال من كثيرا المتقون أورد وتد 

الأصمعياكان حالكان: ابن نول ذلك من والأعيان، الخلناء مقامات في ونوادره 
بنشعبة سمعه واكرادج« والملح والنوادر الأحبار في ؤإمامجا ونحو لخة صاحب 
عبدأحيه ابن الرحمن عبد عنه أحذ وعيرهم. كدام بن عر وموالخماذتن الخجاج 

وغيرهم،الريامي الفضل وأبو المجتاني حاتم وأبو صلأم بن القاسم عبيد وأبو افه، 
الرشيدءرم.هارون أيام ر بغداد وتدم الصرة أعل من لهو 

احدفيكون اللم من سيئا يدمي الأصمعي أر ألم ت الموصلي إسحاق وتال 
هته(.به أعلم 

أبورأما فقال: الرشيد إلى والأصمعي ميدة أبو أحضر ند نواص لأبي، لنيل 
فبلبلالأصمعي وأما والأحرين، الأيلين أحبال همليهم ترأ أمكنوء إن نإنهم ميدة 

بئغإته(.يهلربهم 

معرفته؛المقرئاتوعمق والممحفونل اللغة في كعبه علو محولأء أكد يند 
أنه- عنه افه رصي - الشافعي عن سليمان بن الربيع نول كمثل المربية، وممحعللحات 

الأصمعي(.عبارة من بأحسن المرير من أحد مر *ما نالر• 
أرجوزة(.ألف عثر صتة رأحففل ت يقول الأصمعي سمعت، I شبه بن عمر لتول 
فلمإليه يصير أن بالبصرة وهو الأصمعي على المأمون حرص المكري؛ وقال 

.A٣٦ الأب: ثيران ص: اس ابن )١( 
.ولادته. منة مدد المزوخين اختلاف مرد، الأصهعي عاشّها الي المرات هي الغارق مدا )٢( 
.T11/Tالأمان; رنات )٣( 
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إليهؤيسترها المائل من المشكل يجهع المأمون فكان وكبره، بضعفه واحتج يفعل 
متهاء.ليجيب 

كملي: فقال الربيع بن الفضل عند عبيدة وأبو أنا حضرت الأصمعي: وتال 
حمونفقال: كتابه عن عبيدة أبا أل فواحد. مجلد فقلت،: الخيل في كتابك، 

ت،لفقال: ومنه. منه عضوأ عضوا وأملا، الفرس هذا إلى نم ت له فقال مجلدة• 
.ذللأ، وأفعل أصمعي يا فم لي: فقال الحريت،. عن أحدته شيء هن*ا ؤإنما بتطارأ، 
قالتجما وأنثي عاليه يدي دأمع عضوآ عضوآ أذكر وشرعت ناصيته وأمكن، نست، 

أباأغيفل أن أرديت، إذا وكنت، فأحدته، حده، نقال منه، نرغت، أن إلى فيه المرب 
إليه؛؛را/ركبته عبيدة 

أميا أصبحت، كيف • لها فقال جعفر أم الرشيد مازح • فقال أيضا المبرئ وحكى 
فقال:ذللا، عن أله تالأصمعي إلى فأنفد>ت، معناه تفهم ولم لدلك، فاغتمنن، ئهر؟ 

نمها.فْلابتإ هدا، إلى ذهب، ؤإنما الصغير، النهر الجعفر 

هومجالهارون الرشيد على دخلتإ تال: أنه الأصمعي، عن بعضهم وحذمث، 
أمجيريا وافه نلت،: لحضرتنا. وأحفاك عنا أءفالك٠ ما أصمعي يا فقال: حافل، 

فلماعئي، وسكت، بالجلوس فأمرني أتيتك،. حتى بعدك بلاد لاقتني ما المؤمنين 
مانلتإ: بعدك؟ بلاد لاقتتي ما قولك، معنى ما ؛ سحيل•أبا يا قال: الناص نقنق 

الم؛اعرنول ديته وأسالمؤمت،أن أمير يا أمكتتى 
دمايفج بالتععل. وأحرى جودأ، ا درهميق لتم—ا كف، اك كم

وعلمناالملأ، فى وقرتا فكن و،عدا حن، هذا فقال: درهما. نمك، محا أي: 
الأتي الناس فيعلم أمكتج أن إما عالما، يكون لا أن بالمالطان يقبح فإنه الخلأ، في 

تلت،:ما أفهم لم م حولي من فيعلم الجواب، بغير أجيس، أن ؤإما أجبا، لم إذ أفهم 
١علمته مما أكثر فعلمي الأصمعي: قال 

المماد:ابن قول بدليل الكثير، الكثير والعبر والرفلا'تا الملراتفج س وللاصمعي 
علمهوسعة فلرفه على كافية أوردنادلالة رقيماءجلداات،ا، تحتل *ونوادرالأصمعي 

يالتمس.المجس، إلى يجنح ولا المهاترة يحج، لا وتقوى ليع ذا دبما كذلك، وكان 
وجهه،اطه كرم علي الإمام وعن عنها افه رصي عانشة عن إصناد وللاصمعي 

.الرشيل، هارون عند لكن ذلك إن ألكتب بعض رنالت 
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صدوقلأصمعي ١٠فيه؛ وتال الرحال أسماء فى حجر بن الحاففل أورد، وذاك ولهذا 
هارون.ين ؤيزيد كالثانس التابعين أساع صغار من التاسعت اسة يي وجعله سي*، 

الخلفاءمجالس يي وحظوته ونوادر، وعلمه الأصمعي حياة على الأصواء *ال. 
الأولالعناصي العصر ورواه لغؤثي محن الربة والمرمحة الثان •علو من بلغه ما نشت 

ولتهاييان ونصاعة والفصاحه والذكاء للاصعيه مثالا بات حش المرمجوتين وأدبائه 
.آص،عتياارجل أهذا المنان هذ. بعض حصل الذي للرجل بمال وكان • الأداء 

اللغةفي وكتبه ٠ وحلراثق ونصصن نوادر عنه وأمحرت حنة، آثار وللأصمعي 
التراحم،أصحاب بنضاله نو. كما المعاجم أصحاب عول وعليها تني، وممرمع 

•رثائه م مالك بن الخن تال حتى 
أسنالنا أ؛فئإ لتي بالأصمعئ ذ\ اقد>إذ الأرض ات بندز دز لا 

حلناعلمه من ولا منه الناس ني ترى نلت، الدنيا ني للئ، بدا  ١٠عز 
مناوللاصمص حالكان ابن نال عصره، معارف باداترة أشبه الأصمعي وكتس، 

أكتابو الأنواء« »كاب و أالأ.بماسأ وكتاب الإسان! 1حالق كتاب التصانيف 
وكتابالفرس( ءحلق وكتاب ءالفرق( وكتاب والخدود(، اسصور (كتاب و الهمزة( 

وكتابااالوحوش'ا، وكتاب، !^؛؛؛( ١١وكتاب رالياء( وكتاب (الإبل( وكتاب ٠اادحيلا 
وكتاب!الألفاظ( وكتاب !الأصداد( وكتاب أالأمثال(، وكتاب وأسل( أسل 

!أصولوكتاب !التوادر( وكتاب العرب( !ميا0 وكتاب !اللغات( وكتاب !الملاح(، 
وكتاب!الاشتقاق! وكتاب العرب! !جزيرة وكتاب والأبدال! !القلب وكتاب الكلام! 
!البات!وكتاب !الخلأ! ومماب »الأراج؛ز! وكتاب !المصائر! وكتاب الشعر! !معاني 
!نوادروكتاب الءليأث،! !عريسه وكتاب ، معنا،! واحتالف لفئله اتفق !ما وكتاب 

.ذللث،! وغير الأعراب! 

نيمتهبيان منه الغرض بتعريف، !الأصمعتات! كتابه التصدير هذا فى وسنخص 
الزمن-عوادي من حفتله ني الجهد وبذل المربي الشعر جمع ني بفضله تنويها 

المجاج!ارجز و اليعر! !نقد منها ونمد. الشعر ني جمة تاليف للأصمعي 
.الأصمعيات! !و 

حقهاالتي الأصمعتات نسخة حاستة ني اليثبلي الملامة كتبه مما ويفهم 
٩



باختيارعض منن الأساري ابن مكون الأساري، ابن بخط نخة ■عن مقولة أنها بيده، 
العناصابن اختيار أي ،اال٠مضالتاتاا ب عنايته غرار على بخطه، واهتم الأصمعي 

الشنلينامح•
التيالأصمعتات ارنجزيت، ت إليها أشرنا التي النسخة ذيل في الشنقيطي تال 

بنمحمود محمد وكتبه عونه. وحن تعالى الله بحمل، المففسلنات، بها أحلمتا 
مشهدعند كبرى، بخزانة وجدتها جدآ، مقيمة قديمة نسخة من التركزي، التلاميذ 

ذىمن بقين لعشر الخميس ليلة نصفا تمامه وقتا وكانتا خان. محمود الساعلان 
عليهامنها المتقول والنسخة ■ وألم، وثمانين خمس عام العفلمى، نطيتية بف، القعل.ة 

محلالدهر وأكل الأباري، ابن حط 
نقدالتداخل، من صربا والأصمعنارت، المفضلنات بين أن بالذكر والجدير 

عندمعروفا بالتا أمر وهو ، المفضاليايت، عداد في أنها على الأصمعياُت، بعفى ورديتا 
نحدهالذي المحيير في اهتمامنا ومحنوليه القديمة، الشعر مجموعاُتج بتحقيق المعنيين 

,بيروت همب الأرقم بن الأرقم دار بعناية المرتقبة المفضلنات لهلثعة 
المختاراتهذه هلثعة هو فالأول ٠ الإصدار هذا مثل إصداران وللاصمعيات 

انمشرقئيها آشرفخ  l^ulليبزح مدبمة في •آّآاه( )  ٢١٩٠٢نة الأولى 
بعلبعاتهالأخر الاصدار وأما العرب،*، اشعار اْجموع سماه ما إطار في الورد بن ولتم 

الأستاذانبتحقيقها قام والتي اكتقيعلية، النسخة عن أصلا' المأخوذ فهو المتحدية 
مقيئوض ٠ القرن هذا من حقبة منذ هارون، السلام وعبد شاكر محمد أحمد 

التيوالفروق الألماني، المستشرق طبعة فى عليها عثرا التي الأغلاط تبيان إصدارهما 
الكلمات.من والعديد ومثيلاتها الأصمعيات من عدد بين عنها كشفا 

السابقينالمحققين فضل من الإفادة على - وديدننا دأبنا وهل.ا - حرصنا لقد 
ربماأمورأ ستال.رك أن ورأينا • الحقل هذا في القدم ورسوخ ؛؛؛ ٢١١بطول لهم المشهود 

بصاحبالعناية ومنها واجبة بل إلحاحا أكثر اليوم وباتت الغابر، في، ملحة تكن لم 
فىبه نهضنا ما وهذا وآثاره. وأخباره سيرته على الضوء ؤإلقاء به والتحريفج الأثر 
ييذاالمعنة الناسثة ٠ المعاصس الأاح>سا منه لفل، الجل،ط.ة، الأصمعتامت، طعة  ٠١تصل، 
القديم،منشعرu الأون 

حسنإلى ؛الإصاقة بالذت. الأصمعيات نمئاق في اهتمامنا تقدم، ما إلى  ٠٠٥٠٥١

بها.خلاوت.ا او خلالها جعلت أتم، يهان أخلت، )١( 



العانةحطوطها وتحليل رئاستها أصمب كل بصاحب — اكرٍح وامتفاصة الضبط 
نجدومرتكزاته إنشائهم قلروف إلى الأصمعيات شعراء ح يقف وهو الدارس ليهتدي 

التيلامحة يالمقرونا مهلا الأصمعتات عالم إلى ولوجه بجعل ما الأسلوب بهيا 
نيالمضي على ذلك يعد فيعزم غرابة، أر صعوبة س القديم الشعر ني ما تلعلف 

وبراعتوالالمظ الأصالة نى المسن من بضروب الحافالة الشعر هذا آفاق اكتشاف 
عموما.واليان والتشبيه والتمثيل المجاز وروعة الأداء ودقة التصؤير 

امئبالأّوأحدنا فيها تجاوزنا ففد الأصمعيات فهارس إلى وبالناس 
والشعراء.البحور وفهرس اللدان فهرس مثل من عنه، ض لا الذي 

الاثكال.وعليه الخطى دبي وتالتوفيق سأل واف 





(١)

اناأ;ذجلأر*؛

الخنيريالرياحي لمحل بن ننيم تال 
ضماسممح.>،يلأوطلاعاكاط ١٧١
النربمنزلل من الليث ماد  It.■ُإئ 

واسالشام )*( 

بنإياس بن طابخة بن أذ إلى ب ليتمي النيام، ح٠يري بن - • امتد بن ليل بن م لم 
ابرزمن الإسلام• ص ني ُءا تن عام ماتة ءم دالإ*لأم• الجاعلة مخضرمي من دم ممر- 
بنوض ثان خلانني ش امزعق دال- معمعة بن غالب لمحن يه الكلام م المارز؛ تلك اخار• 

(.٢٨٠آ/ ١ الهمج لأبي الأئ؛ي )انظر •سهما اد رضي >لألب أبي 
الثغوالخالي:على الأغاني م ذكرما ورد نقد المحطغ عتاب ، ٠١

نقالالإبله. قطرانا مهما يطلب . الأخوص. عنه وابن النيام الأبترذ دجل أتى الآم-عصت نال 
له:فتل اذهب . يلرانأ. اعطباك الثم مدا الريام ويل بن مم يلغت انت إن ك؛ 

الحرونالغفم على لذوبق ي خولوج—راء إذ؛—داع—؛ي 
بالشعرلئيمهم ويا-؛ر ب ينل وجمل الوادي، ني وازحا-ر عما• اخل- الشعر هدا مم مع فلما 
•الأيات!.والأيرد الأخوص عتحد؛ا 

فيمالغة ت )فنال( طلاع - والرفعة الثان علو عن به كنى وند الغلهرر وم الجلاء من جلات ابن أنا )١( 
مش- الجل في العلريق أو العمة ُم ثتتة جمع الثنايا■ - والمعود الارتماء أي الللهمع على التا-رْ 
فيالعمامة تلس ت يقول وتحلب -، الشريري قال كما - وجهي عن أكثف متى أي ت •••الخامة أمع 

لم.الني وتوضع الحرب 
بينالنسب وواضح ومشهور معروف م من إلى انتمي وجل أنا خصميه ومتحا-با منتخرأ قول ي- 

وطيدلأنني عماتها تجاوز أو الممال ارتقاء على الشدائد على وصري الخالية بهمتي نادر الخشاتر، 
.. الصعاب.تحمل على الخزم 

وّمرالزلل عن كناية ِينه، ومعل الأمد بمكانه حميرى من مكانته ييشنه جه ونبآصاله يغتجر )٢( 
المحتد.

١٣



وأنيلأبمرئإمح٣- 
4عنالركب يضو لني بذي — ٤ 

حاطزئييمذ إذ بمرل الء-دزت - ٥ 
لميبثنزاء الندري اذا وم- ٦ 
أصدىصجثيها حمسيى أحر — ٧ 

خوليلجراء هملالثي إئ ٠ - ٨ 
ظئريؤإذ حيث ما نأخيى - ٩ 

نيربفي إلا الغب عذاة 
لحينفريثت ئونى دلا 
ليرنابني ال وبالي با نم

الأزبمسرأس جادلت يند 
الشؤونن_اواوز، ونجدني 

الظنونالمنع علي شق لدو 
أبيننصد آلي تند نمل

يرا.ونعنع يرا الإبل ض ان الخن: - ايالي ايرم - راص انماحب اي اممرين، اهرث: )٣( 
•مردأ.ات؛4 أن يخاف لهو ل، بماحب •محؤيا إلا له الممدى ير يجرز لا نمض ننلر• إذ بمووت 
•توله الثيت هذا ريق 

المريننق تا ميعئديد عياعا نبظ ساقا إن ن

علىأحد يجرؤ لا منيعة تتاتهم ؤإن العرة عن كناية شظاعا؛ مشظ ونوله الجانب ومناعة بالقوة يعتد 
ادلءا.

ؤيشبههالمساعد 1لمرين بمف - الأمد. رقبة شعر وهي لبدة جعع واللبا الأمد• الليدت يدي أراد )٤( 
لمحانا بها وانتحى مة يرينال إذا - الأمد ط؛ أي - إنه يهول - تؤتى مخقف تؤتى• - تع البالأمل 

حين.بعد إلا اتامه يل أحد يجرؤ 
راهتيالزل(; رأي ءا>م - الثامعة بلغ الذي الإبل من وايازل بازل، الةواحدu الإبل الزل: رْ( 

كانراهتوني هم إذا الثيرخ إن -يمول: الثالثة ني لحل الن.ي ولمها اللون، وابن الناقة، للون: ا- 
عيرفلا . لون بابني مثلها وتع - والأخوص الأبيرد امثال من اكيان أما لي، أران لألهم العير لهم 
ممارش.على وغير؛١>^, ضعاف لألهم فعلوا إذا لهم 

الونمحنكا-وكم وبات كبر انه يعني مني؟ الثعراء يختل ماذا أي الختل وهو الاذرا، من ينري: )٦( 
حركةاختلاف وهر للإتواء يودي الغتح لأن هومعروف، تما القافية روي لمجاراة •الأيبعين■ في 

لدُز؛اتي(.والوقح بميش، لأبن )اتفلراستل الروي• 
فيأنه يريد مدة جمح أنعم(: مثل أفعل )وزن وأمد - مجتمع رواية دلي - أمدي مجتما )٧( 

تجدي:- لييؤيه( والكتاب جي، لابن الخمالص )ائتلو والعتل الجم نوى صال من مثلي حال 
الشؤون:مياورأ - الأمور وسرقة والغرة اكميه عمق وم الحنكة من محنكا أي منجن.أ جعلني 

معالجتها.

المثتة_الذمع:الجارا؛_اكق: الهاد-اتجرل: وسل الحلب طلور: لأبن انمان في يا العلألة )٨( 
منمخر ؤيباملؤيها والأحوص الأسرع خصميه على يرد - به يوثق لا من الفنون: - المن صغر 

المن.م متقدمأ ميخأ كوته رغم •جاراته عن وعجزها ضعلها 
والممدوالرقة، أومظ ذوي والأخوال الأصام من الأنباء عن كاة الممد: - الدعاط النثد: )٩( 

المحشوة.والوصائل الختي؛ أيها: 



الججثنوصاح النبق كنضل بناح نلض من الخاو كريم - ١
قرينالعس ا مدهقديد صظاها مشظ ا ثاييئإل فِ ١ 

وصاحت بقوله شرنه عن يكس كما السيف ينمل مضائه ني ه نفؤيثبه أمه ناحية من به ينيفتخر ( ١٠)
الجض•

توتوله الشظا، من شيء فيها ودخل حشنآ وكان شينا متت إذا فلأن يد مثظت تولهم; من • مشقي ( ١١)
مني.رنالت اذكه بها ترن فن اذى، نص لا قناتهم أن أي المتعة صن كاية ميعا: شدد 

•مغذيين جاءاْ "حم شعر بالعهما حض والأمحرد الأخرص أن ١ْ( ٠ /  ١٣)الأغاني مر حاء 



(٢)

٠٠٠٤٧>ك ألا 

ئذنفيى حماف وئال 
نلتقيبنيزال حك إذا وأمي نطرق غير في أسماء تا طرفألا - ١ 

مغدقب—ليه كرم أر وج-لدال يانع وهوة يوف واد كل نرت ٢- 
معلقجاللا0 دون اب ببوسادي تا نوئنحتى الأعراض نجاوزت - ٣ 

والماستالخام )*( 

محيص• التنس• ينء،نم؛زب ين;قغلآ ؛زحح الحارث بن نمير بن هرحفاف 
رمنالعرب اغرة احد حئاف وكان سوداء، امن ومي امن رنديت • نزار ين نفر ين ملأن بن مس ر إب 

الطبقتئعراء مداد لي الثعراء■ اطقات كتابه ني الجمحي محلأم ابن اءت؛رء • ونرانها الجاعلة شعراء 
جمارالخمخي.ين نويرةرمالك بن ومالك الشريد بن ابنيصرو دمعاية صخر عنه ابن مع الخامة 
وحينحين رلعة في سالم بثي توعه لواء حاملا القح معارك وحاض نأسلم الإسلام حفاف ادرك 

معاؤيةعنه لابن ثأر الذي هو وحفاف إسلامه. على خفاف ثث الإسلام، عن القبائل بعضن ارتديت، 
)انظر( ٣٦٤٠) م *٢ سنة رناته وكانت، الخطاب بن عمر زمن حتى عاش . والغناء صخر أحي 

.( ٨١/ ١ ٨ للأص؛هاني; الأغاني ني حفاف امحار 
راعانيحمالهاالم وذكرمحامن المعُبت يب اّتبملهابوصف التي المحيي؛ هد• ثعرحفاف دمن 
وأمئار،.نرمه وصف إلى وتطرق الحروب، م عراّه ونو؛ بمروءته الفخر إل اقفل نم الحج ٌٌم 

موًلنكانت، واليمن، الحجاز بين بالية ونجران• بنجران، نزلت، بنجران• حنت، - ليلا أتى ٍيرق• ( ١١
.نجران بكعبه معروفة ييعة ٠-ؤلأء بتي ونيها الجاهلية في المسيحيض 

تربحلريق ونيل ا جبل اسم رمءت - مائية دم مار فهد ليلا، سار نرمحات بمري سرى من مرت؛  ٢٢)
الطائفقرب موصعان ت ولية جليان - المنة بهذه راد والمقصود دفع، من فاعل اسم دافع: - الطاتف 

الأرديةإليه تجاوز رند  S،-Jأتاه اسماء محليف إل يقول؛ - به أحامحل به أحدق من فاعل اسم حدق؛ م- 
عتها.بعيدا وبات بمجران أسماء حلت أن بعد 

الرسن،ونت جاءت عرض-توسعت،؛ جمح الوادي، جوانب تخطعت،-الأءراضت تجاوزت؛ )٣( 
تلكتخطى الحميمة طيف إنة يقول؛ - المخدة والوسادة؛ ومادتي، أي وسادي؛ - الرم ٠ والدمن 
نائم.وأنا أناني حش المواضع 



سهالظالم حيف اشايا بعن - ٤
ماعةئعله إلا أرها م ول- ٥ 
ثراكصرل الا^ادالإ^|مآع ا وح— ٦ 
هاو؛-البرج اتي با وم.>—وغ - ٧ 
معحاسامنها الحج مهور وأبدى - ٨ 
باطلياليوم أنمر ئربني ذإِنا - ٩ 
وظلهالشاب يلن وزابمي - ١ ٠ 
وأنزةننثت ند مولى محنئزة - ١ ١ 

اقا_ئ|نتئضتت قد صاد وحزة - ١٢
خزظالثز؛ا كخناع ونهب -  ١٣

i)

٦)

٧)

٨)

٩)

١)

٢)

مؤنقالجنينة برقم نة وم
،_المشئقنظرة أو ماجر عالي 
للئنئقنزعدآ المخاذ وكان 
بحلقالحب جدة يومأ نلق ومن 

نشرقالطيب له يخلل متى ووجها 
نمرقكل ني الشيب بياض ولأخ 

مخلقاخز سحق منه وبدك 
نازقكل لذي وأبطاو كرام 
مفرقآخر ليل مبلي دم وند 

حتمقالمرانم وم1حتات غثائ 

الظالمطيف وتوله؛ الأصناف، ماء الظاء(؛ ربفتح الظالم - اليص ثنته-الغز؛ جمع الأسان، الثثايا؛ 
-الروض الجبة؛ - الْلريقة او المنهج والستة؛ الأبيص القلي ٠ الرئم - استعارة والتت تخلله يته؛ 

المعجمبح.دل يمتدح كما رالّذوية بالبياض لينت المحبجية ثم يصف - العجب • المؤنق 
•شام لقتل صام - يه يض أد بشغل *ا بمّنل؛٠١^، ٌا ونملة' غللأ يينل يجل ءل مدر ت المملة 

بداكأو الماء مرصع عند إلا يرها لم انه -يقول؛ الظاتف أسواق من المشرق؛ - ماء موصع 
.اللماء ونت لقصر الألم إظهار إلى يرص التفي بمد المارة ش والاصتثتاء السوق، 
المحاق:- الرعي عن الإل بمنع أي يحبس الذي وهو حابس جمع الحابسون؛ - واد اصم راكس؛ 

للخراق.موعدا المحاق كان إذ الحج ل أخر.مامجهم يصم، - الفري الشهر س الأحرت الثلاثة الأيام 
جدةلقاء بعد بد لا يقول؛ - رمث، أي بالي ؛ ال؛ماء بمتحلت، أحلث، ~ والخاطر القلب ايال؛ - واد اسم • كغ 

البر•من ائب 
الحجماسم اتمام يمد إلا المحرم علكا الملتب الإسلام تحريم إن، - رجههآ محاسن بمف وهو - يشير 

انمليب.له حل أن يعد أواخره قي أشراتا وازداد المج ني محاسه أبدى الحبتبه وجه إن قول• ي- 
نيالشمر مغرق الفرق؛ - وينه الشباب تزق ت يالياطل أراد - ممتتعآ وبات كمر باطلي؛ اليوم أقصر 

وأول،أفضله أيضا: والزيوق شيء كل ويتق ريمه أي الشباب؛ ميق - غارفي عني، تنحى رايلتي؛ 
الخالق؛- البالي الرث الثوب • السحق • الئهار أول ني يوكل ما أي ءاكرؤيقة* العامة نالت هدا ومن 
خلقا.ياليا ثويا الشيب بدله وكيف التساب ثوب فارقه كيف يصم، - باليا أي خلقا بات الذي 

عثرته.من رنمه أو أتاكه تمثستؤ)٠(: - والمهلة الزلة والعثر؛؛ عثرة، رب أي قعثرت: 
الشديدالصادي؛ - وحرارة جفاف من الغلخأ يسب، ما والحرة؛ الظمأ، الشديد وهو الصادي أي صاد؛ 
للارتواء.الماء من يشرب محا الفرية؛ - ولهيبها حرارتها صكن القلما؛ أي الحز؛ نضح - الغلمأ 

أيالقوائم؛ بمحتات عجلة. على أي غثاثأ حؤيته - محتها تجتع ما وجماعها كواكب، مجموعة )مآا(الثرتاث 
•والريع الرنبق الغرص صفة ت ١لخءنثإ - الأرض يحت كأنه سريع فرص أي ت التوائم ُحتات بقرص 

١٧



الن-غئقكالأئخمئ نئى لها نرئة يلمتها محلومعشوقة - ١ ٤
يفلقلم ولولاطعنتي كئيبا، ثججهم أناس من نببمأ قانت - ١ ٥ 
محتقالمعاقم يندلوك شهدت يلها مبقوادة لا ئعاذى وحيل - ١ ٦ 

الميقنكزبات ني الشفا نيز به نض خاف من نظام قوبل -  ١٧
المزوقباللمراف اوي ثنجيل مئلص الجدال، باطراف نمر -  ١٨

نضدقوواعد نودؤغ وهو لجرى نمائه من أرصه امثحت ما إذا - ١ ٩ 
لقالتلالشائن كنؤع اغ وبعنانه ني قننه الشمال ومد - ٢ ٠ 

سلت،؛ )عظ( •للهتها رجالها. لحت|ا تمثق التي المراة رالمعثرتأ رب، الواوراو رسيوتأ؛ ( ١٤)
لها- نمالها رشاشا دمها يتونع اا؛ي اكبملأء اسة منة المرشة؛ - زوجها يتتل زوجها ويض بيها 

الثوبخزق عن عنعول اصم المرق المخرق؛ - الموقى الأجمر الثوب الآتجمتي• - *لريق اي ّانت 
>د•

هانْبين■ فرق إنه يقول؛ - نهرا التثنع أبمأ ليب والالمال، آو الختل الختالب ليب! اي( ١٠)
محروعةآي تحتهم منن عترية زوجته ماتت بارجل آويت ام النجلاء يْلختته وزوجها المرآ، 

أوالركض هن محرب والخدو تعدو صادي؛ - الخيل على الترسان والمراد خيل، ورب اي وخيل؛ ( ١٦)
اسمالمدلرك الغرس آي الميلوك: - النوم سن الملاح به يرجى وما والرفق اللض الهواية؛ - الجري 
العافم؛- الُخاُ• والذلك دللته، رنمه م الذي رالمعلوك؛ وهءك4، فركه الشيء؛ دلك، من مفعول 

الضام.الغرس محئة اوناءلاو؛قرانماو،_اسق: 
منةخافا؛ ءٍُ ولوك؛ الخفلمم، الخين(: )مم الن>لام . المهو؛ الخالي الغرس صفة )ماا(ضلت 

الغؤيةالفاصل صفة ت الكرمامت٠ - مالركجة مقلم ا اك٠ل- الخمول بين المارز لالنرءس 
وصم،الييت، مدا م يتاع - الخفلمين اتشاق مرمع لأنه كذللته مني النصل انملتقث — والرثانة 

ئداآصالة محن التحول، يهل وم - الخل من وبروز، مكله وئلم وصمود، بمدنه عزموأ فرمه 
الترمؤ•

والحداب:الحداب، وأءلراف< معرفة ل فرس مو آي به، علم به: بصر من فاعل امم (بصير: ١٨)
أيالخلي، الوثن، ،؛ ١٠٢١١- القوائم اللؤيل، الغيم، القلم،؛ - حدب جمع المرتفعة الأرض 
مترالمت، ورواق الرواق، ذي الييتؤ صفة المروق؛ — جلد ُن الءء*ت، الطراق،؛ — الخلي، الحسن 

القف،.دون يد 

بالماسبالهاء شيهها الس آماله إلم، بالقياس حوافر، أي آرصه؛ - الخرق ،ن ايتلت، اصثحمت،)هتا(؛ ( ١٩)
فرسانه يقول - الصدق ايصعن،: - الدمه ص حال آوفي ماكن ومو آي وموعومع؛ - القوائم إلمر 

ؤيهاغوعد، في يصدق لأنه به يلته يحسب، ولا صربه ءالٍ، ماحيه يهصل فلا ودعه، مكون في يجري 
*أومرب زجر دونا غايته راك؛ه 

-يقول؛ - المد بمعم، وايلخن الخنان' في الفرس *لخن، آي عتاته؛ م يته - الغارس سال آي اكال؛ )'٢( 

١٨



نفدمأنمنع الئت_و الكاتمات من ء ٢ ١
اجنينهي—1ع لا جواد وعته - ٢ ٢ 

خنانهامحها ط4نث رن-نبت -  ٢٣
اتهازيجني الطير عتاى ست . ٢٤

رياحهاجهدت وحزجرج -ربأت،  ٢٥
عهدهتقادم عد إلى يٍتا وي- ٢ ٦ 

حياصهالتساع محافز كال -  ٢٧

مسبقغمز الغايات إلى تسرقا 

محمقغير أعرايه بمنمهرا 

مرلقبصاح ا منها نعامته
المعلقالفارس نت كئزة 

النثئقالحمير مثل لأحب على 
بنلفقنهار الحز ئش بغت، 
ق ١٠٠١١الإناء جب ها لتعري

ئيجاء كما الشمال في يكرن والمنان شماله. قارصه فيمد جريه في متبسطا العنان يجدب فرصه ن آ =
الشائنيمشي بامه مشه رشته ، الذر١٤^^١٤ الباع سعل أي يبلع ؛؛ع مصدر ت البهمع — اللسان 

•غدوة في مضى إذا الشائن صفة رالمتطلق القلية ولد وهو 
ماترْ،العداوة: اخفا،_ركاس الشيء: نمأ وكتم كتم، من )، pUاسم كاتمة، جمع )ا\(الكا;مات: 

وهوالامزنخ من تم>عت - العالي النفس والزيوت الربو، احدْ او انتفخ الفرس ربوا ربا مصدر الربوت 
إلىمجونا - للفرس يعود والفجر الأحجام، نمض وهو الأقدام من مقدما: النير. في الامرلع 
مقا.وليس صايق أته آي الغايات: 

فيوالضمير الرحم في دام ما الولد جتيئها: - حففك اى الحففل هنا والوعي انه، والمراد هي (وعته؛ ٢٢)
ننتجالتي المحمق: - عرق جمع الأصول الأعراق: - والمزت للمدكر والجواد للجواد، يعري جنينها 

الحمقى.تلد أو 
البناءالقمامة)هنا(: _ الزتيب يعلوه المرتع المرصع والمرمة مرتبة، ورب أي رب، واو الواو )ّآآ(ومردةت 

-الشمس يواجه الذي الصاحي: - الرتيب تحثه يتظلل ما ار الملم أيضا والئعامة الجبل، فوق القائم 
تزلق.أو القدم عليها تزل اكي الملساء المرتبة صفة المزلق: 

والمرادللمرقية يعري الضمير رماتها: - والمقبان كالنور المليور من الجوانح الكراسر، الخناق: الطير ( ٢٤)
طزة- رووسه الجبل وتدفات رماتها، -رضع في وتدفاته بتت، موضع في سض رواية: رفي أعالها، 
الفضاء.ش معلق كأنه لخلوه يبدو الدي الخالي المعلق: - ناصيته أعاليه، اليت: 

وتول:الخدو، أخبار لتستطاع الفرم أو الجيش تتقدم التي الخلليعة والرييثة رييثة صار أي ربأ ص (ربات: ٢٥)
جهدثتول: - العالية الفخمة الناقة صفة الحرجؤح: - المرهبة تلك عن استطاع رحت اي ربأت 

وشبهالواضح الخلريق اللاحب: - احتمالها ءلاقة فرق عليها وحملت السير في أجهدتها أي رواحها: 
الخ.. . السالكين. أقدام رسوم س فيها لما المشعق يالحمير انملريق 

-اتقى أي • تتى - الماء ذات البتر وهي ركية وواحدها النديمة، الركايا وهي أعداد، جمع المد: ( ٢٦)
منعلاها بما الحر اثنت ند المياه هده إن يقول: - الماء وجه على الأخضر الملحلب الغالنق: 

العلحلب.

متصربوحياصه حرض، جمع الوحوش-الحياض: ١^٤: - حوافر والمراد محقر، جمع )ماآ(محاثير: 
الحوض.في الماء انصباب مرصع الازاء: -  Suنزل أي عرس مصدر التعرص: - المفعولة على 



نمزةياذالء؛_ر، ثركب مامس . ٢٨

بارقصن؛ ئزى هل ولكن ذا يذغ -  ٢٩
وابلبعد وابل مه الأكم علا - ٣ • 
الملأإلى البحار أكناف ببجر - ٣ ١ 

هلا ذناح الريئزهاة فك إذا -  ٣٢
ونطهوالمثابع الحداة كأن .  ٣٣
ءناؤْالعماه ينلمو سقا أنال -  ٣٤
فأصحت،فالنتاز نزورا نجاذ -  ٣٥
عشيةبالضحارى القباب كأف - . ٣٦

محرقلم ارهم نا مإذا صزاد 
ننألقدرى في حبيا يميء 

كلنيعائه أزممغ نقد 
المغلقالنعام مثل له، ابا رب

الموسالنعام مثل له، رباب 
مشرقأمنز بوعوذا 

منمقكل لعابها ني يقص 
ودقنبان واديواله لار نع

لموسقْنثضش دعاها رحال 

؛ائرن- ليلا النزول مرصع والعرس الخيل' او الإبل ريان وعي وركوب اركب جمع ت الركب ( ٢٨)
البرد.أي بالمرد المايون المراد: - البرد شدة المرة؛ - قافل جع ^)،، ١٠أي رنانين؛ 

أيحْعذرو؛_اوتآلق: الأءالي، اللرى: المراكم حاب ال_المتي: ريع من الأمر اترك )آما(قغ: 
المعلنة:قي القيس امريء يقول شبيه والبيت المثآلق، التارق 

مكلل•مذ ني يدين الكلنع وميضه أر؛_ك نزقا ترى اح امح
المُلر• ء.الديل الوابل - المرتفع والموضع الطة وعي اكمة جع الأتمم؛ - فوته ارتمع )القيء(: ر>٣(حملا 

مالكثرة يترل؛ - الاكام  ١٣انفرجت التي الميئنة الأرض ومو ئع جع التمان: ِ المتاع الثديي 
الماء٠بوءلآة عتعبة صارت أي أرمقت وكأنها يالخام القيعان امتلأت فقد الأ٠aلار من معلل 

•المعلق بالعام يجرعا الي المحب يشبه - المحاب الرياب: - موضع الملأ؛ - النواحي الأكتاف: ( )١٣
حنلوسقا ونق من المحتل الهونق: - تريبا أي دانيا صار اقترب، دنا: - رقه تالمياح: ترماء ( )٢٣

•الموذ - ليسوتها الإبل صائحا يحدو الذي الحائي المشايع - الإبل ماتق وهو الحادي جمع ت الحداة )٣٣( 
الأرضالأمعر: - أولادها محبها الخي الموق المطامل: - اكاج الحديثة الثاتة وهي العاني جمع 

الغلينلة.الحجارة ذات المرتفعت 

تريبموصع وصمات الصواب، هو هدا ولعل صفا)بالفاء( اJلداjا معجم وفي )بالسن( مما ونيل (شقا )٤٣
منيصفق؛ . السيل يعلو الذي الزبد ؛ الغثاء - شركي شجر وهو العضاه شجر الخضا• - المدينة من 

أمواجه.تلاطمت البحر اصعلفق 
اسمت المريق - المطر حول أصابها مواصع ت ميعاد والنتار الشرور - بالمطر مخا المالر(ت )أي جاد ( )٥٣

المهلرءوالودق الريق، من موصع 
الجمعأي الوصق مكان المومق: - بالحرذون شبيه الزحاقات من حيوان وهر صّبا، جمع ت الضباب ( )٦٣

يهم.متضيف استجد الذين بالرجال عشية يالصحارى الضباب شمه 



نطلقغار تحث عناء يبئ كارهأ الذنب يسنخرج حدب له ء  ٣٧
المحلقبالحفاء العقاب يراح ؤنتثجي بالمحارى الحذاب يشق -  ٣٨

كارهةأوكارها من الذتاب يخرج السيل مرج ارتفلع إن • يقول - مرجه أو الماء وتيرة ارتنيع • الحدب )٧٣( 
الغار.تحت بمر الخاء ويجعل 

الغليفلةالمواضع وهي الحناء قاصدأ يتجه ت يثتحي - المرمعة الغلظة الأرض حدب، جمع ت الحداب )٨٣( 
•الجارحة العليور «ن والعقاب ءليرات4 ني المرظع ت المحالق - العقاب فراخ حيث المرممة 



(٣)

(٠)>فغأنبما؛مءال

-٢

.٣

ه_

أبمأ؛عينت ين حقاف وتال 
وئوًساالنحال أنبماء طرت 

ذونهاأصخ ناساث 
مالكأبمة L الحبل طزت »الئن 
٠—رأدر رؤ —٠١أدي أ-مي دثن

ه__ااإأمأل ألأئلا اوداء0 الأئع 
بجنؤييالقط—ا ننض ونعني 

نكثسباعن ّعنفه يند من 
فحسوبفعميها ندس يمرغ 

ومميبنغعليء نمه والرأي 
صليبالحطويت، من  ٢١فيما 
نصيب،الرمان كمي من ولدي 

يبدصّلرنه ئوابمج الدمن 

رانمابالشام )٠( 
رينهاالصا صورأ نديأ ين خناي امصاه ان بد والنخر. الوصف •،ن ميج التميدة د• مم 
رصفإلى تجارز ئم ًُدوع، محت من مها م يلأب  ١٠•ع ليصأ رئاص م نمه محامد امتدح 

اواتأمد مًف المتست التئت بماك المو-ءثة الممار يخخ ومر جس من هيف الرحرش .طائرته 
الأسر.شديدأ جزلت سٍار؛ الصبي وصف وتايع الترص وصف كما الوحش يحمار ديٍهها 

المر*لهر عر يجّل  ١٠دهر رحل' جمع ■ الرحال - اصماء ممغر اباء؛ - ليلا اتت طرقت؛ )١( 
الموى.ياترت اليلدان ممجم م سها ذكر ورد مرامحع اّماء ُمم|_،ت صاعد محنة مد - كالترج 

ص:- لكات المرمحع ني رباJون(، الدكان رواية: ولي ابمأ، الأمم، من والدكان: الخوه )٢( 
مواصع.ُحُربأ: وصي، تدّرر - الميا• مجاري من مجرى اد ماء ■رنجع 

راو؛فاء.الميول م، مماية رمو !د0، الخل: صرمت )٣( 
وذرتري ًدب؛ - ارأمرجالل مممة كل حياوص جمع الخطوب؛ - نزل الم: ثرء- ذر ذوبزأ: )،( 

صلاة.

الخللرجاحة من الدم لياء آكسه ما ت اررعارتُ اكسس ٠ ؛اراد - الحتارة اليتاءءت - اجاب أترك، آيع- )٠( 
امة.ار ر1احمة الحف اضيص،: - رالغطة 

-للمرور صالحة وجعلها محييها ر١للرييى(: عتل من منعول اسم ومحعتدت معتدا وملريق اي رمحعتد.' )٦( 
=ت !!رمة - اللون اJيضاء ألناقة ومحي تاعجة جهع ^١^٠ ٠٠١١ تطاة جمع الري، الصام محن صرب اكئات 



رسنامبطنر0 آمن و1نث - ٧
نقاليفوق ال—رحل كان أيد - ٨ 

نكايهلنانه اق هنالعول ٩- 

نئكميمدقع العنث غبطت ولغي - ١ ٠ 
كأنهلجام الصمز إذا نمل ِ ١ ١ 

كأنهالثناء م عبي حام -  ١٢
ن-زات—مااو|_وز الممخنه نرد . ١٣

حبوبالرواح ثجذام ام سن
التقربلاحه الثواهق غاري 

١ ٠٠ نبيبئننط ١ 

ذنوبالقناة انانؤ كسّطزنر 

نبيبيدين البينوء ريل 
مصبوبثرء نلجل يد إي 

لثوبسنهى محواحي نلفى 
ؤيتعتهامالكها ام بمف - الودك وانمليب للإبل، سمة ت )هتا( انميب - ١^٧٢ محن الي ما ؛= 

كذلكالورد، بالومها مل التطا ؛٠٩^؛^ تييص الماء، موارد عن بعيد؛ رما الممهدة الخ،بدة ياللريق 

الخثب،من الخبرب' ٠ الرواح دلت الريعة الإبل صغة الروإح* مجلءام - النياق حئين آليعام؛ )٧( 
وكذلكالامنة اليور فتقر الماء عن النائية اللزيق هذ. مالك إنه I يتول - المدر من صرب رالخيب 

■رمرمة ممبلة يآنها الئاتة تلك رصف تم مامها أر تاتته بموت الم|باع 
القوائم،الضل الخلق.اسمص: مرممة لكونها رالكم٠ الشبلة رم الأيد، الإبل أي الأيد: )٨( 

يالتوانمؤمنه الوحش بحمار ناتته يشبه لأنه تثبيهية اصتدارة بداية مقلص ئوق الرحل كاة لهوله 
اللحممن مجزئان أي عايياث: - الحاصر( ذي وجه شاخما؛ي ييدو عتلم تامه)والثامق ؤان المالية 

٠ءير0 اي لاحه التتريب الخدرأر وأن 
حاذأصوته أرّل تختط: - لمانه أمال نهاته أن أي لماته: اكهاق عدل ت وتوله الحمار صوت التهاق: )٩( 

النوم*وتنس التقيب: - المرتاع المحمار أو الينل صوت اكبج: - مجمبا وبدا 
العرسالطرف: - الضد الكتم، رأس مجتمع المتكب: - والخشب الكلأ مرصع أي العيب: بك ( ١٠)

الوافرالدب ذو الغرص صفة القتوب - الرمح أصنل العتاة وصافلة الرمح ت القناة - ملوفيه لأصالة اوكريم 

سديه؛نوء - الغرس نم م ادخل ت اللجام محقر - نثامله كوتر قرار• يمر والذي الحركة الكبر العمل: ١( )١ 
الممل*أو المال مسالوب لا اليم،: يديه. يرتع وهو أشار 

مالغرص جرى لاشتداد وصف الشياء: لير على حام وتوله الوحش، بتر أو الوحش حمر (الشياءت ١٢)
جرائه:واصفا المس امريء كقول ييركها، حش < الحمر• هذ• أعماب 

نيمسلبماء يتضح ولم يراكأ، ونعجة ثور ين بعداء سمادى ف
الدلوماء بانمجاب الغرس ١^٢٤ شنه • الدلو-ماء انمساب اكر: . المتليمة الدلو المجل: 

الختلممة.

ماانموامه: - مجرتيه مجرتيه ممةعه مجراتأ: تقحمه - الدبور نيح الدبور: - المرد ذو السحاب يالترد: أراد ١( )٣ 
إىيقول: — تسلته أو صموده بمعب الجيل ني شعب كل اللهوب: - انماحية جمع للشمس، ظهر 

.أخرى•مد مرشة الدبور لقح تدتعه الرد، ذو يالمحاب أشيه فرصه 



ننبوبجزئه في ابع نتننئدمأ ننهض بالكفن ننقلع . ١٤
ثخينولحانها ويعها فى ورجله ائلأب، إذا الخلاف زبد ِ ١ ٥ 

•الجري كثتر أي يمرب ومر كف أذا يقدم فرمه إل ت يقول ( ١٤)
منةدالريذت شف، أحد على معمدا سر الذي والخالق الأخر، دول ثق على المني ت الخلاف ( ١٠)

•وئامه صدر• أنام ت التلاص اتلأب - الني ؛ي الرشتة الخفئة، التوائم ذي الغرس 
الشديد.المحتب والفرص الفرس محاق في حقيق اعرجاج ت النحيب 



.٢

.٣

)٤(
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ايصأ!ئذنف ين حفاف وقال 
الماردنني أض ا يهند ا ي

غمدأ ئيثلا أص إذ 
ئئرينهابط غالالصابع ي

الئظانلم الذراعين عنل 
إذاحثي المنخل ني نفنى 

الخالدولا افى بالبأنا ا م
الخاردالمننر أمز أملك 

ئاهدالردر الخيل وب إي 
هناردالالبزة تحن، كالنيد 

اتاعدبارز فالبمغ ا م

رانمابالشام )٠( 

ياتا.ولا خالدأ ليس لدس راني الريال نكر؛ لها 'وكارأ هند بمخايأ المحيي؛ _• حماف ستهل 
يقرصهيزهر كما الكتيأ بقيادته يعتذ انبرى العنيا، مثاع إلى الرامي؛ اكئلرة ث حغاف أملان ربعي 

فلايجرى لكيف نراب واعتلاء سو• في لبا• راصقأ يمييعا الوحش حمر يطارد الذي ميع ال
محناتا.ؤيفل ولأيي ضعف 

عرف•بن >• بس أحثاء ص الصارد: ينو  ٢١)
وهوله:- منه القطعة أو الغاصب، الجيس صفه ت الخارد - الضخم الجيش من القهلعة ار الغرتة ت ايشر )٢( 

٠عليه البلرة يمتالك أي امرء أملك 
منصرب ت التقريب - الغرى الشبل، الفرس ت الضابط الغرس - الجري السريع الفرس صفة • الضائع  ٢٣)

يعمليالذي الشط الفرس •' الشاس بذي أراد - أبلأت ا جريها ش صعقت ت الخيل دنت - الخيل عدو 
وجودته.أصالته على الشاهد أو الدليل 

بركبةملتصق عفلم القظات - الضخمين الدراعين ذر أو الدراعتن، الممترء الفرس اليراعيزت مل  ٢٤)
البردالقزة الذنب. النيد - صعق أو ارتخاء من يشكو لا أي الشتناI ماليم لتوله الفرس 
وهدهسليم ركبته رعغلم رنوي اليرامن ممضء فرصه إن يقووت - البرد تذة الضارين - الشديد 

البردوطأة تحت بالذنب سبيه هكذا والغرس الناشعلة والخركة الجري عالي القدرة عن كناية 

النير.في اندفاعه عن كتاية المحل في بملعن ت وقوله اللجام، ت المحل )٥( 

٢٥



سقوطهيخشى ان دون سو• م سح كآته ييدرلمرعتته محيجدتيه سير، م يتثسط فرسه إن * يقوو  ٢٦)

تلألؤالئعات يرف فوله ~ لك م انمر، ؤاك بميد اي انمر بميدك رةول4ت الوحش، حمار انمر؛ )٧٢ 
الوعد.الممحوب المحاب الياكرة. النداء م بمسد آته والمراد التدى، 

آوالأذى محن نموته اليل عتق م توضع ام اصة نتل محن رم رب جمع اارم،ت - الخق الجند؛  ٢٨)
جود،>م اكاتم سد جديرا فرصه يرى عكاوا - الحاسد عين 



ملأحهر*اأ>الرو( بم 
تالأصمعي قال 
فقال:عنه، تعالى اف رصي بكر أبا نليم بني من رحل أتى الماص ارتد لما 

المسلمين.به فقاتل فأءءلاه، به، أقاتل صلاحا أءطيي 
خفاف:نقال 

امإلمالإله عذ اواك_لم رللممتالمب بلاخة نأخذوذ لإ - ١ 
نمامصزاة إلى نزول حتى كافر ا أنولا ببّي، ؛-كم بيلا ٢- 

رانمابالشام )٠( 

بيتيهخناق منه ا-ترحى الذي الغر كثير وابن الأسر ابن اليد كما تاو؛خه م اليري اليد 
مدبن ر*ولياص الغجاءة له ينال -ليم بي رجلامن مجز»بان ٠، ادؤر-محون  ٨٢تال المدكويئن■ 

يهتاتل لكنه المرممين، كال صلاحا الصييق بكر آبي من طلب — االرئ؛ا أثثاء — باليل عيد بن افه 
حقايأكد ثم صيم، سم لحق ^ ١٠راءت؛ر، فجاء؛ نمله ما وامتتكر حغاف نمفب الملمين 

اف.مد ين لياص خملت نها سالإملأ•ءت ءددت4 مر ثاته 
الإثم.^٩ ٠٠)بالفتح(: والأنام الإثم، )بالكم(: الإثام )١( 
نابتإنه قول: - بالمراق( نهر البلدان٠ معجم م درد كما المراة - لباهلة وهو نجد في جل، • شام )٢( 

موخعه.من الجل هدا بقل حش كالرأ يكون ولن إسلامه على 

٢٧



(٦)

إرا؛ن؛لألُ**
الخمريننئر م الحكم وقال 

تالخكم ص سمعتها سعيد أبو تال 

ينشبالزير سنع إن بربانه والدجى ابد جربي بلال ابن إلى ~ ١ 
سلم نمن؛ س محا نحث محا س أن؛زخز نمث إذا ٢- 
راسالشام )٠( 

بنجحاش بن ض بن مسر بن م-المكم ئ لقال: الأدياء سبمم م يالوت منه تسث 
الشمم ئلاوألإ4 ■ع وكان إملامي، محام الخضري؛ محارب ين شميف ين مالك ين ثعلية ين صية 

•ياي؛ياين العريف ابرد ين الربح لمحن بجته دكان اه اليمءث *جاء دكان المجع، كير سجاءا 
رماكمياعأ ابن كم ثم ألريلأ، زمانا كهاجيا 1^^، ض 1كر،،ا م )لغلب كان ومواثف مهاجا؛ 
ورسكتمتاه، ابن  ٠١٠١٠م ايذكم ثاد رسا الخكم، لمالس انملح 

والقترالمكارم رانام ءلي-كم رايغبمل ُالآن-عاع فور الا غل
النثرعش يزدن خلان اللوم من مربن كل ني أخزاك ئد نز لجا 
انالروا• وذكر شعر* من سع سا المحيية وس وسعه الأٌمعمر واءرك4 الخضري الخكم *نر 
ركعكان كيلك أة الآهأغدد مالك وكان ءلُدا، بن مالك ولد 'الضر* إلى ب ستر ين الحكم 
'الخضري*.للحكم ُتءل الخضر، فنوا 
اصثهالهابلال! اا؛ن الأمر بها تحيأمالح من ^ ٠٥٠*و إنما الحكم ثعر من الأمسي اُرس رما 

ءاد4لعي ميرحم إلى خلص ثم را؛محاضها مرمما نر • ١١٥١١؛رهتهها تحما نر فالتن التالت يوصف 
إو4.الأُ؛حال ميقأ ناميا مكار•،، ُأن؛ل 

ءبيداء جمع ، الغالوامث، اليدت - تيها واليد اليلاد يجوب جاب مجمحير ؛ جُ؛مأ ' الدؤح ت يلأل ايتر )١، 
).(:زجر مممر الزجر: - بالرحل صائل المر المرح اصلت اتاثأ النياقأ: - المتللم الليل الدمر: 

وت.نهر• 

^،١١٠١١وحير انفها، متيم —؛ الدابة منر — ^٠١٠١ - حنيف مواد ياضها يخايل اليمؤر الإيل اييى• )٢٢ 
لمءولوك التالة، فم يعلو الوي الأبيض الزبد تهدب لم امر يالكموأ أراه - ان الإنأنمر والتعلم متتار• 
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_A

.٩

اهصلوعأذ كار نأمحزورة 
كأنهاخزف الزحلنن نس 

والمستانيداء فزخنن انثودعث إذا 
رادةكذراء الإنزاق مع يجاءت 

الصحيئير رند ءلارت انتمغ فلما 
كأيهاجاءت حيث فامث تكزن 

بحطبهاصدت الزيح انتملتها إذا 

مضتااج منمار من يناطح 
يمرمتاالحمس لها يتمم متى قطاة 

الثمفنجاة المنسى ر،ماويه 
رمنزبمعان فى قليلا' نحات 
تجبرمد مي مزئه بشرب 

ونكرتساق كم، من هرتأ ذلأة 
منحِاء نجا من وحثت، قليلا 

العيسعنست، إذا الناتة هده إن ت يقول - المنسوج غير الرداء هلرف وال٠الJة الثوب هدب من هدب م =
فمها.الربد ؤيعلو تغضب يها، لتلحق حلفها 

مما- بالحديد المكسو I الضنأاسا الاج - الهند أخشاب من الماج - للأسفار المعدة ت الرورة الئاتة )٣( 
المضتب.يالماج صلوعها لمشبه مكلها وقوة صلابتها 

أرالمعلنه صفت ت الحرف - المعلتة ساقي ني الانحناء أر الاحديداب وهي التحنيب محن الرجلين؛ محقة )٤( 
للإبل،١^٠٠١١ وهو للقعل-ا الخص استعار الخمس؛ - البني الحمام من صرب القطاه؛ - الضامرة التاتة 

الوردإلى بالقياس الخامس الراتع في وهو الرابع ني الماء ترد ثم ثلاثة الإبل ترعى ان بالخمس والمراد 
نسترأن وْي القرب ُن وتقرب الروي، لمراعاْ والكسر الشرط، بجواب مجزوم تقرب؛ - سمه الذي 
المورد.إر المدسة يالقطاة المؤمة القاقة الخكم شي . الصباح في للورود استعدادا ليلا الإبل 

توله؛— الجو في العلو أي ١لأرتفاع هتا وهو التقلاس من تالهبت، — أودعتهما فرحين؛ استودعت )٠( 
.حليراتها أثناء التقلب سريعة التقلب؛ تمأط0 - المورد إلى ءلائرة وص نصي أنها معناه الخمس سماؤية 

منازلإلى تتردد التي المرأة الرادة - اللون الغبراء القهلاْ صفة وهي الكدرة من حال كدراء؛ )٦( 
المعان؛- المكان حول تحوم وهي حلقت حامت؛ - طوافها لكثرة للقع؛ااة اللفغلة واستعيرت جاراتها، 
المزل.

والصحوة؛الشمس، تشرق حين أي الضحى وقت والضحى؛ وارتفع، علا تل؛ - شربت اصتقت؛ )٧( 
الشمس.طلؤع بعد النهار ارتفخ 

حوصلةبه أراد الرهيد؛ - جمعته ؛ الماء أر الشرب ترن - الماء من النصيب ؛ الشين( )بكر القرب 
*الخمالوء المحبب؛ القaلاة. 

الكربيشد الذي المكرب — سعْلمت هوت؛ — الدلو الدلأة؛ — اتجهتا أنأتا؛ — اّرعحا كزت؛ )٨( 
الدلو.والكربحبل 

سرع.أي متحب الخلاص-وقوله؛ ؛ التحاء - الأنف م، الخطم؛ )٩( 



(٧)

_Y

.٣

اشيخدير ين نجإ اين لقال 
ااتهننمذ إئذ ا هأنعن

ث_اب_مناسهاالأحناف نكنوين 
انماتهاالغنس ليوم نرث 
ص—راي—،-؛اإلى سهلت ا ك-أدم

ااتهرادقالن_نات ننن-نة 
اذبمالأنهاب الأينايعة ،

ائلابهعلى ا نجهما قابر 
ابهامج-دفالئنح تجب مذ 

اد؛امراوظ.ستر*(

راكعراءالشم م ورد يا - لأته السي ك ؤيتال الإمحلأسن ارجز شعراء عن لخأ بن ر صم 
•٠٠٣٥١عنبملنهلمم؛م  ٠٣٠٠بن اتاص ين ءلأ؛خل ين  ٠١م ط؛ ب ص محم *من - محأ لاين 

بينهاالهجاء الض مر ادل اد الأسمر دنكُ جريرأ كاه؛♦،م لجا يمحر ءمّ اه ^١: ١٥•ءد-ضا 
(.٢٢دام\\أداكعراء اصر )اطر شس محة م جمل الأثهب؛ن 

مورد كما سد لأبن والأيظاق للمرنياتي ايوحح مر نكهم» س٠ لجآ؛،^؛0 بتر صم •ات 
رمرما-

بهاراعغهورأ ركاه منها  Syلها يعف لجأ أن صر آراجمر مر الأص-معيات م اترارُ؛ رالمترمة 
'ياص؛٠٠اللون 

-ئناتهاء محن ءإتي يتول إذ الجاب محذا ني يشهرته ؤيفتحر آصم4ا، الإل، أنعت آي آتحتهات توله•  ٢١)
آيالمرر رادتان آي رادتاتهات - رصنا محا م؛ من كناية سر؛ا جطح ١لنر١تا وامحعة محثوحة 
الأرض.عن بطونها وينر شسها رمحرأ بمترنها لامحان المرد •تدلتأ 

ايالأخغالر-عجمراتالأيياف؛ ايمجعوءة رمل٠عكغوفأالأيتاف؛ جمعخمر، الأمحعاي،؛ )٢( 
الذيول.ضلا اي ^٠: ١١٤٠ضلأالأن;اب.اختالهاءالة_طيئ: 

ممة.يعد رمي طوتها أئها يؤيل. - بلا جع اليلأت- - المامحي العايرت - أعشت جح الأسميامترث )٣( 
الشجرضررمر  ٧٢٠ءالمت<-اللااح؛ الغزارتأ: نيطتر الممع، اصل رم ضن؛ واحادتها الخزان: )٤( 

اكهتمة.ايللح فم يجزؤع الإل ؛وانم يب - المجوف اكمحرت الطلح ٠ الضخمة 

٣٠



اايهعاطنرواء إلى نمشى حمجمانها الئس وائمت 
انبماتهفي العاص ثمني 

رئيتاللاتي الإبل الخايات: الذعاغ. حمر الشتالث الراص يقام رم جمجمة، جمع الجمجمات: 
بالماص سي هرك: - المايأت شل: الطن دص المرك وسا الماء، س صة ءر بركت ثم 

الماصرثي قزوج، ولم امحها ست، م ظلت، م م دالخاض طها، وحاقلت يطتثة اي لإيل اص 
ص.تتجاوز لم الي النتاة طي س اثتل ءاُ؛ 

٣١



(٨)

.جمض%*ا
قيسئ ينطام رثاء يي غتنة بن اف عد وتال 

النبيلالحس بأصئ غداة ئ ئأجا منيل الأوض لأم - ١ 
الأصيلضخ إذ اء الئيبا أبوندغو ا منالن منمنم - ٢ 
وللمعداتزة ه بخب تراه نولى راه نلى أجدك - ٣ 

)*(

دنسطام اللهعر اش؛هذا مد رر رقد خب. ض شعراء من سة ين اه مد م الرياء عارا صاى 
شمحان•يى  ٥١٢٠١من وم سرد بن مس 

ن١٢٢٠؛٢,، ،" ٢٠مْمع بما- نالها ءس ابن ان كلى •جعمون غالروا؛ القمييغ _، ماب اط 
مأن الآت،*ين كتب م ورد كما الثوم *ذا ض عن ُيمهم - الحسن، رنتا يوم ار اكشنة، ريوم 

شالخن نقا •رصع الغزاة ببغ دحض محس بن بعنام ثسمبان واس دض صتن بتي غزوا سان 
١٠١٢٠٠؛لًقته طب ض دلكن الضبي لمالك ناتث الق نحو ملي غارته يعنام ثن ب ارض 

اف؛نتمد رحاف ؛الهمار. ثيبان بنو ولاذ صريعا نخز حيفة بن صاصم بطعظ عنام بناصب 
ضءاى الر؛اء *ذا ني الشامر ركز رقد نندم. كما يرثا،  ٣١١٠٠؛•ممع بعد ه نقصلى سمة 

كانالذي والجواد القاني نقيوا فقد به القوم رنجيعة الحرب ثي إئدامه وصور رثجاصه المرثي 
محّءم•لحث المشم؛ من يلد 

قتسبن طام بنتل عندء صبة، ديار ني رملي كشب ت )منا( الخنن - وأخفت سترت الأرض: اجتن )١( 
المرثي•

•الأصءل - بمطام المرثي كنتة ابوالصهباءت - ننادي ندصو: - الكرم في لماترْ تعداد فا: ماله تقنم )٢( 
تمحدفي الضيفان، اّشال ولت، ومحو ءار J١من الوثت، ذللت، في ندعو، يقول: - الغروب ميل 

واسءلا«اْ.تانلن: وسديه بكيه اكريزي: 

الئائة_الذيول: الضخمة الئاتة صفة العذافرء: _ السير أو العدو من صرب وهو الخب من تحب: )٣( 
.السريعة 

٣٢



وسرجنذ0 نحله حفينئ - ٤
نكمبرأنص اد معإلى - ٥ 

 -٦iiu  والثناياا هنمالمنن1ع
ع—٠روبن نذر بنو صمنش لقد - ٧ 
يرنيم لالألأءة على وحن - ٨ 
أبيهنو بيه عالد_جسرع إذ ف. ٩ 
'3ا' الأثواو إذا مطغام ب. ١ ٠ 
حاال طالأبإذا دام قوم- ١ ١ 

احت

'ت

دوولمزئنة < )و[وذو
الخيولطوابقه في مر يق

والئمولوالئشيعلئ وحكناك 
ميلببنطام ي—وذي ولا 

صقيلنيف ينه جبكأذ 
حيلويانهم يجنوا قد ل

الغن>اتوىلهافوإلى 
الحلينحش عن وعذل 

-الفرس نوق يجعل ما الن/ج؛ - الديع ت الدن - كالنرج السريعة الئاتة نرق يجعل ما ت الرحل  ٢٤)
يشير- العدو صروب من وهو الذالان من واللفظة صريعأ، مشا تمشي التي ت الدزول - الفرس الصية" 

وهذاالغرو، آو الغارة اثناء للحرب اسعدادأ جانبها إلى الخيل وجعل الإبل ركوب في القوم عادة إل 
•دسرجُ ئين رحله ءحمة توله ني ءلا*ر 

الخبلصفة المهر: - منه اياشيء الجل ورعن الأنف، والزعن كالزعن ايارز الجيش صفة الأرءنت  ٢٥)
متأهبابسطام كان يتوو: - أمامه وطوائفه للجيش، الضمير طوائفه: الأرعن. الخيش صفة او العالي 
تضنرالشامخ كالجبل ارعن جيش كل للتاء تعدآ م رحله نرق ومرجه درعه يحمل للقتال دائما 

تندى.اي اجزاته *ي الخيول 
ربعلهو الممياع؛ دمنها؛ تدنمها وطريقة الجاهلية ني توزع كانت التي الغنائم الخت هدا ني يدكر )٦( 

يختارهاالمختارة، اى المصعلناة المغانم وعي الصفايا؛ - الجيش أو القوم برتيس خاص وهو الغناتم، 
ماالمحول: - النوق او الخيل من الغارة شن قل يغنم ما النشيهلة: - منزكه في هم من أو الرئيس 

الخاتم.س كل 
•القش محن عدل ولا له نفلتر لا إذ عظيم رزء موته إن ؤئتول تنس بن يسطام الشاعر يندب )٧( 

الصقل.بالسيف 1لصاني جييته ؤيشيه متوطه يصما _ شجرة الألأءة: — ٌتط خر:  ٢٨)
•وخليلا صاحبا به وفندوا لهم رزءا كان مرته فلأن القوم، جنع مصرعه أنار لثن يتول  ٢٩)

ارتفعت-الأس: وشالت جمعشول، اuتها، شالت الش الإل الإطعام.الأشوال: الكثير )•ا(اسام: 
٠امه عن يضل الذي الناقة ولد النحل: - حجرة جمع الخغلاتر الحجرات: 

نكصالحليل: عري - بالفرار ولاين جبنت الأبطال: حامت _ الأعداء مواجهة في جريء (مقدام: ١١)
الروج•والخلل؛ واحجم، 

٣٣



(٩)

اعروجناءر مس 

الخيلصتة يي مايق بن غمق وقال 
جدب، مرن؛ ه يعاليجرى نبمب، وج__نف . ١ 

رئبخرج خرف ء ا وجننى عنت ئني٢- 
النن-،الننثك؛ر طم الق المنيق كطليح - ٣ 

رانمابالشام ر»( 

-؛نينءم؛ يدم ين اطم ين ممحك ين صاح ين جنان إريم نب الهرام ايق ين م،شأ 
يامالآما؛ما لاين الخل كتاب م *يا *ب ذر درء رئي _،J،، ين سد ين نزال ين الغرس رسعت 
ريلاذ "لرالصيف؛لا*ر الخالض رم المبري سائق ين ست يام الكازللمرد رم سالم بن كية 

المراجعيعض م *نو؛ة ث سة رتميلغ الخنزي م'وضع رالمبري سابق، ■رصع م الم -
رابرىالررا؛ بمص *لى السيدتان لشابهن ماثلة، محي؛ لزاد لأي ان رالواتع يراد، ام للشام 

ليكريرالتبيه للمرزرم الأزمنة كتاب مثل مرام،،ديدة م إليه رألمعوا النداحل نهدا ال؛احثون 
للمبني.والكامل 

رالملوات،ضلخه مزعوأ الشام اصتيلها وقئ الخيل، صتمة حول صابق بن ءت؛ل محيية وتدرر 
بحمراللحاق صلى وندرته رقوته صرمته ومن، قي فأصهج، رصه صممه إر ذللث، بعد ملضا الواسعة 
وصيععا.والتهام الوحش 

البميدةوالأرض المفازة •' المب، - السيول تجرفه الذي الموضع والجرف رب، راو الواو وحريات )١( 
•جدب ب أي القاحل، • الجدب - الرياح بفل الثائر الخبار • المور - المترية 

-الضامرة الئاتة ؛ الخرف، - الشديدة الناقة والوجناء هدى، غير على ركبت، ث وحناء هملى قت، تع)٢( 
والنفر.الارتحال م نتندم الش الناقة ارم،: اللؤطة. ازقة ٍنة المج: 

-والتأنيث التدكير في واحد بلغنل العت؛ ومذا السير، اجهدما أن بعد هزلت، التي الناقة اللييح: )٣( 
المتكبر:- اثتيا، رءٍر« اللحم لملم من التطم: - لكرامته يركب، ولا يزذي لا المكزم المحل الغسن،: 
•المراص انمعب.، أي اكمب،: - الخلفج 
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ودص تهادى - ٤
وا بزانئد وعض - ٥ 

يغلا' ييماها ننري. ٦ 
مطزف بأعدو د وق- ٧ 

_ت__اا_سم_ةننجم ايسمذ - ٨ 
العوارى يلا منح - ٩ 

اخنمم ايا نه .ل ١٠
الأنساشنج ونمزى - ١ ١ 

حظامانان ومتن. ١٢

٢)

ك—،ئالوجع نفكى 
والسربب الموكذة 

بلخمل نمالى غم
نكبحصل ذي كل 

ابخولا شنب لا ل 
النهبعمن مه نز 

ئء—سبي—الجيء و نب ص
بالثغمى اح ننء 

هبالذ مرف كزحن
الراكبحالف الراكب رم الردف، الرياش؛ - صترها ش تتمايل التي الئاتة صفة تتهادى، اي تهادى؛ 

أوحافر أر ًلفر ش الإبل يأخذ ومع النكب بومع والمراد المسة ت التكا«ج، ومع ايضأ، الردف ومثله 
منحرفة.فتمشي مناكبها قي ورنما منم 

الشرب!- الإبل على الركوب الجماعة الموكب؛ - وهرلها أصغمها براها؛ - الشديدة الناقة المتس! 

الملريقصفت العالي! - النير مدا تسير جعلها يدفعها؛ - اللين السير وهو الذميل من حال يميلا؛٠ 
الواضح.العلريق أي اللحب! وتوله! - الملوك الهلريق صنة المعمل! - عولي الذي 

الكب؛- الشعر حصل الغضل! - ضخم محيكل! - الكريم الفرس الملرف؛ - باكرآ أخرج أغدو؛ 
٠عدوه فى النثيط الفرس صفة 

هوالخشل! وسلجم الطويل، الملجم! ٠ الدقيق الفرس حد إلى إثارة الأصيل، الخد أي الأصيل؛ 
الوتوله! - الغليظ أي الشخت نقيض الجأب! - والدتيق النحيل الشخت.٠ - إتباله حال في ًلويل 
الحالين.يئن وصعد أنه أي حأب ولا شخت 

والملجأالملاذ المصر! - الوحش حمار المير؛ — نشيهلآ ؤيغلل الجري في ينمب الذي الفرس المنح؛ 
ينجيلا جريه في صريع الفرس إن يقول؛ - الصخر في الصدع أو الجوب اللام(؛ )بكر للهب ا- 

،نحرم يعدو كهف أو به يلوذ ملجأ منه المتر 
القوائمطويل الفرص محذا إن يقول: - الماتض المحمر الغللم صفة الخاص-،: - العام ذكر لئلليم؛ اا 

منه.الرعب وداخله بعدو فوجيء إذا بالفللتم صرعته في أشبه وهو 
تنحت وقوله - الحافر إلى الخيل وفي الأصابع إلى الورك من بمتد ءرق دمر ن—ا جمع ت اء لأناا 

اىالنعب: . التاح كير نناح: - للأضلاع غلي الالجهة والضرى: - متمّة عروته اى اء الأن
لقرونه.شعب وبتت أمحس إذا ينح والغلي - الغلي ترون والمراد القرون شعب 

المتنينصفة حظاتان: - حائز وهو مومثآ هنا والمتن الصيب، جانبا والمراد المتن، مثنى ١المتنان؛ 
المكتزينالصلب جانبي شبه - زلق مكان وكل الخلماء الصخرة الرحلوض،: - مكتتزة أي حطاة واحدتها 

•الزلتا بالخوصع 



أئج^١ ه ن—ا زى ن- ١
يهوامخننذ ه ل- ١ 
والس\لج خيبي - ١ 
_ت__ق__ردوال\}ذو ج__واد - ١ 
بدا حالأرض ند ي- ١ 
أوطربمالنث نزيى - ١ 
زالأخانحب خالؤيزدي - ١ 
الالغون النانة ويخل . ٢ 

رالأبق ئنزال4مأ-;د

جدبالالننق ثل مل 
المس،وى ثكور ن

ب،كنوالوال—ن—-نئ__وب> _، .
والعن،الإحصار وب 

رأك،ط بننل ص
اركبم مح، 

صيبند عذي ي نج 
النئبئنص الخماص 

العبأمن ثنم د

بالأرضاتباله عند نمه وبثبه الفرس وصف يتابع نبات كل من ١لمصدة القاحلة الأرض ت الملق ( ١٣)
.المجردة.

بطنثي الملبة اللحم تطعة رم ر نجمع نمرر: - ارأ ؤبيمنا حرام• حرام، ت الفرس ■مدام  ٢١٤١
*الرديء اكر ' اكب - نواة جهع ت التوى - الحافر 

كلفي راحل منكان، رهما والعضطو، الكتف رأص مجتمع ت انمكب البصر- حاد ت الطرف حديد ( ١٥)
الداية.يد في كالرك-ة هو I العرقوب - جانب 

•بالجودة كلها نعتها وتد الغرس جري من صررب * دالقب والاحضار والتتريب الشد ( ١٦)
الشديدالحافر صغة النلط: - والخط الشديد؛ الحوافر الغمل: - حوافر»، بوقع شقها الأرض: )ماا(خد 

سالشدد الحافر ت الواب — أيضا 
اللحمشهرة يشني الصيد في وهو للبيت نية مريوط وهو النرص هذا إن • يقول ~ اللحم شهوة • الترم  ٢١٨)

الصيد.يحقق لأته النوم عند 
حمحالعمد: - بياضه من أشد سراد• كان ما الأضج: — الساقين احمر المحاصب' - يسقط يردي: ( ١٩)

الحمر؛.ومر الصهبة من أصهب جمع انمهب: - رجلا• أي الغلليم عمود والمراد عمرد 
هناوهي والأصول، الأبيض على وتدل الأضداد من الجون: - الوحش حمر إناث من الءنملح • العانة ( ٢٠)

الأتناكحص: - افلن الضامر ١^٠١^ وهر حميص جمع الخماص• - الماء الوحش حمر صفة 
وصعلهافي التي وهي حتباء، أو أحتب جمع الحتب: - نحرص جمع أولاد، لها ليس التي الوحشية 

الصيع.القعب: - أمته عر: اصامته من مفعول اسم الخامن: - عليه شعر لا ما الأجرد: ( ٢١)
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محءمحامحأُء
الونيثى زو* ينال 

فانهرىالنوم ننتيي لم فإل ونابي، ن؛بر ابنه با لوم العلي أثلي - ١ 
مشترىالبتغ أنلك لا أذ مز بها إنني حناذ، أم ي ونفيريني - ٢ 
مرتحث هامه أمنئ هو إذا حالي غين والنتن نبقى أحادث - ٣ 

رانمابالشام )٠( 

بننديم بن بزعربم ناشب بن بزنيد؛زمداف ء٠٢ّد ابن وقل؛ بزنيد، الولد بن •ومروة 
بنبزّمر ملأن بن ض بن سد بن إرغطتان  ijjfب ليم صى ين مملح بن غالب بن مدذ 

سوفارس الجاعل؟ سراء الدريشاعرس بن ءرُ؛ ؛  ٢٧٢رم/ الأ٠اتي م الآصr٠اني ا؛وامج وتال تزاد• 
لجمعهانمعالمالثه عروة بلقب دكان ■ الأجيال المقذسمن المعيودين صعاليكها من وصعلوك عرسانها 
•ولامغزى ساص لهم يكن ولم مزوصم اخنتوام انا بأم٠م ُناءه ٠^١٠•، اي العرب معاله 

رمحنان. بام نكتي وكانت طر ابة رعي يى اِيى إلى بها وتوج التمي؛ مذ، تمر؛ نقلم 
الغاراتوثث وغرواته مغاعراته م ؤإمعانه يف مخاطرته مش ليا* ملامتها القصييت محي• ني يرفض 

.رالداتيه القاصية العرب أحياء محر 
يلأمثاله الصعابثؤ ومجرة ممرنه رصف في شاعريتA فقعد ليس تتجلى هذا عروة رد حلال ومجن 

ؤيشحلأصحايه موتآ ليكون الثروة وجمع المجد يتوحى فهو ٠ انمعلكة في ومنميه الحياة إلى نتلرته 
.الغتراء من لأمثاله الخلياء ذل م رغعته 

■؛؟+، ٠١ثم قدماها دكان يى دهي ءرو؛ زوجة ■' طر ابنة - تلربي لا اللوم؛ •لي ام ا ١١
انتل مي ماتشتيي ماتي في أبادئ دبي ءرد؛• ينول - زوجته كتثة حنان؛ أم - دبي ذليم؛  ٢٢١

المال.ببذل الجد شراء عن فأعجز الموت مش ينال 
وهو- بثاره يؤخذ ولم مات إذا سننا لا - الميت رأس مجن يخرج انه الجاعلون تصور طائر ت الهامة )٣( 

الضير:- ئر0 في الميت هذا يرتاح حتى له للانتقام داعيا القاتل، دم من أي اسقوني اسقوني يقول• 
دعينيالعاذلة: - المرأة على رد• مستكمالآ عروة يقول - مجرربا او للغنم حغليرة لتكون ترصف حجارة 

عيرغالمرء وسرقي مججدي عن تحدث الأحاديث مدي بنيت مجث أنا إذا حص أحب كما مجميرى ارسم 
•الزيية أو كالحغليرة تبر ني نهايته وتكون هامجة يصير أن بد ولا خالد 
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ومنكرتراه معروف كل إلى وننتجي الكناس أحجار نجاوب ٤- 
نخفرنوء عن أعنيك أو أحنك لعلمني البلاد ؤي أطوف ذوبنى ٥- 

نناحرمن ذاك عن وهل جزوعأ، أكس لم لمنية لنهم ماو فإل - ٦ 
ومنظرالنيون أذبار حنس لكم نماعد عن كمكم نهمي فاز ؤإن - ٧ 
وبمنرتارة بزجل صوءا نارك أنث هل الويلات لك تقوو; - ٨ 

ندكراء صزمأئتاد عنى أراك امني العام مالك في ومنثن؛ث ٩. 

منالهامة رم->ت ث أنا إذا ت يقول - موضع اسم ت الكناس - الهامة على يعود الضمير تجارب؛ )٤( 
إلىثكواعا ترصل ا إنتموت إذ ومي صرتها، صدى الكناس احجار رددت تموت وراحت، راسي 

منكرأ.أو معرونا اكان صواء ترا• س كل 
البلادأجرب دبي يقوو: م. اغفل احانك: أخر. بالدار س .تقلأ نياأمر البلاد: م اض؛، رْ( 

منفاغنيكه حاجتي وأنال أريد عا اكتب وقد للموت تعرصت، إذا المن الذكر فأنال عاي مني جاذأ 
للأزواجفتخلي وأنارتلن، فأتركلث، أقتل أو والمسألة، الحاجة ذل عنلث، أدم آى ، رء المحضر حضور 

ص:نول نحو عر الللاق ما واسلفة 

وامصمن جمع كان ند ا با نوجثتم ليحسلا نقفطل
حرجلمن بمال ويد فلأن، مهم ثان يقوك عروة بمثل اولأ- خريجه اى النهم نؤذ من ّه»ي: فاز )٦( 

إنجزوعا لس وانه الموت بمايع انه يمي رمو والجا؛ الغلمر معتاْ وخروجه أولا الغداح ني سهمه 
تأحر•مهما آت سك لا وعر محتوم المثل ان مؤمن ُعو وغنم، سلم فاز اى سهمه خرج يإن نتل، 

وبذكرالثرت أديار عند الدليلة المقاعد تلك جنبكم أي ممكم: ظفرت أي سهمي فاز إن قائلا'؛ يتاح )٧( 
فيناته فاناخ مضغا جاء عم احل أن وروى البيت، دبر ني يتعد جاء إذا كان الضيغح أن الأصعس؛ 

قولهفدمؤ مناديا برغائها كفى فقال؛ مكانلثف فيعلم تنادي لو حيدا بعضهم؛ له فقال؛ المحي بيوت أدبار 
مثلا.

إذاللقئاص هدا يقال بالأرض، الالتصاق القبو؛ ٠ الويلات. للثه تعن.له؛ وعى اللائمة قول يستعيد )٨( 
الزجل؛- الصيد لتختل مختبما قلل لمن أي رضيأ ضبوءأ يضيآ صبأ مصدر والقبو الصيد، ليخيع استر 

بقومعرة تغزر أن تارك أنت، عل له: تقول . ليلا يسري عه نيخنى بالنهار يفبأ انه والمعس؛ - الرحالة 
امئنرأ•هكذاسموه إرالأربعين اكلأتين بين وعوماالمر، أي خيل على ومرة فتغير أرجلهم على 
•يبتا أو يزحف أن دون ترجح ثم يختلس الخنائر كنر لأنه 

علتكاخثى فإني . الميز. العام عدا نارك انت، عل ,^(؛ Jlان )بيوانمى الأتار. وقيل الأقتاد؛ )٩( 
علىأراك إني وتوله؛ سالما نظل أن للث، فأنى عراي؛ بلا تغير نتنتذ محا دن ما ترجع ألا غزوت إذا 

القترجمع الأقتار نائل؛ ومن - الهلاك شنا على كأنلث، عغليم داعم خطر على أي ؛ صرما. أقتاد 
قو؛فتزداد لبنها ينقعلع وبهذا ١^^ وعر المرم من اءلاؤ>ا صرمت، التي الماقة والمرماء؛ الناحية، 

أراكإنني المعنى؛ فيكون الخرب عند مغمى أمر وعو الذكور تلد التي الناقة المذكر؛ - لحمها ؤيثتد 
الإبل-ني التانة عذء كمثل الدواهي بين الداعية عذء رمثل نواحيها، أي داعية على"أكاد 
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ناحدريعيمثاك أذ رذاها نحرف نزلة لفتالجين يها فجؤع .
تنثريالنناصم تزص كل ومن ثراية ذى بن نئشاك نث الخص بى أ- 
واصبريحياءك »_ liندلعا، له أزى فلا آبموه رذ-ن ننثهنيء و- 
نيزركز آلنا النقاش نصافي لث ين إذا طرى اض ض ل. 
نينرصديق من نزاعا أصاب ليلة كل دهرء من الغنى ني ن- 
النجوركالنريش أصحئ هو إدا لتفه إلأ المال التناص اليل ن- 
النثعنرجب عن الخصئ نحت ناعيا يعنيح نم عئاء نام ي- 

لمعاد الدس اد انمرعاء اي لمع - عزتأ سالخن بها روايأ؛ دم •>لأ•■ امحالخن لأمل ا(تج-مع )٠ 
مزلةرالم،>ررف والدين المريء؛ ذري يسالمن؛ ها والمراد انمالمن- ش؛ع اي النوم نسأ أي 

تفحالداب محل إن يتول؛ - الهلاك الردى؛ - يخاف اي يخول؛ - المالمن يهولا* تزد يمعتى 
نلها♦س والهلاك الميت ؤثخثس يهم لتذل ب ؛الماد٠ين 
إنساالذي_LJ_سادضيأسك<اريألر؛الث،-موولها: الدءت_ساك: ر-ممضالصش: )اا(اسض، 
المتمرد٠ الغترا*. ايىذلك كذلك إسالوننني، الذينبملرترم القراية ذري عن يأته لن المش وختض 

عوداءكل من القراية٠ ذا يه ماتمن أر الضيما منه تقري  ١٠عندها ي؛ق لم والكب المعي عن تعد إذا أته 
أرتشمهاأوتمرنهاi تق ولم عريار-يهاقنازين تلمي فلم والضعف الجدب من أنهاجهدت أي ايعاعم؛ 
الشاعر:المرانأدكاUJ عر وايردوالأمطلأء الجوع من المعاصم أنهاعريا. 

تربيمرأ ا هلتقمر ولم هذبها مرحض لم ناء العإذا 
الزمن.وشد؛ الجدب سب الدم تأكل لا أنها أي 

رجلاأبو••: •نيد بقوله؛ أوال - المعلية ولهزي؛ آعفت ومحتأت محثأآععلى من المستععلي، المتهشء: ( ١٢)
أندرلم إذاأنا رذ• أي لتعه مميلاإلى لاأجد مدثعأ؛ ك لاأرى - جدعروة هو ونيدهذا؛ ، نيديليا• يجمعه 

إمساك.محم اي رترة محرى؛ة محادا*ولهم؛ وم عبك أوامكيه ا-سله أي •ء؛اءك؛ ام - عروصله 
يلمملما ينال أوالقشر. للوم الفعل وأصل الثتم أو لاذم مارة اد ولحا شتمه، يلخورثلأتا(: )'آا(لجا 

رمنوتقراوهم لمرمهم الرب وصعاليك صهاليك -بمع النقير المملوك: - تشرها الشجرة: وءُأ 
أصغىمن الفاعل ام ممام: - يللت أواختلطت، أيللم الليل: جن - الضعيف، المعلوك سماني 
الغلةمشاثة: جمع النشاش؛ — الأحمال سش واستمض أيضا أصفى ولي كله، اخذ• الشيء 

ولأناالشيء الق، من آلفا: - اليت، ًدر م اصغلوكا• صفة الشاش ،ماتي وتول الهشة الدعمة 
•مماتيموضع في شاش: الفي مضى رواية: وفي الإبل نعر موضع المجزو: - به سل 

.الشاش' 
محيالسنر: الخديق - الضيف طعام الهرى: - لملة كز دعر• من رواية رم ت نمه مجن الض ا(بمذ )٤ 

ونحرها.الإبل حلؤص؛ي قلة بمض هتا وجئه غغه، ؤينرت الرجل ينر س المجثب، 
مايحط بععتى يحث ، ناصا. قلل المياح جاء ؤإذا وعت، عزيت لقلة الخشاء في يتام أنه (يقول: ١٦)

فيتاعدأ يصيح ثم ٥^١ يتام رواية: وم - باُاب العقر أي المشمر: الجتعي، - الحمى من به لمق 
.. عشاء. يثام ضوضع 



سعنهما الحئ ناء بعيس -

وجهيصفيحة صنلوك لله و- 
نريرونةأعدائه عنى طلا م- 
اينزانةثوذ نأنلا نعدوا إذ ؤ. 
نمهامب اللمق ق!ذ دس ف- 
أبمم ولويند نغنم نهلك أ- 
نخالنالا من التأس نعذ نغنغ ن- 
بالمناالنوم أرو يبا طاعن ت- 
وأهلهنجد غارات عالي يوما ؤ- 

امحىادلي اءام بالئنط اض مب- 
ماجدأصياف الليل عالئ ريح ي- 

الئخنركالبعير طليعحا فمحي 
المتنورالقاص شهات كموء 

المجنهرالمتيح رجر احيهم ئ
المتنهلرالغائب أهل يشوف 
فأجدريوما تنثغن ؤإل حميدأ، 

مخطرنمى للي يومأ نذب على 
المثمرالنوام أحرى في كواسع 
مشهروينهى اف جفوسقى 
وعرعرنف ذات يارض ويوُا 

المي ني الجيار نماب 
مقترمال نارحا ومالي كريم، 

العملرءلاة من الحسر او العم ت الهللح - المساعدة منه يهللن مزة كل في الحي ساء يمن انه ٠ بمرل  ٢١٧)
.الضعيمإ أي 

يضوءشبيه رجيه أي وجهه، هكذا صعلوكا اش لمحا لا ت يقول - عرصه أر صفحه ت الوجه صفيحة ( ١٨)
المتنور.أو المنير النهاب 

محنالقدح \ المتيح - يصيحون رهم ينبمررنه ٠ يرجردنه ~ عليهم مثريا أو مرفيا أي ت أعداته عر معللا ( ١٩)
عليهمأشرف إذا الصعلوك هدا يرجرون إثهم يقول ~ الشهور المشهر■ " التلهرر النريع الميسر أقداح 

أنالخلاء أيي رأي وفي إليه يعاد ثم فيضرب صاحبه من يستعار حين المنح القدح المقامر يرجر كما 
فاثزآ.قدحا يعتر الحالة هذ• وفي المنحة الارية ينون لأنهم المتعار بمعنى يستعمل المتح 

رجوعه.العاتب أهل تشوف قال كأنه ٌحذوف الصدر هدا ومفعول الصدر، على متصوب ت تشوف ٢( )٠ 
صعلوكا!.أراكن الأسى ب ر توله خر م نملثة جملة المنية!: .طق أ(ءإ0 )١ 

-ومدحه الميت يمحنى هتا وهو الثيب: - عبس قبائل من ونيد: سم - أتهلك رواية وفي، • أيهلك ( ٢٢)
غنتة.لأجمالها أ•خاءلر وأنا لتمي تائيا أنوم ولا عبس من الحان هدان يهلك كيف يقول: 

هيت الكوامع - غزو على نقدم لن أنه وخلى امننا من بعد سفؤع أي اليأص بعد ّتنرع ت بقوله أراد ( ٢٣)
فتكسعها.الإبل الش->د الخيل 
اليوف.الخفاف: الرءاح-اويض >؛أ(اكا: 

مجنالمرعان هذان فيه جبل على والمراد الشجر من ضربان وعرعرت الشث - غيوم رواية وني (قيوما: ٢٥)
المذكور.الجيل أهل على آحر يوما واهمر وأهلها نجد على يرعا اهمر يقول - الشجر 

ويعدوالكهول، الأيتام ونهم الأضياف فتها عاد رس أو إبلي ذب إذا يقول: • الليل• علي (يرح ٢٧)
نتع.لا لأنها تلتها فتيادو المرعى إلى تغا-و تعشو أن 



(١١)

.٢

.٣

حاوج4ين أسماء وقال 

كذي كل انل نلإني 
ساك-ونيي اذلعرذواء 

٠ادلك^م أص،من لس أو 
عس،أم ممل الاب، ذها أبه

الم،صابة ذواء اذا م

النخت،أرين، عتابي جننتؤ 
حمبيوما عاذلتي حفنه ما 

عت_إعلى عتبا انيذها ن

واكابالشام )٠( 

؛نمحمر ؛ن سد ين ارغماه تب ليتم • ير• ين ■>،•_ ين حمن ين حارجأ ين سماء اص 
ترعه،صدام كاه الكوئأ. اعل س الأرلى، است رجال، تام عن راساء تزار ين سز ين ملأن 
٠١٠كان ٠^٠• اسل ل احادحاجأإلادابمث، .ام  ١٠اساء؛ تال الخلتاء •مشاس جراه ركان  ٠١

IjPifi  مندامعاء يئت كانت، , ر؛ح راعشى دايعرزدق، اكلاامأ الشام سنهم ممرون اأ،ءاوح4 •جمدا
رمحانعامحا تعن محن حرا  ٠١٠١عتر ااسهاج، رلاآ محن محاللته اصماء اين كاه مما سجاج، زرجا 
(.٢٦٧٩•أم) -ة 

٠١ستهل  سترمعسخط يالمحاذلت على يرد ان ُيعد دالهُ$، المبايأ لوا. عن •سالالآ ضدت4  ٠١
والغلوامتهالااُز يجتار وص لجرك، •تجاعته رممه م بمضي م مححاٌثها ؤيمف المٍأة ذكرى 

إيكمحن مر دءُ عن محترهد مُ بمُيه دراح ضيعا اءمُ* ُكء؛س جائع ذب له يرن ُكءد، الوحشة 
.ماك 1ااوئب ليم 

الشوقت انمياية ص وعالجه دارا• ت التاء( ةلأتا)يتثدث فتا ؤيطت يبب فب مصير ت )ياكلث( الين ( ١ ) 
١^^٠ذر العاشق الصب؛ - الثديي والولع الهوى ورنة 

واصفهوماتي4ءثايات لامه، ءااىممات )فلأئ(، وساسه محاط عاتب ممدو اللأومهسال،تابت العاذلأت )٢( 
الئذر.للماق(: )تما عظ راكب الكاء، اثد أصلا' اكب: الموجدة. 

ص.ط خيك: U وتوله: الشأن، الخف: )٣( 
وس٠ء٠لا٠غضا آنيدعا عتات أييدعا )٤( 
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١٢

١١٠

١٥

١٦

أزعواذو، الت_ج_نسى م لأز 
الأن قزما ا م
أخسةفز نى أصحن ا م

حريريةا هلالعناد عزف 
نصروانبيهم الذين بت 

نزلواند فثل—ماذ من الحمر و. 
زثكنبمازة كز للوا د. 
ليثهنث متهم نحص نى ح■ 
هبز يأبلا حرق رب ل ب ■
مدائنهه بدلذ الئ مب. 
ثنابفهني نهبك اد نك—ي■ 
ثحنبهوالعزف الصدى به و. 

حمحيا، أمالهمن أبل م ل
الحبالن ليالخيام عيش 

غربوالالأرض فرق بيى ا م
وئ—،في الأئ_راد_، مع سض 

الكزم،مواحلن عند |>--وإ وال

صغبامخ ثني عزة من 
فربومن نن ْلمن سويين 

ذنبومن بخر مث ثاء ا م
نهت،مناجل القوى نابي 

الدغبمذ ينمى ما مول من 
عف-،ذي وعب المريخ نأو 

لثزد_،لعزمن ة_؛ان الصدخ 

اختر'•ارجل؛ دثلأء بلرا ثش بلا س المجزوم الضارع أنل: لم )٠( 
موضع.اصم وكسرعا(: الخاء )مع الجي )٦( 
والمرق.الوبر من الممتؤع المت خباء، جمع الأُتحيت؛ )٧( 
لميثقوق لداء الإتب: - سبا أو سه ولد عن وعر ترب جمع الأتراب: - المغبرة الصبة الجؤيربأ: )٨( 

حي—V.ولا كنان له 

•والخم الضق حالات الكرب: وايانوا-مواضر أذرا أي ضروا به مسول نبتهم: )٩( 
الجاب.العزيزة العرب تياتل من غْلفان بنو ت (غهلفان ١٠)
القبيلة.أحياء من الكبير الخن العمارة: ( ١١)
شيءلا إذ منهم، تحضنهم اعداءهم ينفع لم يمول: - للخملر اتقاء بالخمون لاذوا منهم: تحضن ( ١٢)

•وغضهم قمتهم من يحمي 
منكل صوة جمع • الموى - موحش اى به: أنيس لا - الرياح فيها تنخرنا التي المفازة (ااخر5،: ١٣)

أيالضوى: نايي وقوله: - الهلريق يلي يواسهلتها للأسندلأل والفلرات الصحارى ني سمب حجارة 
والمتوية.البعيدة الأرض المهسب،: - اكنرنين بين ما البعيد الساحل: - المرتغعة العالية الصوى 

-الخلو الوامع الفرس صفة الضخ: - البق الشأو: - الوحنا الفقراء الأرض تتونة: جمع اكاتم،: ( ١٥)
•الفلاة تللئ، م واحهها الني المخاءلر يمما - بجرى برق الالجري العمبا: 

يخرجانه الجاعليون امحقي الذي اكرايي الطاتر وهو الهامة، المدى: - الذكر النابق بالخرق أي )أ'ا(وبه: 
*يالمتت يرتاح لا وبدونه الثأر حتمية منه والمغزى القاتل، دم من ني يان ءلالبا الفقيل رأس من 

=انه الجاهليون تتصور الفلاة ني الرياح صريت، إلا وهوليس الجن موت والعزيف،: انمرد - مثواه 

٤٢



٧)

1 اننو4 ك- J_JULءسئه
1jjA ؛Jم ألد قلو-  sJ^
علمتهثال أف الغئى دعو ن- 
اأنممهفنمشن طزى ف. 

بماصئعغ U نك، طل 

هيى نعلب يا ف كنو ل- 

ومااحتزنثا ما صالح الف جا)ذ- 
هيل، ئد  uju،؛أظنه و- 
بهاا ثنهنمثاصل عر ى لذ إ- 
فاياالنقير أهل إلى اغمد فِ 
هبثطيش ممى ثا حسئثأ- 
نبئولا رية عمر يغبو- 

ح—دلتاسراهم ظلمة فى 
الكنتهمحارقط الشفاء ادي ب

غبإر غبا م نطنمن 
المأ_اليونة بنذ المل-، ب

دباإلى با نمجن ثا جمن

^،٧١ذي المن؛ ننل الثا لمع 
نهبإلمح، نهب من جمغغ، 

الثع_ابعاية ثا ْنيقد لف

زكطالوركاب—م1ا ا نورحال

الرزم—١مص مفن فداك نخشى 
والخحت،للأمن ينا احقن ف

تجمح،من ليس وفنيك أئى 

الشاربون.ت الشين( رشح ت القرب — قينة حمع المغنيات، الجواري ت القيان — الجن صرت 
غيرعلى السير وهو الصف من ٠ اءسفه — فعله في أر بسببه المشاق وتحتل تاسا0 ت الأمر مكايي؛ ابد ك( 

عفلمبدا التي الدابة حدباء جمع حدب؛ — والتعب الهزال من الضامرة الإبل يالواهم؛ أراد — هداية 
ظهرها.

الذنب.هنا والمراد خيرآ، توجهه في يصيب لا الذي • المحارف — كضيف لنكرمه أو لتضيفه تقريه؛ ل( 
بهمألم الذي الذئب يصم، - مماثلة أخرى بعد الفترة الغب؛ يعد اكب - يشع لا الذي الطعام لعالقة؛ ا( 

•الش من صربا العلعام تليل من أصابه ما اعتبر والذي 
بالقليل،الايمماء عن كاية وهذا بماليه محالتصقا نبات بعلنه طوي أي بالصلب؛ فألحقها ثميكه وي ط( 

الطعام.بقية الثمينة واصل 
الأرضي.على تدب بث أن إلى شيبت مذ جماءت4 بما صنعت ما أي دب؛ إلى شب مجن صنعت ا م( 

اسة.العقل، (اللب: 
اكتسب،.(.احترش؛ 
صعيمج.وهذا الغين(، )بفتح المشعب تقول والعامة والفتنة، الشز إثارة (الثنب،؛ 

العصا.أخذ اخذ0 ، بسيفه أو به عصى قولهم من ' بها نعصا - البوق محنمل جمع * لختاصل ا( 
نيدخل أو ولج اى من اسم؛اعل \ش2وس: - الرائجة الندى; - الغنم اعل الومر: عل أ( 

داخلها.الثري لاتقاء تحفر حفرة وهو القرموص، 
أكنا.(أحسببما: 

القبيلة.القوم، )هتا(؛ (الشعب، 

٤٣



ئ—اننن لبى أف رأى ث -  ٢٩
حاجتهباحأ عحإلوألح ء ٣ ٠ 

شأنممي الئكلح .ولزى ٣١
أذىبته نتد أذقرأت ف.  ٣٢
هنأصيأذ حئ\ ورأث .  ٣٣
اهأزاولأ امثمنغ ويهف-  ٣٤
اأنمتهاق حمفي فنزصته . ٣٥
خزرأاله لعيا تركتهق.  ٣٦

الأربصادق يهاوذ جد 
ب،الكلومزجز الصرير سكزى 

النعب،شدة ابل نابن وأنا 
بدمن منك عدم مى 

حربي،فى وائنلمي، رام !ذ 
عفبرونق ذى ند مهب
والنم،الحاذ ين باخثاز ن

ص-غبيزحنها وعلق عندأ، 

•الغطة المملة، ت الهمحزة( )بكر تالإرب - جذء س ض ت تهادن - ب نغع لا اتم، جن؛ ناس لمس ( ٢٩)
*بضرر المصاب ت لج.اكرير I اخ ٣( )* 
الوجهوسليب العرس حالة ني الأّنان خلهرر ار بروز اككلح: تحريف. م رلد رواية وني (ولوي: )١٣

السغب.تاتل بدر ابن وأنا ت رواية وم - الشديد الممع لن،نب؛ ا- 
الشم.-المت: والمثلمة الثتم اى باللمان اللوم ص مماة (الندم: )٢٣

اراد.)آم(رامّالخيى:
صربالإبل. وذاول، - الإبل أزائل أك، أزاولها. - اختار أي اعتام من حال رمحم محختارآ، (معتامحا: )٤٣

٠بالسف عرافها 
والكب.النخذ ين محا (الخاذ: )٥٣

عيال.يْلمم كي تركها بّيفه الثاتة عرتب أن بعد انه يتول: *لعاما. (جررآت )٦٣



(١٢)

.٠٢
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حئظلة-اافثويين حؤز رتال: 
نصتاأئعنننى قد العواذل إ0 

نمهأالنثئ  ٢٢على الغائيان 
نعلنتنالئءزجى الراكب يأيها 
عرضعن الليل وانم العواذل اعص 
نيملمحنه حاظ المعدين نابي 

كدباالموى صعيمات وخلتهن 

دماما ولا:>جنن استفاد فيما 
نسياولا عنطأي يبثني لابنة 

حنناليله يقاسى نجيب بذي 

منجذباالخيل يجد'؛يباد نام 

رانمابالتام )٠( 
•ض يي محن  ٥١١اكوي  ٠١ليقال انممرمن عن حفللت بن مهم التام الهباص ث ماحب 

. Sj0j»i\لماس وتمردالتمييأا>دى راكعراءاببدين، المردين الفرمان *ن مهم دكان 
لثالمال يإتعاد كُعه محلى يلت كن اللوم ادهماهل • U'J،ن شاكا السسية ءت|لااأ اين اصمل 

لعدمالمم ومرري؛ والصر والمر ااسلا» م ءٌاءلُ• بمص ءل١ر■ءا والكب الم ار ولمحا سالمن 
رالدو.المديق ح وحزس للأيام عواجهص وحن ومحرم كرعه ومها ٌحاس ،ن واسر؛ك؛م ايآس 

لهنه لا وكان انمنه اللواتي المواذل ُءرا• يشكوعن - أنهى كن ت علمن - اكب شدء •' الئمب ( )١ 
التوى.صمتات اتهن لفك 

وا،سغغا؛ا.جهالة اي منامة، صنها؛ )٢( 
مملف.طةها-ثطي: امiاءل٠ن١ذصالدة: ال>م: )٣( 

يدي- مالأ؛ دون ِض؛ من ٠ ات اللأيالمواذل؛ ٠ ت»اع لا اي يعمي؛ عمى عن الأمر امحص؛  ٢٤)
المدو■س محرب الخب؛ - ناصة ل يؤس اي سب؛ 

-المرج جاض ُرمع المعد، ض )بالربع(؛ المعدان أي المعدين؛ - وبرز ارّتلمع أي با س م؛  ٢٠)
المالياي.الاعيت  fUالمكم. غم اللحم منة ذم؛ - لسه الكتم الخا؛لي، أي لسه؛ عاظ 

إيامحايمتعهامنربه سوم م، كناية يجدجٍادالخل ولود؛ يسلع جد، ُضارع يجذ؛ - دالمرتاخ 
ه.اللحاق 



ننزنناثني ِا إذا الحزام ملء . ٦
مشنرنأالننن ْلرف تنلج يظل - ٧ 
محزثهالتنطار تنم، لم كالننح - ٨ 
ئئثغدأنظ لا الثواهق عاري . ٩ 
لغنغبندما ئنزى العناجيغ ثرى - ١ * 
إذاالرامن في للغض الفض نذني . ١ ١ 
منىنشال أو مالأ ئنادف حنى . ١ ٢ 

ئنألالنزء ننَلن اك انمانإذ -  ١٣
حاثواثني أى نافغرن إدا . ١ ٤ 

التابمنلأ ان ولبكاهل ذي 
وارتقاانقص ما إذا الإكام نوق 
عصما)ا يص>رمب ولم ولم 

نمباالقطا كأسراب المطنبات في 
لغناوما ينزى وما مريا، القد ب

المزاالمفتن أفم اثام لمل 
نانشنثاالنثيال نثنا الني لأش 
نثنانثخد ولنا المعود مثل 

زائوائلاذ غنا يآك ؤإذ 

ارتخاءدون للحوول يشد الذي الحزام ت اللب - الضير ت اللبان - العنق جهة من الفلهر أعلى الكاهل- )٦( 
الذابت.سرج 

ارتفعاتضت - الأرض من المرتفع رص اكة جمع الإكام؛ - مترفا مغترفا: - يحركها المن؛ يخلج )٧( 
عندمعروف وصف وهذا جنيه أثناء بالإشراف ويثعت4 فرمه يصف — ؤيراتب يشرف كي ارتفع رتقب: ا- 

الغل.لدكور القوم 
الولج،يمي لم •' يابج لم - المبيطر *' الييطار - يثقب لم * يثشب لم - المح من الدثب ولد ت الن»ع )٨( 

إلىله حاجة ولا علة كل من خال نرصه إن ت يمول - اثنان نهما جانب، كل من العنق عرق وهمو 
ايطار.

ثندأ:الحائر. ذي عيي امنل في عفلمان والنايقان اللحم من تجرئان النامحقان أي التوامحق: عاري )٩( 
تآمراب - السر في المتتابعات الخيل ت المطشات - الركوب وهمو الأتتعاد من مفعول اسم مركوبا، 

نتابعهافي المطا بأسراب الخيل ثب - دهلا0 حمع البزي، الحمام القطات - سرب جهع جماعات، 
ومرعتها.

-عندها ما انمس لتستخرج بالمرمحل وتضرب الجري على تحث ثمري؛ - الجياد الخيل • العناجج ( ١٠)
ولاوراح اصيل جرائم إن يقول - رالكرباج، النوُل التين — التعب شدة وهو اللعب من ت لمت 

بالمرهل.يمريه أن إلى يحوجه 
المعسرالفشر القتر: . الشتاء لمالي أطول النمام بليل عني - اليسر ذوي الأنماء ني الراغبين: ١(في )١ 

الّرب*سملأزدجله•
شعرب.تدعى لدلك وهي تقتل لأئها المنية والقمري تفرقهم التي القضان: تشعب التي ( ١٢)

صامتاالأصيل المال التشب: — المهناء تستجيب أي تسأله: - النصي ومعناء انتاب، ممدر الانثياب ١( )٣ 
أصيلا،مالأ ت٠االثs لا وأتت تعريك مثل والعطاء المرن تأله المرء مولى نمدك إن يقول• - وناطقا 

النثيم.تّتجدي فعلام وذاك هدا سن فرق لا أي 
فإذامنك، وتقرب لتنآ يدا عنيا رأى إذا المرء مولى إن * يقول — ابتعد ٠ نأى - الفقر أصابك افتقرت: ( ١٤)

وابتعد.نأى افممرت 

٤٦



١٠

١٦

١٧

١٨

١٩

٢•

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٠

٢٦

أيهن_ْلالئنل محي المنابة ودو 
زندمحلى اقتات بملك لا 

بهغس نحنوا ما اث نل ند لا، 
هننلمالالذسا الأدسم_ا نرى ألأ 

بهنطنبى نعيم في المئى بينا 
نمبدفي بناب بجس ني أد 

حصرأاعه يقميرأ ينوي ونى 
ندبواإذا وصاح، نحابج بذي 
ولمأصئ انتننى إذا صنا لأيلئ، 

نحشساأنفقت، ما يحلم، اف 

عداوتهالنادي على ^ ض 
ولاأذو أذ اتوغج علئ نحمى 

نهللناحئت، ما إذا البعيد رنو 
مزئغناالله عمياء ني نزل ولا 
وماما المرء عالمك بمن ولا 

نلناعنهم ري نثم أصح-ابها 
نانمالماانم> عالمه المثيل زذ 

والتجااء المأمزاني وند أنمن 
زنناغلمازآإذا يقة الخالمق 

انثدناالخخشئت إلى يومأ الماس ني 
بجاولا ذي يرابة بمقل 

كلمناالذي ؤنزتياك شكرنه، إذا 
غشاإذا المزنئ ذا المرء وبمن 
ذئلماولا ألما ا نئاولهنحمى 

القرابة.بذي خنه السابق لمعتي مطابق المت وهذا طالياء ت (ثا  ١٥)
واحد،سض والزمحدت الرمد - ^؛٠٣الفتة ني صتق •ماله: عاى وأثتر ماله نل أنر: مصدر )ا'ا(الأكار: 

الزاغب.المرتعجا.٠ - ومتاعها الدنيا لذات عن الإعراض وهو 
٠تحب غير من يه عليك أنمم I عليك بمن - بخلوا ٠ صئوا ( ١١)''

ماالهم نثم نملهم اى الخ: . نرى. نم ونوله؛ - شغله؛< ئ: )فلأنا( كلل من أصحابها؛ معلله ١( )٨ 
ومت,بما أو الدنيا، بإمال الاغترار عدم إلى يدعوه • أعيته 

•بذس س بدئ الدمر علته ينتم، ونجآة نعمة ش الفتى يكون • -يمول، الرس • ،اليى ١٩١
إمكانوالمراد ال—ابق البيت، ني ورد ما عكس منا والمعنى الرص، • اليأماء - التعب، النم؛،: ( ٢٠)

الجم-اليسإر س الانقلاب 
عنالعاجز البى، • الحمر - الدين محي قير واياع نمير، فاعل باعه: - ائيا ميجعله يزي: موى ( ٢١)

اكسر.كثير عثارأت - صيق مخفف ت ضيق - النطق 
الخروجيحن برجل اياع القصير ساوي من اي أسوي* ؛- متعلقان والمجرور الجار ت مخارج بذي ( ٢٢)

-المخيف الأمر '' المخشتة - للأمر دعوا ندبوا؛ - الوجه الحس * دالوصيح ا والمارق الصعاب مجن 
.الصعبت المراق من والخروج الخارق اتتحام على ندرته ؤيصف ١^٤ العلويل وصف يتابع 

مثلعاقا تك لا معناه: ضتا تك لا وتوله؛ يكترث لم يحفل؛ لم - كالحرذون الزواحف محن (الم،؛ ٢٣)
يالعقوق.المثل مضرب لأته الصعب 

اكتفى.ت به امحسب من مكتفيا ت محنيا - يعوض أي يخلف: افه ( ٢٤)
أرصي.وأعتب: سخط، العتل..ي-ج>بث (العادي: ٢٥)
.كذلكأليس ومعارصهم ذله، يرضون لا ترباه ذوو يتول؛ وعارضه عاداه ناول؛ من فاعل اسم ؛ التاويء ( ٢٦)

٤٧



٢٧  -ui  لأنلئ،\حئو أممز ابن
اخزابمهندتني نية ثإذا -  ٢٨

نأئانده ني نزى الخلمج ند - ٢ ٩ 
ولاأردث ما مني الثاز بمغ لا - ٣٠
انممزثإذا للدنيا الحرث نخص لا -  ٣١
دزء_وا ١٠٠بعد الأسارى نني حلمي -  ٣٢
ثرنوافقد علباء خذ بنا نابل -  ٣٣
وتببالمنزفئ نخئ4ا إنا -  ٣٤

نكياأءراص_هثإ عن أناذف فيمن 
نجناحانابها في سمع باليهم 

الحدبآدبه من النزارب وني 
أذناذا لحن أرادوا، ما اعيهي 

بجالها ا كنإذا لهوغ ولا 
كزباأد ياظ ند ننكي؛ لهن من 
اللمننانمريوا ت فلم بكأس منا 

الحئناالدادة بائيي ئعثى كالهيم 

جمعو\لأءو\ض: -كنها ذاد راضهم: ص تذق - ملأن بن ننس بن معد ابن أنا أي أءْمّت ابن أنا ( ٢٧)
مشيته.ني مال ت كنا والشرف المروءة ومحو المرض 

عنكنايت ور منابعها أك، التر حوالب أياد؛الحوالب؛ - أعمر ين معن ابن عر وتب نب، بنو • ،تب ٢٨١
؟_JLll- حنياتها ت حافاتها — الرب عند الخيل ملوك وهي الود، الخيل ت السم - والدعم المدد 
الصياح.صوت 

-والامتلاء الغزارة ت الثأق - الخليج يمد كما اى مطالق مفعوو الخليج، مد ميتتي اى ت الخليج من ( ٢٩)
ارتناعه.الخرج، مد ت الموج-الحدب ^٠؛ ٥١١المرج-أعلى غارب، جمع الموارب؛ 

اون،ين.تسكين مع فتحها ينجرر الحاء(، ربضم (حنن؛ )٠٣
اى: امتعرت نمض ت نوخ - رطيسها حمي ت الحرب اممرت - الرفع وهوصد الخض من ت تخص  ٢٣)١ 

النار.من القبس وهو شهاب جمع اكهب* - وفترت هدأت 
تريا,موته بات أو بموت كاد * كرب ~ مات أنفاسه، لفغد ت فاظ - أصير جمع الأسرى، )آآ(الأٌارى، 

بتمرثوالم - والهوان الذل أو الموت كاس منا شربوا أي • بكأس ُنا شريوا - نبيلة * هملياء حي )٣٣( 
ستسينوه.لم مريثا، وجدو0 لم ؛ الشرب 

كأسسنيهم يرنر؛ بالنحنهم - ممثف بني من وعر مشرف إلى المن—وب المف المشرم؛ "ا، ٤ ١ 
الإبليذودون الدين ٠ الدائ - يه وحل غطا• غب من ثفنى؛ - الذلامثة الإبل ت الهم - نقتلهم المرن، 

خشب.جمع اليدان محن غلفل ما الحثب؛ - ييسرنها أي 

٤٨



(١٣)

محمح.ء
دئبفبا6 بين وقع وكان الكلبي، الفيس لامريء العائدي مقاس وتال 

نعاورة

الخوابزااسذ الكر خنفن نعيما المس نأرأ ئأزلى أزلي . ١ 
مائناالمرم إ_عذما ثأتتلما فلا عمرانها من لحمت، ند كئث، فإل - ٢ 
اص-زاالأتبملنوف  LlI، وكئغط الشعمز الخمل - ٣ 
ثائرالخمل نبق أذ على ينلج نكى لم المس امرأ أف لن فراض - ٤ 

رالمابالشام )٠( 

يبمييحزية بن محي بن ٌالك بن الحرث بن تم بن رج بن صرر بن الضان بن مم مر 
سلأنه العائذى ك ؤيتال ءف غلب لقب وماص ءدنان، بن سد بن نزار ين ضر ين الماص إر نب 
•خثمم• ين تحانت ين الخص ينتا ■• ٥١٠وامهم قريش ■• ٥١٠

الآعا-ىئ تحذثا اصلم. انه المرامع ني يت، لم لكن الإسلام، ادرك حاملي .• j،jipبن ومقاس 
أطراءجيد شعر ولعماص ٠ يقوله اتم، شاء كيف الشعر هويمقس تال رجلا لأن مقاس له نيل تقال! 
يشيرنم اكذ«ة على وصيرهم ■^ XJlنرصهم ئى ثيثتي يقومه مقاس يفتخر المقطومة محادء دم التداد، 

•ب من يبخر _ jHJالكلم زمر بن بحر بن المص امركاء نرار أر 
س-حممن: تقدم كما الكلبي بحر بن المس اءرأ ,توعد نهو التوعد، به نمد تكرار ناور: ارلى )١( 

نيالخيل تكون أن الإبل يتموا إذا القوم عادة إلى إشارة هدا رني الختل، لخمت، إذا الإبل، حمنتذ 
عدو.على الغاز؛ شتوا إذا او القتال حوضهم عند لركوبها صحبتهم 

متحيرا،صادرأت — للمعركة عمرانها في والضمير الثارة وهي صرة جمع صرصا* ~ أنقدت ت حيت )٢( 
-كلامه س متنت غبر اى ادرأ وتكلم 

فغلن،نحن أما علمها إلى نحى وهي تراكم إلى تحنون انتم لكم مثال خيلكم إذ له: يقول )٣( 
بهذاالخنيس ني ثم الخشيش، لجمع يما عن محارة لهو ايمر جمع دالأباصر الأياصر 
الأم.

بلد.اسم الملح: )٤( 

^٩



وقاطنازناشأ منها حلف برى طعنأ أولعالغ أم—يرأ لماظ ٥- 
ئواجرانبها الوني للنرمد نرى تجنه دكرومم لأن—اس قذى - ٦ 
النئاكزاإلمنا يهل من تزيرن نالنا تشنة في إبا  rk؟- ٧ 

المظ.زس س امرأ لظل اي امرأ: رس اس( المن )انظر ان لو ثواه لتول رايلأ اللام لتاظ: )٥( 
الطعة*ر من أي رةاءلر1ت رثاشآ 

مدخلاكاله من يكثررن ب، تخرون اي رالأشتر-ماءرت الكميت لون ين لوته الذي الورد؛ الضد ، ٦١
•دنيكم ذو.،* *ذا دني ^٢٣، ١م 

نومهصلى الأيتداء إلى مقولهم سر اندفعوا لأتهم يالجيل يئعثيم - يرفق تل-فعرن تزجوث؛ )٧، 
وماجزتيم-



(١٤)

َ ()*

التنكريعمرو بن نبعث بن عابر ين النفئل وتال 
شدويولا العناق ئخو ميري اذلتي عنت كإل - ١ 

وجيريحسي والفري لي ا ٌجل ن مهلا ٢- 
يرالكبالت بجواب نفش كئاح الريؤإذا - ٣ 

الثارراس)٠( 

بنكب بن صري بن ائلت بن الحادث بن سعيد بن المنحل لنيل صرد، بن عدالنخل 
الأغاني)اننلر تب لل نم ارداة اخلف رند دمر، بن يكر بن يشكر ين جميب ين غنم ين ّواءأ 
 /T\( )الكبدار ية ١

يمهموكان الأميام، المج ابم ذم كما الجاية شراء م مقل شار الثدي رالمئغل 
الخنغلوكان الكلمت، الأصول بن المنير بتت عتل المؤرخون يتول كما دم المان زيجة بالمتجردأ 

محاني،.إحدى م ابمأ اكايئ ئمu الش مرط وJر، •ارة باسم نرثعر، 
لاتالمر العاذلت المرا؛ ض بالرذ الثار اصتيلها المشهور؛، ال؛غرر رانية ِر الذمر• والمحيل؛ 

وهميشكر سير غرّان تمجيد إلير ذلك بعد ينتقل نم والخمر؛ اللذة حياة يي لءرا؛ه استهتار، ءاى 
الفتاةنمق الخاصة حماته _، جاسا اك>رإ يمف المدة مر الثاني المم ونير ربتعة• اب»لال صفوة 
انملر-الدم علها؛ي دخل ام 

،لؤيلةنمة نمر رزرحته الغل بين الملأتة اكتثف الذي ان التعبد ض الغر، نهاية وكانت 
الموت.حمى ءذي،< الذي امكث• صجته صاحص، إلي، دس بان نانتهم،ث، 

لقلةءاذلتي كنت رإن قاتلا': المئغل تول أبوالملأ، شرح - ترجعي لا • تحوري لا - لائمك، • ءاذل؛ي ، ١ ١ 
ؤيقربه،يكرمه كان المنذر ينر المعمان لأن ذللته تال ؤانما فيه، أمتغني فإني المراقا، نحر نيري عالي، 
المراثا'•من والحيرة بالحيرة، الغمان ودار 

•كرُي الشريف-خري؛ الأصل الخ—ص،: )٢( 
وفيالمجير- الين - وهنا عنا مجن عن أي ، تناوحت، الأغامر: رواية وفير اّرعت،، ٠ الريبح نكشت، 

منالأرضر منر ما وعي كرر له الذي الكير، والبيت، الشريزي، حماسة م؛ نقلا الكير رواية 
الخاء.سف 



٥

٦

٧

٨

٩

٤(

رْ

٦)

V)

٨)

٠١)

١)

٢)

٣)

شنثالف_بميطال,
حف—آذار ومارس 

نيضهمذدابز فددا 
إ———واالو؛وا وان——ث—-لأ*ر

نفنزاالالجماد وعحى 

اغجالحلل بى يغدجس 
أول—ن معيبي ي—رزن أ- 
الدكنالمنك ني زقين، ن- 
ال—أمائل ثل منكعس ن- 
انثالالي عدخلت قد لو- 

فججرىأو بدجي بمفربج 
الدكررأخ—لأس لمار ان 

اصقشة كل ني 
اثليلشرإذ 
ورصقالثل موارس فت 

النمر
رنجيالبوالعوائح بك 

رئحيالكدم اك وصاي
لرودنكس يم لتنوم 

النفرالمرم ني تجذز ا٠ 

يضاميب التجم: :  JUiاكرزي درءع انمن- ص تنام: م جماّة دم الئدى، ض ستم 
ألييالتدح ءوا» الأسار، حضرر وصد المداح بمسح اليد حنيف تجدني يمول: - به ^تمك ندحا 
لكدي.حا \مو* لم والذي جر0 

دليشيء اومركل الثياب، تعت، يسط ساء كر*ر حلس جمع الأملأس؛ - دالومح الم الأوار؛ 
ولزومالغروب موم اي الختل احلأس س فلأن بمال اه؛ اللمم ُجاء المرج، تحت الداب؛ ءلهُ 
الغُم،•لتمر اللازم كالخلس الختل ُلهر 

إلالجس يشدون أنهم اي اليديع سامر يئوس المحر؛ المديد- تلاص ايتض؛ - الماخر اا،وا؛رث 
طوي,خشية بمامحير انمريع 

ترواية وم السلاح، كامل لسوا آر تحزموا، الدرع-تلتيوات واللأمة اللأمة، لبسوا استلأموات 
الغارة.يثن الذي المغير؛ - الدث« إن رتلثوا غاصتيثرا 

يانمتور.الضاعرة الخل ؛وق الفرمان شغ — الضامرة المضمرات! 
أيي-رصالمريع، الإيل ضربّنمر د*و الوجتف س المار-يجقن؛ خلال س ٠ن■ءللاامارت 

وتحومعا•الإبل لتحم؛ ا- 
اليوبمق أخلاط السير؛ - المليب منهن ينتح اللواتي الغُاأح؛ - تتر جملتها متم؛ ألءرر'ت، 

و\ؤءقو\)آ.

اك»،س اللازق الق أي اللاذق المالك: - ايليرب س المك؛ - ءزءُات ثيابهن يجررن أيرفلن؛ 
رق.يميك: الطيب 

-يالعات الضماثئ ب الختان، عن الأصول جع الأصارد؛ - شعورمى اوبمقرن يثعلن ابمكغن؛ 
السان أنهن مول: - - الماطل الزور؛ - ضماثرص ب؛٠ كد، يرد الشجر ص ضرب التتوم؛ 

ي؛ذئزلرمحأ■
المطر*النوم المليد* ،الندم 



زن1ء نحاواءو_ا الك- ١ ٤
ايذم—تسنن- ١ ٥ 
ئثفثا نتهقول- ١ ٦ 

نئا مبالت وقئذثن 
حنمز جنمى  rA؛_Sا م

ئ؛ها ثوأج
ارم يرب ا مب
نىانت،ذا؛إذا ف

إسينصحوت ئذا 
نداالن مقرنت د قول

مببمنص د نجا مب

الخرمدني الدنئى ني مل 
ق—ديرالإلى الفل-اة نثي 

اسركظبماخي 
خرورمن ك بمبمما حل 

يريدّمني اغدئي فنك 
بجيريث—،—ا ت—افيبمجب 
يصريه قيا لند 

نديروالغرزئق الرب 
ت—م؛—روالالشونهب زب 
الكثمووبيل قلال؛نة 

الأسيرلاو_مان-_ى مند ا ي

.الحرير اسس؛ - وتخطر تتيخر ■ ترم ثدييا- يب اش )أا(الكامت 
1^^؛.الخام رم التطا وا-ءاو؛ ت (اساة  ١٠)
الثدي.الامعال حالات م 1ر عير عن التنس ناع ومر الير امايه الذي ؛ ال؛هءر - ملما كنها• ( ١٦)
الحر.الحرور* - اميت ت لتت ( ١٧)
J_L_Jميلا جعله الخ؛ر؛ (ثق ١٨)
كتابلي ورد لحا الأمحمات م عتا وارد اكأع محته له نشت لم اليت عدا ان ابوالئمج ذكر ( ١٩)

وعراهما*الحماصة 

يشعربملوليا•مححرأندليامحيافلم ارايام ٢،يشم ١' 
تربالمرة، نمرر محن التديرت - صاّان لتي التسان بتاء نمر ّالخهمرست نثرت امتلأت انتشيت؛ ( ٢١)

انمحم.ملوك ليض انمان أوحذء الغورتق 
,٠٧٣رأآ(الضمت: 
١^٠الندح اي الخر-الك؛ير: ^(اودا.ة: 
الأصير,_اكاتيت رامحتعدء الحب آمحرء الذي )أأ(اكيمت 



سملإر*از  ٨٤١

.١

.٢

_T

.٤

الهنذاتيحريم بن مالك وقال 
برعاالشيب من محزغ، ولر خزغث، 

أنهكم—واد ني اص يبللأخ 
غأوصنواالنقاء إخواذ وأثبل 

كأنهانلنن تاكزت 

فودعاالثماب رنعئ فات وند 

فأمزعاا جدبكاذ بجو صوار 
ارعاالمثاب في أخوى كل إلى 

ولشاالئثاظ نين زارئ فلما 

و1وتابالشاعر )٠( 

ؤحريم ين ماس هر رواية دم الجاهليين• تحول من الهمدم دالان بن حريم بن مجاك هر 
توله•حماصته، م تنام ابو له اورد ٠ بالراي ءر؛م 

تعلملنت ما الأمام لك وتبدي اربتجذات ام والأيأست، 
ميمموهو الحمد عليه ؤيئني 

الممزمالمدي-ع حز كما يحز 
يتكلملا النوم وسط ؤيقعد 

رنهنفع يالمال راء ثال ي
منسيللمرء المال نليل ؤإن 

تهليمهايلا المجد درجات يرى 
طرتهأن يعد محاسها ؤيذكر الحسة يمف راح ثم الشجب من جرعه يدكر محميته ماك ستهل 

الضيفانؤإحاطة الضيف وترى والمسالة الشرف م نومه وامجاد بامجاد* الفخر إر حلص ثم ُليفها 
٠والتكريم الرعاية يآميات 

الثديي،الخوف وهو ا\ي9وإأ أحس ن رجنع التجريد، ياب من وهدا نمه، الشاعر يخامحلم، ت جرعمتؤ )١( 
•أوائله الشيات؛ ليم - مضى ور، •' قامت، - الثس—V نلهور سبيه هنا الشاعر وجؤع 

-الأرض من المنخفض الجوت - الوحش بقر من القعلتع • كسرها( او الصاد )بفم الخوار - ظهر ت لاح )٢( 
وفىالوحش يبتر الشيب ببياضر الشعر سواد احتلاط يشبه — حصبا صار أُرع - الناحل ' الجلدب 

*وسواد ياض تطيعه 
يكونالذي ت الأتؤع - القوم مجلس • الميم، )بفتح المقامه - الشعر الأمرد ت الأحرى - أسيع ت أوصح ، ٣١

.شيبه محن لنورهم عنه انصرفوا انمناء إخوان إن يقول؛ - ا.لثهر تام 
أرضر ماء مرضع الري-اولغاظ: الحمام القطا: الإيل- ركب، جمع المجرة-الركاب: دلخى: )٤( 

موضع•اسم ليال-لخلع: 
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حنالهاأو أئها نئسي يحديمت، 
دهمرسيلدينا بيتي لها نقلت 
ئرخهالعيش ني نلق لم ننئنه 
لبانةأدض.ثها لم مها أهيم 

خالصاوالسك الكايور ينا كأة 
ماءعاالسحابة نبه يزمئ، قالتا و- 
أبثعيالنشي مى لأمسحيي إدي ؤ- 
كثيرةأمزر عن نئيي أكرم و- 
حئهجيب، إدا للمولى، آحد و- 
ناسيمني الرأس ثاب، بك إِذ ن- 
بغئ؛ث، يأيلا أن ت واحيه ن. 
كناأس لأ أن اب: ثو- 

لنهجعاقمنا حين عشاء أتائا 
لنفااص بعد ٠ وما 
ننيدعاذاك عند بوسا يلق يلم 

موزعاالدغر سالف، في بها وكنت، 
الننزغاوالأنموان الندى و;>ذ 

والغارسئالنثنسنابأنيابها، 
نساآلنزنل النبي ذي غير إلى 

تطلنااذ سحها وأنهى حفاظا، 
نشاما إذا الأبي الأغيط من 

أنبعامناقأط ي نفعلى أبست، 
تضنىخزلي الخئ نزام ما إدا 
لنوذئب' الأمحيايط نزو إذا 

نام.رند، تهبمح: 
يندالمموبأ إل حسا حنايا• ثارت يف بمف - اللل آخر ل النزيل وص الممريس عن منعم؛ 

الفر.أناء يتها ءلرتا< 
يؤ>ا_تجاوع؛•!!*u،،؛ برا؛ الحزن المح؛ - انمة بآمال، نمش عنتمة؛ 

امعوزمحا؛ - المالي الزمن اسر؛ صالمؤ - رالتلم، التنس حاجة اليائأ؛ - يحها توبع '  ١٠؛عام 
.واغرا، امتعاله اي د؛ اوزص عن سول 

الندى:- المثرب ءٍر الممي الجني منة الخالص؛ - _، أي ميا -ض •ا والخك؛ ااكا٠ور جنا 
المزؤع.سنى سول اسم المتثع•' - ايض ذ*ر• نت الأنموان؛ - اللل 

كانخر اياعها؛ - جمعته ؛ Ia»Lايحاية ب قرت - وتصكه الماء تحفظ الصخر قي مرة (التالت؛ 
الخمزؤج.الميعقع؛ الخمر. شرب آي الفارسي؛ — المايق( المن شعلر )آنفلر الكافور جنا 

الموروث.المجد المؤ،ل؛ المجد - عيع إر ءد،أ؛ . . اأبمغي. 
وحرصها.بميلها الظس؛ خ ي( 

إلالإنصي؛ع رقص الختالط-بع؛ حقه-الآبلالآJي؛ يضم المبد_صيم؛ التاع، (المور؛ 
الحق.

١حماو؛ الة رح>،مهم نعل مر ُعي عتمه، جعع يتاتب؛ ا( 
عشوصهرء ينقلنه المثتيه بهلع أراد - تفرق يمؤع؛ - المانمة الماشية الخمر؛ سوام — الغفلة لغرة؛ ا( 

حعايةم.ه.

إكراعه.عنر نهريا الضغ، مء عن كاية وطا الشاح، .ن متعه الكلب؛ صنت ( ١١)

٠٥
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حانتييميع لا أن ت ثة الرث-
افذرنأحجل لا أن ت ة عرابو- 
بالفئاثمنغ الغل لأغدي إيي ؤ- 
جسرنزر من الخيل جلبنا نحى و- 
يسلنايعنرصى أو ياينا من ف- 
كثيرةنعال من آ نقسْلننق ؤ- 
رحلهعنق ام نعين بما ذا إ- 
ائالحنمان، نني ريد م- 
انزاثناد الجيان بأرمقود ن- 
رأسهاثنئفس الزوعا؛ المهزة زى ئ- 
مود؟نوء من النبي نغل ئنلع د- 

نمدعانيهم النوم حار كان إدا 
ل؛ثبداالثناء حيى لحمها على 

لبمنماالخريد الونئ عر حناظا 
أجنناخننب أرص وطننا أذ إلى 

موصعاومناs ا لغأ؛را نجذ 
نشابوما الأرساغ خذم إذا 

مقطعاالحنوْ أنمى هو ؤإذ 
وحمعارننذ والى وما ، ثناء 

مذدعالندينى أو وئرأ لينقمن 
الخمزغاوالكم4ن، وأننا كلألأ 
أصزغاللمنهل العبن يكوف لكنما 

والشتم.الذم ر الإمعان رالاتذيع القول، ونحس بالساب ترعى ت الجارة تقنع ( ١٧)
الضفان.يراu لا كي سترئ، القدر: صا(حجو 

عنالذود الحفاظ: - الرمح • القنا - جماحها يكح ٠ تقبع - العير وراء تعير جعلها •' المحيل اعدي ( ١٩)
المنعزل.)لحريد: - الحرم 

•نيلة • خثمم - دمنا رمكنا: - اليمن بلاد حمير وأرض أرصها، ٠ حمير سرر - بها أتينا • المحتل جلسا ( ٢٠)
المتفرق-الخلرالإبل.الوذع: أولاد الغل-افمحل: توائم داسته >قاُوطرءأ اى دمحأ: )اآآ(همأ 

فيما الرواحل فتضع الدرب حمليهم وتهلول دالأحمياء النصب نيصهم الغراة يرنون نومه إن يقول؛ 
االأصم«ئاتا٠نخ بمص م ٢ ١ آد * اليتتان يرد للم بملوتها~ 

(TT _) :الحكمالمر )محا(: الخدم - الإل لعال محا وامتعمل الدى أو الرد من منط ما أصلا
*البعتر رمغ في كالخلنت 

رالزحللضعفه راط محه الرحل رع الرحل: ش ^شر_ اللمان في ورد كما - المر 
•■ نحم اى ض ب لصار سن م ان أي اض الأياري رداه دني أبمى؛ - كال-رج المر ظهر نوق 

الماص.وأءلع٠ر٥ لحمه تهلعوا مقطعا: ألخمو• 
كناغسقاء دماءهم إن وقوله: بالية فاسم )بالفتح(: ونبيي نبيلة، )بالضم(: نبيلة-ربيد: الخينان: بتو ( ٢٤)

بالكلب.الإصابة عدم محا بالثناء والمراد الشرف عن 
يقول:- المأر الوتر: - القوم أمراق المراة: - المعلية به تقاد الذي الحبل وهو رسن، جمع )هآ(الأرّانت 

المعتدي.ؤيعاتيوا ليثآروا بأرسانها الجياد مودون أسرافنا إن 
uكانالإعياء-الكميت: الشديد-الأين: اكب وهو الكلأل من مرتاعة-ص!لآ: بدو الم )أآ(الروئء: 

والريع.الخفيف 1لمقرع: - والخمرة المواد بين لونه 
وأدتى.أقرب ^: ٢٠٠١- المهولة بالإل لملك انمد نعل ينزعون اتهم ت نيل انمدت تحل نخلع ( ٢٧)



هالفمثئ عفته وعدوه وقد -  ٢٨
ذأصس_*مغدماء عئننب وأوننى - ٢ ٩ 
ئئةغالين ثم ا ممابمسن - ٣ ٠ 

نقيةالنغيرة الغل بئ ونهدي -  ٣١
بمرةا يديهإخذى زنت إذا -  ٣٢
غلظوئرأ لم:ءكن فأسن -  ٣٣
_اابمنهثوائأذنن-ث-ها نفزبة -  ٣٤
منيهاحين أعصادها من ئنكيى —  ٣٥

سورهينثضاء رئيس ا ومن— ٣ ٦ 

نوافمم-لمجد أقوام ومانع -  ٣٧
شناإذا الغرث الضيف بماو ولا -  ٣٨

أذرعاالمخ رأى حتى نالها نما 
دمعاا رواعنيه رجلأصابع 
بلمناأنهلي نم حننآ وحاوزل 

منايوانمها صابخا صبزت إذا 
باغدغاالثلاث أنمائ نغازب 
طلناوأصننس نني فى لهمداف 
مددغ_ا^ JL^Jأو عنمأ لت_ن_هاو 

أوجناالدوائر تحت من المص أم 
معافاجتمعا ا قيه وحالما نثاء 

فأنرغامس لن زبد وناريهأ 
ودعاحيى له قدري زحزت يما 

ييالمح رنا والمراد وسواد ياض ب الذي الأمع؛ المح اديع - ب يركب الذي الموضع العقة؛ ( ٢٨)
أداءبعد وعد البد ان يتول: - المح ياض ب ظهر الذي الأسود اللل صنت الأديع لأن اللل آخر 

*بالركوب نوبته 
رحليهأصاح من تقاطر أي لغ رواعف - السير في الإجهاد بعد الدم منهما سال العد مشي ان يتول ( ٢٩)

.الأنف من يترف الذي الدم ١^١ والرعاف الدم 
الخ؛مات- صعدنها العنة! عالين ت وتوله الجل اعر ■ القثة - العالية الربوة وص همة جمع * الهضاب ٣، ر٠ 

الأرضاللقع: - السهل بلن امهلزت - الجز رعونة ودون السيل مجرى عن المرتفع الموصع 

توائمهاصابث - تواتمها جمع بعد رنت • صسرت - المخلق المرمعة ت الثهيأ - تتقدمها ت الخيل تهدي ( )١٣
٠مجتمعة وتعت معات 

ييالفرس مدا ثوالم ونمت إذا يقول لم. ؤينهض كي للعانر دعا، يميع: - المقرة الهوة، البر؛؛ ، ٣٢١
ايلع لع لها؛اللة دعت ١ءاس٠ا وك نكأتها الهوض، عر وساعدتها الثلامحث، التوائم دعمتها حمرة 
.صالمة لتبقى 

.والهضاب الأنجاد مملي أي طالعة، ت طلع - القبائل من ت رمعد همدان - الثار الوتر )٣٣( 
.ءند0 ولدت لأنها يكرمها عارف أنه يقول — اتخدها ت افتلاها - والمكرمة المفضلة ت المعزية ( )٤٣
شيءأي يتول؛ - الرح منخر؛ رم دائرة، جمع ؛ ادحممأ-١^٨ النص؛ - عمد جمع (الأعمال: )٠٣

.الخيل؟ هدْ منه تشتكي 
•بس ين نيئ لص الترم دبر< ،بمتدح ٣٦١

داناى.قارُها: - المجد نمة يلغرا لم )٧٣(محررا: 
اعتلأت.المدر: زخرت - المرب تنول كما المحط حل إذا يا؛ )٨٣(إذا 

٠٧



مقنعاونئسه عنننه ■مأجع_ل فإو_ت_ي نمينأ أو ء_ثا نك فإن .  ٣٩
نساالئث ث أنتني ولا ذارمحم كنت منمي خل إذا - ٤ ٠ 

فلاعتتاوله يي النير لأن نيري لي ما يعرف ضيعي إن يتول - المعين رممه الرديء العلعام الغث؛ )٩٣( 
عينه*.تحيه ما يختار أجعله آنا أي مقتعا لثمه عيثيه اجعل دهري٠ شيء٠ عته يعيب 

ل"أاخمااةوم*رلدا•



٦)

(*)٤٠٠٠ النوةتلك 

٢

٣

\إؤنو\ي•الك بن الأجنغ وتاو 
ووحالهابركاب أسالتيي 

أغرلينبمك نزبد بث دالخرث 
لندسهئودبتة يى ائلو ف

اعالأرببنئللوارس 
؛اعالنجث ثمائلن خلرأ 

أصلاعىوأجنن بأن—ا؛—إ-ي،، 
)»(اكامراو؛امة

•مدان تدق؛ن ين محراه ين جم إر ب ليتم اه؛ همد ين امن ين *الك ين *والأجدع 
مشهورولارس عرعوق سد قالوا يا لهو والتروب. *وصولآ الأدب عمائر م ذكر، ورد 

مدان.وشعراء قرساه مداد م جد وشاعر 
إلىنيئ س وند م جاء ه محل ُءم• يكر ايا الم بمد دض الإ-لأم عالك ين الأجدع اهلك 
مدوائت شءاد١ن الأجيع عمرت ك قال الأجيج، ك؛ تال وحض تكوه عن ائت دانه ممر الخليعت 

مجاء الرحمن. مد ين مروق نمه: بمني الئايمن عن مريق الأجبج اين كان لهذا الرجمن• 
اثموعم،حش حموعهم ض مداه يم تال ُمم عرايومعدان، ين الإملأم يل حيرالوين الأغام 

هالك.ين الأجيج ور،راء معيان قاد الذي وكان ائوالبج وقال 
الشامفومع آن ويعد ر؛ح، عن ومم ب هلهم قوارس دثاء ين الأجدع بمبمع الملوعأ س م 

جيادممامحار ر جالوا كف يبميه بموع* اكير ار يخلص الثلأتأ ا؛تامم يممج ليا• عع؛را ممر أيا 
وكيمتروالفياء، اءئتأا ءتزولي كد الخيل وامثا شعر• وانس للاعيا.، توعه محيي إر ذهلُق 

حسآمحر.البمب وعر حيتآ الظهر مر العتاعر كعاب ممانتع هلاعا تبع 
النحاتذي أولاد مدان كلت وقئ عوضع، الأُ؛اع؛ - رحل حح •" الرحال - ركاب عن أي •' ؛ُكاف ؛ ١١

حمام.عاو تنمهم وتد ممب ين الحارث ض سد ذوالغمة وكان • كب ين • يزد■ ين الحمض 
-يمر•لبكى صاح وأمول ١لأ٠ر٠ن١ءول، أنيامحيل-أمولي؛ ومحل والتوجع، للترحم ة كلُح؛ ، ٢١

•كرعه عن كتايآ الٍاع؛ رحيب - حمال شالك؛ - يزيد ين حزناعرالحرث للعويل 
أجن:- الأصابع الأتاعل: - لإنئاذ. فداء. اعش إذا فادا. قولهم عن _ حن يتردد لا كان إنه يتول ( ٣١

لدص.حمر سلرف اجثأ عتر،.وقوك: 
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أنيت3كاث لا ي تلك 
عمنر«منالآا أياك لونأبلغ 
ثلاثةننسك من ا يتلنولغي 
نبغدمى السين من الجبال نمني 

نكانهمغبنت فد النزارز إذ 
أء-دانهمرمن نرمي من حبان 

يئهمالأث ني ئئزد النيل ر- 
امرمقكعاب ا قتلاهكأف ر- 

الأسيعمثدوة ا هبرحال
•جنمنعبمنزل أئهثث لقد ف

نطاعغيب وأنث ثزص ئيال
اعنبا ي_زائنيي القا قزم

رديعأهل نحر اباك بثانعق ف
اعينفكل أسئثهم حنمرا 

ال٠_اع؛الفناءنزو 
نولعنهن شرن على ص-ربث 

•ارحل لشد حلي من صير رص سع جمع - رزايا على وتجمع المصية ارنيةت )٤( 
نزلتأتخت: بعصرمهم يعتر• والشاعر الثلاثة، الصرعى والد ص عمتر وأبو بلئه، صير؛ أيا ؤبغ )٥( 

والغاJظة.القاسمة الأرض في النزول محرنحع ■ الجٌجيع المنزل - للعير أصلا والإناخة وحللت، 
بمدالحرب على والإصرار المراوة عن الانتهاء إلى يدصْ والحرب. القتال عن لتكفن آي نكرعى: )٦( 

بردعه.حديرة عبرة متتلهم معتبرا أولادء، مقتل 
•للييح معروصآ جوالنا ليس أي بم٠اع• جوالنا ليس - نختارها البماد؛ تقمؤ )٧( 
اليمن.من رههل ردلع؛ أهل - ازجرها معناء نمير عتمك؛ أو ثاتلئا، أنص )٨( 
كماناغ والأصل تام - يرفعوها للم للطعان خفضوها معناه الأسنة حغضرا وقوله: ارعاح، الأسنة: )٩( 

الدعوةومماء نعيت من نام الأصمعي رأي وفي صاجيه دم ؤإلى للثأر ظاميء أي المكيت ابن يقول 
لاثأر.

وتدالغلباء يرتب الأعنة تجذب وص الخيل توثب شجه - عنان جمع ٠ الأعته - تثرثب • الخيل تتزد آ ١ ٠ ر 
الأرض.من المطمثن والقاع; لصيدعا، يها أحدق أي  ٤٣١في تحرثت 

يشيه- متنزتة أي شوغ؛ - الأرض من المرتنع الشزن؛ - كعب جمع ا يها تقامر التي وص الكعاب؛ ( ١١)
علىوتارة الفلهر على تارة فتقع المقامر يلقيها التي بالكعوب الخيل هف هن؛لهور تقعون الذين القض 

،.الجن
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عتادبن الغرش وتال 
منيالنعامة م_ني—ط ، ين؛

ابمظلمالللممسيئ
3غرلأ شلا ائئى بجن لا 

حيالهمن دائل حرب نمث 
صالجرم الا يخرهمه، 
فنلأىعن ث_زا-حنوا ت، يانكط 

رانمابالشام )٠( 
بنتحب بن محم بن ماد بن الحارث رص م-ان،ا، ممار رمن ُ؛ح حكام احد ماد بن الحارث 

منرالأسأت ُالندائص الحرب وايام الأغام م ذكر، ورد وائل، بن بكر إلى نب ُسهي مكابة 
.محة ييوم مرق وتغالب يكر ايام عن يوم م الحارث نالها الطوال، القصاتد 
أد-لند جمر دكان للُُايات• تما صري، احته ابن ار الحارث ابن رم بعر ثل محة وم يم 
نعلبشع يؤ ك: ولأل تك ربة بن ل٠ل ٠Jالكن رمملب. بكر وائل: حم بين الملح ض لمص 

بكليبوباء وصلب بكر بجن اش؛٠ املح إن دٍلأ النيل نم ثال؛ بعر مصؤع الحارث بلغ لما كلحب 
•انمالق يوم او تفة يوم ذلك وكان للحرب واسمي الحارثت لغضب الهلهل، قاله ما له فتل 

حتالاربعد مرمال - حك ومرت حرب لنحت - الثماهمة اسمه وكان فربافرسى اى اكامة: ما)١( 
تمأيواهما تحح، لم إذا الثافه ان الرب ءرف وفير تحم}، لم أي الناته حالت تولهم ٌرر الحاء(، )يكر 
لولدما.أقوى كان التعت، 

مالحامار يعر ثل بعد وعه رتغيب، بكر بجنر نامت، التير الحرب فير سمأ يكن، لم إنه يقوون )٢( 
معيته.منر لحقه عنا كناية حرما، شدة منر يناصير صار اي بثارما، 

ايريتض•بتن الحرب دابر يبع ني، تجا يغد لم جمر ض ان ينيل ، ٣١



lA)

النذوائالإصح ذو وهو الننوأل بن ■هوض وقال 
الأزضنك__ات_واس__ق' ذزا غذِ>الخئمنغ١. 

غضنلى عبزعرا م لفأ معيم يعفننعى - ٢ 
زخىف ال بوذ والنويت ادا الناتب كهج ويت- ٣ 
فضيانمفس فنولايقي فنحكم م ومه- ٤ 
فرضوالالئئة ع—ل—ى اس نالابل حومهم - ٥ 

رالمابالشام ٠( 
رأىدم تهلمها. إر ناضهر ةس لبهام نهشت حتأ لأن الإمع ذا رني اومو1ل، بن حرنان *و 
■رجل م زاني؛ اصح له كان أنه آم 

ينضر بن ملأن بن ادؤس به نلينتهي وبثعة بن ياث الحرث؛نمث؛ن هوابن لذلالإصح 
موشعرائهم الرب ترمحان هن دم • محته ١ ٧ ٠ محن نحوأ ماش أنه نيل ضلا صرأ نوالإصبع عاش نزار. 

الحياءأسمراءد 
رتعاضدممكلتهم وحي؛ ب«د والغرتت التشتت عن مع4 أصاب عا الإصح ذر بمف الأسان ث ني 

•والألم بالمراد؛ احاس عر الأسان وتتهلوي 
يحلكي النوم طر»م ا فؤلحذرونها، الناس يخافها الأرض؛  ٠٣نغزتهم قل عدوان بتو كان مول ١( 

مايبرر الض لأمل ءا-را مات معنا، عدوان عن الحي عدير وقوله؛ البغضاء، ونالك الفور مذا سنهم 
الوادي.حية هو مولهم حوزص هر اساظ قاليي كان من تب والعرب عليه هم 

الحرصوهو الارعاء من بعض: ض يرعوا لم - الأخر بعمهم ظلم يعفا: بعضهم بغى ٢( 

السراءني الئاس يتقارصه لما أوفياء أنهم أي • بالقرض الموفون - ورصازهم الغرم كبار • السادات ٣( 
الإساءة.أر الإحسان صروب من والضراء 

ولاإليه تحتكم العرب كاث فقد ١كدرانتي الظرب بن عامر - الئاس بين يقصي الذي - بحكم عنى ٤( 
أحكامه.في وحكيما عدلا كان لأنه حكمه تقص 

يه•والرميم ملثيم اوجه الأم؛ ض التاس حل  ٢٠

٦٢
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(٠)مأم آم لفن 
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الفئويسد ين كعب وتأل 

ئيوننيننس أم أئضبمتي لمد 
لأنكنألأ;ااتجقس، تقول: 

سالمكنهلك أو م كنلض 
عامداينفساك ئ_نمى أمرأ أراك 

بجميلبالملأ مثلي لوم وما 
يحولالنمام لعسراء يناق 

يوصيلمالك لنت وك 

بنرلالرجال ال يغتنزامئ 

اكامرانما.ست)٠( 
بنكب رمل اكري، رتائ بن موف بن - اوءس - محلت بن يمر بن سعد بن كب *و 

مالعدائي رقاو , من شم• م كما ميظأ الآأةاو، ركمب ل4 ووه1ل العتوي، مالك ين صعد 
^*١٠١١١مح م ١^^١ محلهلا٠۵ بن سالم *واحدبم الخزاتأ؛ 

ءت1ءرت|ءانم المخاملر رميم مالي لأمته الم المرا• نس، المحسدأ سلالح م الشاعر خ—اطص، 
كاانمتص ؤسن ييتم لا >قوه• واه ليومحت،، المرءمرية واكللهايان ميهااللوم قرت المتر، 
الجودم ممحر• ^٥ بمكارمه ثامتذ النخر إلى ئللثؤ بمد كمس، رخالص رئاته. ُمت، بيتي لا رحيله 
مجاملتطع ين مس ومعم سمائه راتتامه؛اكمدي الصيانة حق ورماية الصديق وحتفي والخفة 

الأدض-
الأسانرش الملامة، تحمالتي تالومم؛ . الثدي اكب رهو التمب من أنبي، دست أم أتميثم )١( 

الألوم.مدا أساب اك1وةسداد 
—تدئع I ساق د رامشى اتتد تتول ٠ رواية وم المثادى، يحيف امحشى، هدا يا ألا أي اصتيق؛ يا ألا )٢( 

فجواتجواتيها في لها وصار تآكلت اوري الم والدحوو الشر عن كئاة ت يحول المقام وغيراء 
كامف.

نيلكقرنت ؤإذا هلك من مصير اJنيلكت - عقال رواية وفي علم اصم ت عظام - الالقاء ت الملقى )٣( 
الأن اش لك أدعو تيس أم ل تتول — اهلك اشاعي من المصير يكون اللام( وكسر اليم )بضم 

هلكا.اللذين الرجين عيين أصاب مجا يصسك 
تصدوصيم.عن أي عامدأت ضك ترم )٤، 
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إيابهتب برجى برل لا ومن 

يمسنهأذ ردى يرشك يلت، على 

مضيبراجي، لا أل لمي نع ألم 
يميبنيحلمى المونوف القدر مع 
ن—نم؛—سنهالذي والموت اك فإن

دعاإذا يجاب لا هدبل ذاعى ك- 
منتهالأمحلل دامي ددُس< ذي و- 
عماقهعنه الكمه رفعت زاد و~ 
براحتىعنه نز اله لرأيمخصى و_ 
ذعويهالفميعس أعطافه منفق و. 
فازئحلنومالئه طال ند ت له تلثإ ن. 
كأو_هاالأ_جوم وأء_ج_از حنرأ، صء 

نسلكل هزل ض يزنجوب 
لنقتلموصع أذنن غير إلى 

رحيليالوياة يدنى ولا ئنودي، 
عجولغين النمل اف لو حمامي، 

!ننوواوال_ة ءا ومعلل، 
مدبلدعا؛ عن بملو هو ولا 

ومليوبيى تجك، نحايغله، 
أنجليلئ عرائي لأو:>فى 

نزرليأنن النجل نجل لأنفلر 
نجلكل النجل جزز سد وند 
لليلعير الئزم ملغم ذاث وما 

أميلسواء من نذلك، صزار 

رن،'ف*ما إلا تلت لعلم، ومتاهه المسام •إن  ٠٣١١٨ك!ممول، ملأك، أر شز خوف عر أي تلت،: ملي 
رتوله- منه ينال أر به يحل ان من بمسد غر والشروالردى للهلاك اى،لوعرصة يصيبه; أن ردى وشك ي- 

•الاستراحة موضع شل ائتم، إلم، الوصول وين ينه الموُته يحول أك، لمغل: 
•وأحلم، نهام، يدني لا ررح؛لي، سمرك، أن كا مرني، ونته يرجء،ء لا سردمح، إن لها: يتول 

٠الموت الحمام: - عليه تدر من على ونمه هو الدك، القدر اك، الموقوف: - قدرك، مومحن أنا أك( القدر؛ •ع 
٠اللوم الكثيرة أك، اللوامة الخذالة: - وقوعه وتخشين تخافه مبينه: تر 

نيانلث، والمعنى - الحمام من الغرخ والهديل: عدي}،، كداص، المابت،( الميت تاناقه)نى أك، (كدام: 
إصعافه,يمكن لا المتنر أن يريد ، لعار• يتجاب، لا الدك، الحمام هذا كثل قدرك، •ع وأنا دعاتك 

أنعلى حمله الونا، إن يتول الرتينر. الزميل: - المعير حفه من الماملن الأظل: - اثر ذك، ندب: ي، ذ( 
•ال-غر م، دذذه وين ينه معلنه يلهر يمم 

الملعام.يشاركه من يفضل انه يوكل آكيلي: لأوتر - عنة عماته: - المسار طعام لزاد: ا( 
•الكمه باطن الراحة: — عنه دفعت، عته: يرأن - شخص  ١٣١ور(وشحص: 

الدرب،بيل: ال— الاير، معفلم : الليزه جوز — القميمحؤ، ي، حانأك، عطفؤ جمع المميم،: عمناف آ( 
ايلرين،■

الموم.به طال أن يعد لكن للارتحال، الزميل هدا دعرت (يمول: 
أواخرتنه صوار: كالها النجوم أعجاز - النبح نيل الليل آخر والسحر السحر، عند اؤ، (نخغرأ: 

•ال٠رت٠؛( الرمل أهءل؛ - لمط مواء؛ - الوحم، بمر تملح لهو بالموار المجوم 



كأيهاحتى الجوزاء قالب رفد - ١ ٧
جلالهبمد حلمي بمل لا ومن -  ١٨

لهاأنتمغ ذأ-م ننك ند وعوراء - ١ ٩ 
ناقعيليي الذي والئ-يء أنا وما - ٢ ٠ 
ّييثنث لو مولاي عن وأغرض - ٢ ١ 

نثلأراأن اليياو يك ولن -  ٢٢
امعد باليرة ام أبموأذكز .  ٢٣

نريزتيلرجال ليمني رث - ٢ ٤ 
كائ—٠—مثناب اليجزوف وقوم -  ٢٥
ورذيةالجمام نامي الجنا وعافي -  ٢٦
غوألبنهار الالليل نمز وقد -  ٢٧

نزولالملأ'؟ بركب نناطيط 
قليلغير النص شهوات يجذ 
ببوللي الغززاة البمة رما 

نؤول، صاحبي منه ؤينمصب 

بأصيلنن جلبوم كل ا وم
بجهولينتعى لم ما الحلم أحا 

مجيلكل المدر عنف أململ 
يخورلرارهم أمعن ا أنا وم

بمرججلنبهنهم رند نشاري 
نجيلالنم، محاقي حصل بذي 

لأصيلمجنح جرن نماوة 

عناومضرب ين راشطاط مطاط، جمع • فساطيط الماء- جوز في نجم ال'مواء٠ - ارتفعت ت شالت ( ١٧)
•يه للنزول القوم أتامه الفلاة ني بمضرب النحر ونت الجوزاء ثب - الصحراء ت الفلاة - الشعر 

-انمناء أي والنوال النول محن كلاهما ، كسر( ثم )بفم رباعي ينل أر بالضم( ثم )بالفتح ثلاثي ٠ تثل ( ١٨)
شهرةإثساع بعد إلا غيره بمعلي فلا انمياء عن يمسك من إذ يقول - الحاجة وهي خلة جمع * ايتحلأل 

القلل.إلا بمطي لا ض ف 
وهيالشيحة العوراء الكلمة إلى أصغي لا إثي ت يقول - محضلق عن تنم لا التي القحة الكلمة ؛ العوراء ١( )٩ 

ومااللسان ض وورد الكلمة، موضع في الخرراء الكلم ومحا ت رواية رم مول، بذات لست عندي 
واحدة.دلالة ذات وجمعها العرران الكلم 

صاحي.يغضب محا أو لي نانع غير هو محا يقاتل لت ت يقول ٢( )٠ 
اسدتجب•را'ا(امضصت 

اسم.نمض ظالم_الجههمو; )أأ(تهذم: 
يراذنأن نل شيء ملي يندم دلا الأنا؛ يرم إنه ت يقول - ا محنهرجح ت وآم أم ين نتل من ت أّيل ، ٢٣١

آخر.صلى ام! لرجع العواب ين 
امن.)،آ(الريرة: 

المكر.بداية وهي النشوة مجن مكارى ت نشاري ( ٢٥)
-الشعر من حصل له بفرس أي ت خصل يدي - الماء محعغلم ت الجمام البتر- شغة ت اسما - الدارص ت الخام ( ٢٦)

٠المشي على القاير القوي الفرص صفة • رجيل - الدنب طؤيل الجيب، وصاني الدنب، ت الجيب 
الجرن- المماء المارة - اكنيا ألمت أي أليست؛ - ينفر وجماله طرده أي النهار؛ الليل تقر ( ٢٧)

•الندوب محل و*و الأصل نحو لأصيل؛ - المائل النهار المجعت 
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افرمه ثهثهث 
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وتالآ،والةضو
ئلأوقد اللحاق نخثئ وننثأنمم 

كأيهارخوالعظام العرى صعيف 
كأيماحلمى النوم عنه *نهنهت 

متنهأحصل محلمننن أبو لمنيم 
نوئهالنزانسيى، ثننٍه دهلل 

بهوما النعيم كإحنام، محب، 

ناتنالجني منه ئد ننطيء يه 
محامنننعلنات نصلمه حسان، 

حائزدحئا6 لث دونه حنا 
تاطنذوأهاضين، يوم الدين من 

تاصزنه نزقوبط أن—ا؛ 
يناورمذ بزى لا أن انف برى 

واكابالشام )*(
مد،الأصمم ك سى ئمأ ض أسا سن الم ؛>^ Jiكتب تأت لم الكثام، عوأبوالمحل 

ايلأء.ين ءمُ ر من تتلأ الأسان 
ضالهوى حم رس ُءومحز؛لهر امحال م وومق ند رجلا اJدكورأبمد الأسان م والشام 

الماصدةتلك لوث مر يث لكآ؛،، ءتا< الهوم ييزجر *وك برض بماب أد بنمه التجا، صلى نادر 

-أسمن* ث؛ - يه تخلف بلي» تلا؛٠ - اكاو احتوته،ي ؛ اطحم)،( •،ن •نغول انم اوتلخم'ت )١( 
٠صبا المعامل لين آي فاترا فرصا يريد رص الضعيف ت تاةُ 

٠وصض ييطثه الخمار يشيه الذي الغرس والمصر ٌصر جمع * ايحام ~ يثته ٠ محته )٢( 
اصدة.رفيه الكوتأن، ترب عوضع ت خفاه ~ الأمد الليث اعترض ■ يرنه حا ٠ زجرهم ت التوم عته تهته )٣( 

خيرا.المكان اتحد الذي رالخادر الخاصية، نالك مي خائر ليث اي خائر* 
؛للضدلرمولدالأّلم-ص: أيالابسس1كلأنواسي: ص،ةالاوثص، اكتم: )٤( 

تؤتة.دتحات طر• هطل محاطر، يرم اي اهاضيب: م يرم انملراكويد- الدجلي: - خلهر• نته: حم- 
والنراتق^معريض1ياحاويلالاق، الغرايق: )٠( 

'اللف.صجرممرءارف_ئسم: الأجةساكب.اكلت ابمااكابالأسراالجيل-1لأاء: 
يثاؤر:- الأجمة مي رالمانحودالأصدلريومحه المرض محني محالض، رأسه اي المقيم: كإحياب محب )٦( 

يوانه.محؤي يجد لا لأته يأصف لأته يل *رض من لا رل ملق الأمد هدا يتول- - يواثب. 
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الأنودبن عمرد ئال 
أمزْعمرأ أحاك أمنت قد ول

فتشىعدها ب_ك أمنئإذا ف
نخرمنلدة دول نخرى تا وجعل

ئنتكىلا التي الموت حرمة فى 
و\'ضإأذدان-ه-م وكانط 

ء_الآند مرة نداء سمهئ، لما 
لوائهمتحت، يمشون ونحفا 

مالعجن بذات، وصانه نعمئ 
نمدميالكريهة يوم أندمي أو 

اندمله أنوو إي نهرى ولناذ 
ننمنمغيز الأبلمال عمزاتها 

منعمحليج من ساقط كرب 
الأ؛ثمنديءةفيالنا7 وا;؛ئ 

نحلممأل لواء تحن، والمولما 

(٢)

(٣)

(٤)

(٦)

(٧)

رالمتابالشاعر 

إذوعال العلاء، ين صرو ايي عن  ١٧٤٠تحسينه الأصمعي اثست،  Jijالأصول، ين صرر هو الشاعر 
للعربهاست الفرس؛كانت، س جرما لسان بم واجهتا الرم سا دم ناو ذي يوم ننلميا الأصول ابن 

مررا<.مض العجم، عن العربا ب اممغتا يوم أول، رابوم يومذاك تال، النم.١ أن ُ؛روتما 
٠مرصع اسم ت المجرم ئارتا 

إتداس.الحرب-معي: الكريهة: 
٠للمهر؛التقدم أمر أندم: - الغرس ولد * المهر - انمدر النان؛ - ثغرته التحر: يلي؛ - انمق النحر؛ 
أثناءالحرب في الفرمان صرت I ااقسم - رالشاوادو المكار. الفرات; - ساحته الموت: حومة 

المسص.الشاعر معلقة م التريزي آرردء لختترة محنريا الست محيا درري القتال، 
من٠ نشافعل سايل: - كزنة واحدتها معها، تقعي التي المراض الغلائل عف الأصول الكرب: 

الجمعأهيوم من سلا• تودي ^!؛١ الكريمة: الأية في كما ني، بمض متا رس خلج في أي ت خلج 
والفاتض.الممالوء المنعم: لخليج ا- 

الحرب.غبار والخنمود الحالك، الأتنم: الخيار 
الراة.اللواء: 
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بحبيحسإثدعى ينكر ومحمعت 

طجرةكل ئرجرف لجتب د ■
رما؛ئلمكأف دمل من الجنغ و- 
بئحرومموباشروا الت٠اخ دئوا ن- 
عراياالغنار نضمزل الخيل و- 
بخدودهمعن يميلون لا - 
مهتمحلأ'م ابمذ مهن جاك ن- 
ناملوام أم :ض ذغاد- 
ننثكما الحديد حلى نى مشون ي- 

نغدمامذ أرماحهم من نجزت ن- 

بالدمئمطت رمحي العجائب تحث 
مم-رمعير نحث اللمهازم دمى 

ننثماينا نئوذها الجمال جرب 
صنملث بكل ااذأزاُسا عند 

ذممن نباث مناسجها يعلى 
البْللممكلون سابغة كل في 

حليمبابني الموت ايفيث حتى 
ننلمشاك بكل لْاء العند 
نعلبمبكلنغس العريف أند 

النأزمعند القز الك حانت 

(٨)

(٩)

(١٢)

(١٣)

(١٤)

(١٦)

(١٧)

او؛وءليؤيلول: رالتشدد(: )بالتمغر حيب — اهب أي اض •قابع — تذم - يشكر بمر يشكر■ 
سرى• • جنب لير العرب في شيء ُكل المائل؛ عتشابه صب بن محمد محاب عن نتلأ لمزعر ام 

الثلاثةفان نقيق، م الحارثة بن وحنب يشكر بني يي كعب بن وحنب النمر ني الجهم بن حنب 
.عجاجة جمع المعركة غار اي اليار، تحت ت المجاجة نعتا - والتتثديادء بالتمغير 
رمسمنزة منها نائل ■' اللهازم الختتغرة- الغرس الير؛ت - أزجى من يوترن أر ييسرن يزجون: 

الضرعمن يخرج الذي اللن )؛الباء(: رالشخب شغبا، رواة رثي شخت: - وتيم وعجل ثعلة بن 
الممزم:- التكؤين ياصل ولكن هزال أر صعق يفمل لا الدقيق * ل؛الثام، والثخت الحلب، عند 

٠لبتا يير يعد فلم بالنار كوي الذي المتررح القمع 
•بالبمرب مصابة جمالهم أي • البمال جرب - اكغوص ٠ الرمحاء - ذمحل بنو • ذهل 

.ياليوث الأيطال ثن - المبارز• ت الضراب — والرفاب الأعناق النحورت - رموا ت هذهوا 
-والعرق اللي بجن ما المتاصج.' - اللينة الأرض الخارت - يعدد راح إذا الفرس صر من ت يضرن 
حلرق.أو دروب السالب 

شجرمن ستخرج عصارة ت المظلم - الملؤيلة الديع ت الماسة - الحرب عن اعرض ت الوض عن صدف 
.الخفللم يلون الميتة المرؤع يثن — الكدرة إر بميل أحضر لونه 

.تحاشيته لت الموت اتتت - )بالضم( حلأم رواية رم ربالنتع(، حلأم — الفرص ولد — المهر* 
علامةأو علما الحرب في لف تخذ الذي الشجاع الملل المعلم: - الملاح دكي أي الشاكي: 

يعردبهما.

الغار.الئللإ: النحس — ملتف شجر ذات أجمة تكون؛ي الي الأمد الغريق: أسد 
المضيق.المازم: وفزعت. خانت، التنس: جاشت 
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(٢٢)

الأ\و.لأ

٢

٣

ايهوديالمبمى بن نن؛ق وتال 
تنيتوند نليف إني ألا 

أصنهنلم الشاب أوذي فإذ 
كعانيجلبي ئيتدى ا مإذا 

نوميالخدنان علي ألخن دلا 
أمركل في مغثرى امر أي

نيفا كنأغوذ لن ؤإئي 
عذبيأني علي أنكل يلم 

غسقإذا ان بجالذا وأنأل 

النرثنمئ ما الخدنان محلى 
١ماسر  أؤيقا ومزائف ٠ 

راكابالشام )٠( 

ملراد يردص المس اعرل ا-ءوس الدي اخوالوال لص ءاعيا»، ين ارسض بن ة مص 
رجاءايء4. أاالث، هاوجخ م دارص4 روم »لأك محمر ار ص شام بض اليهورأانمصلت الهمة 

(.٧٩١٣)اص جن. م المواو  ٥١ص ام 
اهركا،واعد سلة ولدس ،أن يقاو رص الإسلام. يرك لم ايادن،ن، الجاملمحن الثمراء هن وّب 
المذعن م رءاظ ُس 
الأّشار،إستهاد معم  ١٣اعور {و ُملرى 1-^* رر الدي اكاب مة القميأيري س م 

او،رآذا م دام محا العامء عر لومهم وعدم ينومه اسار، ومثها الأمور، علٍه اثكلن إذا عم• يراي 
والصواب.الم إر ت ا،مءاءا الظس ص؛، بمخاك صعة بمني مملك ُااسء،.ّ 

بمرح.لس الشاب ران اين م ءلس إل ؛قول )١، 
ومرلآغ،و غرار ض الشتبلي اوردما التاء بمكض لردت ^.١ ائكل؛ - ريل ص الشاب: أردى )٢( 

ؤشح.يش يبم. رحل والناموس اللسان م جاء ما 
حنمماتي ؤإلأ اليان، ذي ّرال عن أتردد لا عين إذا -مول: رأيي لحس رم عتر 'ض-'  ٢٣١

وتواله.الدعر ساب ت ألوم-الحدثان ت أتم، )٤( 
المسر.ميم، وهو السر، ُن أءاّرت ، ٥١



السست،الألد زو نإذا ونفري نحنهم في وداوى - ٦
تاحسيلما |ت يوه|ما وأترك كاثمتا جءا حجسالثماؤع وأجتنب ٠ ■٨ 

الآثتءدارة.الآلد:)٦( 

مقيع.جح ني الافحاش القائع؛ )٧( 

V•
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؛٠٠٥م 

نن4ٍآد التنزآل وقال 
نيتنوم ننث ا ميعلمه - ١ 

ضثان ص اث محا ٢. 
خئنثن ذاك )ذ ث ا أن- ٣ 
همنىتب فئإذا جلبي إن - ٤ 

 -٠jikJrU  الكنمن الحلال رزبئ

راسالشام )٠(  ٠١٠٠٠واسهاسءم 

وبثا هيرفا أنزعأمسزث 

خفتلو ا نكاثهوحغذ 
مثال1-انث، لالحماة بعد ثم 

ردثكببر أنبي اغلبي ن
حيثا منربرتى برا وب 

يتهينب إران الررا، ؤسب الٍهوه. المرب احد^١٠ رم _ ين هميض ين ايرآل ص
المواليوئء ايئل ليعرب صاءت رمرحمن الأيلق صاحب دالمرال عيسى. إر•اورداحي 

اكصم ■إنيات ولأيوآل ُصرءه أواله ض المس اوؤ أهمه صدها ذلك إر الإثارأ صعت رند 
.<هاوما ام أمد،4 ايرزما هن 

يلجمه برتديرداء لكل صرصه اللوم هن يدض لم المرء إذا 
الموتيعد وءوهت٠ ومرنه ولأهته الإنماد وجوه م ثلاثه امررأ الموال يتناول الأييات ، _م 

يحدو،واكاهح والوثأء الحلال ارزق  ١٠٠٠١ومن ومادله همالله ؛__ الموال بميل لم للحساب. 
كماشمرء كل زوال هوكدا ؛اكامت لموال ُيتمح المناب هن وخوله ؛الحساب إبما؛ه المر؛ •ال• ار 

نال.لكهاوه.

آيالإسان اه برأ من يرثت، اي ت رواية دم ~ •يتمت اي ويتت مخمف ُ؛يت؛ ء لدرت ت هثيت )١( 
للحياة.أعددت أي يييت ت ثانية رواية وم حالته، 

اف:حننلهاوثأئ.كنها )٢( 
والايماث.والوت الولاية إر يشير )٣( 
المعية.رم الرزء ،ن رزلت مخنف ت رنين )٤( 
الضته.المريرة: )>،( 
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يللا الخماية يالمدر صنق 

اممفنمه تتممعتم ثرب 
امإذا عزئ وأننري ش لت 

ضإذا ض أ; نشل الأبن 
حستسم كنهغ ند دهر مت 

١إذا أئي الأن_اإ وأشي  ٠
حلبيتدارك إذا أثولث هل 

ويغنى-نلبك المذ أبنفل 
الررمن القفل الطيب بمنع 

ذاولك معن الأ'دماء وأشي 
الزرمن شلا القوي يغطى ليس 

اللمض ما ووفه مذ لكل نل 

بجنما أمانيي مفري مص 
فؤبثزكته ثعمنر وت 

ومرثا هعنوانإنرأ مل 
مقيتالحساب على إلى ، ببت 

اموتأذ برنذ اتي وحي
منونأغظمي  fjذ أث 

دهنإني علذت وئذاكا 
فيرثيدمنه بدب أم 
الحتيثالكثجن ننمع لا وق 
ررصثيه عنيى م-ئت فد 

الحنثالمعيذ يحزم لا وق 
الثحتميسثاألمه حك إذ ؤه 

الخياة.ورتضه اءاتت4 يرم )٦( 
الضلال.ؤتحنب الشتيمة عن أذنيه يصم إنه ت يقول )٧( 
.ياء الهمزة يإبدال ترأت I ميت اشعر توكيد ت أشعرن ~ أشعر ليتي أي ت شعري ليت )٨( 
امحركها.الش رالماويء افعالي عر وشاهد محافظ أي مقيت: المحاب عر )٩( 

)بالتاء(:معوت: — بالية أي ا رمة في عظامي صارت عتلي؛ رم - الدينية التعاليم أنباء أي الأنباء: ( ١١)
كاليرار.اللغويون يتول كما والنضير فريغلة بتي لغة وهد، تاء الثاء بقلب مبعوث أي 

حنت«صيت: - والتزاحم التياع يمعز ^تداكأ بالهمزة، تداكآ أي تداكا: - متناي خلل حلمي: (تدارك ١٢)
المصاب.أي الدواهي به 

*اللضيون يقول كما النضير بتي لغة وهي تاء الثاء بإبدال الميت، * الميت آ ١ ٤ ر 
والزوال.الغناء عن المالك هدا أصاب ما داود، ُلال؛ا عن الأنباء أنثي ت بقول يغضي ( ١٥)

والخسى.التافه الزيادة_النمت: )ا"ا(اكضل: 
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أعس؛اهلةوتال 
أتنوهاأنساء عل مى جاء قد 

أنبلانجم زمحقا قفك 
جمعه_لمجاء لما الثقل وجاب 

أخدعلي نلوى لا الناص على نأتي 
ينديهثنلمث من جث الذي إئ 

جننتهالحئ نغب لا من نعب 
انناءيهمغنئا الئول وراحت 
بهالصقح مونحؤع الكلب وأجحز 

نخلولا ها منعجب لا إلل 
الحيزينمع لو مكتئبا حزاذ 

منئمزنثلث من جاء وراكب 

مغندوننا وكاث الثمنا حتى 
والغينالنهل ومنه الئماح منه 

القز Ij^،،أخطا الكواكن إذا 
والوترالئل منها ثننز سنثا 
الحجزثنماجه من الحل وألجأ 

•المترا ت النخر - ض س أي ؛ )اكلث( س،،ل حاء )١( 
انملش.الثديي ت الحزان - ■رفقه على يتكيء الذي ■ المرظق )٢( 
انمامة.لأس أو زاتر ستمر - مكة ترب مرصع * تثليث - اصعلربت •' التمس جاشت )٣( 

لأاوىضأحاو:لأطلر.
وأحداثه.تواتيه ت الدم وغير ا غير من الاسم ■ الغير — ■همليه تضيع • تتديه )٥( 
-آخر بعل برمأ الزيارة أر المجيء وهي الاغب—اب من ت تغب - فلأن مرت اعلأن ت الثعي )٦( 

فينجم سقوط اصلأٌ النوء: - اخ٠لأ مخقف أ-محهلا: - الخعرة أيضات والجمة ا الكسرة القصعة ت الجفثة 
وارتغاعالنجم سقوط •ع المطر تتوتع والرب المشرق، من الرتيب يني محا وًلهور فجرآ المغرب 

رب•

الشحم.ت الم - الناقة ميت محكان الماء•؛ - أصهر سبعة رصعها أو حملها على آتى التي الناتة الشول؛ )٧( 
شدةالقح، اكفاح؛ - البرد شدة من لئلاّ يتشكل الذي الجليد الخقيع؛ - البمم أدخله •' الكلب أجحر )٨( 

ألجأنهموتوله - الشجر من الزؤيية والحفليرة الحفلاتر والمراد حجرة حمع الغرف الحجر؛ - الدفع 
وقهم.أي في جعلتهم الحجر؛ 
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حزنواأرملوا ما إذا المطس ؛؛؛ وا نرلإذ قوم الزاد أول يه عل٩- 
الننناحزرط ما إذا ا_المنزذتي صزبنه الك_وماء المازو نأنس لا - ١ ٠ 
الجزرأء-نانها ني نمْلع حلمي بميرئ صى مه النول دنمئ - ١ ١ 
أنزيه وئنوادي من ا هبإلأ أحد بها سمغ ولم أنص ئز لم - ١ ٢ 

زعنيانزلن إذا فيه يي ولعجل اسهلز0 إذا فيه وليي -  ١٣
ونثتمزننثغلي كث ففد يوما اوأة ثنني عدو يملمك ا إن- ١٤
كدرصنو؛ في ولا الصديق على يكدنه فئ حنره في ليي نص - ١٠
والحيزالجد منه المحافل وفي عدموا إذا —اب ومكن حرويا أخو - ١٦

٩)

٢)

٣)

٤)

٦)

٧)

٨)

٩)

ؤينألهايعطيها رغانب أحو -
يصبومن أبن من السان ينجز لا - 
القدر;>بص بمأزىبما ال. 

الزماللمزنل منه الئلأنة :ابن 
الممرثزمرفه على ينض ولا 
يكنقوم الام أمنزاو _لأ 

المطاياجزر اى ت جردرا - طعام أو زاد بدون باتوا ■' أرملوا - زادهم تامتن عليه اى ■' النوم زاد عليه 
الجابع■تحر التي الناة أو الثاته هي رالجزرر 
-والتأث لكذكر ازذ، وبدأت التامة ك وتكون نابها يثق الش الإبل (ايازل: 
مشرفيدعى ثقتف من دجل إلى تب لذلك متى اليف ت - السنام العغليمة الإبل ت الكوعاء 

طاو._اخروطالمنرت 
بمف- للاجترار حرنه في المخزون الهلعام من البعير يخرجه ما وهر جزة الجرد: - الفرق ت لشوو ا( 

.صتعقر أنها وأدركت! فجأة رأته إذا الإبل خوف 
الناص.صيب الص آثاره بها شته بالرصخ، تطاير الش التوى توادي بالتوالي (أراد 

.وماهاله لأيته I ياصره . ترب • ّثتفلره ا( 
تتكبر.ت تتالي - أوفاخره اوعارصه عاداه أي ناوأه مصدر لمتاوأه; ا( 
افتقروا.عدموا - والريح الكب كثير ت لخكساب ا( 
انمنايانوافل: جمع التوفل - الفللم من يحتمل ما ت الئللامت - الكبيرة العطية وهي رغيبة جمع لرغاب: ا( 

بالأموال.ال>د> المد لنثر: ا- 
تعصدابة إنه نيل الصفر: البطن. يلى الذي الضاع اليرموف: - الومع الوصب: - التعبح لأين: ا( 

شراسيفهعلى يعفى فلا جوفه فى الأصفر معناه لمده ابن وتال الجؤع حال ني والشراسنs الضالؤع 

أنهوالمعنى الأثر اثح أي افتقر ممايع سيقتفر: الدابة فيه تحبس محل والأيية ب يتيم يالمكان: (يتأرى 
مثجد يإنما والشراب اكلعام في هنته بمر لا إئه إياه مادحا يتول - الأثر لهم يتعرف كي القوم يتقدم 
المالي.طالب 
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ننفثالنرا؛ علي المصير، طاوي - ٢ ٠
نتخرقالكئحنن، أهص-لم مهمهف - ٢ ١ 

نزكنهرث إلأ الأمن نمع، لا -  ٢٢
ومقبضهننناة الناس بأمن لا .  ٢٣

؛—هاألم إذ ؛لذ حزْ يكفيه - ٢ ٤ 
همأنمتالنوم صدق بعد كأيه . ٢٥
نراجلهمننبئ أل القوم بمجل لا -  ٢٦
ارقافثب دهرأ بذلك عشا -  ٢٧
نصيبثناهدمت، نمد جزعنا فإل —  ٢٨

-نوكنيايثم خزثمي أند إني -  ٢٩
ثمةأحا ا مئحرم في أصن، - ٣ ٠ 

ثجنولا اء ملا يله لالقوم ب
مغثفناللنل لنير القميص، عضد 

يانمرالمخشاء سرى أمر وكل 
ينئظرينز لم إذا فج كل من 
النمرننبه ؤيررى النوام، مجن 

البئرقدامه من نلمع بالبأس 
البقرنمنغ حتى الليل يندلج 
ينكمن^^لتن ذو كيلك 

صبرمعنن نإيا ص1نوا رإ0 
الدكنآلأئاك ومن السلأئ طز 

الحلنزلك نهنيء لا أنناء بن هند 

•منصلت - والشدة الجهل حالة العراء ِ الأمعاء والمصير الجؤع من العلن صامر I المصمر طاوي ( ٢٠)
الأمر.في والعاصي المعن 

وهوكشح مس ٠ الكشحان الجنين لطف وهو الهفم من ت اهمحم - لضموره الخصر الدتيق ت المهفهف ( ٢١)
المدح.قبيل من ومحيا البطن وصامر الخصر ينتق إنه يقول: - والخلف الخاصرة ين ما 

صعباموافقته معناه الأمر يصعب لا وتوله - ان محتملة يأنما ما د متصالة ؤيثما، قال وغالبا تدر ت ليث ( ٢٢)
٠شه يه أمرت محا يشذ كأنه احد مشورة دونما معل يأتمرت - الدنرب مجن تبحه يشتد محا لفحشاءت ا- 

الغزو.محيا يرتقبون تلقين يقون غانيا يأتهم لم إن الناص إن ت يعول ( ٢٣)
منالغمر رفلد أفلاذ ؤيقال فالذان والجمع البعير، كبد الفلذت اللحم. محن العلويلة القطعة ن الحرة ( ٢٤)

الأتواح.اصغر الأتداح: 
ثر.يشير وجمع بالفوز بشرة يشير امحامجه كان يفه ثقته نريد فهومن باليأس القوم أيقن إذا ت يقول ( ٢٥)
يدلج- حطامهم عن القوم يعجل لا انه ت يقول - الطعام نته يعلخ القدر وهر مرجل جمع ت المراجل ، ٢٦)

•النهار بظهور الأبصار مدى يتح ت المر يفح - كله الليل سهر وهر الادلاج من اللل؛ 
والزج،النصل ت أيضا واصلان الرمح، صنان وهو نصل مثنى انحلأن؛ ٠ امجدأ أي ت دهرأ صننا ( ٢٧)

التغليب.باب من زيان ت تولتا مثل تملأن وتوله الرمح، اصقل هو والمج 
محلبائما.من والمسمر نصبر وتد مجصببتتا، عظم مرذه جزعنا إن ت يقول ( ٢٨)

النعمالألأ.: - البلاء حن يريد ايلأء: - يبلغني ييرم: - والغلهر الصدر من الخزام موضح ال٠٠زتمت ، ٢٩١
والقمل.

الخارثيهو ؛ أسماء بن هتي - ودرص وخثعم لمجيلة أصنام بت وهر الخلصة■ ءذا حرم ت يقوله أراد ٣( )٠ 
٠المسسر تتل ■محي مه في دلاك لأسر المنسر أسر الذي 
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شنناف بمدك فلا نائب ^-إئاضذ'صنابمها 
فدنأو ت وزن قوم الم ألخاط، وهز شل، ئك لم لو -  ٣٢
الفننالهلننة سواد يضيء كما 4 ؛سنفاء ثّهاب حنب وراد -  ٣٣

.النداء أداة يحيف متتثر يا أي ت متشر - يها صرت أ السيل محالكت ٣( )١ 
كلابين يرد بن مثل بتي دعم المنتثر، أ-كداء ت مثل ( )٢٣

٠القمر الظلمة يضيء كما حوله ما يضيء كالشهاب وبأنه بالشجاعة )٣٣(يمتدحه 
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)٢

،ءر*(  ٣٣^!٣

الفئوينقو ين كب وتال 

عننين، تجق أعل من دجل فويب، ين ■صب عن معيد؛ أبو تال 
يراذان.لي اكوي  JUmين،كب أتثدنيها ت قال آيي4 

منوبالم_اء العند ونع ولا بنيي عند ناحش لا أجي  ١٠٠أجي ~ ١ 
عثوبالعدو نلفى إذا ولٍث ونائلأ جلمأ الماذي الننل عر ٢- 
معزيباله جهوانا ا، ينعاللنزرح جلنه أنا كان، لقد ٣- 

علوباللجوج للتمى الئب حتى أطلعت الجهل نزرة ما إذا حليم - ٤ 
راسالخام )*(

ادر،،ى ملاه ين مس إلى تب ري؛م| ءس رمل مئة، ين ممر معدين ين *وكب 
(.١٩رمم الأصسسأ )ات؛در ايرنياي 

رالإياءوالعقت راكبمائ الجوع م •تاب وس ا.مح1• الياير مها يمر ال1رم، ياب •نر والعصيأ 
isijfA  ائوعلاورتال الييا•؛لها! لممرنرالأصممرعدالمرية مال وءدءُأ4. نرموعه ع؛د•كاتته

ايايرثمرلمهااخا، صعدالغتوي ين ميرمحييأكب أجوه محرمة للمرب •لمس ايمحأ؛ السكري 
أ0ب•• ٠٣•؛.■؛يامحعة محسعأ محنر الأرل م المِر امحلمة عال*  ٥١ااٍ، اواءسنر سمر رئب ■ المغوار* 

اهدبمة.العمائر مكه* لم وعو٠١ الثامر، اللم  ٢٦التالة الممر الح صيئر غُيمة 
ُالجأدراسضر ك مر يظي - اسر لقاء ي،اب الذي الهرب؛ - الجان واكام،(ت الأول )يع الونع )١، 

الينالأسمر يانمل وكرم حلمه لحب ا.ءا، بمتدح - انمناء اكام: - الأيهمر الخل ^: ٧١السل )٢( 
الbJو.لتاء مر الهضوب ياليث يشه كما 

ايمنيب إنص لقول الج،}،  ٥٠ؤيمر القوم عير صريح وك حلمه يركد )٣( 
الذي-رب ١١رم. حب أو مرأ - جمع الجمل-الص؛ حد؛ الجمل؛ اررذثن--ُوأ العاقل الحلم؛ )٤، 

القمر.منة يا رِ، التائية اللحمج: - i* يحي 
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٧(

٨(

٩(

غائياالمنح يننث ما أعه نوت 
لمبم■الآنحا1ثئيي،نمالمة 

أنهالصيذ نعلم فنوات أحو 
بينهالمحئه يمص لم حل إذا 

بينهغشي.ائ الحلان إلى حبسب 
صسجيانهعمرو أم يا الندى بست ي- 
غثأو الأصياف نزو ذا إ- 
الئدىإلى يجيب مى با دعا ديع و- 
دعوةالصوت واوبع أحزى اذغ قلن ف- 
إنهينعل كان ند كما جيك ن- 
مزنايوف لم المنوار أبا أف ك- 
لننسركراما فتيانا ينع م لو- 

نروبمن ليل البوذي وماذا 
تخيبالرحال الخيل ابنيز إذا 

وبج4ذذوْ في ما نيكئر 
ثنوببحب الأدنى ولكنه 
أديبوهر فب المحنا جميل 

حلوبالمنقيات ني يكن لم إذا 
أويبالمبمجن وصاح ذاك كنى 
نجيبذاك عذ سثجنه فلم 

فربمنك المنواو أبا لعل 
أربّ_،الدزلع نحب ا بامناله

ين؛رقنزاة القوم الأ زبإذا 
هبوبالشتاء ؤيح من اثني إذا 

\\)

١٢)

١٣)

١٤)

١٥)

١٦)

للحرب.يغدر حين أي غاديا! - للدعام وليس للمدح رالبارة أمه ثكلته أو ملكت ت أمه هوت 
دند"بمالرجل ميرنة، الالرماح ب يإلثه سمهر زيجة لص رديتة إل المنسوب الرديم؛ الرُح 

٠إليها صارعوا الخيل! الرجال ا؛تادر - إليهما ننبت الرٌاح يقومان كانا 
٠والشدائد المجاعات أوتات في صيما ولا كرمه يمتادح - الشدة سمنوات عن كناية الشتوات 

تريا'بل نومه ص بمدأ يحل لا إنه يقول؛ - الأترب الأيل؛ يعد لم يغص؛ لم - القوم ين نرل حل؛ 
•التواب ل نجدتها إل لماير 

يتهني بهم دترحيه لأصحابه رث كوعه بمف - يته إر المجيء ت يته غثسان - الأصحاب ت الخلال 
أديا.ثب وأنه الطلعة بحن يتعته كما 

-الشحم والض التقى ذوات الرق أي ت المتقيات - رزاد0 ني شريكه ضجيعه: - الكرم لمدى؛ ا١ 
بعضنعول كان إذا نشت لا الهاء أن و١لماءدة حلوبة حلوب ني والأصل تحلب، التي الخانة ت حلوب 

٠المابقة الأيات ني المعتى متابعا كرمه عل يثتي انه واصح - الغعولا بمعنى كان إذا ونشت قاعل 
والبصير.العاقل الآريي،ت الوجه. الخن الصين■ وصاح ~ الضيوفه لأضيائ، اا 

لميجه•انامبمٌت
المرثي.كية المغوار وأبو الأرجح، ص الأول والرواية المنواد ر لخل دراية ول المغوار أيا الخل 

,المكرمات إلى المبايرة عن كناية ١^١٤ طويل ٠ اليريع حب را 
-عل من والإشراف للمراتبة الصالح العالي الموصع ت المرتية وكيلك المرتب - يشرف لم يوف م لا 

•شرف ءر رابهم الخرا؛؛ القوم الرتيب يبأ 
فييقسموها كي الجزر عر القداح بضرب يتقامرون الرب وكان بالقداح الضرب أو المار لمسرت اا 

الشتاء.ر تا ولا الخاجة ذوى 
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ائللقياكبب)أني -  ١٧
^،jlUJنيثز كان أنما مئى -  ١٨
المزىفي الموت أئنا رحدلتناني -  ١٩

مخمرعنز كان م—اء مساء وم- ٢ ٠ 

رغنعلةصذق دار فى ومنزلة - ٢ ١ 
كأنهاضى الخئ غزصات ص -  ٢٢
نثنن نجد م لذلإ لنكك -  ٢٣

ننتطسمهأ صبنزهاه ئزوح - ٢ ٤ 

كدوبباكيان الوبعض يه، ء_ال

قنمساالحديد ماء مجن اهتز كما 
ونليبهمة وهانا نكتغن 

حنويبه علتجرى برية ب

طسبعالئ حكم اقتال ومجا 
همرببنخلن.بهي م لغاب إذا 

غريبالمزار نايي الحنا و٠لايى 
خدثوالنثزاذ ذرأ، بكل 

بها.ينمق لكن الي مناتيه يمدح يكون الميت ربكاء وندبه رثائه م صدته (يوكل ١٧)
•للجود ريويمّى ثضل •' للندى يهم - للمعروف عما(اييعأ؛ ١٨)
سبه يخلج بأن نصحو• وانهم الأيب حنث الغوي م اس ار أمع الموت بان القوم إر*ول ،يشتر ١٩)

والدن.القرن يحل؛ين لم وهر الموت عليه جرى كتف ليعجب الأمصار، 
-حمى بدى لمس أي محمة غير ت دواية دم - اد• نلمدم تأكيد وهذا ينفى غير أي ■' •خمر غير ٢، '١ 

بالخيرتاتى لأنها الجنكوب بريح يتغاءلون وكانوا ال الشلريح المقابلة الجترب يثح * الجنوب 
والتشح.

<ّماءآااماء على طف ولو السابق، الميت ني برية٠ ُءاى هملى يالمعلف بالجر، ومنزلة■ ت وقوك ( ٢١)

احد.عريب: - ينزل لم اي يحل، لم ت يحلل لم الدار- ماحة عرصة جمع ت المرصات ( ٢٢)
المزار.يعيل. المزار; تام - البهلن نحامر جاتع الجشات حناوي - المئون ٠لالبه يدعؤو، الدي )'اآآ(الداءي; 

ستهب ييح تدفعه-الصبا: -نزها،: الليل إلى الخروب من والرواح الرواح ودا م صار ترزح؛ ( ٢٤)
-والأتتا، الأواذ سى و-اتي ه الأمتار ادقن U كل النرا: - لنما نعت المية الطينة: - الشرق 

١ناحل حديب; - المرعى اى ا الارتياد موضع المتواد; 
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(٢٦)

َ ()* نكىتقول 

الجبئنناؤع بن وتال 
طميبالشراب نخمسك كأيك ثاحبأ لجنبك ما نلنمى تقول - ١ 

ئميبالناsم صم ني وللدهر ألح ولم الجراب أغن ولم نمث ٢. 
محبوالخطوب رأسي وشين إخرتي ئحتس أحداث تثابغ - ٣ 
نكربارض آثعلى نكرب أمرْ حئى البس حلو يدق أنى - ٤ 

رانمابالشام )*( 

كتابم درري المهلة، بالمن تميمة رمل مس، بتي إلى سة السي انع مبن ره مر 
*جاءم يلذع ركان إصلامتا كان؛-١^ رأته بس بي محن م ُتال ربالماء( تميمة يؤيد لأبن الاشتقاق 

تارأ.يآكل كأنه نومه م رأى لذللته رأته الثاص 
الواليةالمحيية أن ومر الماصؤين النراصين بعض رأي إلى الغثوخ، بالشاَ تميمثا عند أثرنا وتد 
•الأمة اكتوي كب لمحييه الثاني المم إلا لمت اغ مين موق4 
هنالقحوب مدا أن ومحزريتء شحؤبه مر ا»لت، تالم وطيس الشام بين حوار الميل؛ يه عم 

س؛٠ "*)، ٌا لها محردي أنكرته الذي القحوب س ؤيدكر موزعا يتعي الشاعر لكث هرض- أو علة 
وحينماالخير، وحن، الجود هن عليه يع وها ثاتله ليند يريح لم يأمحه أنجعه وكيف، الدَ تواني، 
أناتلاع أته لو يتمتى وكان ملأتيه بد لا أنه موى أحيه مويته بمد عراء يجد لم المكارم بهلء أحاٍل 
.يفتديه 

•تعب أو مرض أو علة من واصفراره اللون ئفغ وهو الشحوب من حال شاحات )١( 
الصلبة،الحجارة النلأم! صم - أحاذر لم ت الح لم _ الإحابة عن اعجز لم أي ت الجواب أعي لم )٢( 

•المع فاني ت والأصم شدادا أي وصماء أصم جمع والصم• 
سلعحزم من انتهلعن إحٌتيت تخرمن - المائي، والمعمول الحوادمحث، الاحداٌثه: - تلاحق تتا؛ع: )٣( 

•والداعية الممية حمام بوجه رالغيي، الجلل، الأم دعو حي، جمع الخلوب؛ - راصأمل 
عيشإلى الميس حلو فحولته اتت، الثكيامث، >ده إن ت يعول، — التكية بمعنى وعر نكبح جمع ■ نكوب  ٢٤)

•رتد•
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مميبأاو|تا كانتاآص|لئى لننري ٠ -
يعيننيوكان بمسي كان خي أ -

فبسن0و—ذئسذ اذا مأمه موت 
جابكل من الخير جلال نمحغ ج- 
ماز_نئالنابذات، تالمى فيد ن -

مجسمهدكو0 أن يبالي لا ئى ي- 
بلنقب طنث 

ويجيزثذاما نليلأ أنمغ ف- 
مبماالخذ المائي أن أغنم د- 
لمدنتهتنتدى تنش كان لو ف- 
بك،يقيل بذي، بمي أد نيثي ب- 
نئ0أحنن الأيام تكن إن ف- 

٧)

٨)

٩)

١)

٢)

٣)

٤)

٠)

٦)

ثعوبجال للن والمنايا أخي، 
ئنربحيى الدهر نائباين، ملي 

بنربمس والمعروف اليود مس 
دنربهي بجناء جاء إذا 

ربكن للمنيمات الندى، لفعل 
نغربالكرام، حلان نال إذا 

يمجن،الرجال كل المي ء-لمنا 
كدوبالحياة والناجي لاحز، 

ترثنذاث أنمن أيل ك، إل
قْلين،النفوس عنه تكن لم بما 
نزوبحين الجدلاذ الغانم هو 

ذنوبهن لعادت نقد إلذ 

نوائببان ؤيترل للغدر يستسلم نم رالكنايأ، العون ءتد« بمجد وكان فقد• وكيف اب حملي ينتجع 
والأب.الأخر؛ من المرض يعها س الد*ر 

الواثب.محن بمل محا رانراد لينزل، يحل الكرم-يندب؛ الجدد؛ 
خلة.جع الخر خمال الغر<' خلال 
تتلغى نود إن يهول؛ - الإبل الهائيان؛ - *كرر• او سوء يلقا، الذي المش؛ - المال يمد اي ؛ *غيد 

العدميكب انه اي - النقير وعو *عدم جمع اي،يعاٌت،■ - الأضياف لترى يتحرما لأنه المكري• 
شمرا•

حمالموحاز إذا حممه بشحوب يكترث لا إنه يقول؛ - خله جمع خمالهم، الكرام؛ لانتؤ خ( 
الكرام.

كلتصيب التي المنايا والمقصود ءالين١ حلت آو اتت مليتات جنحت - الزمن من الغتر؛ ٠ لحقية ا( 
الثاس.كل الرجالاي 

الراجيوداية؛ دم ايماة، دالزام - الناش المن في الها اّمز التي النايا ار ءائ• الممر ٢ابمت؛ 
الأهالي.صاحب رواية وعد• الخلود 
بلالمنايا رآيت الموت؛ رصف م الميهور نعير تول من ءُهج، ر٠لا الأ؛عل•• الأمحى؛ ،الأجل 

محهرم-بمعد تخش• ومن تمم مب من • يثوا►• 
الميت.اثداء آ،كن لو اكدائه ص يردد كن لم وانه لأخيه حه سق محن (بمتر 

يرجع-الفرح-يؤدب؛ يدي-الجيلان؛ ر بمتيث محلفد،، ايسمم؛ 
آخيه.ن حرٌثه لأنها يحقه هيئة صارت الأيام آن قول؛ يآ 

٨'



اوهنئرحب النير رناد كثين - ١ ٧
اوو0ءال ئنلا ناء ثرب ن- ١ ٨ 
أثىوند الحياة الموت أنسي لقد - ١ ٩ 
أملهنثن اد>أ-لم ما إذا ٍ_لم حال- ٢ ٠ 
سظواالنجال ئزاءات ا مإذا . ٢ ١ 

عيوبيحثجنه لم نني إلى 
ئعلوبالهوان عند سطا، له 

نيبيلى برمي على 
نهيناالندز عين ني الحلم مع 

نربوهر النززاء سطز نلم 

الدارماا أي الفاء رحايت لأن الزءاأة ص كاة هاؤ، رحب رم]،؛  tjtjSص كنايت العير؛ رياه (كير ١٧)
تحتجيهلم رواية• وم عليه، تحتو لم تحتجثه؛ لم - المرتنعة الأرض النئد؛ - الزوار كثرة معتاعا 
وكم؛والزعاعأ بالكرم احا، بملح - الأرض من منخنضأ كان ما ومر غيب جح الغرب؛ - عيوب 
.الضغاد راصتمال الزنار 

•عتع يخرج الذي الماء والبل عرته، عن كناية بله؛ عيو، ينال لا - بميد عير خير• آي ٠ ثرا• تريب ( ١٨)
رواية؛وم - غاضا يكون لليل الممرض عممن اي يلوب؛ الهوان وعت،• - ايادل الهوازت - الثر احتقار 

ابكري•دء-ايت لط• محلوب الهوان عتل موضع م محلوب الهوان آ؛ي 
رالأشٍاء.اتاس س الضى لأا(الطلق؛ 

•المواب عن يب•؛ نيحة كلمة كل الوراء؛ - النول أي الملق من ت تهلق ٢( )١ 

٨٢



(٢٧)

(٠)

.آحاع1لااترمب المحهظن ث ننذى وقالت 
أنجعلا كله لتلي رأبمت أزؤغ ئون وال-نالحرادث مس أ -

وئهنعالنيوئ سكي ولمثله أننيا أنكي ننبية وأبمث - ٢ 
صص م س نكي الدسص وتناسن ٣. 

ننفعصلمأ آئ لز ذاك رعالث نمى ند فما ينل لي ندا ولقد - ٤ 
نجنغمى نكى ولو ينتنان لا كلمهما والهنود الحوادث أ0 - ٥ 

راكابالشام )٠( 
ودائنوس سيئ بمن ملص ِر دمل الجيتة اك»رهو بمن يس، يداين دم عدى صِ 
الجهشت.سدى انها آكل الجاحظ دم اللماه 

ممالأعها لءو*ا وص الهدلمر سيئ ين آسي 1يا،اا لها ثرمر وِ رثاء ياب *ن صعدي رمحبمأ 
•ال>دخده ؛هدل،

ناوبهارم بالخير. انممحتت مالي راكغلب رالميح اكدب اليهابين الخيار صعدي نحيد، حممت 
آنتالخث، لا الشام، لكن * آنملاق لا وو،لات4 جلل قالعبماب معولة جازئ صعارى بمٌت، آخامحا 

ِوتروح• رالرداو القناء ممير. م لكل لا،،محالة ممن قالون الإنسان، مهسمر آي للقدر تعلم 
لسدانبأ كذحك يكن لم دلو لهو،،< رزمحام الخعاب اه،ءام م دجرآص آخها بمجائ تنو، سدى 

مصاك ومداد امحها ناين إر ثابمة صعدى سلخي أن وقبل هك. صيم يم محن يهز اقتخريه لخا 
آمحهالامحداء ُاصءأطاد*ا لأمحها احلاصها محن كللك وتمر مله• ومحمل بمس تتند والممحاقة ايروء، 

لواّءلاءت،ارئلالث،ّسلأ
أنام.لا آ*جع: لا - أقنع آرؤع؛ - المرث، الختون: - ين،تمرر نلم بم س بهز تنك اخرما وكان  ٢١)
مدص•ينمل نكي الموه؛ تهمع - لحدة مقرئة اي سلءأت است،  ٢٢)
الداخل.الدمحل: المع - الكيلة الخلح: الخن  ٢٣)

بعدارمحاله إلي ماد اي امشه من يعنسان؛ - الموت ت الخغون - اكمر نواب ؛ ايعوادٌث، )ْ( 
.السخط 
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نشعالأنليس سيل يومأ نوحر كد بال علمت يردد - ٦
زيغننذاب -ص تمل أن نانع عفأ لوأن علت ولمد ٧- 

نزجنوالن أن أيقنت وتد غلمكوا عبرة لث نمى قد نجمن أيليس - ٨ 
نتعواأو لقومهم الرجاء بنئوا ائهم لو بالرصاف لثنى م يبل - ٩ 
وقمتء_وانبالهم كذلك كانوا الهوى نلتبم الئمل جم؛ع مى كم - ١ ٠ 

يتسمسزعم زادهوأصبح أنورا بنيايبج نتجة أنني يلثبسك . ١١
لأخاتكئ أف نزى شد ولدس الكبذ نيدئ ابن جاذ -  ١٢
أونغميانى الوئنال إبلا، بظهر؛ يبيد رجلا ؤيلنب -  ١٣
التنغانناو إدا ففاة الوزد وثغيمة حضيزة الميا؛ نرد - ١٤

زغزغ-نني المكروب إلى وبه تلعن المناب أحزي إلى وبه - ١ ٥ 

ولوتأخراجله.حض تلام ان من امريء ذلكل دلا ممحوالأحاء، الموت إن تتول )٧( و )٦( 
1}وب'لن ُات من ان هن داناض مض من يهلأك رهمرة إن تتول•' )٨( 
ماالرجاء: - موضع ت الرصاف - الذعام مل من للمس الثناء مل من هتا والميارة لتلمه اي ت م محيل )٩( 

ارمحض•يرض،
رينيفزنهم الموت ان والتمرد تمزتواا تصدمحوات - القرى ملثثم رواية رفي ٠ الهوى ُكم ( ١٠)

أيماIوأفووا القتر آي يالقواء حلوا أفورات - ميب جمع ٠ الغلرات ت المامب - المرئي اسم نعد٠ ( ١١)
مقلما٠يات أي ت يت«زع الزاد أمح - الزاد متهم تغد 

-المعركة أي الكر موضع الكرت - الشجاع الغارس ث الكمي - الشاعرة أحو اصعد هو ت محجدعة اين ( ١٢)
التح.شدة وهي الشناعة من أفح أقعر٠ 

تئناو لجا- سنى لاذ منيل وألاذ يمتع، أي ألاذ، مضايع يلهيت - رجل من له يا أي رجلا؛ محيالنه ( ١٣)
أيت التفضيل افعل صيغة ت الأرؤع - فيغاء جمع الفلوات الفيافي؛ - اصئ أي نل من ميالغة صيغة 
كرماومجدأ.الأمحر الرجل 

يهاالنوط الجيش طليعة 1لئفيمةت الغرو- في عليه يعتمد ودونهم المشرة من الرهعل ا(.الءضيرةت )٤ 
فييغزو ند الرجل هدا إن بموله؛ المن هذا ض ميد اتن علق أحوالها• واكتشاف الملرتق استطلاع 

اكياة،يورود ورود* يشجه ت القطاه ورد يرد وقوله شجاعته• ورصيد جرأته دلالة وهدا أوحضيرة تغيضة 
يتتعلأنه مجي الفلل التخ* - * وتقلص انكش اسمال؛ - انري الحمام وهو ارق٠لا واحدة والت>لا؛ 

اكهار.تصف أو التلهيرة حغ أن هو الئلل واسمقلأل الشمس، 
والمم.الخزن هو والكرب الكرب، أصايه الذي المكروب: - الصحاب أواخر الصحاب: (أخرى ١٥)

الطليعةأواخر يرى نهو المسؤولية تعامت، تحمل عر يالتيرآ يصمه - الخثيث الجري الزعمع• الجري 
٠الكروب لدعم حشتا جريا يشدة يجري كما 



ؤننتليالنئرذ الغدخ ؤيكنز -  ١٦
نتبنسومادي مادنة نناى -  ١٧
جدعافأصح بقز به دمث -  ١٨

ذؤيثةال-نمااح لأنني أجنك - ١ ٩ 
ئبإدا الجياع الزق يا - ٢ ٠ 
معليهمفبعص نبرأ ونجاهدوا - ٢ ١ 

ضخانةبغير أند;دة لجزاب .  ٢٢
نالفيهو الذي إثر على هذا -  ٢٣
نميتأثنن فكين، اليقين هدا -  ٢٤

الوعؤيغاصاث إذا اان>ءاب يألى 
ثنمغدذخ بطل اتل ونق

نحشغلذمي جد رأصغ ينلمو، 
ننقحجزد أي أمك ت—ك المت

ال;شوئنئماإلى النطئ خشوا 
ظالحوبعض نخئنأ حنزى 
نفيغال-فلآم داوي كئان 

المهنغوالنسل الثنايا ومذ 
نمجعبئ نبا أو يهز راب إذ 

لأبنالمم كتاب م ورد ئالزأكا خرج الذي الندح -انمده: المر اتداح س الواحد )ا"ا(ااتدح; 
الستني انمحاب أخرى *تايل م ويذا الصحاب ارلى أي المحاب: الى يرظع- -بمتلمر؛ شة 

الجيان.والومع: الض شدة عن عتادا صرت4 ربع ٠ الومع أصات — ١٥
المالجماعة يهدي آته آي المية: هادي — تعدر الم الختل العادية: — ّبق من عيالتة صي،عة عناق: ( ١٧)

كما Suرالؤياد• الجري بُءة يتم - رعوايلخ الممتع المتع: -  ١٠٠١تسر آي تري.عه 
رال؛لاغة.والأقدام باللولة بمه 

-الحفل الجد؛ - ^١^ ١١معدي آحا آصعد قتلت التي عي ؤبهر متصور، بن نلتم بمي هن مم ايير• ١ )٨ 
حقتضاءل ا منr ر،سؤدد• لمكانته يمتتله علا قد بهر تجم اه يمول - يذل سنى يخضع، • يخشع 

الجزد- تممه : ٠٠١صلته - ١لمتارسن *نمات نتلقى حلتة أي للرملح: قري؛ة جعله - المرثي (نعد• ١٩)
قنافعك عواقب عرتكبها يير لم جناية امحها قتل اه تتول - القلق اكوب • المكون( نم )بالغتح 
٠رتعه الصعب عن قنتا أحدث 

الج؛اع.آحتهاؤإياعه كرم آ(ثمءوح )• 
عتروكةآي ،حلقة: - عيية باتت الم الحري: - المiلايا : ال٠٠لتي - ٌير■ قي اشتد المتر: م تجاعد ( ٢١)

ارراحديا؛١،^ والفلثع الشي، قي رعوالخرج القلع الفللع،ن - للهلاك ٠مءة وعي الخلريق ؛ي 

بغيرقولها: - حلالها وتتقل بها *]اف آي الأماكن جاب عن للسالخة، ينال متغة )٢٢(جواب: 
داوي- الكشف كير كقاد: - عظردأ وحدأ الختغر؛ الأودية جوب على جراته مر كناي؟ صحابة: 
قويقله لأن الجري المتع: - الرعد صوت اعبارعم م رعو الفللأم ومعد الدزي آي الظلام: 

*يثجعه.وكأئه 
ال>ضالدا-حدامح•ال>يق-اسمء: الهمت-ادل: )مآ؟(اك؛ايا: 

عرقلي.قي الياية آجل لا رصوما الدعر عماب عراجهة عند يه آنس.مجتبي كتف هول ( )٤٢



الهدرلحاجةعد بنأيي إذ - ٢ ٠
بارعأث الكمح؛، نفخك .  ٢٦
رنلهاخانة ص ما إدا .ننخ  ٢٧
بيومهيجنث، إي أنني بند مئ -  ٢٨

ندنأبأنني نلغ لو مودذث - ٢ ٩ 
نخيلا\ذر'ض\ي بوم اذزثه ف-  ٣٠

أرؤعنجيب لها يجباك ندعو، 
نننيغ|ئاءاوين اليوال أبق 

اليخالمساء ص واننززح 
ؤننجعيريب ند منا موت وال

الموجعالنصاب به يفن منا 
اقنعذلك، يوم لعم_نك حنن 

فضديامث •سنجا مائع طارئث لحاجة  ١٧جته إذا ،،^I،ت - النوم يعد أي الفن،، اُلل؛ س (الهين ٢٠)

الفم.يأيى ١لدي الأتمق: سلاد. في المح الآ.سث،: . د. م سل كريم اي ص: )ا-أ(تف 
الكريم.المد الٍدع: - والكرم العون يذو والمراد الدراص ضل امديزت الم*لرال 

اللض.والرّل: لمها، اسلع رملها: ىلخ،ألمنها_.ءارد التي الإبل اركريم-اكوو: )يما<الح: 
النامي.الثتاء وتحكم الإيل أيان اسلاع عند اكوالد في شم ائه هول؛ - الرائحة مم ار«؛؛ُرح؛ 

اا(طوا>.لوأعكن لوتفنده )٩٢(ممض 
لوطأوياكاعأ ايرم ذلك، نتعت، ومي الأرض أي او؛ا.ااة مالي *ثءلر-ءا يوم ثُمم كيف تمت، ر'٣( 

الغاجعة؟



(٢٨)

اَر*(

افمد أخ1، نزثى الننة بن صنن ئال 

نوعدكل وأ-حلت بة عانبمنني أم مذ الحيل جديد أرث - ١ 
عدأر اليوم ردة فينا نرج ولم جرارهأ إليك أحمد ولم وبان—، ٢- 

ندعن المرء أنلك سا زنة ولا خالد مثل في زن؛ الإذ أغاذو - ٣ 

والمتاسةالشاعر )٠( 
بنيكوعن بن مدر الى ب بكرليتم بن سامحين بن الحارث بن الهنة بن سد ص الشام 

ييلأنبن نس بن خممة 
دابنوالقد اللغة ات1ااب تقدير عوصع المنة بن ٥^• كان كرب. سدي بنت نة ١١٠٧^ِر ءؤد رام 

المنةبن يلبد تال؛ ثقد الأصمعي  ١٠١القرصان اليعراء < >،LJUايشر• اكعراء يقات صاحب سلام 
نماني،.من المديد ثي الالسا؛ي من اشعر 

•الإسلام تبل ارأي واصحاب اسورة اعل من دكان رالمروب الشاِية سن الممة بن دريد -بمع 
لملكنه الإسلام داهرك صتة مائتي زعاء در؛د ياش • وفارعا زعيما يعممون؛٠ بنوحشم توم* وكان 
المسنين.كبار من واحد ثهو يا<؛ش 
احممع ٠ائدا وكان فزار؛ محك اللوى، يوم في هل الدي اف مل احا، سد يرثي القمجٍلغ ذ، مم 

سان.ير غارصم إحدى م ب ضة بل إم 
إلىمحيي دممارق • اف يبد اب الخف؛مقتل لغداحة ووصف بالسب استهلال الرثاء هذا رفي 
مُع-اذبم اب حمال بمدح صم دم اليائم تونيع بإرجاء تمحع حض رميورته رائع احٍ، يميان 
فرّه.ورمق نمه امحداح إلى وحلص والإقدام الحول 

حزنمن ائلهر ما كثر؛ على لأمته اكي دييد زوجة مي ممد؛ أم - اخلق اي رث جديدالحبل: ارث )١( 
الخافة:- القصيدة عدْ من والراع اكالث الميز ني مؤنقها على ررذ لدلك ائه»للغها ونيل اخيه، صلى 

آ>؛مأشيُ•
ارجؤع،ت ا1ردت - ايتعدت ت ياتت )٢( 
وخالدوالرحال، فقدالأحبة في بل تبديدالأل في ااشقيض الرزء ان لها Jيؤكد الخاذلة امرانه نحاطب )٣( 

•انمة أخو الحارث بن خالد عه هو بل وقيل بنوالحارث تظله الذي هوأخو، رزءآ موته اعبر الذي 
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نهديوالنوم النوداء نني ورهط عارض وأصحاب ل-عئاض ونلت - ٤
اوث_نئدالقارص في ثر نزانهمدجج ألنن بظنوا يه؛ علان- ٥ 
العدصحى الأ ننتبيلموا نلم نوى الثننرج بأمري أمريهم - ٦ 
نهندفن وأنني ء-زادنه-لم أرى وند منهم كنت عصوني نلنا - ٧ 
أزقيئزشدعزته ؤإل ع-ويث إذعرت عريه إلامى اومجاأن- ٨ 
اربنغتغماب أيا نارب نني تنلنرا والدهن الأيام نمتا ؤإذ - ٩ 

الئدي1كلم ذلاف أعبد ;  v^LLiا فارمالخيز أزيت فنالوا؛ ئئاذوا - ١ ٠ 
اليدطائش ولا ويافا كان فما مكانه حلى اف عد نك وإ0 - ١ ١ 
الماشدوالئريع العصا؛ بزيت، ئ_ث_ارح_ستا رياح الإذا ا نزمولا - ١ ٢ 

حنثغنزلوا دريد متحآ ينلرا لم جثم ض س جماعآ عارض؛ - بالماد لعزاص رواية وش لعراض  ٢٤١
علىناعيين كانوا أي -شيدي: جشم بتي س أيضا جماعآ السوداء: م رعْل - الترولر عن نياهم 
■التذلل ص ن،تتهم ند دائي إيامم محي 

بالغيغلتكم ما اى مدمج: بألفي ظثوا - النوم من صع عر ' • • ر لعزاض تلت أي علايذ: ر٠( 
الديعأي الفارسي: - واشرانهم القوم ردماء را؛: ال- سلاحه بكامل الفارس والمدجج مدجج، 
صمةالسزد؛ - الورود كثيرة اللفظة وهذه الإمم، بهذا موصع هنا رهو ثنارس الممنؤع الفارسي 

.المج المحكم الملع 
ساكرى ما راللوى اللوى، يغرج حنث المتمج؛ - به محنهم بما رمم يف يذكر امرتمأت آمرتهم ، ٦١

ليتضح اىلم :.ألأ.الرشد بمسوا لم - الأتدمثن شعر ني ورودء كثر ونل مرصع عنا وعر الرمل 
•اللوم جا-وى وعدم الونت فوات يعل• أي الغد، صحي في إلا الرشد 

بأنهاعالمه عر أحيه بمرافقة ُآجُ أنه • • ٠ متهم' ءكتث، لمحيي: تول ير نففي المكري هلال أبو تال )٧( 
منالبت، عل-ا أن المكري واعتر • عوا»• عن الخرؤج كرامة رشد، أنها معرفته ح مخالفته وترك غي، 
.. الأخ. دعم في العرمه نالت، ما أ؛لح 

فيلميلته الجاعلي تعم، على الشواهد من البيته وهدا لمحيي، أحداد احد جثم بن غنية هو منة: ( ٨١
والزند.الغواية حالي 

للترشيالجمهرة في أو حي لابن الخممى م حاء كما المقمود؛معل■ - وتتلاحق سز الأيام: تعم، )٩( 
حياكان فإن نيتا، كان إذا يه أي يفلان، غمم، تقول: أن المربه عاد؛ ومن أحو،، انحمة بن افه تاد ع- 

له.غم، نالت، 

علتفهم يالردي: اله أمد - افه مد احا، المعمول -فارا: الفرسان الخيل: - صرمت، أردت: ١( )• 
اطه.يد أحوه هو الهالك، 

الأي ; اليد طائش - القتال عن يحجم جانا كان ما أي ونافا: كان ما - ومات قضى مكانه: (حلى ١١)
ّاهداغم يْسح 

=الميادة صفات ومن النوم اءتد«اد مرصع المشاركة هل-ْ وكانت البر، في القوم يشارك لا الن-ي ،ايرم: ١٢١

٨٨



ّانبنمق خارج الإزار كميس -  ١٣
ثنيوبنزال لا حروب يس رئ- ١ ٤ 
حانظالمماثب رزء على صرر - ١ ٥ 
رأنهالشيب علا حتى صنا ما صنا - ١ ٦ 

لهأنل م لأنني يجدي ومرل -  ١٧
نصدربواثق كأني ركث -  ١٨
نثئننوالزماخ ذغابي غداة -  ١٩
فأسرنت النن كيان وكنت .  ٢٠

أئيدطلاغ العزاء على صور 
ملندالملب نغفوف على مشيحا 

عدغي الأحاديث أذ;از اليوم من 
ابنيللتاطل:  JUعلاث قلنا 

يديماوكت بما أبغل ولم كدنت، 
ننحتدب الحبياكناف م، يم

الممددالنسيج في المناصي كوير 
مجلدنقب اك منمى جيم إلى 

الشوك.أشجار محن عمامة راحلته ت المضا• — مبؤيها واشثد تمايلت ت الرياح تثارحت الشرف. و =
ننيولهذا للإبل ورد ينثر الذي الشجر صنة المعضد؛ - *لؤيل شوك له الشيرقا يدعى ين ٠ الضؤح 

المعضد.لها ينال ياداة عروته 
مالتهوضدالزم الجد اذاد•دلالةءر ايثشنم مالأم، للمي اييتلصالإزار ل'آاأىءشالإزار؛ 

نجدجهع الأتجد؛ - العللؤع الكشر تعال صيغة قلاع؛ - الشيء المواءت - هكرمحة أو محا لأمحر 
نيالمالية والهمة الشدائد عر والصم والمضاء يالمزم تيمنه اخاه يمتدح - الأرض محن المرت؛ع دلو 

٠والمجاز الكناية عر المعاني مذء أداء ني اعتمد وتد للصعاب التصدي 
أنيريد يدو محن ليحذرمم يتقدمهم القوم، ءليعة الر^ءءة؛ -  ٠٢٠٣١١في قائد أي حروبر• ريس  ٢١٤

الجادالرجل الييح؛ - للمراتية محشرنا عاليا محوتعا الربيئ4 يتخذ الحال مذ• وني يدا*مهءا، 
المرج.لد عاليه يشد الأي الغرس الخالد: - الغرس أي الصف؛ اده*مة؛و، 

محايرمحه ني يحففل وهو يه، حالت إذا التواثب ألم عالي صبور إنه الييت- هلما شى ني ااث؛ريري تال ٢١٥
أفضلمحن إنه تال؛ محن بميل المت، عدا عر أبواهمج وعلق غد•، في الناس احاديث، محن افمحاله يممقب 

واللتات.التواثب على الصم وصف ني الرب أبيات 
الشياببلهو نمتع إنه يتول: - وجهلها الغتوة لهو ٠ والصبوة الشباب يصبوان نمتع أي صبا؛ محا صبا  ٢١٦

اناّلل-من دابمد الجهالة •لاق رف الثيب علا حن لكنه 
كانلذلك ومو جغاء بأتل أخا' يجير لم إنه الم<-بمُلت لوعة والرجل. متتا، جعله وجدي:  ٥٢٢١٧
لوعة.أتل تتاو• 

الحبيب،محوصع في ال؛سبا رواية وفي • الثواحي كتغا جمع الأكتاف؛ - المابق الخبل: هن الممتر  ٢١٨
نيياتوت أشارإليه محومع مححتد: - الجيل ثانيه رواية وفي - واد انه ياتوت وذكر جن، صنير وعو 

قممي.وردت نني جمهرأالترفي م أمحا - بالجم هجثد نغته م الشنتبملي وأورد - اللدان محعج»ا 
.واللمة الداء الحائك بها يزي الش الشوكة ومي صيمية جمع اييتتاُله-الءءاّي: ا،ا(اارطحمه: 

١الحياكة صياصي يوتع وولمياشيئه الأعياءترفه ورمحاح العسة ؤان م دعا' أخا' إن يقول 
نزعتريم.ث،؛ نيرلبتها- امحه عليه نملف أوالتض بالحشيش جلد. يحنى الال.؛وح الناقة ُرل. البو؛ ٠٢٢

-الئاتة ولد المالب؛ - الجلل. الميم،: )بفتح الخاك - النية وعي جاومحة، جمع الجذم؛ - الزيع من 
الروعة.التاتة تلك يحال حاله المهالوخ.شبه آ المحلي 



ئندذثحتى الخيل عنه نناعنغ - ٢ ١
بمفأخاْ آض امريء اف طن-  ٢٢
ارطنهو ا أيموجدى وهوف -  ٢٣

فكواللمر اليوم ين وغارة - ٢ ٤ 
النساشنج الئزى غم الشفا ناليم .  ٢٥

مضيقاالنوم صت0 عنه ويخرج - ٢ ٦ 

أنزذش خالك غلأني وحض 
مغليغين المن؛ أو و\قذأ 
عدأو الموم دارئ دأيى أمامي، 

غمزيسيد ركضا يذاركئها 
اثدوأسلي.نهد المزا طويل 
مهندغصب دري زى الوطول 

إتواء)المم( امون قوك: رم الدم، ءلأْ حش الفرمان ى بدئ وكف اب ص ءالع كف، رلأآ<بمق، 
.س؛ررر. الروي لأن 

صاوا•.بقه: احا، اص . .اعريء.يال س ءلاس أي يان: ( ٢٢)
١غدأ. أو اليوم يه لاحؤر وأنه المومت، إلى صيته أته أحيه عممع عليه هون الذي إن (يتول ٣٣)

الذنبت السيد . الاخرت. جمادى س يوم آخر ش وهي فيها يغترون الٌرب كان اش الساءة هي ر،أ(الأكت 
يالذب.شبيه بمرص آي عمري بمني •' وتول الطويل، لعمري؛ ا- 

الوركمن يخرج عرق •' الشما — غليفلة توائمه أي ت الشوى عيل - اليريع عظم سلتم أي • الئظا سليم ( ٢٥)
تالقرا - للفرص مدح وهذا الشا عرق مشض أي النماء شج وتوله؛ - ^الفخذين مرورأ الحافر بييغ 

توالمقلد الختند، طؤيل المقلد؛ اصيل - مشرف الصهوة، عالي ٠ نهد - النلهر طؤيل أي • القرا طؤئل 
القلادة.مرصع 

فيوورد - جريه في جد العوم به ماح إذا فرسه إن يمول الجد ت الخصيق - صراخهم القوم؛ صرة ( ٢٦)
مصلنامته أحمج اليوم ثث يه أصن إدا ءاي القوم مرصح في واليوم صرة، موصح في صرآ اللسان؛ 

تالمصب - ومشرق متلاليء لري؛ - ليلا التسمر * اانر.يى — الأزهري شرح وهدا دجههء يتهلل دصثرأ 
.القاطع السيف 
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ءاذة-يبمئل الرنح نمول علام 
كلمهمايؤيد ابني جراد ع_منت 
شاوقذر كلما جزمآ اش لحا 

ذبي—؛—ئااح نماللكأمي ظلك 
ملاكناإي نهدها جزم ثنن نلم 

رماحهمأنفعتني يومي أف لو ف- 

تلذالخيل إدا ألمنن لم أنا إذا 
عرنيالنترنة ني أحذئني وما 

ازيأرتفارثث هكلاب وجرة 
ومرتجرم اء نأبعن انل أم

أبدهمرتاللغا؛ ني جرما ولكي 
أجزتالرماح ولكي نلممت، 

رذتوثوك: - الأولى الوعلة يي خوف س اعترا، بعدما الندء >،Ji إلى ف اماد اى مكورعيا لي م =
مواثفبدايات ني الحان يعتري عا الغنع من يعتريه ند الذي الغارس لشبماعث اكٍد مكررعها عالي 

•يات المرق رماج٠٠ ُخارنه 'لرد على الغائر رحل• - الحان بخلاف - انه إلى الحرب 
.UAطت الغل: الكامل-رنت العاتق: )٠( 
منالخونة: - الشد؛ في المثل مضرب وكان المرب يرمان *ن ومحر المنة بن دري١ دريار>: يتمي )٦( 

امرأته.اخو أو الرحل امراة أبو والخن الخن 
-الثمس طلعت كلما اي شارق: نز ا كن- حرم بنو حرم: - اأ؛له اهلك سمى دءا» افه: لحا )٧( 

الحالهل ُفي للوثب اصتعدادا وتجمعت تكتلت، انيأرت: - تقاتلها اي الكلاب مهارثة من مارثت; 
شعرما.منابت، تبدو حش الكلاب تطش 

■علته اسن او الرم الرعا؛ يتعلم الذي اJوصع : )٨(
•ايذمزت - التلأم ئد نزت لكنها تكفها لم اي نهيها: حرم تغن لم ويوله: - ملتان ونهد: حرم )٩( 

٠ومزتت تلاشت، 

فعلواولو قاتلوا لم قومي إن يهول: - يرضع لا كي الممل سان ليثق ان وهو الأحرار من احزت: ( ١٠)
رّلميالغراد لاذوا لأنهم ذللت، ءن -اني ملللعن اي عدحهم ين اجزم رماحي لكس بهم لغخرت 

٠اكال يريدوا 

























بجانمارس في تجير وأم -  ٢٦
جدئكان ما حث بجنرأ ئزكثا -  ٢٧
عامنآب ما ليل اليناف ولولا -  ٢٨
يزانحاب القز تظل بشزب -  ٢٩

يخزؤM_ ،_iيث لا فعزين- ٣ * 

٤^١^فيه باو_وصئ نقنص -  ٣١
غلابةفزى كاذ ط ونيد -  ٣٢
غمبماكن الهندزاساث إذا .  ٣٣
وجوفابالنيوف مناعا جلى -  ٣٤
فوارساهلزذدم أف  Jlp;1دخزدلم -  ٣٥
سلمجغئين عبا غجك( -  ٣٦

ونخلقئخمش الأنباء نأتها متى 
مقلقغيز عانيا فراس ونجنا 

بخرقلم اله سربجغمر إلى 
ئنتقالالمزاد كانوا؛ وطعن 

فليقبصمحرا؛ بمن ولكنها 
يعزقاللج ماهز بنصها ما متى 

وتزنبىلزتث_ول إذ يه نيفئا 
ونمرقناق كل ننأبا ا هب

مأزقعند أندامنا اغثمزت إذا 

ومنطة٢^فنبي محاج نزاس ونول 
ؤنفلقننقذ الرحمن نثإ ومجا 

شعرها.حلق إلى الجنع ودفعها حمثت في بجير ام ولد نعي إذا ت يتول - الممارصة •' التمارص ( ٢٦)
أسرأ.ماسات - الحظ الجد! - أحو، رماس ملمة بن اش عبئ ابن هو بجير ( ٢٧)

ولولاعامر اؤة على صاعين الي هي الليل فللمة إن يقول؛ - عاد الشديد-آب: ظلامه الليل: )حآ(جثان 
أسيرأ.لوتع ذلك 

الليورانقضاض يصف - المشقق المفتق: - مزادة جمع المراد - الأرض من دانية أي ت جوانحا تفلل ٢( )٩ 
المنتنة.المزاد كأفراء تبدو دالم الجرحى من الماتلة والدماء القتلى، على الجواح 

واصعة.ولكنها صتقة لمستا عزتنا أن يتول: - الواسعة الغيهق: - الجبل في الضتتة الطريق اكعب: ٣( )٠ 
أعاليالقوارب: - المنن بهد■ البحر ماء يحرك أي يالوصم: يقنص - المنن أنوي؛ من ت الموصي ( )١٣

عزتهمبحر اتبع يصف — المائع المايح اللغ: د*ااهم - الطرفين الممتد الكثير اّء •' اللج " الموج 
للغرق.يتعزض فيه حاض إذا الجيد المابح بأن ؤيتول 

-المالي المكان الملاية: - وربيعة محضر مثل الخرب جزيرة شمالمب ماثل على أطلق جمع اسم معد٠ ( )٢٣
الخالي.معد مجد يصف 

الكالخمتي هي الهندية سيوفهم إن ت يقول - الهند إلى المسربة الميوف هئدواني، جمع الهتداونيات: )٣٣( 
شأن.رواية وش • ماق - تصد• الشيء: وتعمد شخصه أي آيته تعمد الشيء: نأيا من نايا - تفارقهم 

-بالمراب تعفر أي اعتفر؛ - بالميف المجالدة أو القاتلة أي رمماصعة: مصاعأ ماصع من المملع ( )٤٣
الجالية.محي الأتوام منهم وتتعنر وجوههم تثرق اي تجلي كتف يمحق 

يقول- الأصمعنة هذ■ محن  ٢٧رنم الميت في ذكر• مضى ملمة بن افه عبد ابن هر ت )هتا( تراص ( )٥٣
يهبن افه عبد بن فراس تول حرك وتد قرصاننا طردتم أنكم برعمكم وزهوتم علتنا تحاليتم ٠ لأعدص 

٠تطقيوسلي•
الله.يشاء ما أي ارحمن: يشا وما المة والحجة حجة، مثنى وحجتان: )1آ(حختين 



تشأرما الكسر العظ_لم الجامن هو .  ٣٧
سمارهنيتا الثعماذ المدجل هو -  ٣٨
ونهنكان المزن نمايت، ونعي . ٣٩

عدوةتنمى ذنزاء ثننه ه ل- ٤ ٠ 

دبنرقبينه نجنغ الأمر من 
منزدقبيب بعد البول صدور 

قمحن ال معد بنعد ال وم

مشرقعناية محن صاح كننكت، 

.المثيثة صاحبا وهو العظم يجبر الذي هو الرحمن إن * يتول )٧٣، 
وكحث والأّنل الأملى منديل أي مردتا يا ادخاك إذا انمان بالس كرى فمك ا إر يشم )٨٣( 

رنتك.الملة 

انملر.اي انزن يمها انمان حاة ش كانت الخي الأرض إلى الممات الزن: مصاب ( )٩٣
المرصعت الختام - الحديد من عليها ما برح الهكة الكمحة صفة الدتراء*' - الضخة الكتيبة ت الغخة ( ٤٠)

■جل اسم • صاية - للشمس ايارز 

١١٣





منصلالقرببه نز إذا عقب حزجنه نتنه ني ئد هون٥- 
مزملحصين نتئنه وكأذ لأحب طريق لى عأزال لا إذ - ٦ 
نعينالمسن ا مببقوم ؤإذا آجن ا؛ مبا ث—لائمشنفي ي- ٧ 

رامعة.يته جرح اي *تجل: - النمر توائم اى ت القداس - الرُح يأس • نان ملا -
منالقطعة ت الضريّة - تاطع عضب؛ - الدتيقة الاثار ت الخرجية — الهند إلى ترب المالمسف المهتدت )٥( 

القي.شديد مفصل فعزل. يخعل تشد ثم تنش المرق 
تمرمل - ايلمريق متني اى ت متب - وصح اميق لمحربأ يلمب لب س الواضح، ت الملاحب الءلؤيق )٦( 

٠ترية مكالحمير يأب الطريق يصف - منحرج 
بميل:. الإء؛ا، س الذي المر الخير: - التغير الأمن، الاجن: !_ - النية الإبل المتلأتص: )٧( 

♦ُئترك يهل، 

١١٠















انكثنأ ذيأو جراد كرجل ازة يغصنخف قد حريد رخي ٦- 
العدوانالفاؤح نوى الحرم_، أخو ائه فالموت فائت حيا أة فلو - ٧ 

الرجل;- صاحا ص،—هم اغرت •' الحي( صبحت )اى ت محت - النوم من المعزل •' الحريد الحي )٦( 
ِالجراد برحل ءدد*م لكثر؛ المغبرين ثب ت، المقلمة الجاعأ الجراءت ورجل المتيمة، الجماية 

لأتهالمكتوف ني نبعد بملر ولم اجنحته تلهرت الذي الجراد ت الكتمان - •لبرانه نل الجراد المات 
ض.إذا يكفه الاّممانة يعه لا الذي كالمكزف ممزائ يئز 

المدر.الثديي المدران: - ءمر« عن الخامة ني ليكون الخبل، ٌن أسنانه تمتا عا ت القارح  ٢٧)

١٢٢









مثلهالقالب ض لأمت الدي ؤإف - ٦
أ3ىولا القلاص لأمت ثنت إذا ٧- 

بنمةموس عن يرنوف الذي وأنمي - ٨ 
الذدؤئْولنء ٧١ا مإذا ٩. 

ثنووةخلاو من أنعيز م ول- ١ ٠ 
جاذبتالرأس طامح نخران وذي - ١ ١ 

وجدومن عليل من نجد آل إلى 
وديميأمحم أندالأ لمرمذ 

عهديولا خدي مولاي على وليي 
يديارْ بمدن؛—إذبمم لوأذنر 

وناتان:اذيسضت
مديعلاه من مزحي جيالي 

ررجدأ.حسا يتوق كمثلها إنه لها يتول لياقة ختناب التاء( لاقيت)بكر قوله؛ )٦( 
والأب.الأمل ص بديلا أجد لن لكئي ُتلك القلاص تلاقى إذ الأبدال تجدين قد كاقه يقول )٧( 
أوالحدة عض بوالحد والعون، المر؛ مهم ستغي أن درن يؤذيهم من ؤيرمي نومه إنه يقول  ٢٨١

:مح;م,ء.>,<
خلا.جمع الخصال ت الخلال - لتتصلا تبريرا اسر لنفسه ورجي تثقل سر• ( ١٠)

ينكث اى أرخى رض: - جاذبمه أي ت مالي جاذبت والنخر- الكم وس نخرة جمع ت النخران  ٢١١١
وجعلهأذله وشمخ عليه تعالى منكم من كم بمول؛ - العتق ني عرق وس عياء جمع ت العلام - ك؛رْ 
٠وخشوعا لينا أكثر 
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-٦

-٧

.٨

.٩

عننأنفئ الشغفنن سوم 
دوارداتزك1ث ئد نإني ف

انزكئئ فمئْ بى وهمام 
نوءتوم بالرحرم دصبما 

نيوبعدوة ا يأ ك
حجرأهل أسمع التي_ح لولا ف

المنورئخت من لقاء وكيف 

البرمم دم في محرأ 
النتررمن المثمنان عليه 

ئخرريالة الأمئنداسن 
مديررحنا عبك؟ بجوف 

الدكورببفنغ الننض صليل 

موضع.ت .البكري قال كما - والشعثمان الشعثمين )٤( 
المهلهلنتل عاد بن الحارث ابن ص يعر: - الموس حرب أيام س واردات دى موصع دارئات؛ رْ( 

والزعفران.اليا ُن عزج الصر: - واردات يوم ؛ي 
والقتعمانان، تشعفاعتلأْ أرديتاه أي ت القشعمان عليه تركتا — بكر بتي قرصان من مرة؛ بن مهام )٦( 

النسور.من القشاعم والمراد المسن. النسر وهر تثعم مش 
نقاتلهموحم بمي أتيما يتول: - ثعلبة بن ذعل بن عاهر بمي من وهم وخم بمي أي الوحوم؛ »بءتا )٧( 

يدانمتها.كيف يروا فا نحورهم على الأسنة تهاوت فقد لهم سوء يوم فكانا صاحا 
علىشاويوأ يوما فكان الموضع محذا في وبكر تغلب عانت كيف المهلهل صف - موضع اصم عتيرة؛ )٨( 

.الالشمات< من المن هذا فاعتر الخصم تحير في يالح لا كان المهلهل أن ييلاحظ • الطرفص 
أشدالذكورت - ^٠٤ رداية وش بمرب ■ فيع - الميوف صوت ت الصليل — اليمامة مدن محن حجرت ( )٩ 

عثرةيعد على مرصع واليمامة الميوف صليل ياليمامحة محن لمع الرح لولا المهلهل يقول - الميوف 
يقلللا هدا ولكن الشعر، من سع ما أكذب مجن الييت هذا اعشر يند الموس حرب موالمع من أيام 
أعذبت القائل للمدمحب حلافا آكذيه، الشعر أعذب القاتلين: مذهب زاؤية من الشعر هدا حمال محن 

أصدتم.الشعر 
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-٩

طزئنئااث المائبا مإذا يومأ 
ارسوفكفنت ازلة ناخ ومن
ثفئعتاليحان بالندارى ؤإذا 

الىمغالعنال أرزاق بدرت 
بينهاالعشيرة ثأى زأبث ولقد 

ررمدتةجهلها ذي عن ضن و- 
م.خنيالأخب رلاي - ممث ر- 

جلتمي ؤإذ ينعضلة أكمي 
وهملتء مطا من قناني نهلت 

فنلتالمدور نضب واستعجلت 
الجلةالعثار قمع من بيدي 

والييالكا خانقا وكنط 
زلتيالعشيرة يصب ولم مجي 

الحالهذي على مايمتي وحبت 

-الشدائد مواجهة في أكفأ أر كغاية أكثر * أكش - ليلا أنتنا ت طرقتنا - نائية جمع المصائب التائيان؛ )٥( 
احمة■4 . ف ته  ٠ijS العالة هنته كد 1ة - عقلت العضلة؛ جلت - الصعة مة الأأ* ٠ الداهة المعضلة؛ 

م،ه.ص الأذى اك١اممرصء 
تيقول - الظهر ت المطا - الرهح ؛ القناة - شريت ت نهلت — للمصسة الإناخت واصتعار ، المصسة ت التازلة )٦( 

منوترتري تشرب رمحي جعلت فارس من لكم شرها رمتعت بماء واجهتها نازلة أو نابة من كم 
.دمه 

-الخز أو اللحم به يثرى الحار، الرماد وهي الملة من ت ملت - القدور تحت النار دخان أي يالذحازت )٧( 
العري،تأثير بعب كالذخان لوجوههها وصار النار دخان احتميت، الحي نساء من الأبكار إذا يقول• 

اللحمإلى الحاجة ثرط بعمي، الملة خي قشرت اءّتدجالتها أن يعد القدور إدراك على تصبر أن دون 
الشاعررخص المرزوقي وتال أهالها عالي الشديدة المجدبة المنة في وذلك به ننسها تعلل الذي 

حتائهن•لفرط العذارى 
تالمئالق - عيل جمع الفقراء ت الميال - عموما الخير أو اللبن كثرة وهو الدر من ت الخيال بأرزاق ير )٨( 

مضىالي الرق الخدار:_ - الإبل محن المام اعلى وهى تمعة، جمع المع: علق جمع المر، أقداح 
الكّار.العظام الرق اشهر_سم: عشرة جملها على 

الكبيرةالتوم، والي يالكا والمراد الي تصغير اللتيا: - ناد محن بها مجا المشٍر؛؛ ثاى - أصالح راب؛ )٩( 
المصائب.ونجنيها أمورها محن يمد محا إصلاح ش ولورم القبيلة م سرته حسن يصما — والصغيرة 

المرنوهو الرند عن واععليته ساعدته رفدته: - أقرائها محن عاقل عير جاهلا كان عنن جهلها: ذي عن ١( )٠ 
•زلاته المشيرة يحمل ولا عونه ل ؤيقدم الجاهل عن يصفح إنه • قول ت— 

صيماولا فعله جريرة المشيرة يكفي أنه وهو المايق البيت ععش يتاح المحمتم من الأخص، لمه: ١(الأحم )١ 
وتولهالراعي المال المانمة: - الزلل عانة المهميرة: - انمرُة أبناء عن كناية وهو المشيرة من الأم 

محاالفقر ذو محتها يختار كي سالمته يحبس إنه ت يقول - الفقر ذر الخلة: ذو - المرعى عن أي حسنتها 
مشاء.

١٣٦









١٦  -op  آكلخز مأكرلأ'وكن كنت
؛امكئهنزم أذوا؛ أكلمحي -  ١٧
ءالي_هلمجلأنأ أيجد تنهموا فإن -  ١٨

صحيفةفي ولا ؛ UNpأنا.فلا . ١ ٩ 
نننةيكدر لا أن ه يوظني - ٢ ٠ 

أنزقادرف-يوت-ا ئلأف
أعزقالنخر مذ ندازكيي ذلا 
أغرقالحزب نننحشى ينمئوا وإ0 

يننقيوالكغالث ءاليه_لم كنك 
بمقت الأعداء نثلث ولا 

.أعداؤ• بمزته آن مل الرز لمذ را"ا(يدص• 
وتوص:تبل به انمربمس الخطر ا-ثوراك ار الدعرة الثاني اكر -تكرر؛ي داء جمع العلل، )لأ>(الأصاء: 

إلىاذهب ت آعرق - عمان إلى يأتوا إن بممتوات إن نجد- إل المحب انجدت - تهامة يأتوا آن يتهموات آن ١( )٨ 
٠شأالربج مما لهم مخالف وهو رايطة بهم تربطه لا بأنه يتول أن يريد - العراق 

لفحواها.الوفاء على وتحسه صاحبها تمد الكفالة آن يتول - رتعاق تحتبس أي ت تحنني ( ١٩)
اىبالمكان عبق س ت الممق - وصرفه رجعه ت تليه محن الأعياء يقالب لا بالإعتدار- أي ت سة يكير لا ٢( ر٠ 

للفرار.مجالأ أو الامتترار إر مثيلا لأعاJاJبم يشع لن إنه يقول - ولزمه فته أنام 













٧

٨

٩

٧)

٨)

٩)

٢)

٣)

٤)

٦)

افيهوأطوف ا هحولأمشي 
بومانن يبجأو نضمحكى إذا 
راحاهى عوارصعلى ال ك

كجاةممتزة دهز الراها ن٠ 

زعفرانمي ا هثيابصبمع ر- 
رأتنيأل امه أععجث فل و- 
برحنني عيذاغأفرو ند و. 
بدمكل ال4م-نة أحجزْ د- 
اوميقا 3بيئتنا ثلأرنن- 
وجخسا ومارحهاعيه ر- 

والفرؤغالمحاحر وتعجني 
عتفغاله بألح بزدآ ئزى 

ننسعائ رنه يالعنمص 
نف_عا فيهصحنئ وئقذح 

لمجيعالاحمئ كما بجدنها 
يي بمي تنئ 

صريعم عنر0 أمي ديث
بمؤغبما جحانهن ئفؤغ 

وغزنننقل ألأ ألأ ال: شف
ؤعرم يه وذالاديه وه

ارلثكعيون بالمحاجر واراد الجفن، أصقل الخنلم؛ي محن بالمن دار محجروموما جمع الحاجر: 
الشعر.والمع جمعزع، الفروع: الموانئ. 

لماصهاالبرد يحب ييتمن أر يمحكن منيما أسنانهن شبم الجلد. المقبع: المام. حب الرد: 
ومقاما.

•البح - عب يحشر ت عب ؛قض - الخم الراح: - والأيتام الأنترار س الثغر من يدر ما الخوارض: 
ازضج.الزمان صفت 

البخورعود ت الكياء - رائحته او البحور ومحو بالقتار تبخرت إذا المرأة اتترت من متمرب، حال (مهترة؛ 
.الماء قي يتع ما التقيح - ااعصاأة I لمحفة ا. 

-الحداثة الجيم(: الجدة)ضم - رالحلؤيات الرق لمملييب يستخدم يملي نبات جنس ت لزعفران ا( 
الدم.البيع! 

٠لمته ؛ي السب يلهور من تعجبت أمامه إن يقول - علاها لمم! مع - امرأة مامة؛ أ( 
رئبالب _بمف الأطراف الفرسالمضء الخلق_الفم: ريع.الأّر: الالفرص (الممح: 
الأمر.ثدي وأنم والامتلاء 

جحاشهن؛يموع - الحمر ب تكثر يالمن *رصع البمتمحر؛ت - الوحش حماد أي حماد جمع لأحمرت ا( 

-ءل؛ه أشرف المكان: مش أوني - الل/يق ستكشف المدوأو أخبار ّتهللح ّ التي المليعم (الرب؛ئم: 
منوارمع المرص' يي ترتع ومي أكلت الماشبأ رتعت من راتع جمع الرتؤع: - الربتثة أي قتال: 
.والخصب السعة وهو الرتع 

منالمحل ت القارح - سنها من الرابعة ش رباهمتها سقطت رند الوحش حمار أش أى الأتان (الرّاعية: 
اللاحقةالتالية: — القطع من التقدمة الخمر الهادية! - ممره من الخامة ني ؤيكرن الوحش حمر 

ؤإتاتا.ذكررا القطيع من والمرح المشيط الرمجؤع؛ - متأحرة ونكرن 

٤٦



ّأم أشن ا: اداننف.  ١٧
هناست_مج_لذعثئة أزف .  ١٨

فنصانن أقممحي نأزيى - ١ ٩ 
اءدمني ن ثنيجيى راه ث- ٢ ٠ 
واوبام أبمرأز الاث أث. ٢ ١ 

لأخزىذك ف -ونزذ  ٢٢
امحهالأزغاو واسأخر ذث .  ٢٣

وخاليعني معا هم لفدى - ٢ ٤ 
نغرينمز الأث ؤإناذ .  ٢٥

عممآل نواب المنا لنإف ف- ٢ ٦ 
فوغهأ يئثنطغ تلم إذا -  ٢٧
رأمفكل \د'خ >نه وص. ٢٨

نلنيدون من غائب من فكم - ٢ ٩ 

فقعالحالب ز نغفا 
نطؤغربد ا هلكنوائم 

صنيعسقا ه كأنوح لي
الغليعأندجه بيمشي كما 

الم-اا—ؤعه نثنلم_ا موغ—م 
يعبصرأم، ا اءعرهأذ ك

وبمعالإلأ هم نيبوحلمي 
بجنوالم إل ثيابهم وفرغ 
ونرغوالنتزية الوهز 
ريؤغا فيهاص حكمنرى 

يعْلتتا مإلى وجاورْ 
زلؤغه لنزث نأر لت، لننا 

كججعه بيس( لالأس قلل 

السوطت القطع - حالبان رهما ا البطن إلى السنة من يمتد عرق الحالب؛ - اختبآ أي كمن من تكمن؛ ( ١٧)
الجلد.من مقملؤع لأنه 

مرتفع.أي نطهمع؛ - المشي م يفتفأ كان ما ٠ القواتم من الريد - العشتة في صوت •' عشتة ارذ ( ١٨)
المجلر.أي المصقول ت الصنيع السيف - يبدر ت يلهمح - أبعدين • امحايذ - وصل ت أرش ( ١٩)
.عال صر الJى ا1محارع أىمّهامالمسر_الخليعت ج٠عتدح، يزلريكبوّالآىبح' الدماء؛ م يعثر ( ٢٠)
تبلعه.موصع في تبلغه ت رواية رم - وابتلعه بلعه بمعس تتبلعه أي تبلعه؛ ( ٢١)
)بضمالرهاء - نحوها منت ت لأحرى يلمن - الجيش من القطعة ت الكتيبة - زحف رواية وثي * مرق ( ٢٢)

البات.ّن الخالي الأحرد الجل راس اي المالح: الراص - القدر كر.(: او الأول 
٠كم، ويع: من الكاف الوييع: - وغل جمع الضعفاء • الأوغال - تأخر اساحر: - اتتربت،: دنت،: ( ٢٣)
الضر.ؤثيايه والخال يالعم يفتديهم - وريعانه أوله الشبايح: شمخ ( ٢٤)

البرق.المشركة: - العتق الحر: — منان جمع الرُاح، رودص )هأ(الأصثةت 
وهيالمطية، بحنكي يحبل الذي اللجام وش حكمة جمع الحكات؛ - نانة جمع الممانب (الوات-ث٠ث ٢٦)

٠الأرتغاع ؛معتى > رمع - النريع العدو من تمنعها لأنها الأصم بهيا 
المتطع.إلى فاتركه فعله تستطع ولم شيء علياشر تقدر إذا (يقول: ٢٧)
العلأتة.الولؤع: - للث، برز ٠ لك مما - فيه والمضي الأمر على الخرم • اارٌإع ( ٢٨)

بهلمس حال أي • كمع لهس ~ سالمي محبوبته لئن بأرصن يستأنس لا - العلمتنة الأرصن • الغاتط ٢( )٩ 
احد.
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يديهمفترئ _1__رحاوا ا|ه ي•ّآ_ 
الهواهيبها لفت، ند وأرض -  ٣١
بحانهاسئ جيف ثزى .  ٣٢
اتمحائثلاث ا منك ف_.  ٣٣
حوارا هليعيش ا ماب رن-  ٣٤

حملعد بيفجتن نيئس -  ٣٥
يوج—دأض لوعه أوجغ ب-  ٣٦
نهريبة لائكنت ا إنف-  ٣٧

المديحلنيه اض يبكاف 
مبيحا نزبحهالجنان، من 
'صا عظانهكأة 

بربعا وميرغى ربع عش 
ح—ورعمئكال اليمن ثديي 
وسنبيعالحسن ني ئحرى 

الجميحالأنس ثحنل غداة 
الئف-عه بمالت إن ئهري ف

•المح ت المديع - الصور وصط ت اللة - الذنب النرحان: ر'٣( 
إذاالأرض الملح؛ - أخرى رارض بتن ما الضخ؛ - الجن صوصاء و*ي »وعا، جمع (الهوام: )١٣

.واسعة لكنت 

حاثب;ونحوما- الجماد من بمنهلي ما أي الaلاي١، الطتير: - الثة الجثت ومي جمفة جمع الجيف: ( )٢٣
الشريان.فصيلة عن ٠لائر رحمة، جح • الرحم - المرصع جاني أي ا صفتيه 

الريعبداية في ينتح الذي المميل النبع؛ - مملوف أي تحوم الش الحائمات؛ - النوق بها أراد الثلاث؛ )٣٣( 
رإعيرعدسأ•ذلك لمثل موصعه، إلى صاد أي يرؤع: الثيء رغ من رمحن؛ ي- 

فقدتالي المثكال: فصل. فهو فطم فإذا يفطم أن مل ازلة ولد الخوار: السنآ.  •_(الناب: )٤٣
٠صعيريا 

وهوالتحري س ت تحرى - تنتح للم الولادة ونت جاوزت أي ت نضجته - الثامنة في البعير ت السديس ( )٥٣
٠والحزن القيا حرفة من تتلؤع ٠ تستليع - والاجتهاد العزم 

تحنلعندما مني وحنينا لوعة أشد ليست رالملتاعة الولادة ونتا جاوزت التي الناقة هده إن يقول؛ ( )٦٣
•والمقيمون المجتمعون الحي 

عنه.سألتؤ إن يه؛ الت.ا إن _ الفرص ولد المهر؛ )٧٣( 

٤٨
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نآصبحواالجميع الحي لها عهدت 
وثتوةحرب نتيال ؛—٠—ا عهدت 

كأنمافلاة ثن ليلى دول وكم 
أصحتعنيزة من ييه مهامه 

ايم—لأيهنهتدي لا حسة م- 

\بئمن الفلاة نكث بها هال ن- 

نخمهنبهث الثور فيها جال ذا إ- 
مائهايوف المط—ا •جرض فْلغ ي. 
نجذلم الئكم_ا فيها حاذ ذا إ. 
ننكزابهامحعرونها إلى طت ئ. 

اهبدنكأذ ■حزجوح أدماء ب- 

ر-حللأإ غفه يا داعا ن أئ
المبملأالأسر يمكرذ كراما 

سلانلأة أملاها ملل 
أجزلأغارب المثع بها ئخال 

وئركلأَمصي تن إلا الفرم من 
ئحملأ'ند رما هاديهلم خوف ومن 

م1جأالآلنلرد_ا الملأة بجون 
>زلأالبمابى بالجيد الأل إذا 

مثغللأجلدها إلأ العجز بها 
ئنرلأأن بالضحى البيدهئث إذا 

أحيلائهاييل أو بر تهاييل 

المجتمعون.أي الم، )٦( 
رأوتاتالشتاء في وكرمهم الحرب في لشجاعثهم الفرم يمتدح المقيد، ت المكيل - الشتاء الشتوءت )٧( 

الجدب.

كماالخفل.، الترب أي الخلاء صقة المعقل: - لسها ارتداها، الملأء: وتجلل جمع.لأءة الملأء: )٨( 
هتي.صضموح'

منيرة؛- يجتازها من مها يضل مهامه أي تيه: ومهامه - المفازة أو الفلاة وهر مهمه جمع المهامه: )٩( 
•غاريه قبع الذي البعير ٠ الأجزل - التام اعلى ت الغارب - الشاق ال٠لريق ت اممعتاع - علم اسم 

السراب.فيها يضعلرب ا(ءخست )* 

•رسوادْ ظهرء يياض تداخل الذي لكور نثبته وهر 
-الصحاري اليد; - السراب الأل،: - والجناح العلن أصري كان ما منه رالجوتي الري، الحمام القطا: ( ١٣)

والغالوات.القغار السائس: 
ابيض.الإل .انمس: الركب:)إل(وس 

تتشايهالهل.: نتغزل معروف. عر ما إر وصولا يعرف لا ما الغلاة يي نطت أي •عرولها: إر ممت ( ١٥)
فيها.يغل أن مانلها شأن ومن واصحة غير ٠لرةها لأن 

الأمحل؛- يه يهول ُا هز: تأارل - الناتت جب الدذ: - الغخة الحرجيج: . الهغا. الأفأ (الآدما»: ١٦)
القوم.منه يتشاءم طائر 

١٥٢





كأيماالحاحنين مواد مديد -  ٢٨
عديةالشروق عند يصبحه - ٢ ٩ 

ءسزْبماولن لا أن رأى ما الن-  ٣٠
اوكأنفزممه عالي فبماو -  ٣١
نبمغيالخزاري كز كما فكز -  ٣٢
هأئز يغه أذزكثا ونوكز .  ٣٣
مثلهالاّو لم:> سلاحأ نهز -  ٣٤
رزئهاحنز إدا حتى نمارنها -  ٣٥

اابيضارت3ؤىق عته بمافل -  ٣٦
ظلهيافن_رإ السوم نزاة نقلل - /١٣ 

بكفهاضري كسف وراخ .  ٣٨
لحمهنانغ المفس غزيز وآب -  ٣٩

أكحلانأمح ار نصلى أمش 
وأينلأ'ءوط_اذا يئلي ينمى أحو 
أزلايالئز انن فلمالأراذ 

ينهلاإذ إدز0 صنف ينامسب 
ننقثلأيكز أن رلض اض إلى 

أئبلأ'نكبراء عالمه كريم 
وأفولاأدق مجا أخي خ الص 

هلاوأنأجواغهى من عل وند 
أخزلا'أخزل الفنن حديد سماط 

نفللأحئى مذوبين أطراف ب
صيثلأوأعطاْ عنه عنده دص1 

ئنثلأ'منها البمد أراذ نا إذا 

.الوتري أثر من أصري صار أي I أكحل أصح - وتردها ت ازر صر - عله ممر عله، سف ت أصف ( ٢٨)
راجل:عطاف - يغرى ت المجاد-يلي تتص؛ لم - غيرة مغير دمي الماكر، الماح الغدتأت ( ٢٩)

الصاد.كاوانسكلأب 
•بممع ولم اتأد • تحيل - النحل ذكر وص يعرب جمع ٠ اليعاصيب - الأيمن الجانب ت الوحثي ٣( )١ 
التترب.الزلتى; - الأنياء ؤيتمررن يؤيدرن الذين وعم حوايئرن دالجعع (الحواري؛ )٢٣
الحرب.أي الهيجاء مخفف (هيحا؛ )٤٣

«غيثانة.منة-عل: أول صني الثور-أنهل: ترن )ْم(الرُق؛ 
مطرقا.أي أخول: _أخوو الحداد اكار_ة_الدن: الكلاب )ا-م(امحاُيات: 

ّتثلم تفلل؛ - القرن رص اسرى مش ؛ - الماء الثمس؛ي نندم رنت • الثوم صرا؛ )٧٣( 
الممن•نائل س ابمأ؛ لحمير حمر، يدص رجل إلى ب الصثري؛ ،-يف ٣٨١

عريرأ.وربع لحمه يماية الثور كتفه؛لفر يصف، - رجع آب؛ )٩٣( 











بيفن ا فبمثئيا .•■ا.رإنا
نرط الآنا:م ني تماتض رم .  ٣١
النمارها اوبطنزت ما غيز ِ  ٣٢
أزنلف من تسن إن ما نيى .  ٣٣
ينحواجب على هر مكن-  ٣٤
بنثمط لرنارئ طارس ف. ٣٥
والإنالت غن؛ نزائن قد .  ٣٦
دوند ني نصغلكن ئد .  ٣٧
أدند ننابك العالي حاذيات . ٣٨
نيهالصواعل سمع لجب -  ٣٩

المفبرتنزذ يرنها بمعزى - ٤ ٠ 

صزاممنها حاف قد نخل نلت 
عصامثسشنم لا منههب 

امالغنسنهو حيث في زْ 
نياملنربب ملول عذ 

اللمهامالغميز جنعه ني زذ 
صياموأخزى نغدو وحيل ما 
جلأمهى أنكحتى ذاء 
الأئدامئزايض الجند زغ 

امجوالإلزطن 
دالإززاماح قلالوحنيى 

نامياننتLع الذله د قوظ 

٠تمرمحا اجتني إذا النخل ت انمرام - الميتة الأرض لغة والغيب مرصح، امحم ت غيب بملن ( ٠٣ 
ردائهأو ثوبه نج به لمستم الصوف طاب ث المتتم — النعام بيض مرصع رم ألحية جمع الأداحيت ( ١٣ 

اللسان(.القربة)را-ءع حيْل لعصام؛ ا- 
تيستهل - أوبارها نطارت الغمرة رص بعد مميتة وصارت ترعرعت ألها يقصد نبتة. اسم ت الفقرة ( ٣٢

الهم.المعلر: واصتهل بمهل، 
الثابتالضخم الجبل ت الطود - والمتقدم البارز الجبل انف أصاs وايرعن الجبل من تقدم ما الأرمن؛ الملف ( ٣٣

•الجل تستر تممدم حين وص صمة الإبل هذه إن الطريق-يقول الميز(: )يكسر والراسخ_النرب 
الكثيرانمشاكخم-الالهام: جواب.الخميس: أي الضاربإلىالأضرار.حو1مه: (المكفهر: ٣٤

يه.يم ما كل يلتهم وكأنه تعداده 
القيام.الخيل: من الخيام تركص. (سو: ٣٥
يقول- المغير الجدي ومر جلم جمع الجلأم* - الثديي العدو الإعياء: - صامحرات جعلهن ت براهن ( ٣٦

٠كالجلأم وصامة يتيمة باتت والخيد الجري لشدة إلها 
وصفريضة جمع اانراأصُ - نصه الخلد: تئ - والدقة الممرر صنة رص الخعلكة من (تصعلكن: ٣٧

الخائر.طرف وهو سنبك جع • المايك - نائمات (جاذيات: ٣٨
الخامحلةالخيل انحواهل: ٠ الضوضاء ١^١ واللجب العرصم الكثير عسكره أو الخميس صفة (لخب: ٣٩

صوتالإررامت - الألبان ذات الإل الالءاحُ - الإل صوت ايهتين• - الجتاد صوت وهو الصهيل من 
أفواهها.تغتح أن دون حلوتها من حرج إذا الماق 

الإبلنمل وهر رع جع •  ٤٢١- انفعالا التواد اصعلراب وهو t التدليه من ئد: ٠ الخر شدة القيظ: ( ٤٠!
الممتاو.غير الخنين صوت * اليلأم — الربح خي يولد 

،٥٩











ائهبنزاعجن صدق كل نرى -
كمانناايدي نمهم معأ فنى ن- 
انظناثالأسان عروق الدر ئ- 
كأنهمظلوا حين مني أيززت ف- 
عنئهثنتخ الئين عليه ريع ص- 
دونهمالليل أئى حتى عدزة يف ل- 
لقائهمى بوم منهم اصنخ ن- 
أضكانت الخيل اتجالوا ما ذا إ- 
ايعلولمهنغصرون إذ هم أنك- 
اضلو الخزنزان لأنن كان ند و- 

أزذتيلأ الأن_اوائ ه لذا 
مز-بمدللاث ن_ئول الكاذ 
دمبزذلزيغ ْلر ا نثهيند 

مننيأنل خب الإياب ببْاس 
مغنينميز مكبون وآخز 

بدمنهم مليها عن نئثهي دلا 
مفندفل الجرذين بقيماءة 

أبزيوالماء وال للأبانغ ون
مزريالحرسة فيض أو بدجله 
نفعنالئئ عن ام وس_هلمؤبد 

ندىجمع الأداء: - الخزرج بتي محن ذاب ص رحل إلى الترب ت النامي - المقوم الرمح • المدق  ٢١٧)
لهردته.مستتيمأ ينلل أي يموج لا ٠ يناول لا — الماء والمراد 

.الشجلع اكارس رم كص جمع ٠ الكما• ( ١ )٨ 
-التحديد عمالية الم.* — حيدها منونة جعالها ت صب — والتان المسف حد وهي ظبة جمع ' الظيات ( ١٩)

الرد.آلة ت المرد — الطرقة هي والمهعة — التحديد في الميقعة استعمال ت الو؛ع 
ؤيدصالأثل شجر خشب الأثل: حثب - يربؤع لمس ومحو الكونة س تريب موضح الإيات: أ(بملن )• 

.توية رأصرله الءالرغاء 
الخيد.وهو يالمل مقتي شولأ - تقلعها (Jتتخعيتهت ٢١ر
(٢٢:^)

الردان:اكدة-اسرارلح الأرض سداللشاء-اكقاءة: اللقاء: ر"آأ(غت 
القوم.أيام من الردين يرم ر نجد، 

وهيوبة جمع الوتالع: - الغلاة يي انملش شدة من بولها وشربوا مول الخيل جملوا كيف آ(بمف )٤ 
٠الماء نيها يستتع المخر ني نقرة 

منالمستخرج الماء وهر فنل جمع ٠ القئلوظ - معروفة اماليب المصير اخرج اي عصر من يعصرون: ٢، )٠ 
الصرة.حوار في موضع دجلة-الضية: نهر الإبل-دجلة: كروش 

يكر-بمي س ريو محس بن بمطام هو (بومروايةبا-سلامت 







قدبيثرب أهله من هيهات -
ونومتمجخجيى ثنى بلغ أ- 
ْايوف أد_ث_1 و- 

غبنواالذي قدنوا و ول-إنا 
هامهمالصمح بحد نبئ ن- 
نررج—ومهعدرة ندت ما ل- 
انرحوزنا آجامنمع ا نل- 
نصعامن مهى نعدب ن- 

فنوااسسم: ن-كفا
بيغاخئإذا ا ا3هآثئنغ ن- 

نرقه بأهدو0 ومن أمنى 
أيفوراءهم ا أئحطمة 

و_ك_م،حئت صنم من أعداء 
نجفورابهم من ا أكبادن
عنفبها هامهم ا رهلنث

والصحنالأرحام إلينا حنت 
يلذارف مغيراها يى ب

ة_نفا كأنهنزاثسي النؤذ 
النئختوالجزات سأوكم عن 

ئكذعزويه عبيط ّخى 

مكة.من مائه على موضع ت محرف ( ١٨)
الأباءاي الأسنة، ذوو الأنف: الشام- لوم وعم الأوس بني ;علون س خفة وسر جحجص سو ( ١٩)

ستكم<لهم.نكف؛ - والهوان الذل الضيم: ( ٢٠)
تفعلرب.(نجم،: ٢١)
الريض.السف حد المنٍح: حن - راصهم سلح عامهم: (؛٥^٠ ٢٢)

)'آ؟(ءاوو؛:فىالماحابج
مخرفجمع المخارف: ذروة، جمع والقمم، الأعالي اللرى: - الناحية الحوزة: - حصرننا (آجامنا: ٢٤)

لحملها.تنهض التي الدلما: - التمر لنعل والاختراق الرطا عنه يتحرف الحاممل وهو 
-الشديد الممع: - اوليل حدسث، والمر هر، يأي مر يالذي الرجل • السامر - يدانع ءنءس؛ اذب ( ٢٠)

)ّالغن(.غرق رواية وم الغرس، عرف اى ،رف؛ - الغران ص تحاي؛ الغداثم،؛ مء 
الأئ.الغاو: - القول (القٍل: ٢٦)

الوكوفسحاب والتئهلر، تكف،: - اللري السط: - حدبت، إذا ؛ اح؛لجت، إذا - يقتضيها )ماأ(يتحآوارعا: 
.ثلبلأ' نليلأ' ينعلر الذي 

١٦٧









فبمربكل نياخ البجادبذ - '٣ 
مهمالزناخ الحارث ئثفا . ٣١
جينني باخ رمأ>ث -  ٣٢
غلامامنا ه بوا ليتوقد .  ٣٣
نيربن بة اليثعالب ومان-  ٣٤

يريقايزان ابن تنا لوأف-  ٣٥
ا;_ناللوانلت ثالأرض ص -  ٣٦

مناالمر باشفنوا فلنا - ^١٣ 
ائزكنبما ولو ا أشثف-  ٣٨
عانهما ثوأنانا وأنننن.  ٣٩

الحلوقالثؤج من صحالق نفد 
ندوقالت لمنك—أ0 فخت 
وقدلمف ه كائيخئ 

العروقنومنه م لأ مكري
العلموقنعله بأودت وند 

حروقه مناعنه بر من
نحوقجانع كأل اديها وه

والحريقالعنائن ود'كنت 
تنوىولا نؤذ لا لينما 

نمقأس كل ض لنا 

الحالرق.بحت الراح شدة من * يمول - يخت * صحالت ٣( * ) 
.النخالة عرجون رص عذق جمع المذرق؛ - سقعل ت خر ٣( ١ ) 

جودته.عن كناية رهدا يسل أن دون الغمد من بسهولة يخرج الذي السيف ت الدلوق السف ( )٢٣
الخلط.وص الاثسب من )مم(مشه; 

٠المشة الخالوق: - امحالنحه يه: أردت - ميار بن ملة أي ت سر بن ملة ٣( ٤ ر 
يهتمر - المجاز باب من هنا واكبير غمس، اي بريقه جرض من واللفظة الغم الشديد • ( ٣٠١

تخزقالتي التاقت صغة ويي خزرق دراية رم عير•، في يحترق حروق مس أي ت حريق اجمه س
الأرض.بها ملب اى بمناسمها الأرض 
اسل.ايحوق: - النخلث ساق الجذع: - صنها راس رأمشاتلث: 

الناص.عن الجعاعأ ن الحريق - الجلد على وندرتنا بصبرنا صةنين صاروا مئات بالصبر امشقتوا ( ٣٧١
.تسوق تقيض تقودت لجيم- نبيلة ت لجيم )٨٣( 

٠البوص اذقناهم أي الوص، من ت أيأسا - النعمة اذتثاهم ت عليهم أسا ( )٩٣

١٧٠







صاري—،أول نوم الأمام وكنن - ١٧
ومغارقمغني نهودي فكان . ١٨
كلاهماذارعان صزيم انئا معي - ١٩

نهرمأنمر م ثنين ارس وم- ٢ ٠ 
سددواا مإذا م يحميهه وين س ٢ ١ 

لأصبحتحرحثا من منهم مات ولو — ٢ ٢ 
نرىفلا الفارس ني ولكنهم -  ٢٣

افإننكريما منا ثثتلوا فإو . ٢ ٤ 
ةخمالخيل نلتقي في به قتلنا - ٢ ٥ 

ننبجاننت الحرب ما إذا وكنا -  ٢٦
رماحنامن ْلننثا وأبقن فأبنا  ٠٢٧

هامتوننوق الأني كأف وجزدأ -  ٢٨

اساذكان إذ وطاغنت 
االأكايإلأ انش؛ذت ومآ وبنن، 

االدنارّلفيت لزلأئ-لم وغززة، 
يناراأن مثلها في له وحى 

فارمافابزحث ثسزرأ، 
اغنانالأراك اف أكنباغ نحب
لابساالنغاعف في إلا القوم مجن 

االمعاْلئدل يتلى به أن_أدا 
امحادمالليل مع زدنا ونائله 
االمتقاعالأبلغ فيها ونضرب 
امذاعوحمرأ حئئ مطارذ 

ارابوآخر ا نززومالقوم من 

•الخاص الرم ترد؛ي ثم تلاه وترص يرئ تثرب 
وبصيرةيالمخاتلة صاحب ثتل مقاتل كل يروم ان راكخالس: اممهزها، اي الفرصة اختلس من )با(تخالما: 
عاجالة.

•مهم ثلاثت وذم يقول ما ض شهودأ العقلاء جعل أي : الآكايس اسهد ( ١٨)
الدرامي.الاورع.الدس: لأسا 

ض.المهر: )•أ(امحر 
•معجب مو يما حاء أمح: ~ اله شلص يمينه ص طت أي شررآ• — تقرنوا • ابحوا ٢ ر١ 
(.٤٥• ياحفل؛"/ المران رأنغلر عف تقعد ذكرْ فانتفخ احدهم مات إذا الض_اع إن (يقول ٢٢)
حلتمحن•حلقين نوجة ال أي المج ايضاية الديع الغامق؛ - الدؤع الغارمي: ( ٢٣)
■الأنف رهو معيي جمع ■' العاطس - المواء ومر الراء من ٩ مما ء4: أيأنا ( ٢٤)

سادس.انعوا نم الأعداء من خسة الأوحد شلهم مقايل في تلوا ألهم )هأ(يقول: 
المتعالثطرس-انمداءس: اشتءالأ.الأبالح: نزيدئ نشلها: شتلأرف_ أي الخرب: )ا-أ(ب 
والرجه•المحن الوضاح أي الأبلج رواية وم رامه، يحني لا الأ-ي 

إلىالموب الرمح الخلي؛ - العلمان أثناء تكنرت إذا الرماح من تض  ١٠الأااُء: - رجعنا (أبا: ٢٧)
الغايظة.الرماح ت المداحمس - الخلن بلدة 

الليرث•الجرد الخل فوق الفرمان شبه - فلهورها ت ■توتها - الشعر القصيرة الخل ت الجرد ( ٢٨)
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وحاصرالتسيير وعلى وبمصنغ_د 
طمئ؛بكل يمما فدهننهم 

حنطقكلأس ني بحنفي ولقد 
صلفقذلك نجل كعبأ وصالفن 

منةكأسا الماس تينا محنى 

يمملم حريمهم أمر وبذي 
بنجمالرحالة خلق رنفعلع 

النثحنمبدعائم ألمعنبم 
قومنالأكمه اورْ تعنا قب

كالعلقما حنوائهمكروهه 

حاضر.الدير؛ وعر النعيان: ررايت رم عوانحع أمعاء اعر ؤذي رحاضر رالنيير مرغي )ْ( 
لنيةالغرس إن يتول الجالد، محن رج الالرحالة: - الوثابة الفرص العلمرة: - ! ٠٠^؛حلن لعضهم: )٦( 

الثديي.حواز• بوتع الأرض ثءّجم الذي المرجم• - الرحالت جلد يبع لبيا 
الغلأن أي المتختم: دعاتم المتتهم الغل. لرص رالمتمود شديدت ضرية ضربن حعلة: حعلن )٧؛ 

٠به خيعوا الذي الرضع بدعائم ألمعته دامتهم حين 
تعاور•برماح اي بما: - كعب بتي نيلة كب؛ - بهم أرتعن اى بالين، وتردى ضربن، صلعن؛  ٢٨)

١تتؤيعها أجيل. الي القنا صمة مقوم: تداوله' الأكمه: 
يشربا مالجرمة رعي حوة جع انموات: - ص؛ بكأس سقيناهم حش المغضليات: رواية وم  ٢٩)

المم؟علء نير 

١٧٦









وونالحزام ابتل إذا نزهلئ أده-ا ءلاءلإذا نزكمأ اء شوهِ ٦
ونلسزصارم وسن رتجي ذودها القلب، لنبي أعددئها - ٧ 

^١^٢إذا ثم ٨. 

إذااى >لآءلصا: - الركض حسنة مرممة: - الخالق تامة أنها ينا والمراد الأضداد(: )من شوياء )٦( 
أيير الالغل؛ي س التسول: - مريعة تعدو التي المرطى: - لجامها بإرسال ك—ؤع لها أسيت 
الإسر؛ع.

—فرارة من • ٠ عميم بنتا نميرة أمهم لقب راللقيهلة المراري بدر بن حديمة بتو هم 1لالابلة: بئو )٧( 
الدرع.الشالل: 

المل؛- ونكص من أي نكل من فامل ام تاكل: - نجدة جمع رالثدائد، المعابج الجدان: )٨( 
.سالخاص او الملأ، 

١٨٠





لا:المخضن التفبما ما إذا مالك بن فريك مرتاحا فأمم - ٧
راعموأنمك ناسها سوف بلى طائعا الشتم حطه يأتي وأئنم - ٨ 

•دائم فوارس عنا تسألوا فأن • دواية دم ^٧، 
Iراغم وأمك الظالم ت الضيم - القسم مع جائز وهدا القي أداة حيف يأش لا م أنيقصد ٠' يآأي أنم رخ، 

بالتراب,ملصق وأنفك دليل وأنت أي 

١٨٢
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١٢

١٣

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

نصيراج هر محباب كت
نجبنىنلم الملوص بها ويمث 

بيلعلى نعئغ اجية ون
بنافزومن الإياب، بها ذكرت 
فأودىكعب من الصنع رأث 

وكانتكنسا ا كننهفامنن 

عنهمالمزئص حماله حنك 
يعييالحكماء ا هالمثأعود 

ممسرآأو يدامة ا هبننسمت 
مأرنهفئ مناثر ا وأكغيه

مهومنا ملثاثر مغنهر 
عيذا وينقلها هأحملمص

نائيي نفا هأحمذئغإف 
أنزعئهمالعثلمه إذا كنت و. 

انعابأذ وح__اذو ننممه 

اأجابحذ ا هبأمنى و ول
املأبا معاينهعالي كأذ 

االإيابيكر افرت سكما 

اؤتشاب-ايندو لا الصنع وكان 
كنايادعث ند الئنان مجن 
ااخيلأيولا أردث ا مظالولا 
١إذا  اابناع الأثيفي الحق ٠ 

ئ-لاجا؛-اإلىبمب وف 
ا?لبابقولهم لجزنا? اس 

االعصابحاذرت اب نالهرين 

اكلابدأ أبا مجدهوأورث 
ص_وات__اإذ عدا0 ؛_ه__ا أست، 

ادنابا ه-لأدب ولا نهفك 

الناري،.الهام: الممر - التعض رص التعتر من الخمر: )٨( 
الغاتث.القلوص: )٩( 

صروبمن الملأب: - البهلن أممل -المابن: ناجية درب أي رناجتة وتوله: الس،ريعة، الئاتة (التاجية: ١٠)
الناتة.عرق ٧< ثب سب 

الرجوع.)اا(الإي1ب: 
اصالحه.الصيع: وراب اد، المالصلع: ( ١٢)
المداو؛.(^: ١٣)
١والغرامامت، القوم عن حملت أى الحمالة: ■صالت، ( ١٤)
الضيافة.رواجبامحت، الاونات< من القوم يلزم ما الص: الحكماءا امعود لمب مالك، اسحق الغعلر (بهذا ١٠)
امجادهم٠في *ولاء سق انه يفتخر رص الخير، ملمة بتي س وسير: (قدا،ة ١٦)

النجوم.الخرز يهانا ثب ملياية، وواحدما القرية أصقل في الخرز اللباب: - المماء )لأا(الجرياء: 
يهتعصب ما العصاب: . تة الالناقة وص الئاب نهر كما أي التاب: صير — يكرصن أي ما،امر: يهر ١( )٨ 

١ث١نةحشممز.
٠الدية والعمل عملها، تردي أي تعقلها: ( ١٩)

عليهم.أمرعا رعفلم عالتهم العظيمة: )اآ(ائزءءم 

١٨٦
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١٢
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رجرثهاار*اح ونع من اودر إذا 
خرايهالمران أذ ه أنناتف

سرهمافن أرماحيم ئزى أك 
أننياش م يعللكملا' أردت 

بهينعلي •ممري دما لننري 
عانرآأعرن كث إذ النثئ ميز 

ءد-همأكر أمي علموا وقد 
بمثالهالا'بجائ لض فرو أ. 
وصدزةصدري نل حتى رمت ما و. 
نبالهملم مثالنا جمع كان لو ف- 
كلهاالعويصة ان يئرمجاءوا ف. 

نذيرغير مقبلا ارجغ • له ونلت 
سريحدأ م لم ما كر؛ اض 

فاصبرالمزق ماجد حماذ وأنث 

المثئرتوم مثل وأحنى صبرت 
ممهرطعنه الوجه حز شاذ لقد 

نغمركل لدى عيري نما خبان-ا 
المدوركز الزيح ينب عشثه 

مقصرغير إنني المراح أنلي 
المننرالدممس كهلامح_، نجيع 
مقخرذات أنزه ا أث_ئنولكن 
الننزربماس ض لمزا وأكف 

أوازور محو إدا نرصه يرجر كيف مف - فرصه رالمغصرد مال اي عنه انحرف إذا اي ازورت إذا )٣( 
y اكال اياء اتحزف  Ju . الإمار.لا الإيال عر

•عدر للمرء يكن لم إذا عار الفرار أن ينمي الاستحياء، يرحب محا الخراية؛ )٤( 
أصيل.عرق من لأته اكبر إر حماته يدعو - المسددة اي ^٤ت ٢٠١١الرماح )٥( 
مدبن يريد بن مهر وهو رجيه، ني سهر بها طعنه التي الملخنة أي مهر وطعنة - عاب شان: )٦( 

القرصان.كبار من وكان يغوث 
اعور.يكون أن الإتدام محن سعه ولا اتجن مواتف م له عالر لا يقول )٧( 
•الؤيح مف يوم الأعداء عر م• يصف - صتم اصم والدوار بالدوار بملوف الذي كز أي الميورت كز )٩( 

٠المخيل المتي الحرير •" السير - الحرير ت اليمتس - الدم ت البيع - يرحت محا اي ت رمت ما ١( )١ 
لهم.نكترث لم يالهم: )آا(لم 

لمامحى- جميعا ت طرا - خثعم بني من م ت اكلب - الواسعة الأرض فرسان أي : العريمة ترسان ( ١٣)
كبيرحثي ولكنهم لهم يكترث كان لما عيدآ كمثالهم العادي المبمع أن لو ت يهول — الدرؤع أ النتور 

كلها.الأرض لنرسان جمع كثرتهم م كألهم الفرسان من 

١٨٩
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وندعينشوب بكر نرخف وما 
وانجاكالليل أثى حتى عدوة لدل 
تخاذلتحئى الدأث ذاك زال رما 

حدياالصحن ننلى فريش وكانت 

وآجرأولول م نهمؤنلحذ 
نثظاهنشره يوم عمامه 

وعاب—ن—م ي نالواردمستا موانئ 
النزاثزالخدود الاز أزمن إذا 

رثدد.■تداخل اي •تهام: اؤاكر-شز• انمباح الغداة، الغيرة: )٧( 
ذيك،ن.وعام: مننت-■يم ارمحت،: - رتراخت تهاونت الميعة_محاذك،: العادة الدأب: )٨( 

عار.جمع التمة، الجدود صغة ال،وائر: — اسلوظ يثق-الجلود: يغلق:  ٢٩)





هبإل ^u* بد عبى عمنو - ٥

ننرأأرز م لإذ تجني لا - ٦ 
انئثئتدوا ابمإذا لجب ٧- 

له، فضاء اله بنعص نجر - ٨ 

علىالوماح بنمله ؛-؛-"^0 ٩- 
ومدنجةئرف مثكل من - ١ ٠ 
اجئرثالذي بأجازي حتى - ١ ١ 
ولدالغريب لفسق لنفل يا - ١ ٢ 

و\و-ضسام لا لأنث نن أم .  ١٣

والنئ_م؟ L_lعن ١ ^؛
ذممجخنل نزكب ان عطن

نجمالالمزرم نوء كنناص 
فخمعجاجه، يموج نلس 

نصمالمنته تكدس جرئ 
يممرمن كب من كالكز 
الجزمذلك امهمإ بعص 

العزموحامل المقيم جار 
هذمالنذلة النة بالمثل 

(٦)

(٧)

(٨)

(٩)

اليحا؛.عن ه ينفيفن إنه أي ت صنا يه وتوله اللائمة، ت الملحات 
اسم.المش والجحفل ممر بجحفل غهلفان آت لم إن لتلا تغني لا •' يتول - ليلا سوأ■' 

-إليه المشمة الجماعات الجحفل: تنابل - كثيرة أصوات منه تتعالى الذي الجحفل صفة ت اللجب 
وطلؤعنجم منوط يرافق الذي المعلر عنا والنوء نوء، له نجم الرذمت - المرتلمع المحاب ؛لنثاص: 

المائل٠الوء صفة مجم: - احر 
الفرسان.من الجيش الملف: - النماء يملأ الذي العدد والكتير الثقيل الجحفل صفة • تجر 

اتجاه.كل ني لتحرك عجاجه يمول عباد ١^٤: 
ذىلست- الشعرر النميرة الخيل ت الجرد - بارُاح اءداء٠م بلعنون له يثآررن يالوماح• ملة iن٠ون 
المثملةالخيل سير شنه - الوعل يعو الأعمم جمع ت المم - مثتلة وعي المرعة الخيل صغة 

بالوعول.
كالحبل.اي كالم: - الخالق الموثوتة الميعجة: - الختل س الذكري صفت ُءي المشرف، االمغترف: 

المفتول.بالحل ميمجة رعي الخل ش؛ه 
■الجرم مذا س اّوأ ل جرمها على همس بتي لتعاتب وصنه الذي المش بهذا ّتقدم ك • ايم.ل 

١٩٠









أخالمنفيطنات ماء ينتاب . ٧
عنزثةحاض ولكن نهله فلم - ٨ 
سادنهمأمس رأسا ئذآ م ؤنل - ٩ 
ظاهرةف يممن ؤإن غبا نزعني - ١ * 
نبماغايانهم إلى والحارثان - ١ ١ 
مالهماالحمد ابتغاء والمعطيان - ١ ٢ 

يحوراناء حمورده نان وك

مدانغير بعيب العليل ننفى 
حيرانخر الممتا ا'ب حائينى 

الجانيأحدث مجا على كرام يغطن 
الغواداناتق أخرز غفرآكما 
بأنمانإلأ ينتزى لا والحمد 

الأرضس ملب .L التف: - كرائ موا. إر بالماص ب الذي اكب الكان انم.: - رشد؛ ؛ م =
الرخوة.الحجارة ت الكاوان - رالمتوية الصلبة الأرض ت المحميح يف- 

■حديان - ء ما ب يجد لم • احلغه - موضع اسم رةألئات أخرى، يعد نترة وأتٍب لطيات ماء يتئاب )٧( 
وهرنجي حع اتجيةت - والعلير والضمايع الأسماك من الماء ماالق كل الماءت نيات موضع. اسم 

.البدن عن مرصع ؛ي الترداء الشامة وهو حال جمع * الخيلأن - غيرء درن تناجيه عا 
الماءت العيب - الثديي الفلمأ ت الغئيل — رأفزعه أخافه الأمر هاله من ينزمه، أو يخنه لم ت ييخه لم )٨( 

الحوض.ر الافى الماء ت مدان - اسب 

.والواتب الحادثات في بمروءتهم فوء حوارهم م كان قوما يمدح )٩( 
والمرادالنهار، نمق في يرم كل الشرب يكون آن •' الئلاهر٠ — يومأ رتفلما يومأ الإبل ترعى أن • المب ( ١٠)

جرارهمإلى يحسنون الدين القوم هرلأء يمدح إنه ١^٠^^٠؛ تال - الإبل محيسرن رعين يب 
*بيتهم الشراكة هد. ؤيتنلمون الخاء في فيشاركونهم 

.صعوبة دونما بسهولة عفوآ - الغضيدة هذ. في ممدوحاء هما ت الحارثان ( ١١)
الحمد.صرى منه يخيان لا فهما كرمهما؛ على يم ( ١٢)
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مزاثهاتنجنش فام
اسزبهئمايق أذ ئا لواعتاد 

امكانهفإل ا بومقتغ ؤإذا 
عازياأصح النث هنئت لقد و- 
رةت وندالد_نوق تهجمات م- 
نكتينحمل الخيل سهدت لقد و- 
نفلييالاظ-ربن ام أمزمي ن- 
أعزةالوجوم يض بمجالس و- 
وثامحموالمربط ننالة اب ربأ- 
ائلإني• م ثمطينك ني إ- 
جنينهأكول ض ما مر ن م- 
لمصليثوى خ—ص—ر مسسس«—ا ر- 
انطالهالهدو ه بلغ ح- 

مروقألم لما م الكريإذ 
دمصيصمنبع نوادر بلوى 

يدفنرجال الام نحاعبلد 
عثوفالنعاج عود به أنفأ 

سوفهس كأناربات ■مث 
لوفننراة المثرفئ جزداء 

ننيم،أثم ا يرعنهء فونا 
معروفكلامهم اللثاث حمر 
وفألمآث كذ}ك !لي 

حبيذعلن وكلهم لومي 
مذيقسث إذ ا أنولا فيهم 

يزيفاح رياللمح—نكه ؤإذا 
رجوفاج النتمنهله منع 

.ي4 يل؛ر ما عر صور اميم إن يتول - الصور ■' الردف - الدمع ت المرات - تجب لم امتمجت؛ 
الربيع،ني الحلول سمء-ع المر؛ع؛ - رصع اسم بوالد؛ - الرُل متغرج ت اللدى - بها الم ت امحالعا 

صيما.الحلول مرصع هو والمصيف 
٠محوامع اسماء الشطر ربام - الهضبة ت الهضب - أنامت أي القيظ نمل ني تزلت 

.لخرنه تتجنبه أ الرٌأح تحامه 
التاجالحديثات ت الخوذ النحاج - مراي أحد منه ينال أن تبل رعتته أي * أتنا - بميدآ أي • عانيا صبح أا 

•الوحشتة القرة دهما نعجة جمع عنا راكاج 
مرصعان.يرن: الغررق، - ينمهن في باتتان (مجهلجات'' 

متقدمة.سلوف؛ - الرأس مزجر الشعور-اسال: نمّيرة جرداء: - الملاح (الشكة: 
الحاجب.يبت حيمثا الخفلم I الصماج - الخين يرتع أي ت يرفعها - الخائرة الختن •' لخوصاء ا( 
لثة,جمع •' اللتات - المجالس أصحاب يقصد لمجالس: ا( 
مواصع.رماهم: رالتريظ نحلة - أصحاب رياب: أ( 

••،لذ صائنون كلهم اي ت حيف ءاي *كلهم 
لعز.غم مر نب، اصالة ص نهويدابع ثومه، ني الدخل (الندف: 

يفطرب.غيرالألوف_يرف: الكان الأرض عن والضلت أتام : البارئ—؛وىبملة الغدير-الخمر: ليب: اا 
-الشمال لقح مي لقيل إ الجندب من لهب التي الريح * ايع ~ ومطها المرأة يه تشد ما كناق: اا 

•ميرعا قي بملض ت نحول 
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دفاعهكنت قد حنم زب نبا - ٤
نمريهالمنام صنك على ومولى ٥- 

عربةو شنا قي ليل وأصياف - ٦ 
اثفالعم، ا كأيهووارد؛ - ٧ 
{ُئلٌُرنهد يد البمل ورعت، — ٨ 
—ائ_همست أئ كحلمل رأّمز - ٩ 
ملأيهصيحتف قد صدق وفتيان — ١ ٠ 

ارةوتصزفا صهناء نحامثة - ١ ١ 
حبالهاينزو بالماء ومثجوجه - ١ ٢ 

بريقهاذ الخبغص إذا و>ب .  ١٣

انتنكبدرأْ ه نمويومئ، 
ااو؛نتد؛زندث أكنن الشل ^١ 

المرعباالديص الك^وم من ثريت 
أنيبابالننابك تبينغخاحا 

ئ_1حأ_؛_امجاء اه ء_طاوإذا كميش 
اثتالهبثينته عضي امث، شه

ْلن؛اض س خزش ني ^Lic إذا 
مصهباشواء أيديهم اور نن
تخنامها  L'jjJ\انح إذا 

النوعنن؛اإلى ١^ إذا حث 
تدخصم رب ؤيقول السابق البيت سياق يتاح - عليه كان عنا تبدل ت الخصم تثكم، - الميل آ الدرء )٤( 

•حزص منا كمن 

ايزند• أك؛ى الرديء- - الضيق ت والضنك وضيقه، الأمر من شدة على وليا نصرت ت يقول )٥( 
*ئيه نار لا لأته يكبو الذي كالرتد بثمء يأت لم 

-الضيف إكرام وهو القرى من قريت' - الباردة الشمال يثح صنه المرية* - الشمال ؤيح الشمال؛ )٦( 
المتنل،.ت المرقب - السنام شحم النديف' - كوماء جمع التام، العفليمة النوق ت الكوم 

-الغبار ت المجاج - البري الحمام من ضرب ت رالتطا - جماعات ت عصب - الخيل صفة ١^٧٠! )٧( 
الأصهب.الغار اي ت الأصهب 

صلالأنرادم-اصش:مساكخم_اسموص: الذئب-الئهد: كف_اتد: وزع: )٨( 
لجريهاالخلية من يتمسب الذي الخرق عتا والماء مال تحلب: - الجانبان الخطغان: - الخدو ش المنيع 
القومحم.وملول يالضحامحة بيا• ناعتا ؤيصقه بالذنب الفرص يثب - اللويل 

نارغضا: شهاب - الرمح راص الخازن - البحرين في الخط إلى المنموب الخطي: - الرمح ت الأسمر )٩( 
يالخطبالخما عود اعنت اي سيعنه: — طؤيلأ نارء تدوم صليا شجر راكضا الخضا، عري رأس في 

انمالأ.فازداد 
الأخيرت.الشم في الليل: الخاامت-فيجوش الخرة )،ا(اللأتة: 

غيرصرفا: - البياض مجن لونها يترب التي الختقة الخمرة صهباء: - السلسة الخمر صفة الخاصية: ( ١١)
يتملم الذي المضهب: سالشواء الشاريين ايدي بين منتتلة نتعاتب أيديهم: تعاور - خالصة ممزوجة 
نضجه.

المغنيالخؤيد: المسمع - الكأص تعلو التي الفقانع الخباب: - ماء الممزوجة الخمرة المشحوجة: ( ١٢)
ارتوى.حش شرب تحبب: - الطائر يتغريد شبيها صوته يكون الذي 

الفنع.الرؤع: صاتغآ- يجده لم ؤيقه: جف الإبل— لخليع (الرب؛ ١٣)







مدادهاالدواة خط في ود كما ومازن ته دنإلأ ينز م لف- ٥
ملاذهايه عالننعذ ولم نكاها ميالة عادى العزاب الحارث إذا - ٦ 
بماذهانحل لا مطايا وئن كالمتا الأعنة ني بغزي ننزث - ٧ 
مزادهاعفر بعد لخص وسقى عوائها الخثيس اصغاث منلز - ٨ 
ازوراذهنمنها نه مبئن نمنزل كل ني الخيل نخل ثزخن - ٩ 
كنادهااباذ والبنزى الجهد من وحاني ئوذ ئات رذيهى ل- ١ ٠ 

غناذهاسز قلل ضعاف غناك.ناشز إذ الإل اك -كف١١
نتادهاالصدور نالك من حل فلا اءة شنعليك تغلي صدورهم - ١٢
صفائهاالأناني أيدي ني باذ كما حالب النكم عن نزح بأيديه-لم -  ١١٠

ادهاجالنلأء هذب ني لأخ كما لحانم الدحان نفع مجن امحنز ند - ١ ٤ 

٦)

٧)

٨)

٩)

١)

٢)

٣)

٤)

وكيفالدار خلو يصف - الحبر الدالت - المزيلة ايضأ والدمنة رماد من الدار أمل مود ما آثار ت الدمثة 
ولرمت.آثارها أمحت 

ممدوحهإن يقوو - الإغاظة وم النكاية من تكامحات - حروبه لكثرة به لقبه الحارث، لقب * الحراب 
ذلك.ني صعوبة يجد ولا يطالهم، أن ؤسطح أعدائه مر الوطأة شديد 
الخيليها شته الرماح الشتات - الشعور القصيرة الجرد بغله العير مناحزة إلى ارتنع اى ت حري مما 

الحزاببأعداء يعزض بهيا وهر دمها نمد يجوز لا كريمة حيله اي • نمائها يحل ٌا - المضمرة 
٠منه الضيم، ترى عن يتورعون ولا النميد دم يأكلون كانوا لأنهم 

يسقىوتوله؛ - الهزيل وهو غاو جمع * الغداة - الكف كملء الحزمة صغث جمع • الحشيض أصغاث 
العشروأما الخامس، ني ترد ثم ثلاثة رتتركه يوما الماء الم|لايا ترد أن يعني اليت آحر إلى • ٠ يخص 
العاشر.ني ترد تم ثمانية وترك يرم ورود فهي المن،، ريكسر 

ألوانهاترى نحر وحين المنازل في أولادهن يتركن بأنهن وقال للغل استعاره الشاة ولد أصلا الخل؛ 
واشتر.مزوري 

منتصعد ؤيح وهى الفواق ترسل أنها معناه تفوق وتوله رذية، جمع المر، أهزلها التي لرذيات؛ ا* 
بداوان: - ولائها عد جوفها في ما كل تخرج التي الضبة ت الحاقن - الجهد عن كنائة وهذا الصدر 
٠البطن المنفوحة المجهدة بالمعزى يشبهها الكبد، يصيب وءح ت الكيال - وظهر 

العذة.والعتاد: افه، من يتأسد للمبمدؤح ؤيدعر المدح* ار مول يا 
تظلبان أعداته يدعوعلى - الشرك كثير شجر القتال؛ - والحسد الغيرة ت النعامة - البغضاء االشناءةت 

والحف.الغيفد عن كناية وهدا اكتاد بشوك ممثالثة صدورهم 
برتهعند نشرة تعلوه ترح أي •' جالب وتوله - البعير على الحمل شد أي الشد • العكم - الجرح ٠ لأب اا 

القيد.شد الأسرى-الصماد: لأمارى: ا- 
الجادوهو بالزعفران المصبغة الملاءة كلرن لونها وثان اتجح لحان من اصفرت ند لحا٠م إن ايقول 

وليسمتهلفلين الخطايح في الوقت ؤيقضرن المراة من أسيادأ ليسوا بأنهم لهم تعيير الكلام هدا فى و- 
الميسر.في القوم مشاركة بوسعهم 

٢٠٧



غسهمللعثمرة نبيي لثام - ١ ٥
اسبستوف إلى اب ق-  ١٦

ئدعىالخيل ثان لما حديه - ١ ^١ 
ته وحالحمغ رأت لما له تقول - ١ ٨ 
ننل«االنزر لاحه قد رحلا رأت - ١ ٩ 
وأصبحتالمصبي ه تعفباتت — ٢ ٠ 

لأمحاخبمغ ا مهملى ي يا- ٢ ١ 
فيمودهراكب يدآ عبيأني حم- ٢ ٢ 

خزثالدي والئهاب زخافا نلولأ -  ٢٣

انتثاذمحاالغثاث أكل من طال وند 
بجادهابالغين عليها بحل 

رقادهاوطار يمنع م لمزة ب
وسادهاراذ القوم؟ رئيز أهدا 

ادهاعمسراس المجد في أمر له 
قوادهاالجنان هول من .تنتأ 

وعيالهاندوها عنندأ سماتي 
عزادهانزعئ ليس أرصا فنهط 
معادهانني أبناء على لكان 

الطعاممحن الغث يآكلون لأهم )يحرم دالغش باللدم يسمم - المن انعدام رص الغثاثت س ت الغثاث ( ١٠)
اللحم.^-١ اي الأتتاد درن 

.الكساء رالجاد الخلال، ب يدخل يجالمات عالمها يخل ~ الدم.ن المجردقأ• - رم • آب ، ١٦)
أيرتادها نز وتوله - تنتسب ت تدعي ~ الأمم بهان.ا أمحير ت م؛ - رجعت ت ثابت - العجوز اّم حدنة ( )^١١

الرم.تطع لم حرنها من 
يعرج.رأته إذ أزليته لأنها علها دعا الحارث إن يتول - تلق ت راد - العرج • الخع ( ١٨)
تمايأرمذا عليه تدل الحرب في راية أي عالما لفه جاعلا معلما - شاحبا لونه وجعل غير، ت لاحه ( ١٩)

,وأسرته محتيء وأصالة شحاعته يعثلح .. العمود ت العماد - الثبات أي الرمحو من ت راص ~ الشجاعة عن 
بدلكيعترها وهو ، الفموي البعير دم • القصيد — العشاء في مملعمه مشيه؛ ( ٢٠)

العود.)اآ(العياد: 
النبات.من ضرت )آآ(العُاد: 

والرجوع.العود؛ المعاد: - حافر• ني الغرس يمب رجع ،الوضت ٢٣)
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٨

٩

بهئنزذ لا النوء نحل واترك 
دا3ْا رآهلنز الهوان ذاز 

الغنىبربك أغناك ما استغن و- 
رهنمرادك في ثثاجر إذا ؤ- 
ايئذفثر أمر يتغ هنإذا ؤ- 
نوارصعدو، المن أنتك إذا ؤ. 
مثغنعانكى فلا افتقرت إذا ؤ- 
ف؛-هلمفاصرب القوم لمت، إذا ؤ- 
الندىإلى ٍاهشين اللمت، إذا ؤ. 
لهروا يبما ر وايم أعنهف- 

تحولفنزل مبك ا بنؤإذا 
أفراحلءخماكمنللم:يم

فتجملاصه حميصف، ؤإذا 
الأجملللاعف اعمد فأمران 

فاعجلخير بأمر هنمتؤ ؤإذا 
أنملم تقل ولا كذاك فانن>، 

التنصلغير عند المواصل نزحو 
مهملأجرب طلاء حئىبرزك 

ننحلاع قبأكمهم عنرأ 
امزلفبمئك، نزلوا فم ؤإذا 

نيه.مطمثتأ تكن ولم يرافقك لم • عثزل بك نيا — به تنزل لا به'' تحلل لا )٨( 
بمم•يلم انف كن دلتس دادء نيئ الهوان دار ثي يم الدك، إن مول، - الذل الهوازت )٩( 

لعلأ'لخ.لمي من محي الفضل تطاا_، ولا لأ'هولل الفم اصايك إذا ك: ل(يمل )١ 
.رطلأؤ0 الأجرب، من تحامى كما لتقرك القوم مرب، والمبادرة التهاون، عدم الى 
الحاجأ.)'أا(الخماءة: 

■{* 'مالآمت أتماض'تانا'-ءزمءلم،)إل(ا-تان: 
نؤادْ.ني ارمما -داخل آمرين ين الأمثل راخياد الث رر )ْا(دءو. 

اسل:المقشة. الأرض القاع: . الندى محكا ياتي الذي الفرح باهش جمع )آ-ل(الما،ثجن: 
المجاوب.

•اكيق • الضتك - مطلبهم وحقق أجايتهم إل مائع اى •' به تسروا بما أيسر ( ١٧)









































٢١باس
١٥ ب
 0١٨ تسرق 

٢٠ب سردجمتر؛ 
٩٢ ب ماعج; س

٠١ ب سنام! 
٠٨ى ًث 

ثاهم:
فجة؛

شردرى؛
الشريف!
الفب!
إانشعمان 

شمام؛

فتفل؛

صاحت:
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؛الصال*اء 

الصليب؛
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)ع(
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•١٠ى 
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٠٣ب
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٨٩ص أ 
٩١أص 

٦٩ص أ
٠٣ص ا
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٥٢ص أ
٣٩ص أ
٨١ص أ
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٨٣ أص ٠٨ى بوادر؛ ٤٢ أص ١٠ ١ ١ الفريق:٠
٠٢ أص ٠٢ب •ليأ: ٦٩ أص ٢٩١^

 ٠=

/ا ٨٩ أص ١٣ب،  =؛٠

ء ٠
٧٨ أص ٠٧ ١٠١ بنو؛•قذارة 

٤٢ اص ب؟* تارى م• 
١٣ أص ٠٤ ١٠١ فلح؛٠

٨٢ أص ٤٠ ى  •"ادان م٠  ٥٦ أص ٠١ ١٠١

٤٩ أص ٠٣ب مثمج:٠
٨٤ أص ٠٢ ١٠١ ٠:=

٨٤ أص ٠٢ب
•=٠ ٦٥ أ'ص ١٠ ١ ٠١ فلج؛٠

٩١ اص *باُ لمجازةا٠  ٤٥ أمن ١٠ ١ ٠١ الفا:٠

٢٨ أص ١ ١٨ ٠١ محل٠ ٠٣ أًن ٠١ ١ ١ .نيدغيقة:
٦٧ أص ١٠ م،  .مخطط: ٧٧ أص ٠٩١٠١ الرج؛فيف ٠
٤٢ أص ١٥ ١ ٠١ •مخفق:

)ق(
٦٤ اص ٠١ ١٠١ المدينة:٠

٧٨ أص ٥٠ محت  لمروراة:ا٠  ٧٩ أًن ٠٢ب اكاب،:٠

٥٩ صأ  ٦٠ محت  لسيرة؛ا٠ 
٠٣ ًنا ٠٢ ١٠١ فدص:٠

٦٨ اص
أص

١٥١٠١ : الخرا•السجاو ٠ ٤٢ أص ١٥ ١ ١ اكدان،:٠

٠٥ ٠٢ ٠٠١ المشنق:٠ ٨٢ أًى ٠٧ب قطايته:٠

٧٧ أص ٠٦١٠١ المشفر:٠ )ك(
٤٢ أص ٠١ ١٠١ طرق:٠ ٤٠ أص  ١٠٢ ١ كاقلمة:٠

٦١ أص ٠٢ ٠٠١ ممن؛٠ ٠٣ أًل ٠١ ١٠١ ،:ممب٠
٣١ أص ٠٢ب الملأ:٠ ٧٣ أًى ٠٤ ٠٠١ ٠:=

٧٨ أص ٠٣ ١٠١ ٠:= ٩١ أًن ٠٥ ١ ٠١ الكالمدى:٠
٥١ أص ٠٣ ١٠١ اشملحاء:٠ ١٠ أمن ٠٤ ١٠١ المحاص:٠
٤٢ أص ١٠ ١٠١ ملرق؛٠ )ل(
٠٣ أص

'ص

٠  ١٠٢ :الالكالإت،٠
ي:مل٠ 
لأفاظ:ا٠ 

٦١ ٠٢ ١٠١ مليع:٠ ١٥

١٥

أًن
أًل
أص

٠٤ ١٠١

٠٤ ١٠١
٧٣ اص ٠٤ ١ ٠١ منج؛٠

٢٨ ٠٦١ ٠١ •اللوى؛
)ن( ٥٦ أًن ٠١ ١ ١ ٠:=

١٠ أص ٢٥ ١٠١ تجد:٠ ٦٣ أص ٠١ ١١  •=

٢٣٢



)و( ٢٥ أص -محا 
؛= ٠

١٥ب واردات: ٠
٥٠ أص ٠٥ت

 =• ٠

٧٠٢ وج؛ ٠
٥٠ اص ٠٦، من نحد؛

٠

)ي(
ِنا ٠٢ أص اهبذ نجران؛ •

٦٥ أص ٠٥، ; نخال؛ن؛ ٠

١٨ب إيثرب  • ٨٣ أص ١٥ف  =: •

٣٥ب يعاد؛ • ٩١ أص ٠٩،■-' القا؛ •

٦^١ أص ٠٦٧ نملي؛ •

٧٦ أص ٠٧ب نمتل؛ •

٤٢ أص ١٥ب قذاف؛نهى  •

٤٢ أص ١٥ب '■١٣٠٠ ض ٠

)م(

٧٤ أ ٠٣،^ الهاءة؛ ٠

٦١ أص ١٤ب الهجرة؛ •

٦٣ص أ 
أمزي•

٦٨ص أ 
٠٢أص 

٢٣٣



(٢)

(١١،, مساكا؛و

)أ(

١٥ب *ارم■ 
أّد:٠

هب مؤيد؛ أ٠ 
٤ب = ٠ 
٠١ ب فح! أ٠ 
٤ب بنو؛ لأعشى ا٠ 

٢٧ب •أعصر: 
١٣ب •صب: 

٢ب أمية؛ ٠

■رينسمّد؛

لهّاجمإ
؛ليرياء 

)ب(

٧٠٣
ب_

٣،^

ب1

ب0

٥٥أص 
٤٥أص 
٣١اص 

٣٩أص 
٢٩أص 
٥٩أص 
١٢أص 
٧٧ا.ص 

٧٣ص أ

٨أص 
٨٧ص أ 
٦٧ص أ
٧٩ص أ

أص٥
٩٢ص أ 

٩٢ أص ١٨ى ؛هر؛ ٠

)ت(

٨٩ أص ٨رسا  ٠٢٣أم-د ٠

٨٧ أص ٩٠ب إ=  ٠

٥٩ أص ٨٧ دم: ٠

٢٩ أص ١١ب تعلة؛
٠

بج،
٦٨ أص ١٩،-; 'بمءجص،ض؛ ٠

٨٤ أص ٢١ب •

٣٤ أص ٧٩; ٠

٣٤ أص ٩ب،  =: ٠

٢٨ أص ٢٨ب حفر؛ ٠

٧٧ أص ١٧  =: ٠

٨٩ أص ١٥ب  =: •

حبيب؛

ي
٨١٣

والطواف،رالبهلون القبائل بين هنا التمييز ١

٢٣٤

٢١أص 

٠ذلك صسهل يمكن الأصمعتات شرح خلال هممن 

٧٩



تحذاق ٠

لخمن:ا ا
لخمس!ا ٠
مير؛ح٠ 

ميري؛ح٠ 

ي

ثمم:خا 
محارب:حضر 

حمحم:

حطية:

بنو؛الحيفان 

با<
١٦ب

ا١ ى

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

اُ

١٤

٢١

٢

٧

٣٢

٢٠

١٣

٥

٤

١٩

٢٤

دارم:

ذ>بخم؛
ذ>،بمو؛

ردا

باُ

'بُ

٥٩ أص ٩ محا الرباب: ٠

٢١ أص ٦ محا )ابنا(:ربيعة  ٠

٣١ أص ٣ ى )أبو(:ربيعة  ٠

٥٩ أص ٠ ى =• ٠

٧٤ أص ٦ ى بنو؛رداحة  ٠

٢١ أص ١٥ ف.*  أمبتو الردلع  ٠

١ أص ١٠ يا رياح؛خم؛
٧٣ أص ٢ ن ؛= ٠

٢١ص
٦٥ص 

٦٧ص 
٤٢ص 

٨٣ص 

^١ ١
٦٩ص 
٦٩ص 
١٥ص 
٢٩ص 
٣١ص 
٣٩ص 
٦٨ص 
١٥ص 

٧٤ص 

٢١ص 
٨٦ص 

ررا

٤٢ ب بيل: ن٠ 
ب٧: =١ 

٦ب رعأ؛ ز٠ 
٢٢ب د: زا 
١ب ً: ٠

ب٦'=: 

١٨ب : =٠ 

)_(
٣٣ب د: سا 

٢٣ب =: '

بصور؛ بن مليم ا
ب~ًت 

٨ب متصور: بن مليم 
٤ب بنو: السوداء 
١ب السيل: 

)_(
٠١ ب ابنا! فعثم 
٠ب ينو؛ سييان 
٠س  ٠٠ً

)ص(
٠١ ب بتو: الصادر 
٧ب ابنا: صحار 

)ض(
-ب صجة؛ 

)ط(
١ى آل: اة حلي

١٥ص أ 
٧٠أص 

٨٦ص أ
أص'ا

٨٦ص أ 
٨٦ص أ
٩٢ص أ

١٥ ص

٨٥ ص

٥ ص

٢٧ ص

٧٩ ص

٢٨ ص

٨٦ ص

٢١ ص

٨ ص

١٣ ص

٤ ص

٧٠ ص

٥٩ ص

٩٠أص 
٢٣٥









٥٦ ،٥٥ أما ٠ ٢٧ أص الثمردل:نندى،ثت  ٠

٣٢ أص صوو؛0حوص■' ٠ ٢٢ أص الغرض؛بن سمية  •

٢١ أص الأسود:بن عمرد  • ٤٢ أتم، جتدل:بن ملامة  •

٦٢ ،٦١ ،٣٤ أتمات عمدينسيكرب  • ٢٣ أتم، الموءل: •

٧٩ أص عوفبنالأحوتم،ت ٠ ٧٢ ،٧١ أصحارثة: أبي بن سان  •

٦٠ ،٥٩ أتما ععلية:بن عوف 
٠ ١٢ أتم، حطللةاكوى:بن مهم  •

\ض•/ ٩١ أتم، المضرم،:بن موار  •

رسا

٣٨أص الخفي: عمرو بن شمر 

)ص(
٩٠أص صحما0ىوو■' 

٤٧أص الشريد: ين عمرو بن صخر 

)ض(
إاُأصمآ"،صاييءبزالخارث: 

)ط(

٤٩أص انمي: ن ب^ 
٣٩أص  الخ؛رى:محتريف 

٢٦أص Iمانع بن عريقة 

٠أص الكاش: الفضل •أبو 
٧أص محمد(: )ايي لممسي ا• 

)ق(

رع؛

اسم:بن •تيس 

)ك(
أ>معداكوي: بن ب ك٠ 

•مح(دااكص:

٢

٥٧أص 

٦٨أص 

اصها،هآ

U_1

١٥ أص الهمداتى:حريم بن ماللث،  •
٧٨ ٧٧،

ء

أص،: ٣١بن عام 
٠

٦٧ أص ُالكينميرأت • ٧٠ اص الماك،ينمدا'ر،؛
٩٢ أتم، الملتمس: •

٨٨ ،٨٧ اصحقان،: بن نيس عبئ 
٠

٠٢ أص الأصغر:مرتش  • ٣٠ أتم، الكرى:جنح بن اف مد 
٠

٤٨ أص الخامرى:مى  • ٨٦ ،٨٥ ،٨ اص محمة: ين اش مد 
٠

٧٦ ،٧٥ أص :!؛، ١١٠بن معاؤية  • ٥١ أص عديبر،رعلأءت ٠

٦٩ أص الكرى:اJمضل  • ١٠ أص تالورد بن عروة  ٠

١٣ أص العائذى:مقاس  • ٩أص  ءببنّابمح،ت ٠

٢٣٩









٤٧ أص •••لدٌكانى( ...أم أرى  • ٦٠ أص )ينام(........ الرم مخ  •

٨٢ أص ...)كمحاز( • ٨٩ أص ..رالرجام(الخل جلبنا  •

٩١ أص •••راكواني( • ٨٠ أصن )هدم( ٠٠٠....... جار يا  •

١ أص •••)حميري( .٠٠٠ • ٢١ أصن )النجوم( ١٠أمرت ولى.  ٠

٣٨ أص ..لوكث  • ٧١ أصن )فاستيءم(.. للمثلم ئل  •

٤٤ أص .....)اكوي( ...أّاغأا • ٨١ أصن اا)ءميائها(تلوم باتت  •

٢٤٣





)٩٣الأصب 
الأصمب)'؛

٤١الأصممةر

٤٦)\لأب 
٤٣)الأس 

الأصمب)إ؛
٤٥)الأصمعية 

الأصممة)!؛
٤٧)الأصمعية 
٤٨)الأصمعيت 
٤٩)الأس 

الأصممة)ءه
الأصمعية)اه

٥٢)الأس 

٥٣)الأس 

٥٤)الأصممة 

٥٥)الأصمعة 

٥٦)الأصمعية 
٥٧)الأس 

٥٨)الأصمعية 
٥٩)الأصمعتة 
٦٠)الأصمعة 

)١٦الأصممة 
٦٢)الأس 

٦٣)الأس 

٦٤)الأصمعة 

٦٥)الأصمعة 

س

ّن

س

س

س

س

س

س

س

س

س

ص

س

س

س

س

س

س

س

،<٠

ص

س

س

س

س

من

س

الخامل[
الرع[
الوام[

الطرل[
الخامل[
الخامل[
الطهمل[
اصل[
امحل[

الوافر[

اصل[
الخامل[

الخفيف[
السيط[.  م

الوافر[
الخامل[
اصل[
الخامل[

الرجرء
الضل[
الطلل[
الخامل[
الوافر[

المتقارب[
الطؤيل[

الطمحل[
الخفيف[

)٦٦الأس 

٦٧)الأس 

٦٨)الأصمعية 
٦٩)الأصمعية 
)٠٧الأصمعة 

)١٧الأس 

)٢٧الأس 

)٣٧الأس 

)٤٧الأس 

)٥٧الأصمعيت 
)٦٧الأس 

)٧٧الأس 
)٨٧الأس 

)٩٧الأس 

)٠٨الأصمعيت 
)١٨الأصمعية 
)٢٨الأس 

)٣٨الأس 

)٤٨الأس 

)٥٨الأصمعية 
)٦٨الأس 

)٧٨الأس 

)٨٨الأصمعية 
)٩٨الأس 

الأصمعية).و
٩١)الأصمعية 
٩٢)الأسة 

ٌن

س

ُن

س

س

من

ُن

ءن

س

ُن

ُن

س

س

ءن

ُن

ُن

ءن

ُن

س

س

س

س

س

ُن

س

ص

س

التقارب[
الطرل[

.المنمح[
الوافر[

الطرل[
الخال[
المسيط[

الخال[
الطيلء
الخال[

الوافر[

الطول[
الخال[
الْرل[
الخال[

التقارب[
.الميط[

الخال[
الطؤز[
الطؤيل[
البسيط[
الخال[

المتقارب[
!لوافر[

الرجرآ
الوافر[

٢٤٠











٩: ٢٤•)خزردا(:  ٣: ٣٤)جداول(: 

٣٦: ١١•)جرئا(:  ٤: ٧٢)جاد(: 

١٣: ١٠•)نجزر(:  ٧: ٦٠)المجدي(: 

١٠: ٥٥•)الجزع(:  ١٥: ١٢جدبا(: )_ 
١: ١٥•).جزئ(:  ٥: ١٢)يجذ(: 

٩: ٦٣•)أجزل(:  ٧: ٨٧)اجدد(: 

١٣: ٥٥•)خزل(:  ٣٦: ٦٩)جدع(: 
١٤: ٨٥•)جسادئ(:  ٢٠: ٢٨)جذم(: 
:)JحناJ٥•)ا :٦٠ ١٤_٧:٣).جاJام(: :٦٥.
٢٦: ٤٤•)تمنها(:  ٣٨: ٦٥)جاذيات(: 

٦:  ٤٤)تجثص(: • ١٧: ٧٦)الجرباء(: 
٢٦: ٤٤•)تجشها(:  ٦: ٦٢)جرثومت(: 

٧: ٤٢•)خد(:  ١٠: ٥٥)جراثم(: 
١٦: ٢٩القفا(: •)جد  ٢: ٦٢)أجرد(: 

\ ١٢: ٦٨جراد(: )مزر 
٥: ١ ٦ )جعجاع(: • ١٩: ٢٧)جزذ(: 

٢٣: ٩٠•)جملهم(:  ١: ٣٤)خري(: 
١١: ٢٦•)خلحت(:  ٢•٦: )خرذان(: 
؛:٥٨•)أجلاد(:  ١٠: ٣٤)أجزت(: 

٢٢: ٦٩)الجلز(: • ٥: ٨٣)تجرن(: 
١٢: ٦٨خلف(: )•  ١١: ٢٤)الجرر(: 

٨: ٦٣•)تجلل(:  ١٧: ٦٧)الحرور(: 
١٥: ٦٨•)خلل(:  ٧: ٣٠)جريرأ(: 

١٢: ٦٣،جللا(: )•  ١؛ ٦٠)لجرزى(؛ 
٨:٥٦•)س(: ٥: ٤٤)خرشا(: 
٣٦: ٦٥•)جلأم(:  ٣٥:  ٤٦٩. : ٤١)جريضا(: 
١٢: ٦٨•)يجلو(:  :خا)جراء(:

١جلا(: •)ابن  .٢٤: ٨٤)أجررن(: 



٧٩؛ جمجماتها(؛ 
٢١٢: ٦٣أجماد(: 
٥: ٥٩جماد(: 

٢: ٨٥جمادها(: 

آ:ماخناعالثريا(:
٧: ٦٣الجمع(: 

١٠: ٨١يجم(: 
٢٦: ١٩الجمام(: 

١٣: ٤٤-بمة(: 

٢٥: ٦٣النمان(: 

٢٠: ٢٥جنوب(: 
٩: ٦٠حياتهم(: 
؛؛ة:جاحن(:

٨٢: جنح(: 
٢٧: ١ ٩ مجع(: 

٢٩: ٤٢جواتحا(: 
٤: ٢٩الخائب(: 

AU :(ijlPT ■٦

٨١: أجئت(: 
:٣أجتح(: ١٦

١٢: ٢٩. ٢٨: ٢٢اللل(: جنان 
٣: ٦٦الججن(: 

٩: ١٥الكافور(: )جا 
٢٢٥: رواحها(: جهدت 

٢١: ٢٧تجاهدوا(: 
٢٢: ١٩الجمال(: 

١٠: ٥٦جهلها(: ذي 
١٢: ٢٥بمجه(: لم 

١: ٦ البيد(: )جو؛يى 
٢٣٥: )جاذ(: 

٩١٦: الغد(: )جواد 
٢٢٢: )خوادللاش(: 

١٥: ١٠)الجور(: 
١٢: ٦٣_١٤: ١٩)خون(: 

١٧: ١٩)الجوزاء(: 
١٠: ٨٤)جوش(: 

٢٧: ١٩)خون(: 
١٣: ٥٩)خونه(: 

١٦: ٦٣)خو؛تياكلا(: 
إل:ها)خو(:

٨:٦٨)جLJاء(:

:_٣:٢٤.١٧:٢١٤٣)جاشت(: 

٥: ٥٧)أحتا(: 

١٢: ٨٤)تحنا(: 

٦: ٢ ٠ )نجل(: 
٧: ٦ )مجب(: 

٢٦: )اسسون(: 
٢٤: ٦٣)اجل(: 

٣: ٢٠دونه(: )خبا 
٢٢٩: )جثا(: 

؛:٢٥الشيب(: )لج؛يى 
٤: ٣٦)حثت(: 

١٢: ٥٩)حاتما(: 

آ:ما).حاتالقوالم(:

٢٥١







١٥: ٤٤•)خصاصة(:  ١٠: ٣٧خابر(: 
٢٦خمل(: •)ذو  ١٠: ٦٦.١٢: ٢١الخيار(: 

0
0

0

١٦: ٢١٠الم:،(: 

٩١٠: )خاص(: • ٦: ١٠٤الخضن؛ن(: 
٤: ٢٠•)أخضل(:  ١٠: ٨٠خثم(: 

ه:ا•)خا>ض(: ٤٠: ٩٠الخدباء(: 
٢٢: ١٠•)نغطر(:  ١٧:٩يخد(:

٢٧: ٧٠)خش(: • ٦٠ّأ-اه: : ٢٠خائر(: 

آأ:•)خطمهما(: ١: ٥٨لخدع(: 
,مهْ:•)الخواطم(: ٢٢: ١٥الأرساغ(: خدم 

ه:آا•)ءاظ(: ٩١٩: الأخرج(: 
٨: ٨١٠٢٢: ٦٩•)خاقر(:  ٢٢: ١٢مخارج(: ذي 

آابم:•)خظاتان(: ٢١٠: ١١اخرشت،(: 
٩: ١١•)خفضوا(:  ١٠: ٢٤اخرزط(: 
١'٢: ١٢•)نمص(:  ٢٤: ٦٨نخارف(: 

١١: ١٠•)الخفض(:  ١٤: ٥٨خرقوا(: 
٦: ١٠٢)أخفق(: • ١٣: ١١خزق(: 

١٠: ٦١٠•)سة(:   :)J<٥: ٣٨
١٦٠آ: •)ءٍقق(: ٢٦: ٦٩خزئا(: 

٢١٧: خاف(: •)غير  ٤: ٦٠خرماء(: 
٢٧: ٦٨•)اخطجت(:  ١٤: ٦٩خربق(: 

:٧•)يخااج(: ١٢ ٢٢: ٤٢)خرنق(: 
١: ٤ ٠ )محلوجة(: • ٣:٢٦لخئ٠ن(:

٥: ٤٢•)الخوالد(:  ١٠: ٥٥المحارم(: 
١: ٦٨•)الخليط(:  ١٨: ٩٠خزعلأ(: 
١٨: ٦٨•)نممحلف(:  ٤: ٦٤مخشاض(: 

٢١: ٢٧،خلقة(: )•  ١: ٣٧نحاصر(: 
٢٧:  ١٥العيد(: نعل نخل )•  ١: ٣٨حماصه(: 

٢٠٤



٢: ١٤•)خري(:  ٢٠: ٦١)الخليع(: 
٣٠: ١٥•)خيفا(:  U:U)نخلق(: 

١٦: ٦٣•)أخيلا(:  ٢: ٥ ٠ الغمد(: )خلى 

٨١١: •)حامت(:  ١٣: ٥٩امما(: )خلت 

ا./
٦: ٦٣)خللا(: 

ردا
٢١: ٤٤)خلة(: 

٥: ٧٣)يؤول(: • ١١: ٥٦)الخلة(: 
0: ٣٢عقاربه(:•)_  ١٠: ٢٦)خلان(: 

:١١إردب(:فب )_ • ١٨: ١٩)خلاله(: 
٢: ٧٣)ثيب(: • ٣: ٥٦)خلم(: 

:٧••)أدباراJءوت(: ١ ١١: ٢٨)خر،كانه(: 
٧: ٨٨)اذبور(: • ٥: ١٠)أخليك(: 

 :)_!(•٣٥: ١٥ ١٩: ٤٢)امحلأء(: 

٦: ١٤بيضهم(: •)دوابر  ٢: ٢٧)نخلية(: 
٦: ٤٧•)دبا(:  ١١: ٥٥)خم(: 

٥: ٢٨•)مدمج(:  ٢٠: ٢٥)مخر(: 
؛.آ:•)1)ذجن(: ٥: ٦ )الخص(: 

٢•)سدخ؛ن(: :٧ ٣٤: ٦٥)الخميس(: 
٩٢ : ٤ ٤ )دحرؤج(: • ١٦: ٧٠)الخواما(: 

٢٥: ١٩•)ذحول(:  ؛؛:م);خامصت(:

٣١: ٦٥الأيام(: )•  ٢٠: ٩ )الخماص(: 
٣: ٢٧)الدخيل(: • ٣٩: )تس(: 

٢٣: ٤٢•)مداخلت(:  )خطع(:خ؛:م
١٣: ١٩•)درأت(:  ٢٢: ٦٣)أخض(: 
٨: ٣٤. ١٩: ٢٧•)ديط(:  ٧: ٥٥)محا(: 

١٢: ١١•)دب(:  ١٥: ٦٨)حف(: 

٢٦: ٢٨)ذزي(: • ١٣: ٦٧)خالها(: 

٢٨: ١٥•)أدرعا(:  ٣٦: ٦٣أخولا(: )أخون 

٢٥٠



١١; ٢٣)تدارك(; 

٦; ١ )يدري(; 
 ;)___(٣٧; ٦٣
٣٢; ١٠)دعدعا(; 

٢١; ١٥)دعأ(; 
١٤; ٧٠)الداعا(; 

٥٢ ; ٤ ٤ )يعالجن(; 
إلاِ_ه؛;; ٢١)■دعي(; 

٢٢; )دافع(; 
٢٥; ١٥)ندفعا(; 

١٦; ٦٣)دفها(; 

١٧; ٦٣)دفواء(; 
١٢; ٢٣)تداكأ(; 

٤; ٤٢)الدكادك(; 

٢٦; ٢٤)يدلح(; 
 ;);^(٢٠; ٨٣
٢٢; ٦٢)دلامحا(; 

٤; ٩٠)دالفا(; 

٢٤; ٦٨)ذلف(; 
٣٢; ٦٩)ذلوق(; 

٢٤; ١١به(; )تدل 
٤٠; ٦٥)دل(; 

)ذلأت(;^-خ

٢٩; ١٥)ذمعا(; 

٢٢; ٦٩)ذمق(; 
١٥; ٦٣)دمن،(; 

٤; ٩٠ك(: )م 
١٩; ٧٠)الدمارا(; 

ا; ٧١هم(;)يصن ٠
٢٨; ١٢الدهم(; ) ا
١;٧).دانرة(;ا

٢٥; ٦٥النيام(; ) ٠
٢; ٣٢)داوت؛ت(; ٠

١٣; ٥٨الدين(; ) ٠

)ذ(

٤; ٨ ذوول(; ) ا

٥; ٨٤تاوبدب(; ) '
٧; ٣٤ذن(; ) '

١; ٣٤)ص: 
٢٢٩; )ذرى(; 

٦; ٣٠)الذرى(; 
٢٤; ٢٥)ذرا(; 

 ;)٢; ٣٨)٠

٢٠; ٤٢)ذزاء(; 
١٩; ٦٣)الذفرى(; 
٤; ٥٠)ذا؛راي(; 
٢٩; ٢٤)الذم(; 
؟;.ا)نذ/(;

١٤; ٧٠>اسمم(؛ 
٢١; ٥٥)الذلق(: 
٨٣; )ذ.ول(; 
٩٦;)ذملأ(;

١٠م; )ذرب(; 

'ْ:م)ليذدئ6(ت
٩; ٥٥)أذراي(: 

٢٠٦





1ماآ:)نزيت(;

٣٩: ٦٥)الإرزام(؛ 
٧: ٨٠)الرزم(: 
٢٧: ٢٧)وطها(: 
١:  ٦٣)رمم(: 

٨: ٤ ٢ )رسوم(: 
٢٢: ١٥)أران(: 
٢٥: ٩٠)نرمن(: 
١٩: ٨٥)راس(: 
٢١٤: )نرقة(: 
١٣: ٦٩)رشق(: 

٣: ٤٢)زنق(: 
٢: ٦٢)الرثاء(: 

ه: ٥٨)رصاخة(: 

٦: ٨٤)الرهما(: 
؛:٧)الراعي(: 

٢٩: ١٥)رواعف(: 

٤٠: ٩٠)الزغاله(: 
٥)أرعن(:  :٣٣: ٦٥_٨

٢: ١٨نرغوا(: )لم 
١١: ١٢)الرامين(: 
١٧: ٢٤)رغاف(: 
١٦: ١٢)مرمما(: 

٧: ٦٧)يرغدوا(: 

١٠: ٥٦)رئدتع(: 

٦)رنمائ(: :٩

 :)_(٢٦: ٦١

 :)!_<(٢: ٢٤
نوش(:
٧: ١٢)ارتقب(: 
٢٢٤: )زناتها(: 

١٥: ٢٥)مرما(: 
٢٢٣: )مرقان(: 

١: ٣٥)،ريش(: 
٢٠: ٦٣)أرقل(: 
؛:٨)النش(: 

؛:ها)الرلكب(:
٦: ٧٣)نركضة(: 
٨: ٤٤)الراكل(: 
٢: ٧٠)الرواسا(: 

١: ٣٦)الزض(: 
٩: ٢٤)أرازا(: 
٦)ئرنل(: :٤٣

١١: ٢٣)رم(: 
٤: ١٢الأيل(: )ارم 

١٨: ٦١)أرذ(: 
آه:)زذب(:

١: ٦٢)الرامش(: 
٢٣٠: )أرهقت(: 
١٨: ٦٥)النuم(: 
٢: ٧٢٠٣: ٣٤)رهوأ(: 

٢٨؛ ١٠علي(؛ )نرح 
٢٢: ٦٣٠٢٤: ٢٥)تروح(: 

٢٧: ٢٧)اسروح(: 
١٨: ٢٥)أريحيا(: 

٢٥٨



٢٦•)اازرب(: :١١ ٣; ٢٥)،رزح(: 
٦; ٥٨.)أزرق(!  ١٨; ٨٥وماذها(; )راد 

٤; ٦٠رزجرت(; ٠ ٦٦;)رادة(; 

٩١ ; ١ ٠ يرجرونه(; )٠  ٢٤; ٢٥)المتواد(; 

٩: ٢١•)يزجون(:  ٣٣; ٦١)يرعن(; 
*ا;\ا•راوزجيى(; ٢٠; ٢٨)يمت(; 

\ا;ا<•ررحالوف(; ١٣; ٢٧)أروع(; 
١٧; ٦٧رزاصى(; ٠ ٢٦; ١٥)الزوعاء(; 

 ;)__(•١٥; ٢٧ ٩: ٢٩)يردغون(: 
١٠;  ٣٤٣. ; ٣٩•رزغف(;  ٧; ٦٩روق(;
١٧; ٢٤•)النم(;  ٣٠; ٦٣)زوقه(; 

١٣; ٥٩•)زلقا(;  ٦: ٤٢)مريق(: 
٢٢٣;•)٠>لق(; ٣; ٦٩رمت(; 
١٠; ١٠•)ن>لت(;  ٧١٠; )رواء(; 

٢٨; ٦١•)الإمبع(;  ٢٤; ٢٧ذهر(; )راب 
١٦; ٦١•)زسع(;  ٧; ٦٤)يريب(; 
٣; ٦٢•)أنمل(;  ٢٢; ٢٤)زيث(; 

٢; ٣٤)از>ت(; • ٤; ٦٢)الراص(; 
١٤; ٥٥•)رندى(;   ;U;))^^(١١
٦١; ١٢•)رهد(;  ٣٣; ٦١)يرعن(; 
٦;٧•)نمد(;  ٢٤; ٣٦٩_; ٥٠)ر:ع(; 

٩;٦٨•)الذهماء(; الباب(;)ريق 
٥; ٦ ٠ الزاهقان(; )• 

. .

0yiل  ٦٠٣٦: •ي(:  ررا

٢٠; ٦١•)زهاءئ(;  ٦;  ٩٠. ٢٦; ٤٤)مزءودة(; 

١٠; ٢١•)زهاءهم(;  ٧; ٣٤)أزيآرت(; 
٢٩; ٤٢•)المزاد(;  ١; ٥٧)الأزو(; 
١٢; ١٤•)لزور(;  ٣;٥٧)الز;ا(;

٢٠٩



٣: ٦ أسفار(; )زوزأ 

,.قس:و:
٣٤: ١١)أزاولها(: 

١٦: ٦٧انمايا(: رزن 

١٨: ٨٣)يزيف(: 
١)زياiأن(: :٦

ْ-: ١٢)رأم(إ 

)_(
١)امبركاتب(: : ١٦

٣٧: ٦١بمهري(: )ساتلة 
٢٦: ١٩)اف(: 

٤: ١٢سيب(: )ذي 
١٢: ٢١)ساف(: 

١١: ٢٧)ساب(: 
٩١: )سب(: 

١٣: ٦١)نمح(: 
٤١٦: )سوحا(: 

٣٣:٩٠الأن(:UJ)ا

٣: ٣٤)اسطرت(: 
١٣س(: :٢٢_٢١ :٤٢

٢٢١: منق(: )غير 
٥: ٨٣)نجرئ(; 

٩: ٩ )منح(: 
١٦: ١٩)نغيرآ(: 

٣٤: ٩٠)الماحان(: 

•)؟:)نغق(:

٨: ٤٢البمة(: )سحق 
٣٦: ٦٩)نحوق(: 

٤٥: )المغل(: 
١: ٢٤)نخر(: 
٢١: ١٥)نخلا(; 

١١: ٨٤)سخاما(: 

٣٥: ٦١)نيئس(: 
٦: ٦٨)نذق(: 

٧: ٦٦)ندفت(: 

٨: ٦٠)الئديف(: 
١٣: ٨٤)مرب(: 
٣٣: ٦٥)لمربه(: 

١٧: ٢٧)نرية(: 
٣١: ٦١)سربخها(: 
٤: ٥٠)الريال(: 

٤: ٣٢موائ(: )سرح 
٥:  ٦٧؛ )سرحهم( 
١١: ٤٤)مرحان(: 

٣٠: ٦١)النرحان(: 
٢٦: ١ ٠ )الئريح(: 
٥: ٢٨)الهند(: 
٣٨: ٤٢)نسرذق(: 
٦: ٦١)أّزتها(: 
١٢: ٨٣)الراة(: 

٣٧: ٦٣الرم(: )مرات 
٢٥: ١٥)سرمحا(: 

ه: ٢٨)سراتهم(: 
١٨: ١٢)ترى(: 

٢٦'



٢٧; ٦٣)ست(: 

١٧: ٢٧)نريت(: 
١٨: ٦١)سطوع(: 

٥: ٦٢)ماط(: 

٣١: ١١)اص(: 

 :)_^l(١٤: ٢٩
٢٨: ٦٣)أمث(: 

٠: ٦١)ننحف(: 

 :)__)-( :٣١٠

٢٠: ٢٨)نقب(: 
٢٢: ١٥)شطا(: 

١٧: ٢٧)بقع(: 
ه٧: )أمشاتها(: 
٧:٩)نبم،(:

٢٣: ٤٢)مكها(: 
٦: ٨٩)الظن(: 

١٨: ١٢)نيا(: 

٨: ٩ )نلجم(: 
٩١٧: )نلط(: 

٣٣: ٦٥)نلف(: 

٢: ٦٨)الناف(: 
١٢: ٨٣)نلوف(: 
٩١٣: )الئلق(: 
١: ٤٠)نلكى(: 

(JLJI :)٣: ٥٥؛
٢: ٢٦)النلأم(: 
١٤: ٢٧)امان(: 

١٤: ٢٧نغ(: 

٥: ٣٥ممراء(: 
٢٥: ٣٦٨_: ٥٠مام(: 

:مآاكاتع(:
١: ٦١المح(: 

١٣: ٨٠ننلت(: 

٤: ٣٧ننلأت(: 

٩: ٥٨نملق(: 
٧: ٨٥ممون(: 

٥: ١٢مام(: 
١٠: ٦٦اكلل(;ماني 

٢٧: ١٩نمازة(: 

٥: ٦ المسمى(: مجاؤتة 
٢١٩: ض(: 

٢٩: ٤٤متاكها(: 

٢: ٥٦ميلا(: 

٢٥: ٤٤تسع(: 
٥: ٧٨نني(: لم 

١٧: ٢٦نني(: 

٨: ١٤المتمات(: 

٢١٤: نثن(: 
؛٢:م(: يرّث؛ن 

١٣: ١١نيب(: 
٣٠: ١٥أمهلن(: 

٠J :)٧: ٢٩لوا
٨: ٦٥المهام(: 
١٧: ١١سواهم(: 

٢٦١





١: ٤٥•)بمن(:  ١١: ١٦)نزن(: 
٩: ٨٤غضي(: )ثهامحر ٠ ٢٢: ٥٥نات؛ن(: )نط 

ا: ١ ٠ العابس(: )سهاى ٠ ٤_١٧:٢)اjئظا(; :٢٥:٢٨-٤
٣١: ١٢•)شهبا(:  ١٢: ١٢)شث(: 

١٣: ٦٧•)سماء(:  ٩١١: )القنب(: 
١٩: ١٠•)المم(:  ١٢_: ٣٧)تجب(:  :٤٢
٢٤: ١٠•)،سمر(:  ٥: ٢٦)شعوب(: 
٢٠: ١٠•)ممزق(:  ٨:٢٣)Jتسمي(:

٣٩- ١٥: ٢١•)شاك(:  ١٠: ١٥)الشعشعا(: 

١٧: ١٩•)شالت(:  ٢: ٧٢)نثنلة(: 

٢٧_٧:٢٤•)الشؤل(: ٢٤: ١١)تجا(: 

٨١: •)الأنوال(:  ٠
١١: ٤٢•)شرمها(:  ١٦: ٦٨)الشف(: 

٦: ٧٣)ثوئء(: • ١٨: ١٤حمى(: )شف 

:•)الئوى(:خأ:هآ_؛؛ ٣: ٦٠)شفي(: 
١٤: ٢٨ننمحا(: )•  ٣: ٧٢)شقان(: 

٢٤: ٨٤أفاطن(: )•  ٢٤: ١٥شفاء(: )دعاؤهم 
٩: ٨٤•)شبمه(:  ١: ٣٧)شكس(: 

١١•)دراع(: : ١٦ ٤: ٨٣)شكش(: 

أ:مم•)ادشاع(: ٤: ٦٨)شكول(: 

٣١٢: الشتاء(: )•  ١٩: ٦٣)شالبل(: 
٣٤: ٩٠)سك.اة(: 

)ص( ١: ٣٧اكوب(: )شل 
٦: ٤٧•)صحت(:  ٢٩: ٦٣)بمر(: 

٢: ٣٤)صحهم(: • ٢٤: ٥٥)شالوه(: 
١٦: ٢٨•)ضا(:  ٨: ٧٠)أشمهل(: 

٢٣: ٨٤نمحبا(: )•  ٦٥)ب: 
٣٠: ٦٩•)ص.حل.-،(:  ١٢: ٢٧)أشع(: 

٢٦٣



٣: ٤١•)ضفر(:  ٢: ١٠٥)أمجد(: 

١٨: ٢٤القمر(: )٠  ١٨: ٢٨)مصدر(: 

ه:11•)الففارا(: ١٠٠: ٦١)الخدح(: 
١٨: ٤٢)صمصفا(: ٠ ١٠: ٢١)مدفون(: 

٤•)بممق(: :٧:٤٢'٢ :٣ ٤: ٤٩)ضيفن(: 
٨٦: الخفايا(: )٠  ١٧: ٦٧)ضذق(: 

"١١: ٥٩•)ضفوان(:  u: ٦٨.١٩: )ذ(: 
٨: ٨٦١-: ٢٤•)انحقع(:  ٢٢٦: ٢٨)نصدما(: 

٦: ١٠)صيب(: ٠ ١٦: ١١)انحدى(: 
 :)،"_(•٢٠: ٢٤ ٢١٠: ٦٥القابر:(: )صدى 

١٠: ١٠•)الخالص(:  ٢١٢: )صاد(: 

٢٦: ٦١•)صلح(:  ٤؛:)انمارد(: 

٨: ١٧١صالقن(: )•  ٦٠: ٧٢)ضناي(: 
٢، ١٧•)صال(:  ٢٢٨: )صزاد(: 

٢٨: ٦١٠ار(: •)صلى  ٢٦: ٢٨القوم(: )ضزة 
بم:يا•)ضنل(: ٢٢٨: )يصن؛(: 

١: ١٠٥م(: • ١٠٠: ٦٥)صرام(: 
٥: ٤٢•)م(:  ٩: ١٠)ب(: 

٢: ٢٦اللام(: •)ٍم  ١: ٦٠٠)صربمش(: 
١٩: ٦١ضح(: )•  ٩: ٢١)ممزم(: 

هاه:•)صءب(: ٢٢: ٢٤(:،ص 

١٧: ٨٤)صهواص(: • ٢٤: ٦١٠)صني(: 

١٠١: ١٥)صات(: ٠ ١٦: ٦٩)ضعدة(: 

١٠: ٨٩)أصما(: • ٥: ٢ ٩ )ضحيتي(: 
١٠٩: ٤٢المزن(: •)نماب  ١٠٧: ٦٥)تصعلكن(: 

١٦: ٢٧•)أصات(:  ١١٠: ١٠)صعلوكا(: 
١: ٦٠٧)صوحيه(: • ٢٢: ٦٨)انمشح(: 

١٦: ١٩ ٣٢: ١٥•)ضوار(:  ١٨: ١٠وحهه(: )صفحة 

٢٦٤





٢١٧: )انمتق(: 
 :)_٢: ٨٧

٣٣; ٢٤)الطحين(: 

 :)_<(١: ٣٤
٢٧: ٧٠)طارد(: 

٢: ٦٢)طردا(: 
 :)<(١٩: ٦٧

٢٢٤: )طرأت(: 
٩١٥: )الطرف(: 
٧:٩•١_٣:)طرف(: 
١٠: ٦٨)طرف(: 

٢١٨: )الطزاف(: 
٢١١: )طزق(: 

٨:٥٨)الطنق(:
٢٣٣: )طافيلأ(: 

٩٣: )طليح(: 
١)طليحا(:  ٠:  ٥٨. ١٧: ٠

٣:٢٧)ااطس(:

.ا_خأ:آا:ا)طلأغ(:
٣٣: ١٥)طلما(: 

 :)___( :٣١٤
٢٢٠: )انمطالق(: 

آ)اوطالق(:خه:
١١: ٥٥)النللأل(: 

١: ٤٢)طلن(: 
١٩: ١٠)طلا(: 

١٥: ٨٧)طلاء(: 

٩: ٢١)طم،(; 

٢٦: ١٩الخام(: )طام 
١٧: ٨٤)طثا(: 

ه:آا)اوطنات(:

٤: ٣٥)طهور(: 
٣٣: ٦٥)طود(: 

٢٤: ٢٥)ستطيقه(: 

٢٦: ٢٧)طواو(: 
١٥: ٦٧)طايتيهم(: 

؛آ:م)اممير(:

)ظ(

١٣: ٥٩)ظودرا(: 
١٩: ٦٧)طاط(: 

٣(: ٦٥)بمائن(: 
٢١: ٢٧)طبع(: 

١١: ١٩)الأظز(: 
٢٤: )الظلم(: 

٣: ٦٦)الفليم(: 
٥: ٢٨)ظنوا(: 

)الظنون(:

)ع(
٢٤: ٥٥)العبء(: 

٣١٤: )شوب(: 
٣٦: )ث(: 

٥: ٥٣. ١٠: ١٤)العبير(: 
١٩: ٤٤)عواسا(: 

٢٧: ٦٨)■صدل(: 

٢٦٦



 :_!_(•١: ١٨ ٢٠: ٥٨)نعبق(: 
١: ٣٣ ٠ ٢٥:٢٨.٤)مل(: :ه،٤٤٨_٤:
٣١: ٦٩الخدوق(: )٠  ٧: ٤٤)غني(: 

٣٢: ١١•)غيم(:  ٤)ءاتر(: :٤٣
٣: ٦٨•)غروب(:  ٢٥: ١٢)عب(: 
٢٢: ٢٥•)خرب(:  ٤: ١١)عشت(: 

٢٨: ٦٩•)امج(:  ٢٥: ١٢)بمب(: 
اآإأ:•)مجلأت(: ٥: ٢٧نمان(: )لا 

٠١١)>د: :٨ أ/؛آ)ءاقاكور(:
١٤: ٦٧ترد(: )•  ٣: ٥١)غثور(: 

٣:٦٦•)ءرارأ(: اأ:خ)الجا.؛ة(:
 :)_<(•٦: ١٥ ١٦: ٨٥)غجروئة(: 

٢٢: ٧٠)عرانا(: • ١٦: ١٩النجوم(: )أعجاز 
٢٢٨: ركب(: •)>_  ١: ٣٦)عجافا(: 

١•)لكلرض(:  ١٥: ٠ ٢٦)ءذ(: :٢

• :)_<(٢: ٢٥ ٣: ٦٢)عداد(: 

٧: ٦٠•)أعراض(:  ٣٩: )غدو(: 

•)الأعراض(: ٣: ٦٥)الخدود(: 
١١: ٦٩•)المرض(:  ١٥: ٦٥)غيما(: 

ث:آا•)ءنمض(:  :)__(٩: ٢٦

٤: ٨٨عرضا(: )•  ٣: ٦٩)عدت(: 

١٢: ٤٢•)الخائض(:  ١٩: ١٥الخيل(: )أعدى 
١١: ٦٩•)عارضا(:  ٧: ٦٣)لمس(: 

٩: ٦ ١ عوراضهى(: )•  ٢١٦: )تعادى(: 
٢٥: ١٠•)غرم(:  ٣٦: ٦٥)الإعياء(: 

٠•)المارقسو؛ىانمروف(:  ١٧: ٢٧)عادية(: 

٢٥•)غنف(: :٦٨ ٧:٤٧)الدذا(:

١٧:٥٨•)أتمق(: ١: ٥٠)أمدر(:  ٠

٢٦٧



 :٢٢٢

٧: ٦٧جوس: 
١١: ٤٢نمرق(;

٩١١: المرهوب(: 
١٧: ٦٥غرام(: 

0: ٥٥غرامة(: 
٢: ٦٩غرام(: 
٨: ٣ النواهق(: عاري 

٥: ٦٦غراة(: 
١١: ١٢الخزب(: 
٢٠: ٢٥عزب(: 
١٠: ٦٧معزبا(: 

١٦: ١١الخزف(: 
٤: ٦٢غزوف(: 
٨٧المزل(: 
 :)_.<،٢: ٢٥

٣١: ٦٣اّب(: 
٩٢: ت«سثت(: 

١٧: ١١أعمه(: 

٢٨: ٤٤عيأر(: 

٨: ٥٦المشار(: 

١٨: ٧٦عصابا(: 
اللهب(:خفر 

امآ: ٦٥عصام(; 
١٠: ٧٠^_؛(; 

١١: ١٠المعاصم(: 
٢٥: ١١بها(: نمصا 

١٠١٠: ٤٢غصنا(: 

٢٦: ٢٨)غصب(: 
٢٢: ٨٤)أعضا(: 

١٠٥: ١٥)اعفادئ(: 

١٢: ٢٨)المث(: 
٥: ٥٦رنضلة(: 

٨: ٦١٠رمعصلأ(: 

٢٤)المضاء(: 

٢٤: ٧٠)العاطسا(: 

١٤: ١٩)أطاف(: 

١٠)ءاطناتها(: :٧

١٠: ٥٥)نمطو(: 
١٦٠: ٢١)المظالم(: 

٢١٧: )عظام(: 
٦٠٤: ٤٢)اعممرت(: 

١٤: ٥٥)غمار(: 
٢٥: ٤٤)غفا(: 

٢٦)ظرالخا(: : ١٩
١٤: ٢٩)غوار(: 
١: ٢٨)نعف(: 
٩١٦: )الق(: 

٥١ : ١ ١ عقب(: )ذي 
٢٨: ١٥)غب(: 
٢٩)ةمه(: : ١٥

٥: ١٠٢)عقاربه(: 
٦٠: ٥٩)غقلأ(: 

٨:  ٤٤- ١٦؟: )المعانم(:
١٩: ٥٨)تمض(: 

 :)__(١٦: ٢٩

٢٦٨



١٨! ٥٨)بممتوا(! ٠ ١٢! ١٤)يعكس(! 
١! ١٧!بعل( )بمعنى ٠  !)^١١٠.! ٨٥)١
٧! ٦٨م(: )بمعى ٠ ٧! ٥ ٥ ! )ص^وْي( 

١٠! ١٢•)انماجج(!  ١١! ٥٠)علابته(! 
١٦! ٢٧راشرد(! ٠ ٥! ٨٩)علب(! 
٧١١! العانس(! )٠  ١٠! ٤٤)ئج(! 

هه!•)__(!  ٢١٠! ١٥رحله(! )علق 
'آأ!•)صانت(! ١٩! ٢٦)علق(! 

٢٤! ١٤•)العاتي(!  مب!لا)غاكه(!

"آآ! ٨٤٠٢٧! ٤٢•)عانيا(!  ١٠٤! ٦٩)العلوق(! 
؛•■؟!•)صيت(! ١٠٥! ٦١٠)غز(! 
١٧! ٦١٠•)غيهل(!  ٤: ٦١)يمز(: 

أأ؛!•)سئ(! هآ:)تع1ةماءة(:
١٠! "١٨•)غوذ(!  ٤: ٥٦)تعلش(: 
١٠٢'أ! •)غوذأ(! ١: ٥٨)العز(:  ٠

٢١! ٢٦٠ ١٩! ١٩•)النوراء(!  :خا)ءلألتى(:
٢! ١٦•)أعور(!  ١٥: ٩٠)معللة(: 

٩٢٠! العانة(! •)فحل  ١: ٢٤اللام(: )مة عل ص
٤! ٩٤٧٠٩! •)النير(!  ١٠٢: ٤٢)غلاية(: 

١٠١٠! ٩٠•)العيرانة(!  ٦٨)نعار(: 
١٤!!٧_٥٥٠١٦•)العيس(!٦!٢_ هاه:)ذىغمد(:

١١! ٤٢الركاب(! •)عيس  ١٠: ٦٧)غنارا(: 

١٤! ١٥•)اص(!  ١١: ١١)عمارة(: 

٢٤؛! •)،،('،،!ا(! ١٠: ٢٤)معضر(: 
١٠٤! ١١•)بعثل(!  ٢٤: ٢٨)ع>د(: 
١٠٤! ١١•)سائ(!  ٥: ٥٩)عماعم(: 

٢! ٥١•)يعيا(!  ٢: ٦٥اللل(: )أعمل 
٢! ٢٦الجراب(! أعي •)لم  ٦٨)نعنل(:

٢٦٩



٥; ٢٠،(: JjUJi•)أشام  )غ(
هه:م•>ماء(:  ;)_٢٣; ٦٧

١٨; ٦٣)_(; ٠ ;ما)الث(;
٣٥; ٩٠•)غشاش(;  ١٩; ١١)عثا(; 

٢١٣; )غئاشأ(; ٠ ٧٦; )غابر(; 
٢٥; ٦٨الغوالهى(; سود )٠  ١٠; ٧٦)مغايمها(; 
١٣; ٨٤)ص(; ٠ ١٨; ٤٢)عيان(; 
٩; ٢٨بممد(; )غضاب ٠ ١٥; ٨٥)الغثاث(; 

٢٦; ٩٠•)عض(;  ٢٣٤; )غثاؤْ(; 
٩; ٨٤)ض(; ٠ ٥; ٢٥)غاديا(; 

١١; ٤٤•)الض(;   ;)_٢٩; ٦٣

٦; ٣٠)غلاصم(; ٠ ٩; ٦٣)غارب(; 
٢٢٦;•)بuلفق(; ١٢; ٥٨ندى(; )غرب 
;٥٦٨•)نغlلق(; ١; ٥٦)عربة(; 

٢٤; ٢٤الغنر(; )٠  ٣١; ٤٢)غوارب(; 
٢;٠٥١)ع٠وس(; ٢٩; ١٢)الغوارب(; 
;٢١•)تسم(:  ٦;٦٦)نرمح(;

٩; ٣٤ض(; •)لم  ٤; ٦٢)الغرار(; 
٢; ٦٣•)مغانيها(;  ١٥; ١٥)غرة(; 
;٦٧٣•)تغؤروا(; ؛;٥٨)غرزها(; 
٦;٦٦•)غوارا(; ٢٦; ٦٥)المعارض(; 
٢٩; ٦١•)غائط(;  ٨; ٦٨)ممغرف(; 
١٥;٦٣•)تغؤلأ(; ٢٥; ٦٨)عزف(; 

٣٠; ٦٥)عيب(; • ١٦; ٢١)الغريق(; 

١٠;٠٦٩س(; ٥;٦٨)تغترق(;

١٧; ٢٦•)عيوب(;  ٨; ٨٩)الغنام(; 
١٠; ٨٣ِ  ٣١٠; •)الغيث(;  ٥; ٢٠)الغرانيق(; 

٤; ٥٠أغيد(; )٠  ١; ٤٩مو(; )لا 

٢٧'





اا:آا'•)اوثر(: ٦٠٠: ٤٢)ئيهق(: 

١٠: ٦١•)مرة(:  ٢٠: ٥٥)أفته(: 

١١٠: ١٠•);ساااومر(;  ٢٨: ٩٠)أمت(: 
١٠: ٦٥•)اممحام(:  ١٠: ١٤)الفواتح(: 
١١: ٦٥•رتقحم(:  ٩: ٢٦)نمد(: 

١٠: ٥٩•رالقاحم(:  ٦: ١٠)فارسهم(: 
آ:ها•)الأقما0(: ٢٧: ٦٩)فوق(: 

١٠: ٦١)تهدح(: ٠ ١٥: ٦٩)فوق(: 
١٦: ٢٧رالقيح(: ٠ ّأ:ا)فىبمعنىح(:

٢٠: ٦١•)س(:  ٦٠: ٨٩)ضا(: 
١٠: ١٢•)الخذ(:  ٨:٧٨_١٠: ٦٠٦إلك(: )فيش 
:)l١•)ننن : ٤٦ ١٦: ٦٥)قادوا(: 

١٩: ١٥•)ممذع(:  ٦٠٢: ١٢)قائل(: 
٩: ٥٦٠•)فدع(:  ٩: ٧٧الرج(: )فيف 
٦٠: ٢١•)أثيم(:  ٦٠٧"٩: )المل(: 

٦٠: ٤١٠•)القدانى(: 
٢: ٢١•)نقدر(: )ق(

١٧: ١٥•)مدع(:  ١٨: ١٠)القاص(: 

• :)^_(٧: ٢٢ القصيدة()دياف  ٤١٠الشال: 

٢٥_: ٥٥•)الميال(:  :٧١٠ ٦: ٥٨)مل(: 
٨: ٢١٠•)قنت(:  ١٩: ١٩)نول(: 

٤: ٦ )طرب(: • القصيدة()ديباجة  ٤١٠مقايل: 
١٦: ٩٠٨: ٦٠•)القريب(;  ؟:خ)اتجل(:
٤: ٤١٠•)نقارب(:  ه:.ا)أثادءرماء(:

١٠٤: ١٥.منة(: )٠  ١٥: ٦٥)الإقتار(: 
٧: ٤٧•)القارح(:  ١٦: ٥٥)نمارئ(: 
١٦: ٦١•)ئارحها(:  ٦: ١٤)المحير(: 

٤: ٤٢•)فرار(:  ٢٨: ١٠)نمحر(: 

٢٧٢



١١٨•)تمنى(:  ٢٤: ٦٩)ترارة(: 
٢١: ١٢باءه(: •>ةصيرأ ؛:؛)القزة(:

٨: ٦٨•رقمض(:  ١٩■ At)\س(: 
؛:٦٥•)همب(:  ٢: ٥٧)تريث(: 
٣٥: ١٥•)الفض(:  ٦: ٨٧)القوارص(: 

٤: ٦٨محق(: )•  :٣ ١٨)القرض(: 
؛:٦٥•)قضمن(:  ٣٧: ٦٥)نزع(: 

١٧: ٦١)اكلح(: • ٢: ٣٧)ترام(: 
أ:ا،•)القطم(:  ٩١٨: الركب(: )ئرم 

٤: ٤٤)نمدة(: • ٢٦: ١١)مقرمص(: 
٩: ١٢•)شنئا(:  ١٦: ٦٩)من(: 

٢٦: ٧٠•)المقامحإ(:  'ا:ا)همين(:
٩: ٦٣•)القعقاع(:  ٣: ٨٤)القرية(: 
١٦: ٩٠•)السولأ(:  ٨: ٢٩)القرامب(: 

القصية()دياحة  ٤٣نز: ف•  ٢٥: ٢٨)المزا(: 
١: ٧٠)_( م: • ١٠: ١٥)مزت(: 

١٩: ٢٤•)يقض(:  ٦٧: )قننه(: 
٦٦٨: قاي: )•  القصيدة()دياجة  ٤٣أتراء: 
٤: ٥٧القمل(: )•  ١٩: ٢٥)القرى(: 

٥: ٤٤•)بمي(:  ٢٦)اJةزءا(: : ١٥
:٧•)سو(: ١٦ ٩١٤: )السب(: 

٥: ٨٣الخين(: •)تفا  ٢: ٤٠)أماط(: 

١٩: ٢٥•)ي(:  ٣: ٥٠)ضم(: 
١٠: ١٥•)مكا(:  ٦)اص٠ان(: :٥٣

٦: ١٩•)قلت(:  ٤: ٨٣)قضب(: 
:)^(•٢: ٧٨. ٢٨: ٤٤)أنميت(: 

• :)_(٢: ٢٨ ؛:٦٨)ففد(: 

٥•)تإصت(: :٦ ١٢: ٢٧٠٠٩: )أنمر(: 

٢٧٣



١٣: ٤٢•)قيض(:  ٧: ٤٣)نصا(: 

٢٣: ٨٤•رئاظ(:  ٨:٨٤.٨:٣_١٨:٢)٠قلص(:
٢٣:٦٧•)ةيuءْ(: ١٨: ٦٥)امخز(: 

٢١: ٦٩الهام(: •)نقل  ١)اطلوا(: :٦٩

١٦: ١١•)القيان(:  ٢٦: ٦٥)ثقالهن(: 
٣٦: ٦٣•)القين(:  ١١: ٩٠)الممن(: 

)ك(
٦: ٦٠)نموت(: 
٣١: ٤٢)بمص(: 

٦•)كت(: :٦٥ ١٠: ٤٤)ئموص(: 
١•: ٨٥•)كادها(:  ٨: ٥٦الثار(: )منع 

٧: ٦٨ئّا(: •)كر ١٢: ٧٠)القوانا(: 
v:٦٣•)الكئلأ(: ٢٩: ٦٣)قمن(: 

٢١: ٦٧)مول(: • ٣٠: ١٥)قن؛ن(: 
٦ه•)بكسين(: :٦ ٢: ٣٠ئناثي(: )أخذت 

١٠: ٦١•)كاء(:  ١٢: ١٠حياءك(: )ام 
٢٩: ٦١•)كتع(:  ٩: ٢٣)نقيت(: 

٦: ٤٧•)محقان(:  •٣٨: ٦٩)تقود(: 
ه•)كادىء(:خه: ٩: ٢٦)القانيان(: 

٦٦: كدراء(: )•  ٩: ٦٦)القياد(: 
٦: ٧٠الكوداط(: )•  ١٠: ١٦)القاع(: 
١٦: ٦٨)كاب(: • ٢٣٠: )قيمانه(: 

٦: ٨٢)كيان(: • ٥: ٣ ٤ الرمح(: )تقول 
٣٢: ١٢•)كنب(:  ٢١: ٢٥)ائال(: 

١:  ٨٧يومه(: )كارس • ٢: ٧٣)نيل(: 
٦: ٢١•)كرت(:  :٥: ١١: ٩٠)ئيلأن(: 

٢١٧: )نكريات(: • ٢٣: ١٥)ئام(: 
٤:  ٨٦)مكروى(: • ٣)اJئاUن(; : ٧:٦٠_١٥

١٢: ٧٠)م(: • ١١: ٢٧)أقووا(: 

٨

٢٧٤





٣٥: ٦١)تطع(: ٠ ٢٣: ١٥)ألصوم(: 
؛:٢٤طوي(: •)لا  ١٦: ٥٥)اللغم(: 

٦: ٢٨ص(: ٠ ١: ٢٠)ستلخي(: 
١٩: ٦٣•)اللمت(:  أم:ياش(:)لحا

٢: ٥١عفرين(: •)لمد  ٤: ٢٢)ألحى(: 
٢: ٢٦أبخ(: •م  ٥: ٨٠)اللحاة(: 

٢٦•٩: يط(: )٠  ١٣: ١٠ش(: )لخى 

٢: ٦٩•)يق(:  ٦: ٢٢)الألد(: 

^.١
٦: ٥٨)نلادغ(: 

١ ٢٣: ٤٤المهنة(: )لدن 
١: ٢٣)زادتها(: ٠ ؛:٤٢)طه(: 

١٢: ٦٩المدرة(: )٠  ٢٣: ٦٣)لماما(: 

•)او1مين(:خ؛:م ١٣: ٢٥)لمز(: 
١٠: ٨١•)المتان(: 

؛•آ:•)ض(:  ١: ١٧)لقحت(: 

٩١٢: •)متنان(:  ٣٩: ٦٥ِ ٤ : ٥٩)الكاح(: 
١١: ٦٦)ض(: ٠ ٢٣: ٥٥)ألش(: 

٢٥: ٦٥الدى(: •)مج  ٣: ١٩)نلش(: 
٨: ٨ ٠ مجر(: )٠  ٢٩: ٦ )نض(: 

٦•)المحاق(:  :٢ ١٨: ١١بما(: )ألي 
١٦: ٦٩•)محيق(:  ١٢: ٦١)لمش(: 

:مااا•سحل(: ١٣: ٦٧)ملمومة(: 
:٢٩•)المخاض(:  ٩٩: )النهب(: 

٨: ٨٢مذان(: )•  ٣١٣: )لهوب(: 
•٦ : ٤ ٤ )ميز(: • ٣: ٣٥)لهازمه(: 

٢: ٢٥الماذى(: )•  ٣: ٥٣سراض(: )لو 
٩: ٦٦•)نزوحا(:  ١٩_٨:٣)لأ-خم(: :٨٥

١: ٣٤•)نرد(:   :)_(١٣٦٢٧

٢٧٦





١: ٤٠)ص: 
٢١٨; )نمل(: 
١٣: ١١الموى(: )م 
١٥: ١٢المعذين(: )نابي 

٢رممبما(; :٦٦
٢: ٥٩)تجم(: 
٢١; ٦٧)ممخ(: 
٣:  ٣٤٣- : ٣٩)نثرة(: 

1.هآ:)يتجوج(;
٣.: ٦٧)أتجددا(: 

.١٨: ٥٨)أتجد(: 
.١٣: ٢٨)أنجد(; 

٧.: ١ )جدتي(: 
٠٥: ٦٢)اكاجش(: 
.١١: ٦١)التجع(: 
٤.: ٤٣)مجل(: 
.٢١: ٥٥)جم(: 

١.: ٤٤)لأخرا(: 
.٢١: ٦٣)نجو(: 
٠٣: ٥٨)لاجة(: 

٦١٩: )جاء(: 
٠١٩: ٦٣)ض(: 

٦.٥: التقالب(: )بء 
١٢٢س(: :٤٢

)النمت(

احت در 

)الممر(

٢٢: ١١.

 :٦.٩

١١: ١٤.

٠١٦: ٢١)نخس(: 

.٩٢٠: )الئغص(: 
٠٤: ٦٢)نحض(: 

١٢٢: ٥٥)تجم(: 
١١: ٦٦الخار(: )انتحى  ٠

.١٧; ٦٣)ممحي(: 
.٢٣٨: )يمحى(: 

٧.٨: )جرiلطااح(: 
٠١١: ٥٠)نحوات(: 
.٢٢: ١٢)الخدن(: 

٠٥: ٢٤)ممدّم(: 

٠١١: ١٩ندب(: )ذى 
١٢٢: ١٠ندب(: )عاز 

٥.: ٥٨. ١٢: ٢٤)نوادي(: 
٦)فاكزءن(: : ١٦ّ
هّ:ها)المعا(:

٥.: ٦٨)نزف(: 
٠١٠: ١٦)نزو(: 

٤.: ٢٩)تتزين(: 
٤)النزدان(: :٤٧.

٠١٢; ٢١)ْناّجها(: 
:٨. ١٠)نشر(: 

آ.؛:)الخنمر(:
٩١١٤: )نور(: 

٤)الأناع(: : ؤ١٦
٧.:  ٥٨)نومها(: 

١٨: ٥٨)نمقا(: 

٠١٣: ٢٧)نئال(: 

٠٢٥: ٢٨)الثا(: 

٢٧٨



.٢٢٢: )نمائها(:  .١٣: ١٢)نشا(: 

٩)اشم(: : ١٤. ٩.: ٦٠)أشد(: 

٩.: ١٦)نام(:  ٣.: ٥٧)ينفيك(: 
٨.: ٢٤)تفاحه(:  ٧.: ٨٠)ثماص(: 
.٢٣: ١٠)المممر(:  ٠٢٢: ٦٣)لاشطا(: 

.١٠: ٧٠)الأس(:  ٨٠٦: )الشٍهلة(: 

٥.: ٣٥)نمض(:  ؛٢٥: ١٩)نثاوي(: 
٠١٤: ٢٧)نقيضه(:  ٠١: ١٩)أنمشى(: 

.٢٥: ٤٢)يفق(:  ٠٧: ١٢)انص(: 
.١٧: ٢٤)الوفل(:  )ديباجة ٦٩- ٨ :  ٥٣)اسمان(: 

١الحجاز(: )نقاب  ٢٦: ٠. القصدة(.

بم.)نسب(:م: ٠١٠: ٩٠)نصفا(: 

.١٧:٩٠)نمثالأن(: .٢٥: ١١)مناصل(: 
.١٠: ٦١)نقح(:  .٢٧: ٢٤)ذوالملين(: 

.٢٦: ١٠)بمائلن(:  .١٥: ٦٦)مولا(: 
.٢٥: ١٥)يضن(:  .٣٥: ٦١)نصجه(: 

.١٠: ٢٥)القيان(:  هُ:ا)إلىصد(:
.٢٧: ١٢)كيا(:  ٢.: ٢٠)ضه(: 

.٢٩)اممب(:  ١.: ٣٧)نْلاف(: 

١٤: ٢٩)الكب(:  :٧)٠تaلق(: ٤٢.
٤.: ٢٦،(: )كوي ٦يه(: أنفلر )لم  :٦٠.

.١١: ٦٥)الكبت(:  .٢٠: ١٠)اسفلر(: 
٦.: ٥٥)النكر(:  ٠٢: ٨٠)متللمن(: 
٢٢: ٥٦٩_: ٣٨)عس(:  .٢٧: ٦٣)سج(: 
.٢٠: ٦٨)كف،(:  ٣.٦: )الوامج(: 

ا.آ؛:)المثق(: .٢١١: )تمشت(: 

٣٠١١: )نمل(:  ٠٨: ١٦)اتمق(: 

٠١٩: ٨٤ض(: )لا  ٠١٣: ٤٢)ظهرنمل(: 

٢٧٩





.١٩: ١٤•)يجفن(:  ٠١٢: ١٠)مستهشء(: 
.٢١٠: ٥٠•)وجم(:  ٠١٨: ٩٠)الهنالة(: 

٥.: ٥٩•)النجوم(:  ٠٦٠٦٠: ٤٢)الهندوس(: 

٢.؟:•)وحاء(:  ٠٨: ٧٨)هوادة(: 

.٢١٠: ٨٥)وجائ(: • ٠١٦ :٤٦١٠_: ٥٨)تهاويل(: 
.١٠: ٥٨•)واحد(:  ٠٢٢; ٦٥)ئ؛(: 

.٥ : ^١٦ )المتوحد(: • ٠٢١ :٦٩_١١٠: ٤٢)الهام(: 
.١٠١; ٦٦٠•)وحشظ(:  '؟ّ:'ا)ئ.ة(:

.١٢: ٥٥•)الوخم(:  ٠٦: ٦٠٠)الهامات(: 
٨.: ١٢يديه(: •)لم  ٠٩٩: ١١)تهاذن(; 

٠١: ٦٧•)أتوذد(:  ٠١٠١; ٦١)الهواهى(: 
٠١٦: ١٥•)لوذما(:  ٠٥; ٢٥)هوت(: 

.٢١٩: )،ودوع(: • ٠٢: ٦٩)الهاوي(: 
٧٠٢: )وادئاتها(: • ٠١٩: ٤٢)هوي(: 
٢٠٦٠٥: )بمودق(: • ٠٢٦٠: ٢٧)اوه؛ع(: 

٠٢: ٢٢•)أودى(:  ٠٢٧: ٦٦٠)اهيلأ(: 
١.: ٢٥•)ورع(;  ٠٢: ٦٥)متهام(: 

؛٢١٠: ٦١•)الورع(:  ٠٦٠٤; ١٢)كالهيم(: 
٠٢٠: ٨١٠•)-زع(:  ٠١٦; ٥٥)بجاهي(: 

٠٨: ١ ٥ )نوزعا(: •
)و(

٠

١٧: ٢٩•)ل.زاغ(: 
٢٠١٠: )ومادي(: • ٩٠١٧: )وات(: 

٢٠٦٠٦: •).رمق(:  ٠٢٢ :٦٦٠_٢٤: ٤٢ريواتل(: 
٠٦٠٢آ: •)اوونق(: ٠٧: ٤٤)وأي(: 

٠١: ١٠٩)بمونم(: • ٠١; ٢٦٠)وبت(: 

٠٢: ٦٠٩)تونموتى(: • ٠٢٥: ١٥)وترا(: 

٠٦: ٦٥)ومام(: • ٠٧: ٦٠٠)بئران(: 

٠١٠آ: •)توئنت(: ٠٢١: ٦٨)تجف(: 

٢٨١



ا.\/ه:)وسة(:

.١٨: ٢٤)ذب: 
٣.: ١٩)نصل(: 

؛.؟خ:)واصحالأماب(:
.٢٢: ١٢)وصاح(: 

ّآ.:هارأوصعوا(:
.٢١: ١٥)ْوصما(: 
.١١: ٥٨)وصينها(: 
مآ؛:ا؛)الوطاب(:

٠٢٦: ٦٢٠)وطفاء(: 
!.:؛)واعد(:

.٢٤: ٦٣')وصانها(: 
؛١٦: ٢٧)الوعوع(: 

.٢٢٢: جواد(: )وصه 
.١٥: ٨٤)وصل(: 

.٢٣: ٦١)الأوغال(: 
٠٤: ٤٠)واغل(: 

آآ:خلأ)اّتومت(:
.١٥: ٢٥نوف(: )لم 

.٢٦: ١١)الوئير(: 
.١٥: ٦٧)ذمع(: 

٥.: ٣٥)الوقاع(: 
.٢٤: ٦٧)وقائع(: 

.١٤: ٦٣)وسالرك_،(: 
٣.: ٦١)وقح(; 

٨.: ١ ٩ )الموقوف(: 
.١١: ٢٨)وقافا(: 

.٢٢٦: )ض(: 
٩.٥: )الموكب(; 

.١٩; ٦٣)واكف(: 
٢.: ٢٢أمحل(: )لم 

٤.: ٦٥)واممات(: 
 :)_(٣.: ٢٩

.٢٨: ٦١)ذلوع(: 
.٩٣٧: )زث(: 

٤.: ٤٨غيرك(; )ويب 
.١ : ٨ )وبل(: 

٩.: ٢٧أم(: )ويل 

)ي(
٢.: ١٩اّشق(: )يا 

٠٢: ٨ الوجوه(: لهاه )يا 
.٢١: ١١سبك(: صل )يا 

.١٠: ٧٠)الأيابا(: 
.١٩: ٤٢)سس(: 
.١٧: ٨٧)اسز(: 

.١٦: ٥٥)أيار(: 
.١٦: ٢٥)نسر(: 
.١٤: ١٠)منر(: 
.١٥: ٦٨)نمة(: 

٨.: ٤٢ي(: 

٩.: ٦١)يع(: 
٢.: ٣٢)يهماء(: 
.٢٤: ٢٨)اليوم(; 

٢٨٢



(٧)

مس

رأ(
٥; ٥ ٩ - ١ ١ - ١ •' ٧ ل؛ لإبا٠ 

■•٣٣-٢ْ-٧•■٦ْ :٩١_٧
Xِ  ٣٢، ٣١؛ ٦٥- ١٤ ;U,
.٣٢؛ ٦٥

•-٦٥_١٣.•٩١-٣٣•■٣ْ٦٠•.
٢٥;٦٥_٣٤.•٩١-٢٦.

;٢٠•الأمد; 

.١٣: ٨٥. ٢٣; ٨٤•الأّير•■ 
.٢٧: ١٩•الأصل؛ 

١_٣.; ٧٩; ^١٠١٠
أ.ا-آ-'ا:ك،ّآ؟;هالإنان:

)ب(
.٣١، ٣٠; ٤٢الم; '

٨.; ٢٤الرد; 

.١٦، ١٥; ٢١الطل; 
.١١، ١٠; ٨٣القر•■ 
.٢٦; ١٩الر; 

٢.;٣٤•ادض:

)ث(
٦.: ١٣•النرد: 

٣٩ِ  ٢٢; ٦٣.

ي
.١٠: ٨٩- ١٣; ٨٤•الخان: 
.٣٤، ٣٣; ٦٥•الخل؛ 

.١٤: ٦٩لجراد; ا• 

.٣٩، ٣٥; ٦٥- ٥ ٨؛ تجيم(؛ ا• 
٦٢-٨_;٨٠ :٨٩.

ي
١ِ ١ :  ٦٧- ٥ - ١ ; ٣ ١ •' ءء-رب لا• 

٢٧ت٦٨-٢٥ ،٩_٢٦ :٦٩
ل'لأ■- - ٢٩

.٤١٦-; ٢١ساحتها 

٨٠٤; ٨٢•حماررلوتش:آ; 
٢٨٣



ا_ه.هّا:الخة;

رخ،
:٢٠الخانق 

.٢٩: ١٢الخليج: 
اأ،آا.ا"،ب_؛ا/:أ؛:الخم:

٤.: ٣٤. ١٠: ٢٩الخرف: 

ما_ماا_هخ:، ١٦: ٨٤الخيل: 
٣٦ :٦٥. ٩،_١٠ :١١_٨:

٣٨: ٦٥, ١٧.

)د(

:٤٢٠٣: ٣٩٠٦: ١٤درع: ال
١: ٦٢٠٣: ٤٣. ٢٣، ٢٢.

٦.: ٨٨

٢اك٠وع; :٢_٥٦ :٦٩.

)ذ(

٠٣٠: ٦١_٣٦_١٨، ١١الود_،: 

.١٤: ٢٨الربية: 

١.: ٦٩٠١: ٦٨الرحالان: 

:^ :٢١٣.

:٦٢_٤٢٣:٤٤_: ٤٣الرمح: 
٦٩٠، ١٦: ٦٧٠٢ ٢٢; ١٧.

٢٧،١٤ :٩_٧٠ :٩;٨٤_٧٨

٥٦٣.٤_;٨٨٠ ه٢.;٦٠:

٢٩: ٩١.

)ز(
٠١٤: ٥٥الند: 

)_(
٠٧: ٤٢: ٠٠٠٠٧١

٠٢١ ١٩: ٨٣اJءاي،: 
٠١٤: ٨٩٠٤: ٦٢الهم: 

٣٣: ٤٢٠٣٤: ١١اس: 

٠٧: ٧٣٠٥: ٤٣

)ش(
٠٤;٣، ٠الشاب،: 

٠١ : ٢٥ ٠٣:  ١٤الغناء 

١٢س :٧_٢٨ :٤_٥٦ :٦٠

٠٣: ٧٢

٠١: ٢٦اليحوبؤ: 
٠٤: ٥٠الشعر: 

٠٣; ٣٠اكجج،: 

)ص(
٠٣٦: ٩١٠٧: ٦٦الصح: 

٢.٣، : ٣٢: المبخالول؛ؤ

٠١: ٦٦الصيد: 

)ض(
٠٣: ٤٨الضح: 

,١١: ٨٩٠٢١: ٦٩المرب،: 
٠١٣

٢٨٤



)ط(

١٢: ٩١.

-١٥:  ٦٧-٠٧ه_ ; ٢٩العلمن: 
٢١: ٠٧٠. ١٣; ٦٩.

;١٥١_;٥٤٠_;١٣ارفتن;

٢;٤٢اثل; ،٢;٦٣_١ ،١-
٤،م'_ه\/; آ،; ١٧٦. ; ٠٧٠

>،<
٠١٩; ٦٧الفئات; 

٣.٤، ; 1٤٢ص; 
٠٣; ٦٥القلماتن; 
٣.; ٦٦الظلم; 

)ع(
;LJ٢٩_٢٧;١٥ااع.

٥.; ٢٠المرين; 
٠٨; ٧٧المور; 

)غ(
٠٢١. ١٨; ٨٣٠٢; ٣٧■الأال.ران; 

٠٢٥; ٦٨المربان; 

١٠٢، ; ٣٠اكواتي; 

)ف(

.٢٦رس; فال

-٦ ;٤٤.٢٠;٧_٧١.٣ ;٤٢

_٢٤ ;٧٦.٦ ;٧٣_ ١٣ ;٦١

-٥ ;٧٣_ ١٠ ;٢٥_٦٦ ;٢٨

;٢_ ١١ ;٩_٢ ;٩_٨٤ ;٧٨

ه٢_;٤٢٨__٤;١٨_٣;١٣

٥_;٨١_١٨;٦١_١٠;٤٤

١٤;٢٨_١٦;٢.٨;٤٤-

٠; ٨٣٠٨; ٨١. ٢٥; ٢٨ ١٢

٥_;٧٣_٣٦;٦٦٩_;١٢

١٣;٧٨٣_;٨١٢_;٨١_

٥_;٨١_٢٦;١٩_٤;١٢

٨١٩_٩;;٨٤٤_;٦٦ ،٧،

٧٣_٢٦;_0٦٩_١٨;٨٣;

١٢_٣;٥٢٠_٢;;٦٢_٣٦_

١0_٦;٧٣_٣٥;٦٩ ،٥_

١;٩٨١_;٧٨_٢٤;٧٦•_

 ;٣٢، ٣١; ٩.١٥ ; ٣٦٦٠١١

_١٩_٢;٢٥;٧٦•١_;٦٦-

٦٦٠٦; ٦٦٠٨; ٨٤٠٦; ٧٣;

;١٩_٩;١٤;٣٩٠٧_٤-

٢_•٢;٢١_٢;١١;٦٦ ،١-

٠٥; ٦٦

_١٦_١٣;١١١_٩;اJملأ٠;

;٦٣٨س٣٢_٢٩;٢٦١_;٣٢

١٢;٨٩١_•٧;_ه١_ ،١١،

٠٢٥

،١٨; ٨٤٠٨; ١٤فسوارس; اف
١١٩

٢٨٠



)ق(
.٢٩: ٦٣القاص: 

ا_ه.: ٣١المحال: 

٧_٢١، ٢٠: ٦٧القلي:  :٦٩،

.١٣:٦٣:اكلا

:o٤اكلا :٧:٦_٩_٦.

٣.: ٦٢الموس: 

)ك(
.١٥ِ١٨(٣٩٠_: ٦٠الكم: 

.٢٢، ٢١ه_اا، : ٥٥الكبش: 
؛ا،ها،لإ_آ؛:؛آ:اوسن:

.١٨،١_١٣،٧:٦١V:٤٠_٤٤

.٢٦: ١٠الكرام: 
.٢٥: ٤٤الكلاب: 

)ل(
:٤٤_١v، ١٦، ١٤: ١٩الفل: 

١_٢٦ ٠ :٨٤.

)م(
.٢٤: ٦٨والاجام: المخاوف 

.٤ : ٦٨٠٤: ٦٩المرأة: 
: ٧_١٥ :٥_٦٨ :٦;٨_٦١A

_٣ :٥_٦٧ :٧. _V :٧-٦٨

٥ :١١_٦٩ ،١٠ :٣_٦٨ :٧٠

_٥ :٢_٦_٦٨ : ٤_١٩ :٧٠ -

.١٥:  ٦٨الحرام: المسجد 
٤.: ٣٧الخيام: 

)ن(
٣٠٤، : ٢٤ام: 

: ٤٤. ٢_٦ : ٩٠٣الاذة:خ: 

١٦_٢٤ :٣_٢٢_٦٣ :٨٢٨_

_٢٠ :٩١.٣ :٤_٦ :٩١_٦:

١٤_١٩_١٦ :٢_٩١ :٦:٣_

_٧٤ :٥_٩ :٣٣_٥٠ :٦١_

٧_٥٥ :٤_٥٨ :١٦_٥٨ :٦٣

.٥ :١_٥٨ ا٨:٥٨_٦:

.٩١٠، : ٦٥التخيل: 

٢٨٦



(٨)

اليانةالتثا؛يه فهرس 

)أ(
- ١٨:  ٦٥بالإكام الإبل: تب 

:٧ بالعواتس - ٣١: ٦٥بالبيض 
-٢٩:  ٦٥القمور -ب١١، ١٠

«T: ٤٦٥-بالخل : ١٥بالقطا 

القيمبالرجل الرابفى الأسد: تشيه 
٦.: ٢٠

: ١٢الهيم بالإبل الأعداء: تب 
ثرردهم-  ١٢: ٥٩-بالبوم  ١٠٤

نزرهم-  ١٨: ٤٢النلباء بشرود 
وجوههم- ٤ : ٢٨الجنادب بنزور 
٧.: ١٠٤بوجوْ 

بكربالمقطوعة الأعضاء: نثبته 
٥.: ٢١الخل 

)ب(
٤.: ٤٩بالقوس العير: تشجيه 

٠١١: ٨١٠باليوف النقر: تشجيه 

٥؛، ١٦٠: ٤٢٣

- ١٢؛  ٦٣بالمربري الثور: شيه 
:٦٦٠بالبق - ١٠٢بالماري"اأ: 

١٠٨.

رج(
٨٠٨: يالف الجنين: تثبه 

: ٧١٠بالملوك ■ اعات:الجمنثبته 
 .٤'

.١٧: ١٩بااض.هلاط الجوزاء: نثجيه 

-٨ :  ٦٧بالبريد الجيش: تشجيه 
الجرببالجمال - ٦ : ٤٧بالجراد 

٧-: ٨٠حاب ال-ب ١٠: ٢١
^٧٧١:٩-؛١١: ٦٩الجل ب

٠١٢: ٦٧٣١-؛١١

ي
٨: ٥١٠بالرحى الحرب: تشجيه ٠ ببيض الملاح بيض البيض: يه 

٢٨٧



الأشمطبالرحل ! الحرباء تشب 
٨.: ٧٠

؛ ٥٨الرحى بنوادي الحصى: تشيه 
.٥

بمعرسالساع حفر الحفر: تثييه 
 :٢٨-١٢٧^٢.

؛٢ ٥ المادي بالعسل الحليم: تشيه 
.٢

قويب- ٩ ٣: بالثور الحمار: تشيه 
الصنعيف بال- ٥ :  ٨٢الحديا_ 

بالخلحالمطعون الحمار - ١ ٩ : ٦١
'ذ؛فىالمرااُ

-٣ ٣: بالقرص رأسها الحيان: تشيه 
-٤ : ٣٥العجوز بشدق شدنها 

٥.: ٣٥الأراك بثمر عبها 

رخ،
برائحةرائحتها الخمر: تشيه 
٧.: ٤٢المساك 

المعاشرخوف الخوف: تشيه 
.١٨: ٧٦>خنالاى 

- ٢٨: ٧٠بام الخيل: شيه ت '
أ-ه-'إ::؛انزابانطاآا

١٩: ٤٤المقرور بأصاع - ٧ : ٨٤
:٦٥لإ_؛الجلأء : ٤٠_بالجراد 

؛-انسيابها: ٧٨الحدأ-ب٣٦
صونها- ٣ : ٣٤الزرع بجداول 

وطزها-  ٢٩:  ١٢الخليج بموت 
.٢٩: ٤٤اووحرؤج بلعب القتلى 

الغديربلمعان لمعانها ،•^: ١١تشيه 
:٢ ١ الثللم يلون لونها - ٧ :  ٨٨
: ٤٢الأبلم بحب مارها م-  ١٣
: ٤٢الأرب بملأسة ملاسها -  ٢٣
٢٢.

بهياب- ٥ :  ٥٣بالعير اووم: تشيه 
٠١٠: ٧٧الدشى 

٠٢: ٦٩ياللؤاؤتشيهالوْع: 

بالمجرلبته بياصن اللبن.ب: مثسيه 
٠٣٠: ٦١

-٨ :  ٢٩بالوعول الرحال: تشيه 
-٩ : ٢ ٩ الثعالب برؤغ ررغهم 
٠١٤: ٢٧القطا بورد وردهم 

الماديبالعسل الحليم الرجل: تثب 
؛-:داآ-الثجاع؛الأٌهآ:

٣ :١٦-٢٠ ،١١ :٢-٢١ :٢٥

-٢٧: ٢٤الرمح هآ-و؛: ٦٥-
ووجهه-  ٢٧: ١٠بالعير الصعلوك 
بياتالخاطف -  ١٨: ١ ٠ بالتهاب 

:١٢•لإ_الاق؛الضب : ٢٨الو 
السيفباهنزاز اهتزازه الكريم -  ٢٣
٩-: ٥٩بالغزل -النيم ١٨: ٢٥

-٦ : ٢٠الرمح بعالية الماضي 
٢-اا-*ه: ١: يف الوبنمل 

٢٨٨



الثوم,  ٣٣: ٢ ٤ الضر الرشد 
ا_١ ٥ : ٥٥السافة عاقر بمدار 

وبعيرِ  ١٨؛ ٩ • بالضع المهجو 
الزرق. ٦ : ٨٩الماكة 

الطللعلى الواقف ِ ٢ :  ٠٨
٦.: ٤ ٢ بالشارب 

بالثوبالدار الرمم؛ يثبيه 
\و\و

الصتاصيبونع وتعها الرماح؛ تشيه 
١٩; ٢٨.

النربةا.امى نانه حمالرمح: يثبيه 
٢.: ٦٢بالرشاء ؛-لموله :٤٣
.٢٣: ٤٤بالوى -كعوبه ١٦: ٦٧

)_(
: ٩١الدخان بمهل، الراب: شيئه 

٢٩.

:٨٤الغضى بثهاب السنان: نسيه 
.٩

٠١٤: ٦٩بالجراد الهام: تثجيه 
السامربمخاؤيق ■ المجوف تشبيه 

٥.: ٧٩

)_(
الوحشبفر بقطيم • الشبب شبيه 

)ص(
وتبح القتال صوت الصوت: تشيه 

.٢٣: ٦٩الحريق 

رب
.٣٦: ٢٠؛ارجال اشاب:شبه 

الإبلبقرب الضرات: يثميه 
.١٦: ٧٠الخواص 

٠١٢: ١٤بالخيات الضمائر: تشبيه 

)ط(

-٢٢٥: بالحصير الطريق: تشبيه 
:٣٧الثوب فى -بالخياطة ٦ : ٤٣

: ٩٦٣-'بالخلاء : ٦٣ا-؛النام 
.٨

٠٣: ٧١بالخريق الطعن: تشيه 
بأفواهدمها اندفاع اإءلأة: محثبيه 
المخاضص -  ٢٩:  ٤٢الزاد 

١.؛الأنحس٧-لونها: ٢٩
.٢ :  ٤٢بالكتاب اسالل: تنسه 

٥-٨،٧:٧٦ ا٨٥:

)ع(
بالثمالةرإ الل.نالمرصن: ليبيه 

.٢٢: ٩٠المبموءة 

٢١١٣: الفارسي بيت العش: تنبيه 
٢.: ٦٠بالجرذان العضل: تشبيه 

بالرحمالجيف عظام العظام: تشبيه 
؛انمالأم-الضعيفان: ٣٢: ٦١
٢.: ٢٠

)ف(
-٩ : ٤٤بالباري الفرس: تشبيه 

٢٨٩



.بالخل٥ : ٦٢الوحشي باض 
١١: r_l.بالرجل ١٠: ٨٠

بناة- ٨ :  ٦٦الهالوك وار ب٠
١٢; ٦٦.بالمقر  ١٣٥: ٧٦الربل 

٧.: ٨٥بالقناة ٧. : ٨١باس .
يساقماثه  ٠١٠: ١٠القناة يسانلة 
بالزحلوفصلبا،  ٩٠١٠: الخللسم 

.٣٦:  ٦٩سع همض ء  ٩١١: 
٠ ١٣: ٩ الجرداء الأرض بنمه 

—١ ٤ ٩: الق بنوى وره ن
سرعته ٢٠١١: بالهلراف ارتغاهمه 

.٢٤: ٢٨٠١٩: ؛ذئب:الب
٨: ^٠١٣٢١؛اJءاب٣: 

.٢١: ٤٢٠٢٠ادزلإ: ثال.ب
المنيحبكر كره . ١٠: ١٦بالغلي 

:٨ الأعصم بمنى مشيه ٠ ٢ :  ٧٧
.٩

المغللمواد بالالفوارس: تغميه 
بالنار- ٨ : ١ ٤ بالمقور ٤. : ٧١

ق<> ■
القيونبمناخ حومته القتال: تشبيه 

١٧: ٤٢.

نيةالمبالخب القتالى: تثبيه 
٠٣٢: ٦٩السيوف .ب ٢٠: ٦٧

.١١: المقامريابكعاب 

.٨ : ٦ بالدلو سرعتها ااقطاة: تشبيه 
.٣٣: ٩١الأناني بقمر راخها 

اربالأننلمع الشيع; ه تشبي

٠١٢، ١١: ٩٢اليد بقطع 

)ك(

بالخلممالموت كأس الكأس: تعميه 
٠٩ ،٢ :٧١

: ٥٥المانة بشط ألته الكيس: تشبيه 
٢٢.

؛٤٠: ٤٢بانمل 1لكيبات:بيه تش
٠٢٢: ٦٢

١٣:  ٦٣باليعاميب الكلاب: تشبيه 
حديل.بسقوط ممروهمة سقوطها ٠

٠٣٦: ٦٣القين: 

)ل(

بالهدابالمفراء القمحيان: تشبيه 
٨٠١٤: المزعفر 

-٥ : ٨٨المال يحد اللسان: تشبيه 
٢.: ٧٤بالميف 

٠٣١: ٦٩الخلان س:بمذق تشبيه 

٠٩: ٥٩بالمغازل الاثام: تشبيه 
:٩ ١ الملقى بالبعير الليل: تشبيه 

٣١ان_بالطيا٣٥ :٩١.

رم،
دحلةبماء المغلوط ماء الماء: تشبيه 

: ٦٣بالجمان المهلر ماء . ٢٥: ٦٧
٠٢٥

:٧٦اكياب بخلع التاركان: تشبيه ١
٠٢



- ١٣:  ٦٨الدرة بالمرأة: سب 
A:\o.T: 00و\ديي^أ:؟_ 

أسنانها- ١ ٠ ٩، ؛ ٦٥بالنخيل .
القليبتض تشها ِ ٨ : ٦ ١ بالبرد 

بالجرادحليها -  ١٦: ١٤الغرير 
-، ٩ : ١٥ثتى بأمور - ١ ٢ : ٦٨

1لخامحة_اورأة ١٥: ١٤والقناة 
-١٠ث  ١٩بالهدبل زوجها على 
-ا_؛الأ-ان'ه:اف>ت:اورأة

-٢ ٥ ؛ ٩٠العجا,يأنف وأنفها 
:٩ ٠ والجعل الضب بجلد وحاليها 

:٩٠الحجالة اق ب_وس١تها ٢٦
الأنعىبكئيش وكشيشها -  ٢٥

التخمرةالمرآة -  ٢٧: ٩ ٠ 
.، .  ٦٥المحجوبة بالمر 

)ن(
.٢٢: ،١^^٣٦؛المائة: سب 
٣: ٨٢. ٢٠: ٦٣بالجمل 

٤_٨:٣_بح٠ارالوحش :٨٢_
بالميسامها . ١ ٩ :  ٦٣بالشيطان 
بماميرصلرعبا — ٥ . ٦٠المجد 

بجدؤعنواتمها - ٣ ٦: اج المس
بالصخريديها - ٨ ٧، ٧: الطالح 

ابقينويالمت- ١ ٦ : ٩ ١ الغاليظ 
١٨: ٩١المانح وبيدى — ١٧: ٩١

أرالسمرس لملأب بولها أثر -
-٦ : ٥٨الأزرق اب ذبالملأيخ 
.١٨: ٦٣فينة ال؛تدافر تدافعبا
اآ_ر؛القطاة: ٦٣بااظاايمّرعتها 

القصببموت صوتها . ٤ : ٦ 
.٢٠: ٧٦باقلأب .عرتها ؛ :٨٣

.٢١: ٨٣حمر برحال 

١٠: ٩١بالإبل النجوم: ننسه 
١١٦: ١٩البقر بقطع 
.٢١٣: باكرا الهب: -ب 

.٢٥: ١٩بالكارى التحام: تشبيه 

٢٩'



(٩)

والمخرةالمدحة المعاتى فهرس 

.٢٤: ٦٨الأمام 
: ٨:١٥.  ٩٢. ١١: ١٩ل الإب

١١_م١٢ :٦_٥٦ :٦٩.

.١٥: ٨٤-٢٥، ٢١٠الارتاءآ: 

و.الأ-ماط«1:

٩.: ٥٦الإصلاح 
:٥٦_٥:٥٣_٩:٩٢_٧:٧٤الأءداء

_٦٤،٢ :٧:٧٥_٥:١٠٩_٨٤.

٤.: ٤٤نحاكهأ الأم 
٦الآuنت :٢٣.

٥.: ١٠٠الأنف 

٢٠، ١٩: ١^٨٦.

.١٢: ١٩الإيثار 

؛١٠٠، ٢٥: ١٥أرشار
١٠: ٨٨.

.١٧: ١٥الجارة 

٤.؛ ١٠: ١٠٦الجدب 

ؤ١ ١ : ٥٦الجريرة 

-١٩_٤: ٨،٧: ٨٤الجيش 
؛.:؛؛:يا_الب.ا'

-١٠٤، ١٠١: آا_آاالحربأ:
٦ :٢_٧٠ :١٠_٧٢ :٧٨-

٤.: ٥١-١٢: ٨١٠

٤.: ٥١الحريم 
٥.: ٧١الحق 

٠١: ٧٧الحمقأ 

'آّاأ-ممأ::الحالمها
٤٠الحلول : ١٥.

٠١٤: ١^١^٦٧

.٢١٠: ٧٦الحس 

٠٤: ٨٤الخصوم 
٧،٦الخالق. :٧-٢١ :٧٢-٦٢:

 ،٧٠٨

.١٠: ٨٤الخمر 

٧٦_: ١٦٠٣١ :١١٠، ١٢، ٤٤
.١١٠ :٦١.

٢٩٢



٠.: ٣ لدناءة 

٣٦، ١٨: ١١.

آ.ا،:اارأياآ"
٦الرحلت٣;٧_ ،٢ :١٩-٩:

X:oA_u, \i

.٢٥: ١٩الركب، 

.٢٩، ٢٨: ٤٤الرض 
؛م_م؛:أ،ه.الأحهأ:آ_آ؛:

.٢٣: ١٤الشربه 

ا.؛ه:اكرنإ

مامام:ااشماي،
٣.الصراخ: 

٢.: ٥٤المم 
٢؛: ٨٨المديق 

.٤٣: ٩١الصرامة 

٠١: ١المعاب، 
١٩اسح : ٥٦_٧:٢٣_١٩:

:VU.  ١٢_«U_  ٢٥: ٦١!سن 
٤١، ٣٤.

.٢١١: العثرة 

.٢٥: ١٢المدد 

.٣:٨٦_٣:٦٢•٣_:٤٢ال٠زة

٠٢٨: ٤٤المنار 

.٢٠: ١٩٠٨: ١٥العف؛ن 

٠٦:  ٤٧- ٢١١: الغارة 

.٢١•٢ط:١٥الغزو

:٣الملة  أل١

ه.;اسة؛أ

٤.: ٧٦المواتي 
١٠اابئ، :١.:٨٣-٣'

٨.: ٢٢الفحش 
.٢٢: ٢.٣٧: ٦١الفرس 

٨،: ٦٣- ١٧، ١٣: ١١فلاة ال

١٥.

.١٣: ٧٠.؛ :٣٩الفوارس 
٦-٥ط: ٩٢٦٢: ٦٨ة المسا|

٦ :٢١_٧٥ :٢٣_٧٦ :٦٨-

،٢٢: 'اه_: ٧٥. ٣٧: ٦٩

١٥_٢٦ : ٦_١٥ ،٥ :٢٢-

١٠ ٧؛٥٦: :٧٢ ،٢١ :٦٨-

٥ :٠٣:٧٥_١٣:٨٤_٧٥

.٢٥: ١٢القريب ا

.٢١٣: القمم ،
٠٣٠القوة ،

٣١القLدة٠ : ٢٢_١٥ :٦١.

١٢اUتمرم٠ :٣٢_٢ : ١ ١٤-٠:
٤ ،٦_٢ : ٢٥_١٥ ،٢١ :٤٤-

٤ ٨_ه٥٦: ٦_١١إ٧: :٨٤-

٩١- ٤٣، ٤٢، ٣٢، ٢٨: ٩٠:

١_٤٣ ٢٧ : ١..:١٢

٠٥الكس٠ :٣

٠٦: ٦١-٢٠: ١٤اللهو ،

:١٧اJJ_ل٠ ٦٥,٢٧:٤٤_١١:

٢٩٣



ادالذكير«ه;ا
٥.; ٥٦لمعضلات ا ٠

٠٦; ٥ ٦ المن؛خ 
٠٦; ١ ٠ الموت 

١ِ ٩ ،  ١٣; ١ ٥ نصرته الم-دديى 

,٨،٤ْ:د•٦;٦٤ابآإر؛١؛٠
٢٠٢٥; زئ ا ٠

٠٨; ٧٣اتجدأ 

.لها_؛ا;؛ا،اسآ'
٠١٠ا،ا_أأ; مأ،
.٣٣، ٢٠; ١٥اللتر 

٢٩٤



(١

العامةالموصوعات فهرس 

!١١: ١٥٠٧،

١: ٢٤ل الإب ا/_اا_'تما:، ٠
ه_ا<ه:آ'_ما0:ه.بمه:ماا/;

T ،١

.١٠: ١٥الإخران 

.١٦: ٦١٠الأخيل 
٢اءالأدء : ٦_٤٥ :٨٥_٧٩:

١٧.

-١ : ٥٨-٤ : ١١٠٤-: ٦١الأرق 
١ :٦٥.

١٠٢: ١^٢١.
،١١: U'_U؟'A،: ٦٩الأصداء 

A\V<\.yT

.١٥، ١٠: ٩٢الأهارمحه 

.١١٠، : ٩٢الأم 
ه،ب.الإنالار_إر؟:

.٢٤: ١٢الإنفاق 

هلأا،: ١١٠الإبماد 

٤٢. ١٧، ١١٠، ١٢: ٢١٠الإيمان 
١٠٧، ٦٠٦.

.٢١١٠: البرد 

.٢٢٩: البرق 

اا.اِ،ّاآ:اس،

٠١٠: ٦١: ٦١البغال 

١٧:٢٥.١٠٠_٥:٦١الكاء^ ،٢٩:٦٩,

.٢٤: ٦٧البول 

.٢٤: ١٩انمس 

.٢٧: ٦١الترك 

 ،^^٠١١٠: ١٢٤

.٤٠، ٦٠٩: ٩١٠٢٢: ٨٤الشاوم 
٠٦٠: ٦٤اسر 

.١٠آ_'؟ه: ا،: ٤٤اشر 

٠٢٥: ٢٤المائل 

.١٠: ٨٧الظوى 

أ.:اكتعخ؛
٤.: ٧٩٠١٧: ٦٨انمي 

٢٩٥



٦-١، : 0UA_: الخهديدي؛

قت:,„
.l ،o :UA_Yo ،Ti

.١٠: ٨٩. ١٣: ٨٤الخن 

.١١: "٧٨الحدب 

٠٢٨: ١^٤٤٢
.٣١: ٦١-١٦: ١١الجن 

٢٢الحهل : ٣_١٩ :٢٥.

.١٨: ١٩الجود 
١٩_٧:٢الخب : ١٦_١٤ :٦٨

y^-A\.y^:Ay.

-٢٥، ٢٤أآ_بم: إآ:اوحسانا

٣ :٦٩. ٣،٢_١٧:٦٨ :٨٥-

١.: ٥٦.١: ٨٦

.A:Yالحج (
٦.: ٦٤الحزم (
٥الحزن٠ :٦٤_٣٨ :٦٥.

٨.٩، : ٢٣لحاب ا (
.١٦: ٢٣الحظ (

؛١٢: ٨٥الحقل. (

؛-هأ:مآآ_م؟::الخلمآا(
-٢٠: ٢٦.

.٣٩، ٣٨: ٥٩١- : ٦٣الخام (

.١٤: ٦١الوحش حمر 

١اس :٢٦.

.٣٦، ٣٣: ٦١الخن 

٦.: ٣٤الخوة 

.١٨: ٥٨الخلاف 

٣،٢ارسر :١_٥٢ ٤-إ٥٢:
٤.؛-آه: : ٤٠

١٤،١الخال :٦،٥-١٦:٣_٢: ١٥

.٢-٩:٩١ :٢،١_٨٣ :V٥_

٢٦ااخلا : ٤٤٠٣٤: ١٥-١٥:
١ه_ : ٣٢٤-:"٧٠٧_١٧ :٦٧-

٨_١٤;٦١ :٤ .٣٧ :٦٥-

٩-١٧:٦١ : ٤-١٥ :٨.

.١ : ٨ لدكاء ا (

٤.: ٩٢٠٢٤: ١٥اادم(
٢ع٠JJا< :٦٩.
.٢٠، ١٨: ١٢الدنيا (

٤الاJءر( ،٢ :٢٦.

٩.: ٥٨الديك، (

آ.ا،ا|دةهه:م-؛؛:(

آ.ا،:اردلما(

.١٧: ٥٨الذنب (

.٢٤: ٨٤لدفه ا ٠

)١٧، ١٥: ١^١٦.
١١ارن٠ار ،١ :٤،١_٨٠ : ٢٤-١٦:

٢١_٢٣،٥ ،٣١_٠:٢٦ ،١١ :٢٧

١_٢٤،١:ه;٣_٢٨٠٦_ إ٤ؤ٤٨:

٢٩٦



١.١ ;  ٣٥٨. ; ٨٢ارحالأن 

آ.،ا'الرذةه:

.١٤: ٢٣الرزق 

٨الرفى :٤.
«ا.الرءاحأم:

.١٥; ٥٨الريق 

أ.ا،; ٥٢الرق 

،٢٨; ٦١الزمبع 
٢٧; ٦٩٤٧١.

.١٧،١٦;١٢الر

.٢٣، ٢١: ١٤الكر 

٤.;٦٥الواك

٠١٤، ١٣; ١٢الزال 

.٢٦، ٢١: ٢٤المير 

٩.; ٥٣صوته اليف 

.٣٨، ٣٧، ٣٤ال-وآ: 
ا.الشجاءاتهآ;

.٢٣; ١٥الشح 
٥.; ٦.٣٨ ; ١٦الشماتأن 

١،٢، ;  ١٥-١٠آ، آ;النم، 

;٥٠;٣_٢٢٦_١إ;٢٢-١٤

٢.;٧٦_٢١إ١٢;٣٦١-

لإ.;م_هه;ها

٠٢٨; ٢٤الصبر 

;٧٨٧_; ٦٤ِ  ١٥; ٢٤الصدييق 

.٢٢; ٢٤الصمات 

١الصملكأ   ٢١;٨، ٠.

٠٧: ٦٤الصفح 
,؛؛ا_خ؛;مإالمسعآأ;

٢٢;٧٠_٢٤;٨٤_٢٨;٦٩.

٤.;٨٧_٣٩، ٣٨; ١٥المبمف، 
.٥

١.;  ٢٦-٢١; ٢٥الفب، 

٤;٥٦٣_;٤٢ااطلل ،٧٦_٣:
؛.آ_هخ;

ه_آ:; ٧٠. ١١; ١٤الطسيؤ 
١١.

_٢;١٦;٥٣_٢٩;٤٢الفر
١٣.

الخيال.= اس 

٤ّ;٦١اسمل

.; ١٢. ٦،٢; ١١العاذلة 

٠٢١;٩١;٣_١٨٤_;٤٩

;٥٥.٨._١٧، ١٦; ٨٣انما^،
.٢٣; ٢٨العزاء 

٠٤٠، ٣٨; ٤٢الزء 

٧.;٢٩٢_; ٣٠العصا 

.١٣; ٨٩العلاج 
١.; ١العمامة 

.١٣; ٦٥الم ابن 
;٣. ٦٦المرة 

٠١; ٤٥الخارة 

آاا،هخ;اسو

٢٩٧



.٢٨: ٦٩الغربان 

:٦٤الغرة 

.٨٢١، : ١١الغرل 

٦الغنائم  :٨.
٢.: "١٨الغش 
.١٠: ١٦الفداء 

٤الفرار  :٧٧.

.٢٠: ٨٥القصيد 

آبه-اث:اكلإه:
:YA.YU: ٦٩٠٢٤: ٨٤القض 

٦٩٠٨٤: ٨٤_٦٨:٦٩_١٤:

٢٢: ٧٠٠٦.

:ص'ا.اكدرها

:٢٤٠٨: ١٥٠٧: ٥٦الشدر
٠٢٦، ١٩

.١٩: ٢٥القرى 

٠٩: ٥٠٠١٤: ^٠٥١١٥٦
.٢٤، ١٩: ٢٤الشائ 

١.: ١٠٠ ٠٦: ١الممر 

.٦٧الكرش 

.١٦: ٥٥٠١٦: ١٥الكف، 

.١٦: ٤٤اللحى 

١٠٢، : ٥٣اللل 

•ه المآزقاُْت
٢٥٠٩: ٢٥٠١٨: ١^٦٢:

٩_١٥ ٨٣٠مي٢٥: ١٩ :٦٥:

٤_١٤ ٢٤٠ا٨٠: ١٠ :٢٦:

١٥_٢١ ،١٣ ٢٠ا٢٨: ء٦٥:

٧ ٩٩جط٢٥: :٢٦٠١٤ ،١١،

٢٧،٢٦ا١٧ ١٨س٢٧: س٦٥:

٠: ٢٧ ٠٧: ٦٥ ٠٨: ٢٦ ١٥

١٠ ،٩ :٨٢٠٦ ١٦ء٢٦: :٢٥

١٦ ٣٩س٢٧٠: :٧٠س٨:٦٩،

٩ ،٣،١ :١٥س٧٩٠٢٣،١١:

٠: ٨٢٠٢: ١٦٠٣٧، ٣٦ ١١

١٢: ٥٨٠١٩: ٥٥٠٢٢: ٧٦،

٢٠ ،١٤ّ٧،٦ :٨٥.

٦٠ ٠٦: ٦٥٠١: ٤٧٢: ٠٢١
٦،: ١٦١٠٢، : ٥٥٠٦١: ٦٥

_\'o_o :oo_v^:oo:؟

٧٢٦ا ٤س٤٢: ١٨:٨٥س٦٥:

٢ ،١ ٤س٩٠٠: :٩٠٠٦١ :٦٠

٥٥٠: ٧٨٠ ٠: ٤٧٠٤: ١ ١

آِا،: ٣٦٠١: ٧٥٠١١: ٦١

٣،١ ١٢س٨١: :٦١٠٢ :٥٥.

.٢٠: ٧٧الزنح 
٦٦ ■.T

T.٦■ الطر 

٠١٥المللف  :٢٣

ء٥ه:٨:٥٥ا٢٠: ٥٨ال«الوك
٠١٤، ١٢: ٥٨٠١٩

١٧: ٢٦٠٨: ٢٥٢١.

:٣٨٠٢٨،٧،٥:٢٧٠٥:٢٦اJوت،
٧: ٤٧٠٢ّ٦،٥ :٦_٥١ :٦٣ِ

٢٣،٢٢،١٥ :٢٥٠٧:٧٨_٦٥:

٢٩٨



^.:٦o.\^:or^د\٦_

.١٥، ١٣: ١٢اس 
ماا.؛،ا/_م'\/;:أ'ا-«ا"ا،ورْه:

iiUl ٧،٦_٧:٨٣ :٨٣_0٩:

_٤١٦ :٦٣.

١٧: ١^٩٦.
.r:AU^I

٦المور :٥٣.
.١٧٠١: ٨٧البت 

.٢٧: ١٥الخل 
.٢٢: ؛_ها"م،: ١٠الهاuن 

J٧،٢،١هج-وا : _٦،٣_٧ه:٤٤

-٢_١٨:٦٩_١٦:٢٩: ٣:٧٤_٤٦

^.Ao.\o :ii.r:A'.y :i:

٤_١٥،١١ :١_٧:٣٤_٨٩ :٧٤،

_٥٢٧،٢٤،١٤،٥:٩٠ّ

٠١٧: ٢٧.٢٠: ٢٤الهدايأن 
.١٦: ٦٣.٤: ٥٨الهر

.٢١: ٢٦الهي؛أن 
٠٢: ٨٢الواشون 
٠٢٢: ٢٥الوحشين 

ؤ٣:٨٧ين٠Jا

٢٩٩



١)

والتراجماكحقتق ماُأع 

الرزاة.إنباء لممض: ا٠ 
الأنساب.ت لمعاني ا٠ 
العرب.أنساب جمهرة • حزم بن ا٠ 
الأعيان.وفيات ت حلكان بن ا٠ 
الذهب.ثيران العماد! بن ا ٠
المعارف.ت قتيية بن ا ٠

.والثعراء الثعر نتست؛ بن ا ٠

الكاتب.أدب • ئتيية بن ا ٠
الكا.لفياصخ.'محالأمح;

عساكر؟ابن تاريخ عساكر: بن ا ٠
نحرسنالأصار جراني؛ لا ٠

البمرمحن•
الإسلام.تاريخ لدمى؛ ا '
الترحمةالعرينة.ائرةالعارفالإسلأمٍت؛ د' 

غابةالن-هابفىدئاتابزري؛ ابن 
القراء.

بالوفيات٠الوافي الصقلي: 
الصغير.التاريخ • اليخاري 

الفهرست.الننيم؛ بن ا '
أثعارجمهرة القرشي؛ نيئ بك. أ '

•الرب 
والشعراء.الشعر قسة ابن 

•الأغاني الأصهاتي؛ اهمج أبد 
اكراء.طقات محلأم؛ ابن 
اللغة.جمهرة لليد؛ ابن 

الأدباء.معجم ياقوت؛ 
ؤالبلدان معجم ياقوت؛ 
٠استعجم ما معجم الثكري؛ 

اوكري:ّمءلاللآلي؟
ؤالعرب أراجيز البكري: 

الأدب.خزانة البغدادي: 
الأمالي.القالي؛ 

•المغني شواهد السيوطي؛ 
•المونح الرز؛ا؛ي؛ 

٠والتبيين اليان الجاحثل؛ 
٠الحيوان الجاحظ: 

٣'



الخماض.اينحى:ا
اللب.مض لأنصاري؛ ا ٠
الحماسة.ديوان شرح لمّيزي• ا ٠
المخنص.محتدءت بن ا ٠
الحمّامة.الئجري بن ا ٠
العرب.لسان منظور• بن ا ٠
المعهل..القاموس همدز؛ادي؛ ا ٠
المير.الممباح ت لفيومي ا ٠
الأ.الي.الرجام;-
اكهذيب.تهذيب نمقلأتي: ا ا

الأصداد.ابزالأناري؛ 
الكبرى.الشواهد الّضت 

الحماسة.•' البحتري 
المفضلتان.الضم؛ المفضل 

الأمالي•المرتغي؛ 
الكامل.ب: 

تاجالردس•الزب؛دي'أ
٠البلاغة أماس لرمخشريI ا ٠
ومددالألفاظ، كمن؛ البن ا٠ 

الألفاظ.

الزهر٠لسيوطي: ا ٠
١الفريد العقد •' ربه ء؛د بن ا ٠
الضاعتين.لمكري: ا ٠
الأنصاب.الند: بن ا ا

العمل.ة٠رشيق: ابن 

النماء.أخبار الجوزي؛ ابن 
المحنى.الجوالض؛ 

اللغة.فقه ادثعالي: 
الائضاب.الظيومي: 
الصحاح.الجوهري: 

الأضداد.الخلي: ابن 
ّالتنصيص معاهد الخام: 

٣'



»الآصمعظث«فهرس 

٧

١٣.....................^^١ ٧١
١٦...آلا

٢٢........... الزحا >زفآضاة 
٢٠ط..........ؤؤ.بؤؤ.ّّؤ....ّ.يا 

^١٢............. صلاحت ذ\وذوئ بم 
٢٨انزيلأل•■••..•.• إر 

٣• ••••••••••••••••••ئنابجا إبي؛را
٣٢••..••••ى.••••• ط ص لأم 

٣٤........ ٠٠١.وجناء عر ئننت 
..............٣٧

ا؛(مذ-ا؛و....................
ه؛المواذوتاوأتجي.ب.ّ.ؤ..(إن 

٥١كب (إذ 

٥٤•••••••• -واد ر يياض للأخ ،
(:أكايرف.ّا.........ؤ......وْ

٦١...١ ٠ ؤ . ٠ ...٠ ٠ التنانت نربط ريا ف( 

٦٢............١٠٠(غد.رم....١٨)
٦٣ص......... أم أضني لقد ( ١٩)
٦٦.............القومس لينهغ ( ٢٠)
^١٦.....؟.. ١٠(ولفذأذرثأحاك..٢١)
٦٩نوش.ب..ب.......ّ.... م ألا ( ٢٢)
٧١...........ؤ..ؤؤ.ؤ... الئن(كمها٢٣)
٧٣................. رضافظك ( ٢٤)

٧٧............)ا،؟(غواوتل١٣ 
٨٠نلئمى........ب........ (تموو ٢٦)
٨٣أزئ..... . ؤأبنالحوادث. ( ٢٧)
٨٧ ٠١٠الحيز...١....عتت ءلاءئغ ( ٢٨)
٩١..ّ..بؤ...ؤ.......ؤ. نمراأنبغ ( ٢٩)

اكواتيس....س..........مآ)•مدتا
٩٥(ناشكدنغك.......ب........ )١٣

٩٦.........النحيل؟ أين واف ( )٢٣
٩٨.................. جئتهاما إذا )٣٣( 

٩٩..............)أم(بيجاضاء 
٣٠٢



٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٢

٣

٦

٧

٨

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٠٠

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

كاذفم
...............v■!إض 0^، لنا 

ذلمييبتيذ؛ندل-.-.-ا'ا
...........؛•١اثن ليمما؛ 

١■ .....................٥ داكم آن1 
١٠٦.............الغنن لي حلت 

١٠٨............. ..ى ث لهم ا

١٠٩....................ظو بنن 
١١٤.................نناؤته( أيئ 

١١ ٦ . ٠ ..... ٠ . ١ .... . جواذنم باعوا 
١١٩••...••••••••••.• •أ-د•بتي 

٢١ . ؤ.......د1؟للأضى أعت 
١٢١...............نيس ينلن 

...........ه..مأاكث يا ئنئخ 
٤١٢ .................. دار ^ ألا 

١٢٥١.........ك محفل إني 
..ؤ..ؤا.ب..ؤ....بآااض ض،

١٢٨اش..ؤ..؛....ؤ..ؤ..؛..قائلاك 

١٢٩...زمأى 
١٣١...... أشامحا ض جهل لا 
١٣٢.................. لفادذ م

ّ....لإ........ا...هما;رثداكؤ

١٣٧...............انأ أتاك لنا 

١٣٨تأنف...............د .لا .
١٤١..........لأ»نباشنئخلم 

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

'آأا---ب.--لنارض- 
١٤٥...........نمتزة الJغز ئرا٠ا

١٤٩.........٠٠..للغزب أغدذت 
١٥١........ اأخلها؛ها؟لتت يا 

١٥٥••••••ينمحسب الش يخشء 
١٥٦•••••••■••••••غني ايذ رامحي 

١٦•..ؤؤب٠......ؤ.٠٠.ثلأ*Lوعادى 
١٦٢.................١^٧ ختز 

١٦٥.............بانة حوط كأنها 
١٦٨......٠.........١..صنواخم 

١٧٢..................محم نمونا 
١ ٧٥...ؤلأ.......ا.التاز.نميا 

١٧٧..لأ.ا.ؤ..ّ.....ؤ٠٠علتيلأ.أمحوا 
١٧٩١............أنزاؤها أمية بتو 

١٨١.......١١الأنراس نربط لد"ى 
١ ٨٣.........حفهاالنشيزة نملي 

١٨٥.....٠١١...احتتاباالقلب أحن 
١٨٨.......ؤ.........حزايثالفران 

٩١ ٠ بماس......٠.........لأثآزن 
.........ؤ..ؤ.آبمامحاكن أنيخت 

٩١ ..................٤ بثكنة ليس 

٠١٩٦ب.١..ؤؤ.لإ٠ؤ.٠..ّالخ كرم 
٨. ••••تغذم، الّلل بض 

٠٢ ٠ ٠ ؤ .. ....٠ ...١ .٠ صدوف باثث 

٢ ٠٣..ؤ.٠ .....١. ...٠ نشا ندكنت 

٣٠٣



٢٠٦..............دنثئإلا (^:^، )٠٨
٢٠٩..............(إنانننتصن )٦٨

١٢ ٠ ..........٠٠٠.أكرننوالصنم، )٧٨( 

٢١٢•••............دزمح;س )٨٨( 

٢١٣ك.............س أضنا ( )٩٨
٢١٦.................)•؟(ثيرأز.

٢٢٠افواتي................منية ( )١٩
٢٢٤أمتا ( )٢٩

٣'




