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َ>-َبم محَ 

ه

اومعدهة

انله،رسول محمد على والتلأم والصلاة لله، الحمد 
هدام.ايبع ومن وصحبه آله وعلى 

فىكبيرة مكانة للئنمرى العرب(( ر)لأمئة ل قاف وبعد؛ 
أصيل،شاعر عن إلا تصدر لم قصيدة وهي العربي، الشعر 
أنقل وحديثا قديما ة الحربيعلماء عناية لقيت ئم ومن 
^،٥٠٢)التبريزي من: كث فشرحها قصيده، مئلها نالت، 

محلىأبى وابن —(، ٥٦١٦)والعاكتري —(، ٥٥٣٨)والزمخشري 
النحويالهلائي مالك، وابن —(، ٥٦٣٠)اني الغتالنجار 

الماغوسميمسعود بن سعيد جمعة وأبي —(، ٥٦٧٢)
اشوعقناء (، ٥١١٢١)القاسي زاكور وابن (، ٥١٠١٦)

(.٥١١٨٨)المصري 

المستشرقين،من كثير المانعة القصيدة بهده عش كما 
وترحمهامختلفة، حهلية أصول عن منهم واحد غير فنثعرها 
لها.واسعة دراسات آحرون ودرسها لغاتهم، إلى بعضهم 



لإبم>بضخ

أدبيهوصونا ثرة، لغوية مادة فيها وحدوا فالشراح 
متقنةوثيقة فيها رأوا والمستشرقون نفيسة، ومعاني بديعه 

الجاهلي،العصر فى العرب جريرة فى الأعراب —اة لحث 
وتاريخي•اجماعي لغرض بها فاهتمامهم 

الطويل.البحر من بيتا ( ٦٨)في القصيدة تقع 

روىه الختلماب بن عمر أن بالذكر الجدير ومن 
قانهانفرى، الثقصيده أولادكم ))علموا ال: قأيه عنه 

هذاتحقيق في ؤإسهاما فامتثالأ الأحلاق{( مكارم تعلمهم 
أنأرديت، الحربية، ة اللغلماكانة وتعزيزا النبيل، الهدف 

مصورةورسومالتإ موجز، بشمح مرفقه القصيدة هذه أنشر 
وقدثوقة، مسغير حهلوة في القارئ، إلى المعاني تقرب 

للشاعر.مقتضية ترجمة يديها بين جعلتط 

وأبنائنا،بلادنا حير فيه لما يوققتا أن تعالى اش أسأل 
أندعوانا وآحر جدير، وبالإجابة قدير، يشاء ما على إله 

العالين.رمحتإ لله الحمد 

الكعبيمالم مطر محمد د. 
\<T_الخير رجي،  ١٥العين 



|كربلاهية 



0لأمتة1كالأ:1سءاا؛ 

مطيئمضدوو أم بني أشموا - ١ 
ز:ًمحم واثم دؤمٍ إلى ئإش 

اممريبءيح ش• 

اعتدلوا.أقيمواء 

لجأتالذين الشفري أحوال يهم بنو هم _؛ بني 
دمه.ؤإطلأل أبيه مقتل بعد أمه إليهم 

الحيوان.مقت،م من الغنى يلي ما صدور؛ 
فيثمقو التي الدابه وهي ة، مقليجمع المطي؛ 

تسرع.أي ّسرها، 
وصواريهاراري ال—وحوش هم سواكم؛ قوم إلى 

به.وأنشمت الشفري بها أنس التي 
الست،;ض م٠ 

وتركعني، غفلإكم من م فهبني ا يانتبهوا 
والميلمفارقتكم، على عزمت فاني لي، مناصرتكم 

ووحوشها•البراري صواري هم غيركم، قوم إلى 



مممئواللت—ث الحاجات حمت ممد . ٢

وأن-قتا ئثلايلجان وقدت 

اثعريب:ؤح ش٠ 

وحضرت.نهات حمت: 

ومحوت.أوثقت قدت: 

والقصد.النية وهى طثة، جمع الطيات: 

ظهرعلى يوصع ما وهو رحو، جمع الأرحل؛ 
للفرس.كالسرج الجمل 

البيت:عنى م٠ 

وايضخحاجاتي، قضيت محقي الرحيل، سأعجل 
أنالما تعداد، الا،سوتم باب، الأسومهدت الأمن، 
إله.قاصد 



ؤل

الأدىض للمّم شأى الأذض دم - ٣ 
ممزذالقلي خان لشن ا يمحه

اممريبءش ٠ 

البعيد.المكان المنأى: 

الخامل.ارجل ^٣= 

الغض-القلي؛ 
فيه.يعتزل مكان متعرل: 

البيت؛عنى م٠ 
الدنلتجنب وميله بعدم لن اس الرحل إف 

عزتهفيه يجد ومكان مع متالأرض ففي والمهانة، 
وكرامته.



ائرى؛>، فئة الأنضِ ني U سزق - ٤

بمقلزئؤ راث أذ ا راغبترى 

اتثريب:رح ق٠ 

وبقائك.بحياتك قسم نمزق: 
ليلا.مار سرى: 

وال\كرامة.العزة في راغبا: 

والمهانة.للدلأ راهبا: 

البيت:عنى م٠ 

استخدملمن فيها صيق لا وحبه الأرض أن م يق
الدل.وترك الكرامة طلب على وعزم عقله 



١٠>ا لأمنةاض0:|ستآ0(  تحؤس عح

همملسسيئي ون أهلدوثكم دبي " ٥ 
جانج ود زئلوو°ظ 

اممريب:سلح 

الذبالشد: 

•السريع العملي؛ 
بيض.نقامحل تشوبه سواء والرقعل النمر. الأرقْل: 
لمنه.الأملس وهلول: 
الرمحبة.شعر طويلة عزهاء: 

الضع.الجئأل: 
البيت:معنى 

والضبع.والنمر، الذئب، وهم: أهد غيركم لي 



٢١ ٠١٥٠٠٣)٦(  CJLuJIاكرب: لامية  ئِمتتنث

ثائعاكزِ ئوئغ ئغلا الأئد، م ئ- 
بغيتجئ بما الجاني ولا لديهم، 

اممريب:ؤح ش٠ 

الجناية.حش الجريرة: جر 

نصرثه.قترك بخيل؛ 

•معنىابيت:

الشر،يفشون لا أهلي، هم والضح: والنمر الذئب 
,يخيبونه ولا جرما، أو ذنئا ارتكب الذي يطالون ولا 



0 ٧٣
":سهت حي 

اتمحأ؛ضأدئئبيناب
أبمنالمائدِ أولى غزمحق إذا 

اممريب:يح ش٠ 

الصواري.الوحوش من ذكر مما كث: 
سآ-ش بميم لا أبي؛ 

شجاع.باسل: 
ظهرت.عرضت: 

الفرسان.وقيل: الصيد. وهي طريدة، جمع الطرائد: 

المن:.مض 

بالإباء— بأهله امحسدلها المى — الوحوش يصم، 
ومواجهةالصبي، مطاردة فى ولامتا والشجاعة، 

أشجعها.أئه عليها يريد لكنه الأعداء، من الفرسان 



محناهِلم إر الأبدي شيم وإذ - ٨
الموم!عجتأجشع إي بأحئحلهم، 

اثغويب:رح ش٠ 

الشام.الراد: 

أسمهم.أعجلهم: 
•غيره نصيب في يهلمع الذي الحريقس الأحئع: 

•معنىالمت:

حصتهاثقلب اشام إلى القوم أيدي تدافعت ؤإو 
هناها المستعجل المبادر أو ذلك \.( 11juتأحزت منة، 
ثرْ•نهم 



مصلهمس نشيله إلا داف وما . ٩

السثلخ الآمح-وكان ظهب، 

اممريب؛يح ش٠ 

السعة.السماحة، السهلة: 

الأسان.التفضل: 

•معنىاب:

إلاالزحام عن والابتعاد العلعام عن اض إموما 
ذسالقوم وحتر لهم، ؤإكرام مني، صدو وتعه سماحه 
نض اتجر في آثرهم 



٢٩
ب

•ا'-فلنيمحقسمحبمنثا
يمثعليربه ئي ولا يخش 

اممريب:ؤح ش٠ 

المسر.بالشيء الاكتفاء التعلل: 

مكافئا.جازيا: 

الهت؛*سني 

ولابمثله، المعروف يردون لا قوم عن أغّاني ؤإش 
ذكرهاأمحيقاء. ثلائه تلوى ظهرانيهم بين العيس في 
)١١(.اس ١^ ^،



٣١ه را!( است العرب: لامية 
ت؛وهقتت٠—1_ 

ئقيعيواث أءخابًٍ ة قلائ-  ١١
كتثلدزاء وضنإمحيت وأقص 

اثغريب:لح س٠ 

جريء.قلب مشح؛ دؤاد 

الصقيل•السيف أبيض؛ 
غمده.من المجرد إصليت: 

الشجرمن نؤع وهو السعه، من وس القصفراء: 
القسث.منه ثتحد 

القيى-أجود من ؤلويله عيثلل؛ 

البيت؛•معنى 

أد1،ا:أفارمحهم ولا أصاحئهم، أصحاب ثلاثه 
الأهوال.يخشى لا مقدام جريء قلب 

تخطئه.ولا رمته ما تصمى طويله، صفراء وقوس 



ثنيتهاون المتاضس من وف هت-  ١٢

ومحمثا إليهنهلت ئد زحناج 

اممريب:رح ش٠ 

الصوت.ذات الهتوف: 

أغصايهائأكئز لم التي الأعواد أملس، جمع الملس: 
ق5ئزئدئ.

الظهر.وهو متن، جمع المتون: 
تزينمستديرة حلقة وهي رصيعة، جمع رصائع؛ 

القوس•بها 
علقت.نيطت: 

القوس.أو السف نجمي التي العلاقة محمل: 
•م٠ضانيت؛

منها،السهم انعللاق عند قوي صوت لها قوته إف 
فيالد تؤذي عمد دان ولا حشته، ليست، ملساء، فهي 

يوربمومرصعه مزيته ا وعلاقتهوهي امحسنخدامها، 
ووثغ•حزو فيها وحلقات مضفورة، 



و
م

لكيفث الق—هب ا صهرق إذا -  ١٣
وئ؛_وثرن تغبلئ ززأة ئ

اممويب:لح س٠ 

انطلق.زد: 

صوتت.حشت: 

أيالأرزاء، الكثيرة الناقة أو المرأة، رزأة: الئس
الصائب.

وذهابهامجيئها في تعجل فهي الثكلى، عجلى؛ 
حزعا.

تصوت.ثري: 

بالبكاء.صوتها وترفع تنتحب ئعول: 
البيت:عنى م٠ 

لهاالمهم مفارقه عند بتصويتها القومش شبهتط 
تجيءة، مضهلربثكلى فهي الأرزاء، كثيرة بامرأة 

وتنتحب.وتصيح جزعا، وتذهب 



\y ٠

ضوامهيعسى بمهياف ت ولئ— ١ ٤

بجيوض ا، شفانهتجدئ 

اثعويب:ؤح س• 

التدبير•سيئ المهثاف؛ 

ليلا.ماشيته برعي يض: 

ترعى.التي الماشية الوام: 
البنية.مهرولة الغذاء، سميثة مجدعة: 

ساعةالذئر الناقة ولد وهو شمب، جمع الققبان؛ 
ولادته.

أهلها،أهملها التي ة الناقوهي باهل، جمع ئهل؛ 
ئنها.ولدها ورف 

المن:#معم، 

غذاءيحسن، لا الذي الأحمق، كالراعي لسر، إيه 
مهمله،ألها مع جائعه، أولادها مع بها فيعود سوامه، 

القمع.من، ممنوعة غير 



0 ٠٣٩

بعرسهرب محي أ جبدلا -  ١٥
يمديم، شأنه في بمابما 

اممريب:ؤح ق٠ 

الجبان.الجبأ: 

الحلق.سئئ الأكهى: 

ملازم.مرب؛ 

زوجه•عرسه؛ 

مشاورها*مهيالمها؛ 

البيت:عنى م٠ 

لزوجيهملازما ولا الءحئقِ، مس-ئئ ولا جبائا لت 
ندر•وما أمره من يأتي فيما يشاورها 



٦٠۴

أنكمئق ترق حولا .  ١٦

وسسمرثيغلو اء الم؛وبه يهلذ 

اتعريب:ؤح ش٠ 

أحمق.حرق: 

جبان•همق؛ 

الصحراولإ.الطيور من طائر الئتكاء: 

بينيخفق محلثه كأل رحو، حيان ولا بأحمى لست 
يشاء.كيف فزعه من به يتلثب الماكاؤ، حناحى 



رومنفداوية غابف ولا .  ١٧

يتكعدداهنشا ويعدو زؤخ ب

اممريب؛همح ش٠ 

الخير.عن المتخف الخالق: 

الدور•يلازم الذي دارية؛ 
اء.التمحادثة يحب الذي المتغرل: 

بالث>هنب1زين الذي داهنا: 
محه•في الكحل بمتصل يتكحل؛ 

البيت:•معنى 

فيطمعا ث،ور الألازم ولا الخير، عن أس لا 
أتزينأف عني يصح ولا وملامحلفتهى، النساء، محادثة 

منهي•تقرئا وأتكحد 



٤٥ثه بمرارا؛__

إّ نيره دون رْ شبمل وكسق -  ١٨ ١
أحئزثاهث1ج رعته ا مإذا لذ أ ل

اممريبءيح ش٠ 

حليم.تمتص الذي المسن الرحل الخز: 

الكلام.الطيء اشي الألم: 
أحمته.رعته: 

اصهلرب.اهت١ج: 
معه.ملاح لا أعزل: 

البيت:*معتى 

ولمقحاصؤ، ظاهز وخيري الهرم، م يقلعن لم 
منأحلو ولا ارتعد، أحمته ما إذا بجيان ولا ش__تي، 

سلاحي.



si؛

اقخثإذا سلأم الظبيخار ولتت -  ١٩

هوجتيهماء المحشيف الهوجل هدى 

اممريب؛لح س٠ 

الحيرة.كثير المحيار؛ 

محصدت.اشحث: 

تّ:تّسّ
طريقغير على المفاوز قطع بجر الذي العشيق؛ 

معروف.

ويصن.الساللق، فيها، يهيم التي الصحراء التهماء: 
بهاليت التي البعيدة الصحراء الثانية الهوحل: 

علامات.

الميت:•معنى 

يمهحينِ على المحل نزل إذا الطريق علي يختلط لا 
هدى.غير على فيها ويمشى الحاذق، الخبير الصحراء في 



٤٩^بم؛)زإتحه 

ظسىلائى القوان الأممز إذا - ■٢ 

{ومملث ق——انح منه 

اممريب؛ح مش٠ 

الحصى.ذات الأرض الأمعر: 
الصلبة.الملس الحجارة امحوان: 

قدماه.والمقصود الخما، مقدم منم جمع المناسم؛ 
النار.يقدح الذي القادح: 

مكئر.مقتل؛ 
الست؛عتى م٠ 

الحجارةذات الوعرة، الأرض فوق رن، م—ما إذا 
ذزاوأورث انقدحت مؤ بقل، الحصى فارتهلمتظ الصلبة 

وتحقمت.



٥١ (ri)_l:^lc_il
ب

أميتهحتى الجؤع اد مطأديشم .  ٢١
فأيهنشا الدم عنة وأصرث ;أ 

•قرحامموس:

مماطلة.مطال: 

شدته.يكسر أميته: 

أعرض.هتشحا: الدر عنه أصرب 
عنه؛أغفل أذهل: 

الهت:•معنى 

مخادعهالجؤع من الصر يمشها حين نفسي أحايغ 
كأفحتى ذكره عن أعرض ويالمصابرة الطعام، تنسمها 

حاجه.إليه تصح لم 



٥٣ ء
تءئهق،ثت تثن 

لاتزىنةالأنضِم نزت -وأتفث ٢٢
ممزقزؤ انزل الثلن بض 

اممريبءح مش٠ 

بماء.ملون غير ابتلعه التراب: أستمر 
الفضل.الثلول: 

المتفصل.المتهلول: 

البيت؛عنى م٠ 

متفصلمنه أحتمل أف على الشراب، آكل أن وأوثر 
علي•



^0
٣

شزبثك لم الدأم اجبماث ولولا .  ٢٣
دونأثملدي إلا به ائق ئغ

اتعريب:يح ش٠ 

والعار.العيب الدأم: 
يوجد•لم بلفن؛ لم 

مشروب.مشرب: 

مأكول.مأم: 

البيت:•معتى 

شرابولا طعام يكن لم والعار العيب حقته ولولا 
نصتبٍ•أوفر منه ولى إلا 



ف

بىتيم لا حزم ثقا نلكن -  ٢٤
أيخولىرشا إلا دأم الى عل

اممريب؛يح ش٠ 

الأبية.الحرة: 

اليد.الدأم: 
ما.يدز رضا: 

الست:•مصتي 

أنترصي لا عيوفه أبيه نفس أصلاعي بين نكى 
مارعان ش قش فاد كيرياوها، فيه فش عاى تحد 

المكان.تغادز 



i

انهلوت'كما الحوايا وأئلوي -  ٢٥
وقشيائ خوثلأ>ئئئ

•ق>حاممرس

أعصب.أطوي؛ 
الجؤع.الحمص: 

الأمعاء.الحوايا: 

حيهل.جمع الخيوطة: 

يحد•يكاد لا فتل إذا الخيوط من نؤع الماري: 
تفتل•سار؛ 

المن:*معنى 

تلتئمكما أمعائي عليه وأطوي الجؤع، على أصبر 
شمحا.فتلا قتلت إذا المجدولة الخيوٍل أجزاآ 



لت

عداكما الرمد الموت على وأعدو -  ٢٦

أئلخدالتناب_م، _اكاة ئهأذ5 

اممويب:ؤح ش٠ 

الطعام.القوت: 

القليل.الزهيد: 

والوركين.العجز لحم الخفيف الذئب الأزل؛ 
Jعاطا٥.تهاداه: 

الواسعة.الصحراء وهي تنوفة، جمع السائق؛ 

والمياض-المحنة محن لوف أؤلحلء 
الميت:•معنى 

قليل،قوت على صابرا مقصدي، إلى غدوه أذهب 
الأغبرالذئب يغدو كما حؤع، من بمي ولا يشمن لا 

•للصيد فرصة ينتهز المفاوز، بين مترددا الجاغ 



٦٣
ي

YU _- فابمااويخ بمارمحل ظاوظ

ويئسزنالشعاب بادئاب يخوت 

اممريب:يح س٠ 

الجائع,الطاوي: 

الفرائس.رائحة لشم الريح يستمل الربح؛ يعارض 
مسرعا.هافثا: 

سرعة.في ينقص يخوت• 
الأواخر.الأذناب: 
حبلين.بين انفري ما شعب، جمع الشعاب؛ 

اصهلراب.فه عدوا يعدو يعل: 

البيت:عنى م٠ 

يلتمسالريح فاستقبل جائعا، الذئب هذا أصبح 
وبم—ئويناوو، ينقص راه فتفرية، رائحه فيها 

فييجتهد الجبال، بين ة الضيقالعلرق في ويضهلرب 
•مسد إصعايه 



٦٥سص 

كخئث من الموت لواة هشا -  ٢٨
نخلص هأجاظ ع_ا، ث ^

اممريب:ؤح ش٠ 

أعجزه.لواه: 

قصده.أمه: 

لخفتها.الرشيقة الضامرة الدثاب من أشباهه الفلائر: 

ائت؛ض م٠ 
صيدمن ه إليقصد ما يصيب أل أعجزه ولما 
الطعام.إلى وحاجه وثاقه قشمهة ذئابا امحمتعوى 



J\v

اكأنهالؤجوِْ بث ئهتيله -  ٢٩

قتملمثيضئ لأكمي ئد|ح 
طفل

اممريب:رح ش٠ 

أهله,لكي الجم، دقيقه ئهلهله: 
الجؤع•من الوجوه متغيره الوجوه؛ شيب 

الميسر.في سقمي التي المهام ١^٠^: 
المقامر.الياسر: 

واصئلرابها.يحوكها صوت تتهلهل: 

•معتىالهت،:

عفتها،جؤع من والنحول؛، الهزات أعياها ذئاب، إئها 
فئحدث،وحرأكها، مقامر يد في سهام كأيها بدتا حتى 
وقلمه,حلبة 



٦٩

ثدزةخنمث الخبموث زم الحقأو .  ٣٠

تامزصدص فز مخابي

اممريب؛يح ش٠ 

الحل.حماعة الخشرم: 

العل.لجني طار الذي المؤيعومحا؛ 

أزعج.حثحث: 
ل،العبه يجنى عود محتص، جمع المحابيفى: 

المحل.به ومملرد 

•أنزلهن يداس 
العسل.لهللب المرتقي الممل: المام 

الست:عنى م٠ 
منسرب واصهلرابها هياحها في الذئاب نالك كأف 
بالعيدان.اله أعيجتني عشال هيجها الحل 



٠٧١ 1ست)ا"|( 1كرب:لأمية 
ءد

شدويهاأن كهوة ة قهزت-  ٣١

وئشثات كابحالعصي شموق 

اممويب:ؤح ش٠ 

الأشداق.واسعة ئهزتهء 

الأنياب.بارزات الأماْ، عقلمة هوة: 

الفم.جانب شدق، جمع الشدوق؛ 
الفم.واسعان العصي: شقوق 

ات.عابكالحان: 

المطر.كريهات بقلا: 

.ْعنىالمت:

كأنهاأشل،ادها فاتسعّى الجؤغ، أصراها ذئاب إثها 
تطاق.لا مناطرها بدت حتى وشمت جوفت عصى 



كائهاز1ح دالبوصغت فصج —  ٣٢

فقدء عك شوق ئؤخ ^-١٥ و! 

اممريب؛يح ش٠ 

الجهير.الصوت الصحج: 
فيها.زرع لا التي الشة لأرض اّ 

عال.بصوت الباكية وهي نائحة، جمع نهمح؛ 
المشرف.المكان العلياء: 

الأولاد.فاقدات الثم: 

البيت:•معنى 

حتىجنسه أبناء ْئ ناداه مى فأحابة الدئب استعوى 
نحيبجى-تعالى قد قكالئ نوائح كأنهم جميعا عدوا 



إ

٩ء  بهواشثت وائثض وأغصت وأغض -  ٣٣

دئزبئ ُمنث>اط صامح3 

اممريب؛يح ش٠ 

عليه٠وصبر عنه يكت القيء؛ عن اغصى 
•اقتدى ارتسى; 

وواماها.صثرها عراها: 

زاده.نفد الذي وهو مرمل، حمع مراميل: 

الميت؛•معنى 

واحدة،حالتهم وحدوا الدئابا من ورفقته الذئب إل 
العواءيفدهم ولم اليأس، رارة ومالجؤغ، يجمعهم إذ 

بحالهويتامى \لأ-خو، منهم الواحد يعري فأحد شيقا، 
والصبر.التجلد فى 



٧٧ث, 1كرب:اسءر£م( لامية 
ت؛تةأهأت
ب

وارعوتبغد ارعوى يم وثكت، مكا -  ٣٤
أجمدالئئؤ يقع لم إن وللضز 

اثغريب:رح س٠ 

والألم.الجؤع من حاله كث أظهر شكا: 
وصبر•كما ارعوى؛ 

المن:•مض 

العواء،عن كئوا نفعا، للشكوى يجدوا لم كا 
التيالشكوى من أحمد الصبر لأف الصبر، إلى ولجزوا 

منها.نفع لا 



٧٩و لأصةاكان;اّت)0مك 
تتئءست تح 

ج

قو اهوشالائرات باءت وناء وف-  ٣٥

ئحمثيكامم ا ممفز ثكعلى 

اممريب:ؤح ش٠ 

رجع•قاء؛ 
أسيع.بائر: 

الشدة.التكفل: 

الجمل•بالصر آت تجمل؛ 

البيت:•معتى 

صابراتمسرعات أرحزتها إلى كلها الذاب آبت 
والإجهاد•الجهمع شدة من بها ما على 



_uاشوئ القظا أشاري وثقزث -  ٣٦

قثصلهسداوها أحش—هزئا فزت ؤ. 

اتعريب؛يح ش٠ 

الشراب.بقية سور، جمع أسار؛ 
بدلكمست ي قطاة، واحده العلير؛ من حنش القطا: 

معالسير في الخعلو مقاربه وهو المسير، في لفقوها 
•شاسعة مسافات ويققلع جماعات ويعلير ونشاحل، جهة 

سودوالبطون، الظهور نقس الألوان، غنر هي الكدر: 
القطا.لمعظم وصما وهدا صفرٍالحالوق، الأجنحة، بهلول 

ليلا.سارت سرت: 

بهلوله.الليل سير المرن: 
للماء.تجرعها أثناء صوئا قصدز تتصلصل: 

البيت:عنى م٠ 

وطيرانهاباكورها على المؤاء موارد إلى القطا أسبئ 
حولهايصوت مجهده، بعدى وصلت فال الليل، سحابه 

شرابي•بقيه إلا تجد لم العطس من 



At
۴

وأشدلمئوائثدريا وهمت، همئت —  ٣٧

ئئمهد٥—ارط مئي وقمن 

اثغريب:رح ش٠ 

عزم.ذم: 

أٌّّرع■ابتدر* 
أوحى.أميل: 

واجتهد.جد ثمر؛ 

للؤّراد.فتهيثه الماء إلى يسئ الذي الفارط: 

السابق.المتمهل: 

الييت:عنى م• 

وابتدرناالقهلا، وعزمت اء، المورود على عزمت 
اقي،سعن فثمّرت أنا أما القءلا، فقصرت جميعا، 

•قبلها ووردت فسبقتها وعدولث،، ثيابي وجمعت 



؟٨^^)ارّىنم 

لعمرهمحب—و وفي ا، عنهفولنت -  ٣٨
وحوضيون يئا منهثباشرْ 

اممريب؛يح ش٠ 

ظهره.وولاه رجع، ور: 
سقط.كبا: 

الحوض.من الشارب، مقام العفر: 
بنفسه.فعله الأمن: باشر 

مرىفي اخ انتفوهو حوصلة، جمع الحوصل: 
المعدة.إلى وصوله قل الطعام فيه تخزن الطيور، 

البيت؛عنى م٠ 
حفافيعلى تحهل القطا وترك عاد، شرب أن بعد 

لازدحامهاالماء حواصلها لاممت، وقد منه، تحلم، الماء، 
الحعلش.شدة من عليه 



AVسوّأ؛_ش 

وحول—ةه حجرثيئا وعاهأن ك.  ٣٩

ن>تاكتائل شمر من أصامسم 

اثثويب؛يح ش٠ 

المختلطة.والأصوات الجلثه الوغى: 
الحوض.ناحية الحجرة: 

ليسالماس من جمغ ة، إصمامجمع والأصاميم: 
المفر•جمعهم لكن واحد، أصد لهم 

المسافرين.■جماعة القفر؛ 

للاستراحة.نازلون نرل؛ 

الهت:•معنى 

الحوضحاض في الواردة القطا أصوات كأن 
وقتشش قبائل هاقري من حماعات لعئل وحواليه 

للأستتاء.النزول 



٨٩ء 1س،0£( ادميةاوعرب: ۴

قمحئهاإف قض بن ئزاين . .٤ 
تبجلاض أذزائ P ا كم

•شرحاممرس:

أتوا.توافوا: 

متفرقة.أماض من شتى: من 
العشرإلى الثلاث قوى ما وهو دود، جمع الأذواد: 

النوق•من 

ر،بالكمرمل جمع وهو أصاوم، جمع أصاربم؛ 
الجماعة.وهو 

الغدير.الثلمهل: 

الهث،:عنى م٠ 

كماعنده، مجتمعات الماء مكان إلى القطا انتهت، 

شتك،•لشائل كئيرْ إبلا منهل جمع 



لكءئهازت فب ئغشاشئا كث -  ٤١
مجفثة أحاحلمن رّكب لهثمنح اح 

اممرس؛يج ش٠ 

مص.غير من الماء شرب العب: 

العجلة.أو القليل الغثاش: 
المفر.في الإبل أصحاب الركب: 
صوقيل: حشر، من الكلاع ذي من قبيلة أحاظة: 

بلدهم.

الفرار.قي السرع الئجفل: 

الهت؛•معنى 

إلىاذقاJت م ثالماء، من حهلا القطا أصابت 
خالقلهاأحافله من قافلة إس__رإغ صرعه أفاحيصغ-ا 

والمنع.الخوف 



٠٩٣ اوس0إ؛1ء؛ اكرب: لأمية 
ي

هاافئراقصذ الآنضِ زجه والفت -  ٤٢
مدض نهب أهدأ 

اممريب:رح ش٠ 

أعتاد.ألف: 

فراقا.ادخده-ا افترش: 

حجم.لعفلمه ليس منكب أهدأ: 
ترفعه.تنبيه: 

الفقري.العمود فقار حروف منامن: 

ات.بيا قحل؛ 

البيت:عنى م• 

عظاممن نتأ وما فراقا، اتخديها إذ بالأرض أيمت 
وجهها.ملامة دويا يحول الظهر 



٩٥لأم1ة|كرب:|ست)م£( 

فهبومحيهأة كشحومظ وأعدل —  ٤٣

ظلفهؤي لامب ذخأيما ياث 

اممريب؛يح ش٠ 

أنش.أعدلء 
لحمه.ذهب الذي الدراعر١؛ المتحوصنء 
قص.واحدها المفاصل، الفصوص: 

ملتقىعند الناشز العغلم وهو كعب، جمع الكعاب؛ 
بالقدم.الساق 

ورمك،•ألقك، دحا؛ 
المنتصب.القائم وهو ماثل، حمع مسل: 

البيت؛عنى م٠ 

منحال يابس، بأيه ه يتوسل الذي ذراعه يصث 
كأنهاحافة، ة صلبمفاصل إلا فيه دو تبلا اللحم، 

بها.يقامر المفاصل، من تسمتهمج التي الكعاب، 

•ويؤنث يذكر الدريع )١( 



٠٩٧ البيت)٣£( اكرب: لامية 
روي—ِ 

محنللأم بالشنفزى تثبش ثان -  ٤٤
ألمزتشد بافوى ^1، 1ف 

اممربب؛ثمح ه• 

•سسستكحرن 

الغبار.القصطل: 

المنية.وقيل: الحرب، قصطل: وأم 
مج.اغتيهل: 

الست،:عنى م٠ 

تعدتفإيها فراقي أو هلاكي الحرب اء حملثن 
طويلا.زمائا غمارها بخوصى 



هلحمزة يياشات جثايا| ءلري—  ٤٥

ز1ؤذ ام لأيهئ غشذن

اممريب؛ح مش• 

المنفي.الطريد: 

.مأكرو0 من الناس على الإنسان يجره ما الحنايات: 

تقاسمن.نياسرن: 

ه.نفعقيرته: 

دنا.أو حم:ئد0 
لهطت؛ا عاى م• 

ؤإنهمكئترين، لأقوام كثيرة ات جنايعليه إل 
لمنالقرعة يضربون كأيهم حتى قتله، على ليتناقسوف 

أولا.بقتله يفور 



عقوقهاى يئئلام نما إذا ثشق .  ٤٦
ئشنليثمكزوهه إلى حثايثا 

اممريب:يح ش٠ 

صراعا.حثايا: 

قظله.مكروهه: 

تسرع.تتغلغل: 

الهت:عنى م٠ 

حريصونفيهم أوقعتها التي الجنايات أصحاب إل 
اليقفلؤغاية في فهم ولذلك مني، التمئن على 

تقلدعيونهم فإل ناموا، إذا إئهم حتى بي، والتربص 
أعفلمتضمر وهي لي، ومترصده عني، باحثه يقظى 
الكيد.وأشد الشؤ 



ثعودةيرال، ما هموم وإلس -  ٤٧

ألمدهى أو الربع ى كحق——ادا عي 

اتثريب:ؤح ش٠ 

منويقلقها النفس يرمج ا ممعتاد هموم؛ إلف 
مكروه.

الأحرى.بعد المزه عليه ثري تعوده: 

يؤمن،وسي يوما، نار حش هي الربع؛ حض 
الرابع•اليوم في ترد ثم 

الأشد.الأثقل: 

البيت:عنى م٠ 

تكادلا لى، أليفه صارت حتى بالصاف أنتت 
انتفلامفي أصابته من ثخلما لا التي كالحش يماريني 
علىالحثى وقع من لأشد مصائي وءلأْ إف بل زيارته، 

صاحبها.قلب 



0،لبم)ا/مه؛ 

اإئهيم ا، أهبدرئهوردت إذا —  ٤٨

ومذهمدمحت مى فثأتي دب ئ ق
اممريب؛لح س٠ 

•حضرت وردت: 

صرفتها.أصدرتها: 

إلي•ترجع تثوب؛ 
تحت.تصف حت: 

البيت:عنى م٠ 

ماثم جأشه، برباطه داقعها المصائب وافته كلما 
اتجاج.كد من به قتلم تعاوذة، أن تلث 



١٠٢ و
٦٣

لِمحاحثاالئشاوئنىلكثة سم_ظئ

 I أئئئددلا أخش رف ض
اممريب:ؤح ش٠ 

الحية.الرمل؛ ابنة 

للشمس.باررا صاحيا؛ 

ورصده.انتظره أي رقيه، مصدر الرقبة: 
الحفاء.من أحفى: 

البيت:عنى م٠ 

للشسباررا الملوات تلك في رأيتني ا مإذا 
حافثاؤأمشى كالحته، 



٠لأمإة1كن:اسث).ه( 

بزةاث الصِأجشص •ْ-فإئي 
أنمثوالحرم ثع، القهف مثل على 

اممريب؛يح ش٠ 

الصبر.حلث الصبر: مولى 

ألبس.أجتاب: 

الثوب.البر: 

الصيع.ْن الدئب ولد الشمع: 
والاحتيامحل.الضبتل الحرم: 

البيت:عنى م٠ 

علىليوتة ألبس يفترقان، لا حليفان والصين إيي 
علىأقدم لا أتني على الدئب، كقلب جريء قوي قلب 

لمفاجآته.واحمملث أهبته، له أحدت إلا أمر 



٠١٠١١
ب

اوإيموأغنى ا أحثانثوأعدم -  ٥١
القشدتدة البمذو الغنى ات بن

اتعريب؛لح س٠ 

أفتقر.أعدم: 
والحزم.الهمة ذو الثغاو.ة: ذو 

بشمجهه.أعماله يتولى الذي المنيل؛ 

البيت:عنى م٠ 

فالغنىيبعلر، فلا ويغنى يستدذ، فلا أحيايا يفتقر إيه 
بنفسه.أعماله يتولى الذ،ي والحزم الرأي ذو إلا يناله لا 




































































































